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TBMM AVRUPA BİRLİGİ UYUM KOMiSYONU 

HAKKINDA BİLGİ 

a) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu 

Kanun No.: 4847 Kabul Tarihi: 15.4.2003 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım süre

cine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmc

leri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bil

gilendirmek ve istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun ta

sarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnarnelerin Avrupa Birliği Mevzuatına 

uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun kuruluş, görev, 

yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlcmektir. 

Komisyonun kuruluşu 

MADDE 2. - Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 

belirlenecek Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağım

sızlar Meclisteki sayılarının- boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi 
ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler. Siyasi parti grupları, 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyelikleri için adaylarını 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri arasından bildirir. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri belirlenirken İngilizce veya Fran

sızcayı anlama, konuşma ve yazma düzeylerinde iyi bilen, Avrupa Birliği huku

ku alanında uzman milletvekilierine öncelik tanınır. 

Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk se

çilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yasama 

yılı dır. 

Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki baş

kanvekili, bir sözcü ve bir kiltip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunlu

ğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli 

oyuyla yapılır. 
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Komisyonun görevleri 

MADDE 3.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı'na sunulan kanun tasarı ve teklifleri ilc kanun hükmünde karama
rnelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonla
rına görüş sunmak, 

b) Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek 
ve müzakere etmek, 

c) Her yasama yılının sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecin
deki gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme 
raporu hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin bil
gisine sunmak, 

d) Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında in
celemclcrde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Mecli
sini bilgilendirmek, 

e) Avrupa Birliği kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve 
Avrupa Birliği komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek, 

f) Avrupa Birliğine katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek, 

g) Avrupa Birliğine katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak. 

Komisyonun yetkileri 

MADDE 4.- Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve 
katma bütçeli dairclerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi isternek ve ilgililerini çağırıp bil
gi almak yetkilerine sahiptir. 

Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvu
rabilir. Ankara dışında ve yurt dışında da çalışabilir. 

Komisyonun çalışma usul ve esasları 

MADDE 5.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üye tamsayısının en az üçte 
biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ilc karar verir; ancak ka
rar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz. 

Komisyon, Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluk yönünde Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliğinden görüş isteyebilir. 
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Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na sunar. Bu rapor, Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile 
Genel Kurul gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme 
açılarak bilgi edinilir. 

Komisyon raporu, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklam Başkaniıkça gönderilir. 

Komisyon çalışmaları ilc ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlcndirmelerc 
ait giderler, Komisyonun kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ona
yı ile 6245 sayılı Harcırab Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesinden karşılanır. 

Uygulanacak İçtüzük 

MADDE 6.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu çalışmalarında, bu Kanunda 
açıklık olmayan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uy
gulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komis
yon için de geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE I.- Siyasi parti grupları; Avrupa Birliği Uyum Komisyo
nu üyeliklerine yapılacak ilk seçimler için adaylarını, Türkiye-Avrupa Birliği 
Karma Parlamento Komisyonu üyeleri de dahil olacak şekilde bildirirler. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 22 nci dönemde ikinci devre için yapı
lacak üye seçimleri diğer komisyontarla birlikte yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ile Bakanlar Kurulu yürütür. 
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b) Komisyonun Görevleri ve Çalışma Yöntemi 

15.04.2003 tarihinde kabul edilen 4847 sayılı TBMM Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu Kanunu ilc TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun tasarı ve tcklifleri
nin AB Müktesebatı'na uyumunun araştırılması öngörülerek, Avrupa Birliği 

mevzuatı ile ilgili konuların doğrudan parlamento denetimine açılması hususun
da önemli bir adım atılmıştır. Bu kanun uyarınca Komisyonun görevleri aşağıda 
belirtilen şckillerdcdir: 

- Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı'na sunulan kanun tasarı ve teklifleri ilc kanun hükmünde karama
rnelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonla
rına görüş sunmak, 

- Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek 
ve müzakere etmek, 

-Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında in
celemelerdc bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Mecli
sini bilgilendirmek, 

-Avrupa Birliği kurumları ilc diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Av
rupa Birliği İşleri ilc ilgili komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek, 

-Avrupa Birliği'ne katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
lışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek, 

-Avrupa Birliği'ne katılım konusunda kamuyu bilgilcndiriei etkinlikler yap
mak. 

AB Uyum Komisyonunun üye sayısı yirmi birdir. Üye sayısı Danışma Kuru
lunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenmekte ve siyasi parti grupları ile ba
ğımsızlar Meclisteki sayılarının- boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edil
mesi ilc bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilmektedir. Siyasi parti 
grupları, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyelikleri için 
adaylarını Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri arasından bildirmcktcdirlcr. 

Komisyon kendisine sevk edilen bir kanun tasarısı veya tcklifini inceledikten 
sonra Avrupa Birliği Müktesebatına uygunluğunu araştırmak amacıyla başta Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere uygun görülen her kurumdan görüş 
almak amacıyla uzmanlar çağırabilmektedir. Komisyona Avrupa Birliği Müktcsc
batı konusunda teknik destek sağlamakla görevli TBMM Genel Sekreterliği Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğüne bağlı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Büro
sunda görevli personel sayısının ve niteliğinin arttınlmasına yönelik çalışmalar 
sürmektedir. Bu bağlamda üç yasama uzman yardımcısı Komisyon Bürosunda is-
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tihdam edilmiştir. Bu sayının on beşe ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, Komis
yon Danışmanı sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından bir kişi de Ko
misyona hizmet sunmaktadır. 

Komisyon 4847 sayılı Kanunda gösterilen haller dahilinde yurt dışına görüş
meler yapmak üzere üyelerini gönderebilmektc ve yurt dışından heyetler de ka
bul cdcbilmcktcdir. 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, 4847 sayılı kanun ve uygulamalardan kay
naklanan nedenlerle kuruluşundan itibaren Tali Komisyon olarak görev yapmak
tadır. Bu durum bazı tasarı veya tckliflcrin Avrupa Birliği Müktcscbatına aykırı 
olarak kanunlaşmasına elverecek niteliktedir. Bu sakıncaların giderilmesi için 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKlŞ, AK 
Parti Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK, Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu Başkanvekili Aksaray Milletvekili Ali Rıza ALABOYUN, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu Sözcüsü Siirt Milletvekili Öner GÜLYEŞİL tarafından 
ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Kastamonu Milletvekili Musa SIVA
CIOGLU'nun sonradan katılımlarıyla "Avrupa Birliği İşleri Kuruluş Kanunu 
Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunulmuş, esas komisyon olarak Anayasa Komis
yonunda görüşülmüştür. Teklif, halen 1272 Sırasayılı olarak TBMM Genel Kuru
lu gündeminde bulunmaktadır. Söz konusu kanun teklifi ilc; Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonunun adının "Avrupa Birliği İşleri Komisyonu" şeklinde değiştirilme
si, kurulduğu günden itibaren Tali Komisyon sıfatıyla tasarı teklif ve kanun hük
münde karamarneleri inceleyen komisyonun Esas Komisyon olması ve bu bağ
lamda Avrupa Birliği Müktcscbatını doğrudan ilgilendiren tasarı, tcklif ve kanun 
hükmünde karamarnelerin Esas Komisyon olarak Avrupa Birliği İşleri Komisyo
nuna havalc edilmesi; Komisyonun Tali Komisyon olarak görevli olup Avrupa 
Birliği Müktesebatına açıkça aykırılık tespit ettiği hallerde de sunduğu görüşüne 
Esas Komisyon tarafından uyulması; Avrupa Birliği İşleri Komisyonuna teknik 
ve idari destek sağlamakla görevli TBMM Genel Sekreterliğine bağlı Avrupa Bir
liği İşleri Müdürlüğünün kurulması amaçlanmıştır. Anayasa Komisyonunun ka
bul ettiği metinde ise "Komisyonun, tali komisyon olarak görüş bildirdiği konu
larda, Avrupa Birliği Müktesebatına açıkça aykırılık olduğunu bildirmesi halinde, 
esas komisyon bu görüşü öncelikle dikkate alır." ifadeleri yer almış, ayrıca söz 
konusu raporda Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü ilc ilgili hükümler metinden çı
karılmış ve sadece Komisyon Bürosunda yeteri kadar yasama uzman ve yasama 
uzman yardımcısının istihdam edileceği hükümlerine yer verilmiştir. 

Komisyonuınuzda benimsenen mutabakat çerçevesinde AB 'ye üye ülkelerin 
Ankara Büyükelçileri Komisyon toplantıianna düzenli olarak davet edilmektedir. 
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c) 2/811 Esas Numaralı Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanu
nu Teklifi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bulunan Avrupa Birliği Uyum Ko
misyonu'nu AB'yc üye ve aday ülkelerdeki muadilierine benzer biçimde düzen
lemek, Avrupa Birliği ilc ilgili gelişmeleri izlemek, TBMM'ye sunulan kanun ta
sarı ve teklifleri ilc Kanun Hükmünde Kararnameleri Avrupa Birliği Müktcseba
tına uyumu açısından incelemek ve böylece Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin 
hızlandırılmasına ve sorunsuz biçimde yürütülcbilmcsinc katkıda bulunmak için 
Avrupa Birliği İşleri Komisyonunu Kuruluş Kanunu Teklifi 31/05/2006 tarihinde 
TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Avrupa Birliği İşleri Komisyonu kurulma
sına dair kanun teklifi ve gerekçesi ektedir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Yaşar Yakış 

Düz cc 
Faruk Çelik 

Bursa 
Ali Rıza Alaboyun 

Aksaray 
Öner Gülyeşil 

Siirt 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

2/811 Esas Numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisinde Avrupa Birliği İşleri 
Komisyonu kurulması hakkındaki kanun teklifine imza atmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

lO 

1/6/2006 

Musa Sevacıoğlu 
Kastamonu 



GENEL GEREKÇE 

"Avrupa Birliğine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve TBMM'ye sunulmuş 
olan kanun tasarı ve tckliflerinin AB mevzuatına uygunluğunu incelemek" üzere, 
4847 sayılı ve I 5.04.2003 tarihli Kanunla, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ku
rulmuştur. Söz konusu Kanunun 3 (a) maddesine göre, Komisyonun görevi, "Baş
kanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı'na sunulan kanun tasarı ve teklifleri ilc kanun hükmünde karamarnelerin Av
rupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş 
sunmak"tır. 

Burada üzerinde durulması gereken üç husus vardır: 

a) Birincisi, Komisyonun işlevlerinden birinin, ihtisas komisyonlarına "görüş 
sunmak" olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu ifade tarzı, AB Komisyonunun işlevi
ni, bir Alt-Komisyonun rutin işlevlerinden daha sınırlı hale getirerek, "görüş sun
maya" indirgcmiştir. İlgili ihtisas komisyonunun, AB Uyum Komisyonu tarafın
dan verilccek "görüş "ü bcnimscmc zorunluluğu yoktur. ihtisas komisyonu, an
cak, söz konusu "görüş"ü uygun görürse, nazarı itibara alacaktır. Başka bir deyiş
le, örneğin, bir uyum kanununun AB müktcscbatına uyumlu olup olmadığını, AB 
Uyum Komisyonu değil, asıl işlevi konunun uyum dışındaki yönlerini incelemek 
olan bir ihtisas komisyonu belirlemiş olacaktır. Bunun, isabetli bir yöntem oldu
ğunu savunmak zordur. 

b) İkincisi, metindeki "Başkanlrğın talebi üzerine veya istenildiğinde.görüş 
sunmaktır" ifadesi, görüş talebinin esas komisyondan da, tali komisyondan da ge
lebileceğini göstermektedir. Bu durumda AB Komisyonu, gerektiğinde tali ko
misyonun da altında faaliyet gösterecek bir komisyon konumuna i tilmiş olmakta
dır. 

c) Üçüncü olarak, komisyonun, komisyona havaleedilen tasarı veya teklifler, 
Komisyonunun kuruluşundan bu yana son dcreec sınırlı kalmıştır. Türkiye'nin 
AB ilc müzakere sürecine başlamış olması tüm kanunların parlamentodan AB 
mevzuatına uyumlu çıkmasını elzem kılmaktadır. Bu itibarla kanunların Komis
yonun önüne gelmesinde özel kurallar belirlenmesi gerekmektedir. 

Adları her ülkede aynı olmamakla birlikte AB'ye aday ve üye ülkelerin her 
birinde, AB ile ilişkilerden sorumlu bir Komisyon vardır. Öteki ülkelerdeki uygu
lama incelendiğinde görülmektedir ki, hiçbirindeki AB Komisyonu, Türkiye'de
ki kadar zayıfyetkilerlc donatılmış değildir. 

AB Üyesi ve aday ülkelerde AB Komisyonları bu kadar güçlü iken, Türki
ye'deki AB Uyum Komisyonunun neden bu kadar güçsüz bırakıldığını izah et
mek için, o ülkelerin sistemlerinin bizimkinden farklı olduğu ve parlamentolan-
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nın çalışma yöntemlerinin bizimkine benzemediği gibi çeşitli gerekçeler ileri sü
rülebilir. Ancak bir yandan AB ilc ilişkilerimize önem verdiğimizi söylerken, öte 
yandan bu tür gerekçelerle kendimizi haklı göstermeye çalışamayız. Ülkemizin 
AB'yc yönelişinin de ciddi olduğu düşünülerek Parlamentomuzun çalışma yön
tcmlerini de değiştirmek ve AB ülkelerindekiyle uyumlu hale getirmek de dahil 
olmak üzere her türlü önlcmi almak yine Türkiye'ye düşmektedir. 

AB ile müzakere sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen kanunların 
AB mevzuatına uyumlu olup olmadığı konusunda ciddi çalışma yapılmaması ha
linde, bu durumun müzakere sürecini olumsuz etkileyebilecek gelişmelere de ne
den olabileceği izahtan varestedir. 

Öte yandan, kısa adıyla COSAC ( Conference of des Organes Specialises dans 
/es Affaires Communautaires- Avrupa Birliği İşlerinde Uzmanlaşmış Organlar 
Konferansı) olarak anılan Konferans, üye ülkelerdeki AB Komisyonlarına ilişkin 
çeşitli kurallar geliştirmiştir. Bu kurallara bakıldığında, bu tür komisyonların, AB 
ilc ilgili her konuda üçlü bir işieve sahip oldukları ve yasama ilc yürütme arasın
da köprü görevi üstlendikleri görülmektedir. Söz konusu kurallara göre AB Ko
misyonları; 

- Hükümetten bilgi almakta ve bu bilgileri parlamentonun yetkili organlarına 
taşımakta; 

-Parlamento tarafından belirlenen ilkeleri yürütme organına bildirerek yürüt
meyi etkilemekte, yönlendirmektc ve denetlemekte; 

- Ülke mevzuatının AB müktcscbatına uyumlaştırılması için çalışmalar yap
makta ve parlamento bünyesindeki diğer komisyonlar arasında koordinasyonu 
sağlamaktadırlar. 

Türkiye, öteki ülkelerin özenle uyduğu bu kurala da uymamış olmaktadır. AB 
uyum sürecinin hıziandıniması ve sorunsuz biçimde yürütülebilmesi için, Türki
ye'deki AB Uyum Komisyonunun da, AB'yc üye ve aday ülkelerdekine benzer 
biçimde düzenlenmesi gerekir. 
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AVRUPA BİRLİGİ İŞLERi KOMiSYONU KURULUŞ KANUNU 
TEKLiFi 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri izle
mek, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan kanun tasarı ve tcklifleri ile 
kanun hükmünde karamarneleri Avrupa Birliği Müktescbatına uyumu açısından 
incelemek üzere kurulan Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun kuruluş, görev, yet
ki, çalışma usul ve esaslarını düzcnlcmcktir. 

Komisyonun kuruluşu 

MADDE 2- (l) Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun üye sayısı Danışma Ku
rulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenir. Siyasi parti grupları ilc bağım
sızlar Meclisteki sayılarının üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde 
oranına uygun olarak temsil edilirler. 

(2) Komisyon üycliği için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk scçi
lcnlerin görev süresi iki yasama yılı olup, ikinci devre için seçilenlerin görev sü
resi yenileri seçilinccyc kadar devam eder. 

(3) Avrupa Birliği İşleri Komisyonu, Karma Parlamento Komisyonu'nun gö
revini de yürütür ve üyeleri aynı zamanda Karma Parlamento Komisyonu üyele
ridir. 

(4) Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki 
başkan vekili, bir sözcü ve bir ka tip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğun
luğuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli 
oyuyla yapılır. 

(5) Avrupa Birliği İşleri Komisyonu üyeleri belirlenirken Avrupa Birliği res
mi dillerinden birini veya birkaçını bilen milletvekilierine öncelik tanınır. 

Komisyonun görevleri 

MADDE 3- (l) Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun görevleri şunlardır: 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'na sunulmuş olan kanun tasarı ve 
teklifleri ile kanun hükmünde karamarnelerin Avrupa Birliği Müktesebatına uy
gunluğunu incelemek, 

b) Hükümetin Avrupa Birliği üyelik süreci ilc ilgili faaliyetleri hakkında bil
gi edinmek amacıyla gerektiğinde, ilgili bakan veya bakanlık temsilcileri ile bir
liktc toplantılar düzenlemek, 
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c) Avrupa Birliğindeki gelişmeleri izlemek, görüşerek değerlendirmek ve ge

rektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, faaliyetleri hakkında değerlen

dirme raporları hazırlamak ve gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Mec

lisini bilgilendirmek, 

ç) Yürürlükteki mevzuat ilc Avrupa Birliği Müktcsebatı arasındaki uyumu 

araştırmak ve hükümete öneride bulunmak, 

d) Avrupa Birliği kurumları ilc diğer üye ve aday ülke parlamentoları ve ilgi

li komisyonlarla ilişkileri yürütmek, 

c) Avrupa Birliği ilc ilgili konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalış

malarına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, 

f) Kamuoyunu bilgilcndirici çalışmalar ve etkinlikler yapmak. 

Komisyonun yetkileri 

MADDE 4- (!) Komisyon, görevleri ilc ilgili olarak, merkezi yönetimden, 

mahalli idarclcrdcn, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kuruluşlardan bilgi ve belge isternek ve ilgililerini çağırıp dinlemek yetkisine sa

hiptir. 

(2) Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine baş

vurabilir. Ankara dışında ve yurt dışında da çalışabilir. 

Komisyona havale 

MADDE 5- (1) Doğrudan Avrupa Birliği Müktescbatı ile uyum sağlamak 

amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş olan kanun tasa

rı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İşleri Komisyonuna havale edilir. 

(2) Komisyonun, tali komisyon olarak görüş bildirdiği konularda, Avrupa 

Birliği Müktesebatına açıkça aykırılık olduğunu bildirmesi halinde, esas komis

yon bu görüşe uyar. 

(3) Komisyon, kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde karamarneleri 

sad.:ce Avrupa Birliği Müktesebatına uyum yönünden inceler. 

Karar yeter sayısı 

MADDE 6- (I) Avrupa Birliği İşleri Komisyonu üye tamsayısının en az üçte 

biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ilc karar verir. 
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Görev yollukları 

MADDE 7- (I) Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı gö
rcvlcndirmelere ait giderler, Komisyon Başkanının teklifi ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanının onayı ile 10/2/1 954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır. 

Uygulanacak içtüzük 

MADDE 8- (I) Avrupa Birliği İşleri Komisyonu çalışmalarında, bu kanun
da açıklık olmayan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri 

uygulanır. 

Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü 

MADDE 9- (I) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı bir 

Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü kurulmuş ve 13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 2nci maddesi

nin üçüncü fıkrasının (A) bendinin ( 1) numaralı alt bendi ne "(c) Bütçe Müdürlü
ğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "(ç) Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü" ibare

si eklenmiştir. 

(2) Müdürlüktc görevlendiritecek müdür, müdür yardımcısı, uzman ve uzman 

yardımcılarının, Kamu Personeli İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı

navından (A) düzeyinde puan veya uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye 

tespit sınavlarından bu puana denk puan almış olmaları koşulu aranır. Ayrıca Av

rupa Birliği resmi dillerinden bir veya birkaçını bilmeleri tercih nedenidir. Mü

dürlükte, teknik ve idari destek sağlayan yeteri kadar memur ve sekreter istihdam 

edilir. 

(3) Müdürlüğün görevleri şunlardır: 

a) Komisyona her türlü idari desteği sağlamak, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca Komisyona havale edilen 

kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri incelemek ve Komis

yona rapor etmek, 

c) Komisyonun Genel Kurula sunacağı raporların taslaklarını hazırlamak, 

ç) Avrupa Birliği kurumlarıyla idari düzeydeki temasları yürütmek, 

d) Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Parlamentoları arasında Avrupa Birliği ko

nularında bilgi paylaşımıyla ilgili her türlü çalışmada bulunmak, 

e) Komisyon üyelerinin yurt dışı seyahatlerinde destek hizmetlerini ifa etmek. 
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f) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki diğer birimlerin Avrupa Birliği ile ilgi
li faaliyetlerde koordinasyon sağlamak 

(4) Bu maddeye istinaden, 18/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun kadro cetvellerine, ekli (!) 
sayılı cetvelde sınıf, unvan, dereec ve sayısı gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 10- (1) 15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Ko
misyonu Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4847 sayılı 
Kanunla kurulan, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun mevcut üyeleri ilc baş
kan, başkan vckillcri, sözcü ve katibi, herhangi bir seçime gerek olmaksızın bu 
Kanunla kurulan Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun üyesi, başkanı, başkan ve
killeri, sözcü ve katibi olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 22 nci yasama döneminin sonuna kadar Karma Par
lamento Komisyonu, görevlerini, mevcut başkanı, başkan vekilieri ve işbu kanun
la seçilmiş üyeleriyle yürütür. 

Yürürlük 

MADDE ll- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı ve Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Tekiitin "amaç" başlıklı 1 inci maddcsiyle, Avrupa Birliği İşleri 
Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzcnlcnmcktcdir. 
Ayrıca Avrupa Birliği ilc ilgili gelişmeleri izieyecek ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olan kanun tasarı ve tcklifleri ilc kanun hükmünde karama
mcleri Avrupa Birliği Müktescbatına uyumu açısından inceleyecek olan Avrupa 
Birliği İşleri Komisyonuna, esas komisyon olma imkanı da getirilmektedir. 

MADDE 2- Tekiitin 2 nci maddesiyle Komisyonun; kuruluşu düzenlenmiş, 
siyasi parti grupları ilc bağımsızların komisyonda nasıl temsil edilecekleri tanım
lanmış ve AB İşleri Komisyonu üyelerinin aynı zamanda Karma Parlamento Ko
misyonu üyeleri olmaları imkanı tanınarak Karma Parlamento Komisyonu 'nun da 
görevlerini yürüteceği hükme bağlanmıştır. 

MADDE 3- Tekiitin 3 üncü maddcsiylc, Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun 
görevleri düzcnlenmcktedir. 

MADDE 4- Tekiitin 4 üncü maddcsiylc, Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun 
yetkileri düzenlenmektedir. 

MADDE 5- Tcklifın 5 inci maddesiylc, Avrupa Birliği Müktesebatına uyu
munu sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş 
olan kanun tasarı ve tcklifleri ile kanun hükmünde karamamelcrin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığı'nca Avrupa Birliği İşleri Komisyonu'na havale 
edileceği hükme bağlanmıştır. Madde ile kanun tasarı, teklifilc kanun hükmünde 
karamarnelerin diğer ihtisas komisyonlarının incelemesine tabi tutulduktan sonra 
Komisyona gelmesi de amaçlanmaktadır. Bu yapılmadığı takdirde, diğer ihtisas 
komisyonların yaptığı değişikliklerin, kanun tasarı ve teklif ilc kanun hükmünde 
karamamelcri, AB Müktesebatı'na uyumsuz hale getirip getirmediği incelenemc
yccck ve sonucunda tekrardan yeni bir yasa değişikliğine ihtiyaç olabilecektir. 

MADDE 6- Tcklifın 6 ncı maddcsiyle, Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun 
toplantı ve karar yeter sayısı düzenlenmektedir. 

MADDE 7- Tcklifın 7 nci maddcsiyle, Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun 
çalışmalarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderlerin nasıl kar
şılanacağı düzenlenmektedir. 
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MADDE 8- Teklifin 8 inci maddesiyle, Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun 
çalışmalarında bu kanunda açıklık olmayan hallerde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

MADDE 9- Tcklifin 9 uncu maddcsiylc, Komisyona sckrctcrya desteği vere
rek idari işlerin daha etkin bir biçimde yürütülmesi ni sağlamak amacıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yar
dımcısına bağlı bir Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğü kurulmuş, müdürlüktc görcv
lcndirilccek müdür, müdür yardımcısı, uzman ve uzman yardımcılarının işe alım 
koşulları sayılmış ve Avrupa Birliği İşleri Müdürlüğünün kurulması sebebiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda gerekli de
ğişikliğin yapılması amaçlanmıştır. 

MADDE 10- Teklifin 10 uncu maddesiyle, Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu Kanununun yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- Teklifingeçici I inci maddcsiyle, AB İşleri Komisyo

nu Kanunu'nun yürürlülüğe girdiği tarihte, AB Uyum Komisyonunun mevcut 
üyeleri ilc başkan, başkan vckillcri, sözcü ve katibi, herhangi bir seçime gerek ol
maksızın bu kanunla kurulan Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun üyesi, başkanı, 
başkan vekilleri, sözcü ve katibi olacakları hükme bağlanmıştır 

GEÇİCİ MADDE 2- Tekiitin geçici 2 nci maddesiylc, Karma Parlamento 
Komisyonu, görevlerini, mevcut başkanı, başkan vekilieri ile 22 nci yasama dö
neminin sonuna kadar bu Kanunla seçilmiş üyeleriyle yürüteceği hükme bağlan
mıştır. 

MADDE ll- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 12- Yürütme maddesidir. 
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ç) Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 4 Milletvekilinin Avrupa Birliği İş
leri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifine İlişkin Anayasa Komisyonu Ra
poru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No.: 21811 
Karar No.: 4 

15/Jl/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANLIGINA 

Başkanlığınızca 1/6/2006 tarihinde Tali olarak Avrupa Birliği Uyum, Plan ve 
Bütçe; Esas olarak Anayasa Komisyonuna havaleedilen "Düzce Milletvekili Ya
şar YAKIŞ ve 4 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanu
nu Teklifi (2/811 )", Komisyonumuzun 8/6/2006 ve 15/11/2006 tarihli toplantıla
rında görüşülmüştür. 

Teklif; Avrupa Birliği ilc ilgili gelişmeleri izlemek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş olan kanun tasarı ve tcklifleri ilc kanun hükmünde karama
meleri Avrupa Birliği Müktcsebatına uyumu açısından incelemek üzere Avrupa 
Birliği İşleri Komisyonu kurulmasını öngörmekle; komisyonun görev, yetki, ça
lışma usul ve esaslarını düzenlcmcktc, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanu
nunu yürürlükten kaldırmaktadır. 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
2003 yılında Avrupa Birliği Komisyonu kurulduğunu, yeni bir Komisyon kurmak 
yerine mevcut Komisyonun adı ve yetkilerinde düzenleme yapılmasının daha uy
gun olacağını, böylelikle bu Komisyonun geçmişinin korunması gerektiğini be
lirtmiştir. Ayrıca Teklifle öngörülen Komisyonun, gerektiğinde esas Komisyon 
olarak görev yapmasının doğru olacağını; ancak, tali olarak görüş bildirdiği hal
lerde bu görüşe uyma mecburiyetinin doğru olmayacağını söylemiştir. 

Komisyonumuzun 8/6/2006 tarihli toplantısında Teklif sahiplerinden Aksaray 
Milletvekili Ali Rıza ALABOYUN sunuş konuşmasında; Avrupa Birliğinin Tür
kiye için iktidarı ve muhalefetiyle bir hedef olduğunu belirterek Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu'nun danışma organı gibi kurulması nedeniyle kendisine hava
Ic edilen işlerle ilgili olarak esas olarak görüş bildircmediğini, oluşumu nedeniy
le karar alma sürecinin tıkandığını, danışman kadrosunun yetersiz olduğunu, 
uluslararası toplantılarda Komisyonun yeterince çalışmadığını ve görevini etkin 
yapamadığı eleştirileri ilc karşılaştığını ifade etmiştir. 
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Daha sonra Teklifüzerinde söz alan üyelerimiz şu görüşleri ifade etmişlerdir; 

- Tcklifyazım bakımından kanun yapma tekniğine uygun yazılmamıştır. Ana
yasa, genel hukuk prensipleri ve pratikle bağdaşmayan hükümler içermektedir. 

- Özellikle 5 inci maddesinde al eni bir Anayasa ihlali, diğer ihtisas komisyon
ları üzerinde bir yetki gaspı söz konusudur. 

-Teklifle oluşturulması istenen müdürlüğe ne kadar ihtiyaç olduğu tartışılma
lıdır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, bu işlevi yürütme bünyesinde yerine ge
tirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde hiçbir ihtisas Komisyonu bün
yesinde müdürlük söz konusu değildir. 

- Öncelikle Avrupa Birliği İşleri Bakanlığı kurulmalıdır. Meclis bünyesinde 
adeta bakanlık kurulması doğru değildir. 

- Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması halinde Komisyonun yetkile
ri artırılmalıdır. Bu halde Meclisin denetim fonksiyonu artacaktır. 

- Karma Parlamento Komisyonunu kaldırmak doğru değildir. Zira, 1963 An
kara Andlaşmasına dayanmakla; 1965'tcn beri mevcut bulunmaktadır. Ayrı bir 
Tüzüğü bulunmaktadır ve bu Tüzük Avrupa Parlamentosundan geçmiştir. 

Yapılan bu görüşmelerden sonra Tekiitin bir alt komisyonda değerlendirilmc
si Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

1511112006 tarihli toplantımızda Komisyonumuz Alt Komisyon Raporunu 
görüş müştür. 

Toplantımıza Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar YAKIŞ, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Hasan Sön
mez ile Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkilileri katılmışlardır. 

Tcklif sahipleri adına Düzce Milletvekili Yaşar YAKIŞ, Alt Komisyon Met
ninin Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun problemlerini çözen düzenlemeler ge
tirdiğini ifade etmiştir. Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun Avrupa Birliği mük
tcscbatına uyumu tespit eden bir çalışma yapacağını, görüşmelerde başlıkların 
açılması ve sonuçlandıniması ilc ilgili bu işievin son derece önemli olduğunu be
lirtmiştir. Komisyonun etkili ve süratli çalışması Avrupa Birliğine tam üyelik yo
lunda ülkemize zaman kazandıraeaktır. 

Alt Komisyon Başkanı Samsun Milletvekili Suat Kılıç; Alt Komisyon met
niyle 4847 Sayılı Kanunla kurulan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun devamı
nın sağlandığını ancak adının bundan sonra "Avrupa Birliği İşleri Komisyonu" 
olacağını, Komisyonun tali olarak görüş bildirdiği durumlarda açıkça Avrupa Bir
liği Müktescbatına aykırılık tespit etmesi durumunda esas komisyonun bu görü
şü öncelikle dikkate almasının öngörüldüğünü, komisyonun etkili bir şekilde ça
lışmasını sağlamak amacıyla yeteri kadar personel tahsisine imkan sağlandığını 
ifade etmiştir. 
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Alt Komisyon metninin tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerimiz şu görüş
leri belirtmişlerdir; 

- Alt Komisyon metni; Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun adı değiştirile
rek de olsa devaınının sağlanması, gerektiğinde esas komisyon olarak görev yap
masının öngörülmesi, yeteri kadar eleman temininin mümkün olması nedeniyle 
olumlu bir noktaya gelmiştir. Teklit1c ilgili clcştirilcrin tamamı gidcrilmiştir. 

-Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ilc Avrupa Birliği İş
leri Komisyonu aynı alanda iki farklı komisyon görüntüsü çizmcktcdir. Bu konu 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Her iki Komisyonun ilişkileri organik hale gctirilme
mclidir. İşlevleri ve kuruluşu farklıdır. 

- Danışma Kurulu kararıyla Avrupa Birliği İşleri Komisyonunun üye sayısı
nın artırılması değerlendirilmelidir. 

- Komisyonlar ilc Türkiye Biiyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yetki ih
tilafına yol açacak düzenlemelerden kaçınmak gerekir. 

Alt Komisyon metninin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, oy birliği ilc 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun yeni bir kod kanunla düzenlenınesi yerine, 
mevcut Kanunun günün koşullarına göre değiştirilmesi kabul edilmiş ve madde
lere geçilmiştir. 

Alt Komisyon metninin 1 inci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmuş olan" ibaresi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Koruisyana 
havalc edilen" şeklinde dcğiştirilerek Koınisyonumuzca kabul edilmiştir. Komis
yonun, ancak havalc edilen işlerle ilgili olarak inceleme yetkisi açıklığa kavuştu
rulmuştur. 

Alt Komisyon metninin 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddeleri aynen, 3 üncü mad
desi birinci maddeye paralel olarak yapılan ibare değişikliği ile Komisyonumuz
ca oy birliği ilc kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin 6 ncı maddesi ise Komisyonumuzca kabul edilme
miş, mevcut durumun korunmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Buna gö
re karar yeter sayısı üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaya
caktır. 

Alt Komisyon metninin 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak görüşülmüş ve 
maddeye kenar başlık "Komisyonda çalışacak personelde aranacak nitelikler" 
olarak belirlenmiştir. Madde Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Alt Komisyon metninin yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 8 ve 9 uncu mad
deleri 7 ve 8 inci maddeler olarak görüşülmüş, 7 nci madde aynen, yürütmeyi dü
zenleyen 8 inci madde ''Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı ilc Bakanlar Kurulu yürütür." şeklinde dcğiştirilerek Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 
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Alt Komisyon metninin tümü oya sunulmuş ve Komisyonumuzea kabul edil

miştir. 

Raporunıuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa say

gı ilc sunulur. 

22 



ANAYASA KOMiSYONUNUN KABUL ETTİGİ METiN 

AVRUPA BİRLİGİ UYUM KOMiSYONU KANUNUNDA 

DEGiŞiKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLiFi 

MADDE 1- I 5.4.2003 tarihli ve 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyo

nu Kanununun başlığı ve metninde geçen "Avrupa Birliği Uyum Komisyonu" 

ibaresi "Avrupa Birliği İşleri Komisyonu" olarak ve 1 inci maddesi kenar başlığı 

ilc birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Amaç 

MADDE I- Bu Kanunun amacı; Avrupa Birliği ilc ilgili gelişmeleri izlemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyona havalc edilen kanun ta

sarı ve tcklifleri ilc kanun hükmünde kararnameleri Avrupa Birliği Müktcscbatı

na uyumu açısından incelemek üzere kurulan Avrupa Birliği İşleri Komisyonu

nun kuruluş, görev, yetkileri ilc çalışma usul ve esaslarını düzcnlemcktir. 

MADDE 2- 4847 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

MADDE 2- Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca be

lirlenecek Avrupa Birliği İşleri Komisyonunda; siyasi parti grupları ilc bağımsız

lar meclisteki sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile 

bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler. Siyasi parti grupları; Tür

kiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyelikleri için adaylarını Av

rupa Birliği İşleri Komisyonu üyeleri arasından bildirir. Komisyon üyeliği için bir 

yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk scçilcnlerin görev süresi iki, ikinci seçi

lenleri n görev süresi üç yasama yılıdır. 

Avrupa Birliği İşleri Komisyonu üyeleri belirlenirken Avrupa Birliği resmi 

dillerinden birini veya birkaçını bilen milletvekilierine öncelik tanınır. 

MADDE 3- 4847 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Komisyona havale edilmiş 

olan kanun tasarı ve tcklifleri ilc kanun hükmünde kararnarnelerin Avrupa Birli

ği Müktcscbatına uygunluğunu incelemek , 
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MADDE 4-4847 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 
"bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairclcrdcn" ibareleri "merkezi yönetim
den" şeklinde değiştirilmiş " ... özel kuruluşlardan bilgi" ibaresinden sonra gel
mek üzere " ve belge" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5-4847 sayılı Kanuna mevcut 4 üncü maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 5 inci madde eklenmiş ve sonraki madde numaralan teselsül ettiril
miştir. 

Komisyona havale 

MADDE 5- Doğrudan Avrupa Birliği Müktcscbatı ile uyum sağlamak ama
cıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş olan kanun tasarı ve 
tcklifleri ile kanun hükmünde kararnameler, Başkaniıkça Avrupa Birliği İşleri 

Komisyonuna havalc edilir. 

Komisyon, kanun tasarı ve tcklifleri ilc kanun hükmünde kararnameleri sadc
cc Avrupa Birliği Müktesebatına uyum yönünden incclcr. Komisyonun, tali ko
misyon olarak görüş bildirdiği konularda, Avrupa Birliği Müktcscbatına açıkça 
aykırılık olduğunu bildirmesi halinde, esas komisyon bu görüşü öncelikle dikka
tc alır. 

MADDE 6-4847 sayılı Kanuna mevcut 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki 7 nci madde eklenmiş ve sonraki madde numaraları tcsclsül ettirilmiş
tir. 

Komisyonda çalışacak personelde aranacak nitelikler 

MADDE 7- Avrupa Birliği İşleri Komisyonunda teknik ve idari destck sağla
mak amacıyla yeteri kadar uzman, uzman yardımcısı, memur ve sekreter istihdam 

edilir. 

Komisyonda çalışacak uzman ve uzman yardımcılannda ilanda belirtilen ka
mu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından "A" düzeyinde puan ve
ya uluslararası kabul görmüş yabancı dil seviye tespit sınavlarından bu puana 
denk puan almış olmaları koşulu aranır. Ayrıca Avrupa Birliği resmi dillerinden 
bir veya birkaçını bilmeleri tercih nedenidir. 

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
ile Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Başkan Başkanvekili Sözeü 

Burhan Kuzu Semiha Öyiiş Mehmet Ali Bulut 

İstanbul Aydın Kahramanmaraş 

Kiltip Üye Üye 

Ayhan Sefer Üsıiin UğurAksöz ihrahim Hakkı Aşkar 

Sakarya Adana Afyonkarahisar 

(Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Ersönmez Yarbay TuncayErcenk Edip Safder Gaydalı 

Ankara Antalya Bitlis 

(Muhalifiın) 

Üye Üye Üye 

Mehmet Salih Erdoğan Metin Kaşıkoğlu Giildal Akşit 

Denizli Düzee İstanbul 

Üye Üye Üye 

Zekerı)1a Akçam Yılmaz Kaya M eviiii Akgiin 

İzmir İ zmir Karaınan 

(Muhalifiın) 

Üye Üye Üye 

Atilla Karl Kerim Öz/(u/ Suat Kılıç 

Konya Konya Samsun 

(Muhalifim) 

Üye Üye Üye 

Mehmet Kurı i/yas Sezai Önder Ömer Kulaksız 

Samsun Samsun Sivas 

(Muhalifim) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

TBMM bir bütündür ve TBMM Başkanının yönetiminde görev yapar, 7 nci 

maddede ise, Komisyona sanki komisyonun ayrı bir kimliği ve hükmi şahsiyeti 

varmış gibi, uzman, uzman yardımc ı sı, memur ve sekreter almasına olanak ya
ratılmıştır. Üstelik "yeteri kadar" kelimesi ile ucu açık ve geniş bir yetki veril

miştir. 

Oysa bu komisyon da, diğer komisyonlar gibi her kurumdan uzman isteyebi

lir; TBMM personelinden istifade edebilir; Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin 

desteğini alabili r. Sanki TBMM içinde ayrı bir kuruluş gibi bu koınisyona "yete
ri kadar" personel alına yetkisi verilmesi diğer komisyonlardan farklılık yaratma

sı ve yürütme organı çağrışına s ı yapınası bakımından uygun bir düzenleme değil

dir. Bu maddeye bu sebeple ınuhalifiz. 
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UğurAksöz 

Adana 

Yilmaz Kaya 
İzmir 

Atilla Kart 
Konya 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

İ/vas Sezai Önder 
Samsun 



d) Komisyon Üyeleri 

Üyenin Adı Soyadı Komisyon Görevi Partisi Se~im Çevresi 

Yaşar Yakış Başkan AK Parti Düzce 

Ali Rıza Alaboyun Başkanvekili AK Parti Aksaray 

Onur Başaran Öymen Başkanvekili CHP İstanbul 

Öner Gü lyeşil Sözcü AK Parti Siirt 

Nevin Gaye Erbatur Kat ip CHP Adana 

Afıf Demirkıran Üye AK Parti Batman 

Ertuğrul Yalçınbayır Üye AK Parti Bursa 

Necdet Budak Üye AK Parti Edirne 

Fatma Şahin Üye AK Parti Gaziantep 

İnci Özdemir Üye AK Parti İstanbul 

Zekeriya Akçam Üye AK Parti İ zmir 

Mehmet Ceylan Üye AK Parti Karabük 

Musa Sıvacıoğlu Üye AK Parti Kastamonu 

Ömer İnan Üye AK Parti Mersin 

İlyas Çakır Üye AK Parti Rize 

Ali Aydın Dumanoğlu Üye AK Parti Trabzon 

Selamİ Yiğit Üye ANAP Kars 

Algan Hacaloğl u Üye CHP istanbul 

Mustafa Şükrü Elekdağ Üye CHP İ stanbul 

Ersin Arıoğlu Üye CHP istanbul 

Ahmet Haluk Koç Üye CHP Samsun 
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KOMiSYON TOPLANTlLARI 

a) Kanun Tasarısı ve Tckliflerinin Görüşüldüğü Toplantılar 

1) 15/12/2005, 22/12/2005, 19/0112006 ve 02/02/2006 tarihli toplantılarda; 

İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

temsilcilerinin de katılımlarıyla İçtüzüğün 34 üncü maddesine uygun olarak 
8112/2005 tarihli ve A.O I.I.ABK/8 sayılı yazılı istek üzerine 14/ 12/2005 tarihin

de Komisyonumuza havalc edilen 1/746 Esas Numaralı Pasaport Kanununda De

ğişiklik Yapılınasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmüştür. 

Tasarı genel olarak; 15/0711950 tarih li ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun za

man içinde yetersiz kalan bazı hükümlerinin değiştirilmesini amaç lamaktadır. 

Toplantılarda , her ne kadar 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanu

nunun 1 3 'üncü maddesini değiştirmeyi amaçlayan tasarının üçüncü maddesi ilc 
ilgili yoğun fikir alış-veriş i gerçekleşmiş ve özellikle diplomatik pasaport verilc

bilecek kişilerin kapsamını genişletmeye yönelik değişiklik önergeleri verilmiş 
olsa da, bu önergeler kabul edilmemiş , herhangi bir başka değişiklik de yapılma
yıp tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı halen Genel Kurul gündcmindcdir. 

2) 15/12/2005 tarihli toplantıda; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Tasarısından başka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru
mu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsileilc
rinin de katılımıyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı da görüşül

müştür. 

Tasarı ilc hukuki ve kurumsal düzenlemelerde banka kartları ve kredi kartla
rı ile ilgili işlemlerin denetlenmesine ve mevcut belirsizliklerin ortadan kaldırıl

masına, banka kartları ve kredi kartları sisteminin etkin çalışmasının sağlanması

na, kartlı ödeme ler sistem inin taraflar açısından etkin çalışmasın ı sağlamak ama

cıyla banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına , kullanımına, bu kartların 
kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerin takas ve mahsup edilmesi i şlemle

rine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, 

üyelerimiz; 2001 yılında yaşanan ağır ekonomik krizden sonra pek çok kişinin bu 

krizden etkilendiğini, bu krizin yarattığı yıkımın halen devam ettiğini , insanların 

borcu borçla döndünneye çalışırken, en fazla bankaların sorumsuzca dağıttığı 

kredi kartlarını kullandıklarını, vatandaşların bilinçsizliğinin yanı sıra bankaların 
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da uyguladıkları ağır faiz koşulları altında ezilen tüketicilerin, birer kart mağdu
ru haline geldiklerini, Avrupa Birliği Üycliği yolunda ilerleyen ülkemizde insan 
haklarını ve çıkarlarını gözetmenin ülke politikalarının temelini oluşturması ge
rektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu gerekçelerle Komisyonumuz, geçmiş yıllarda, "kredi kartı borcunun te
merrüdü nedeniyle ödenıncycrek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine 
konu edilen vatandaşlarımızın" bu mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla; "bor
cun temerrüde düşme tarihindeki ana parasına, kanunun yayım tarihinde belirle
necek enflasyon oranı kadar bir gecikme faizi uygulanıp, taksitler halinde geri 
ödeme imkanı" tanıyacak bir geçici maddenin, kanun tasarısına eklenınesini esas 
komisyonun takdir ve görüşlerine sunmayı uygun bulmuştur. 

Tasarı kanunlaşmış, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 01103/2006 ta
rihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

3) 09/02/2006 tarihli toplantıda, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi Taslağı görüşül
müştür. 

4) 19/0112006 tarihli toplantıda, 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı görüşülmüş ve Tasarının Avrupa 
Birliği Müktesebatına uygunluğunu araştırmak amacıyla Bursa Milletvekili Er
tuğrul YALÇINBAYIR, İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU ve Mersin 
Milletvekili Ömer İNAN'dan oluşan bir Alt Komisyon kurulması kararlaştırıl
mıştır. 

Tasarı ile; 2005 İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı belgelerinde yer alan ve 
kısa vadeli öncelikler arasında bulunan "tam anlamıyla işleyen bir ombudsman 
sisteminin kurulması" amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve 
ülke düzeyinde faaliyet gösterınesi öngörülmüş; Başdenetçi ve denetçilerin nite
likleri, seçimi, bağımsızlıkları, Kurumun çalışma usul ve esasları ile Genel Sek
reterliğin oluşumu düzenlenmiştir. 

5) 20/01/2006, 23/0112006, 25/0112006 tarihlerinde, 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı alt komisyon toplantıları gerçek
leştirilmiştir. 

Alt Komisyonun 20/01/2006 tarihli toplantısında, Başkanlığa Bursa Milletve
kili Ertuğrul YALÇINBAYIR seçilmiştir. Alt Komisyon, 23/0112006 tarihindeki 
toplantısında, önceki Adalet Bakanı Prof Dr. Hikmet Sami TÜRK, Türkiye Baro-
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lar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Ünsal TOKER ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi İdare Hukuku Profesörlerinden Metin GÜNDAY'ın görüş ve önerilcri
ni almış, toplanan bilgi ve belgeler ışığında 01102/2006 tarihindeki toplantısında 
Ertuğrul YALÇINBAYIR'a redaksiyon yetkisi vererek Alt Komisyon Raporunu 
hazırlamış ve tasarı ilc Alt Komisyon çalışmalarını karşılaştırmalı olarak AB 
Uyum Komisyonu'na sunmaya karar vermiştir. 

Alt komisyon; genel olarak tasarı hükümlerinin, Anayasaya, Beş Yıllık Kal
kınma Planlarına, AB Müktcscbatına, Katılım Ortaklığı belgesine, AB İlerleme 
Raporlarına ve Ulusal Programa uygun olduğunu tespit etmiştir. 

Tasarının Alt Komisyonda değiştirilen son hali ilc; Kamu Dcnetçiliği Kuru
mu'nun mevzuat gereği sadeec hukuki denetim yapabilen idari yargı yolunun ra
kibi olmadığı, tam aksine Kurumun işlevinin idari yargıdan farklı olması gerekti
ği tespit edilmiş ve Kurumun yerindelik denetimi yapabilmesine imkan tanınmış; 
faaliyetlerini daha iyi yerine gelirebilmesi için Kamu Dcnctçiliği Kurulu oluştu
rulmuş, tasanda yer aldığı şekliyle Kurum içinde ikili bir yapı olduğu izlcnimi 
uyandırabi lecek Genel Sekreterlik ilc ilgili hükümler yeniden düzenlenmiş, sadc
cc idari görevler üstlenen bir makamın ön plana geçebilecek olması engellenmiş 
ve genel olarak, ülkemizdeki uzlaşma kültürüne katkı sağlayacak diğer açılımlar 
öngörülmüştür. 

6) 02/02/2006 tarihli toplantıda, 

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Hava İş 
Kanunu Tasarısı Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avru
pa Birliği Genel Sekreterliği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevlilerinin 
katılımıyla görüşülmüştür. Hava İş Kanunu Tasarısı alt komisyona sevk edilmiş
tir ve halen Komisyonların gündemindedir. 

7) 02/02/2006 tarihli toplantıda; 

Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık I 960 Tarihli Eurocontrol 
Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme 

Protokolü Konusundaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı; Avrupa Topluluğunun, Mütcaddit 
Defalar Değiştirilmiş ve 2 7 Haziran 1997 Tarihli Protokol İle Birleştirilmiş Bu
lunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirli
ği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gö
rüş ülmüştür. 
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8) 16/02/2006 tarihli toplantıda, 

Kamu Dcnctçiliği Kurumu Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam edil
miştir. Tasarının Avrupa Birliği Müktcscbatı'na uygunluğunu araştırmak amacıy
la 19/01/2006 tarihli toplantıda kurulan ve Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇIN
BAYIR, İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU ve Mersin Milletvekili Ömer 
İNAN'dan oluşan Alt Komisyonun oybirliği ilc hazırladığı metin, 07/02/2006 ta
rihinde AB Uyum Komisyonu Başkanlığı'na sunulmuştur. Komisyonumuz, 
16/02/2006 tarihli dokuzuncu toplantısında, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliği ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla Alt 
Komisyon Raporu doğrultusunda tasarıyı incelcyip görüşmüştür. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde; Alt Komisyon çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan metnin uygun bulunduğu Komisyon Üyeleri ve komisyon 
toplantılarına katılan Komisyonumuzun üyesi olmayan diğer milletvekilleri tara
fından da belirtilmiştir. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından ise, Alt Komisyon 
çalışmalarında tasanda gerçekleştirilen değişikliklerin son dcreec olumlu olduğu, 
csascn kendilerince hazırlanan ama daha sonra çeşitli nedenlerle taslak çalışma
dan çıkartılan Kamu Dcnctçiliği Kurumunun idari yargı organlarının mevzuat ge
reği yapamadığı yerindelik denetimi yapabilmesine imkan tanıyan hükümlcrin ta
sarıya eklenmesinin son dcreec sevindirici bir gelişme olduğu ifade edilmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Alt Komisyonda değişiirildiği ha
liyle tasarı ve gerekçesi, Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşül
mesine karar verilmiştir. 

Komisyon toplantısında, Alt Komisyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin salt askeri nitelikteki faaliyetleri" şeklindeki ifadede 
yer alan "askeri nitelikteki faaliyetleri" ifadesinin "askeri hizmete ilişkin faaliyet
leri" şeklinde değiştirilmesi için verilen önerge kabul edilmiş, diğer maddeler ise 
Alt Komisyonda düzenlendiği şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tasarı kanuniaşmış (Kanun Numarası:5521) ancak Cumhurbaşkanı tarafından 
bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmiştir. 

9) 27/04/2006 tarihli toplantıda. 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasa
rısı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevlilerinin de 
katılımlarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ilc ülkemizin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımla
rın artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeyc yönelik yatırım 
destck ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla kurulan, 
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Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özcrkliğe sahip Tür
kiye Yatırım Destck ve Tanıtım Ajansının görev, yetki ve teşkilatının düzenlen
mesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Tür
kiye'nin şu anda belirli bir kurum tarafından tasarlanan ve yürütülen doğrudan 
yabancı yatırım veya yatırımlara yönelik belli bir stratejisinin olmadığı bu neden
Ic farklı kurumların oluşturduğu değişik politikaların ahcnklcştirilmcyc çalışıldı
ğı ifade edilmiştir. Bu gerekçelerle, Türkiye açısından stratejik öneme sahip, özel
likle büyük ölçekli, istihdam yaratan, teknoloji transferi sağlayan yatırımları Tür
kiye'ye çekcbilmek, yatırımcılar adına birtakım işlemleri ilgili kurumlar nezdin
de takip etmek amacıyla, "Türkiye Yatırım Destck ve Tanıtım Ajansı" gibi bir ku
rumun ivedilikle kurulmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir. 

Tasarının bütün maddeleri Komisyonda aynen kabul edilmiştir. Tasarı kanun
Iaşmış (Kanun Numarası: 5523) ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 
04/07/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

10) 27/04/2006 tarihli toplantıda, 

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği görevlilerinin katılımıyla Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmüştür. 
Tasarı alt komisyona sevk edilmiş ancak alt komisyon, çalışmalarını bitİrıneden 
önce esas komisyon tasarıyı kabul ettiği için, tasarı hakkında bir rapor düzcıılen
memiştir. 

tl) 27/4/2006 tarihli toplantıda, 

Vakıflar Kanunu Tasarısı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin katılımıyla görüşülmüştür. 

Bakanlar Kurulunca 14/2/2005 tarihinde TBMM Başkanlığına arzı kararlaştı
rılan "Vakıflar Kanunu Tasarısı", Başkanlık tarafından, 17/6/2005 tarihinde esas 
komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali olarak da Komisyonumuza havale 
edilmiş olup Komisyonumuz 30/6/2005 tarihinde tasarıyı görüşmeye başlamıştır. 

Tasarı genel olarak; mazbut, mülhak, cemaat, esnaf ve Türk Medeni Kanunu
na göre kurulan vakıfları düzenleyen dağınık mevzuatın biraraya getirilmesi; özel 
hukuk tüzel kişiliğini haiz vakıfların vaktiyelerinde ve vakıf senetlerinde yazılı 
hayır, şart ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine gctirilebilmcsi; vakıflara ait 
taşınınaziarın ekonomik bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi; mimari ve ta
rihi değere sahip vakıf abidc ve eserlerin muhafazası, onarımı ve yaşatılması; AB 
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ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak mülhak, cemaat ve 
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıtlarımızın yapılandırılması ve amaçla
rına uygun faaliyetlerde bulunmalarının temin edilmesi; vakıfteşkilatının, çağdaş 
kamu yönetimi anlayışına uygun şekilde yeniden yapılandırılması ve vakıf hiz
metlerine ilişkin temel ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği cemaat vakıflarına ve bunların malvarlığına te
mel hak ve özgürlükler bağlamında özel bir ilgi göstermektedir. Konu 2005 Ka
tılım Ortaklığı Belgesinde Kısa Vadeli öncelikler arasında, Genişletilmiş Siyasi 
Diyalog ve Siyasi Kriterler bölümünde ve Dini Özgürlükler başlığı altında; 

"Gayrimüslim azınlıklar ve cemaatlerin karşılaştığı bütün sorunları Avrupa 
standartları doğrultusunda kapsamlı bir biçimde ele alan bir yasanın kabul edil
mesi, Anılan yasanın kabulüne kadar, evvclce ya da halihazırda gayrimüslim di
ni cemaat vakıflarına ait gayrimenkullerin yetkili kuruluşlar tarafından satışının 
veya bunlara cl konulmasının askıya alınması." 

şeklinde, 2005 İlerleme Raporunda ise; 

"Dini özgürlüklere ilişkin olarak, Ekim 2004 'ten bu yana, gerek mevzuat ge
rek uygulama bakımından sadeec çok sınırlı gelişme kaydedilmiştir... Uygulama
da, gayrimüslim topluluklar önemli sorunlarla karşılaşma ya devam etmektedirler: 
Bu topluluklar tüzel kişilikten yoksundurlar, sınırlı mülkiyet hakkına sahiptirler, 

vakıflarının yönetiminde müdahaleyle karşılaşmakta ve bunların kendi din adam
larını cğitmelerine izin verilmcmcktedir. 

Halen Türk Parlamentosunda bulunan Vakıflar Kanununa ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. Böyle bir yasa gayrimüslim topluluklara vakıflarıyla ilişkin 
olarak bazı iyileştirmeler sağlama potansiyeline sahip olsa da, mevcut haliyle Av
rupa standartlarının gerisinde kalmaktadır. Dini çoğulculuk daha genel olarak, sa
dece, tüm dini toplulukların faaliyet gösterebilmesi için koşulları sağlayan açık ve 
kapsamlı bir yasal çerçeve yoluyla garanti edilebilir. 

Dini vakıflar, mahkeme kararı olmadan, onları kapatabilcn, varlıklarına cl ko
yabilen, mali destekçilerini aziedebilen ve varlıklarının ve hesaplarının yönetimi
ne müdahale edebilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün müdahalesine maruz kalma
ya devam etmektedir. 

Haziran 2004'te kabul edilen "Gayrimüslim Dini Vakıfları Kurulları Yöntem 
ve İlkelerine İlişkin Tüzüğünün, Ermeni toplumunun yeni kurallara uygun bir şe
kilde seçim yapma teleplerinde uygulanmadığı söylenmektedir. 

Mülkiyet haklarına gelince, Ocak 2003 Tüzüğüne uygun olarak yapılan 2285 
mülkiyet kaydı başvurusundan 341 'i kabul edilmiştir. Başvurulan sadeec Tü
zük'te listdenen 161 azınlık vakfı tarafından yapılabilmiştir. Dini toplulukların 
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yasal statüleri olmayışı nedeniyle, mevcut mülkiyetlerine cl konulması riski ha
len devam etmektcdir ve hukuki yollarla mülkiycti geri alma gayretleri birçok so
runla karşılaşmaktadır. Katalik ve Protestan topluluklar dahil bazı gayrimüslim 
dini topluluklar hala kendi vakıflarını kurma hakkına sahip değildirler ve dola
yısıyla mülkiyet kaydettirmc, elde etme ve elden çıkarma haklarından mahıum
durlar. 

Son gelişmeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hazine de dahil olmak üzere 
Devlet makamlarınca artan bir baskı olduğunu akla getirmektedir. Gayrimüslim 
dini vakıflardan cl konulan mülkiyetİn üçüncü tarat1ara satılmasına yönelik iha
leler düzenlenmiştir. Örneğin, geçmişte Hazine tasarıufuna geçirilen veya Hazi
neye transfer edilen İstanbul'daki Rum Ortodoks Vakıflarına ait mülkiere ilişkin 
olarak Temmuz 2005'te birkaç ihale başlatılmıştır. Satışla sonuçlanmamış olsa da 
bu ihaleler, Parlamentonun, bu tür mülkierin ilgili topluluklara iadesini öngören, 
ancak, mevcut haliyle, üçüncü taratlara satılan mülkler için tazminat öngörmeycn 
Vakıflar Yasası Taslağını ele almasıyla aynı döneme rastlaması nedeniyle özel 
dikkat çckmcktcdir." 

şeklinde yer almıştır. 

30/6/2005 tarihinde Komisyonumuz; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Avrupa Bir
liği Genel Sekreterliği, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Türkiye Dclc

gasyonu temsilcilerinin de katılımıyla tasarıyı görüşmeye başlamıştır. Toplantıda 
tasarının Avıupa Birliği Müktcscbatına uygunluğunu araştırmak amacıyla, Kasta
monu Milletvekili Musa SIVACIOGLU başkanlığında İzmir Milletvekili Zekeri
ya AKÇAM ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şükrü ELEKDAG'dan oluşan bir 
Alt Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

19/l 0/2005 tarihinde çalışınalarına başlayan Alt Komisyon, tasarıyı; Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı yetki
lilerinin de katılımıyla 19/l 0/2005, 26/l 0/2005 ve 26/4/2006 tarihli toplantıların
da incelcıniştir. Komisyonun ve dolayısıyla Alt Komisyonun sadeec AB Mükte
sebatı ve genel olarak AB uyum süreciyle ilgili meseleleri görüşeceği düşüncc
sinden hareketle, maddeler teker teker incelenmiş, uyum süreciyle ilgisi olmayan 
hükümler ve özellikle Komisyonumuzun tali komisyon olmasından bahisle Va
kıflar Genel Müdürlüğünün personeli ilc ilgili maddeler alt komisyonda müzake
re edilmemiştir. 

Alt Komisyon toplantılarında gerçekleştirilen fikir alış-verişleri neticesinde 
tasarının 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Alt Komisyon Rapo
runa dcrç edilmesi kabul edilmiştir; 

"Madde 7- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mazbut vakıflar arasına 
alınan vakıflara bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamaz. 
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On yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organı oluşturulamayan 
mülhak vakıflar yerleşim yeri mahkemesi kararıyla Genel Müdürlükçe yönetilir 
ve temsil edilir. 

ilgililerin vakfiye şartlarına göre intifa hakları saklıdır." 

Değişikliğin gerekçesi: Düzenleme ile yöneticisiz kalan veya yönetim organı 
oluşturulamayan mülhak vakıfların Genel Müdürlükçe yönetilmesinin ancak yer
leşim yeri mahkemesi kararı ilc olacağı hüküm altına alınmıştır. Yöneticisiz ka
lan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıfların, yönetim boşluğunun 
giderilmesi ve yok olması önlenerek tüzel kişiliklerinin devamına imkan sağlan
mış, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari bir kararıyla mazbut vakıflar statüsüne 
alınması yetkisi mahkemelere bırakılmıştır. 

Sonuç olarak, Alt Komisyon; konuyla ilgili, AB'yc üye ülkelerin tamamını 
kapsayan ortak bir düzenlemenin olmadığı ve AB üyesi her ülkenin temel hak ve 
özgürlükler çerçevesinde kendine özgü düzenleme yapma hakkına sahip olduğu 
hususu; tasarının 14. maddesiyle ilgili olarak amacın değiştirilcbilmesinin ger
çekten faydası kalmamış değiştirilmesi gereken hususlar için olduğu kadar faali
yet gösterilen konuları da kapsadığı ve tasanda düzenlendiği kadar kolay olma
ması gerektiği ve mütckabiliyet ilkesine yönelik düzeniemelerin tasanda yer alıp 
almaması yönündeki tartışmalar hatırda tutularak; 7. madde dışında, tasanda baş
ka bir değişikliğe gerek olmadığı kararına varmış ve bu hususları Alt Komisyon 
Raporunda belirtmiştir. 

Alt Komisyon, çalışmalarını 26/4/2006 tarihinde tamamlamış ve aynı tarihte 
Raporunu Komisyon Başkanlığına sunmuştur. 

27/4/2006 tarihli AB Uyum Komisyonu'nun 12. toplantısında tasarı, AB Ge
nel Sekreterliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin 
katılımıyla görüşülmüştür. Mütekabiliyet ilkesine yönelik hususların tasanda 
olup olmaması yönündeki müzakereterin ardından tasarı, sadece 7. maddesi, Alt 
Komisyon Raporunda belirtildiği şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarı kanuniaşmış (Kanun Numarası: 5555) ancak Cumhurbaşkanı tarafın
dan bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmiştir. 

12) 01106/2006 tarihli toplantıda; 

İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
görevlilerinin de katılımlarıyla Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı görüşülmüştür. 

Tasarı ilc Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin 
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzcnlenmektcdir. 

Tasarı halen Genel Kurul gündemdedir. 
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13) 08/06/2006 tarihli toplantıda; 

Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu Tasarısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanu
nu Tasarısı, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Düzce Milletvekili Yaşar Yakış 
ve 3 Milletvekilinin Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi gü
ıüşülmüştür. 

14) 15/06/2006 tarihli toplantıda, 

Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu Tasarısı; Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba
kanı Abdüllatif ŞENER, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Dü
zenleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Tütün Eksperleri Derneği tem
silcilerinin de katılımıyla göıüşülmüştür. 

Komisyonumuz; önergeler sonucu Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu Tasansı
nın 6. maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendini, ve 8 inci maddenin (1), (3) 
ve (lO) numaralı fıkralarını dcğiştirmiş, diğer maddelerini ise aynen kabul etmiş
tir. Yazılı ve sözlü önerge verilmek suretiyle değişikliğe uğrayan maddeler ve de
ğişiklik gerekçeleri şunlardır: 

Tasarının 6 ncı maddesi Kurum personelinin statüsünü, mali ve sosyal hakla
rını düzenlemektedir. Maddenin (6) numaralı fıkrasında da kurumun meslek per
sonelinin işe giriş şartları düzenlenmektedir. 6 ncı maddenin (6) numaralı fıkrası
nın (a) bendinde; en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, iktisat, işletme, siyasal bil
giler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile kimya, gıda, ziraat ve tütün teknolo
jisi mühendisliği bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır. Komisyon top
lantısında, laboratuvarlarda kimyager sıfatıyla çalışmakta olan kimya bölümü 
mezunlarının fıkra kapsamında olmadığı dile getirilmiş ve bu meslek grubunun 
da Kurumda çalışacak uzman personel arasında sayılmasını sağlayacak şekilde 
maddedeki " ... tütün teknolojisi mühendisliği ... " ifadesinden sonra gelmek üzere 
"ve kimya" ibaresinin eklenmesini öngören önerge kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi tütün ve alkol piyasalarının düzenlenmesine ilişkin 
usul ve esaslara yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Tasarının görüşmeleri sıra
sında 8 inci maddenin ( 1) numaralı fıkrasında birinci cümleden sonra gelmek üze
re "Yazılı sözleşme, tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile üretici birlik
leri, üreticiler veya temsilcileri arasında akdedilir." şeklindeki cümlenin eklenme
sini içeren önerge Komisyonumuzda kabul edilmiştir. Değişiklikle, tütün piyasa
sında aracı firmalar karşısında tütün üreticilerinin yalnız bırakılmaması amaçlan
mıştır. 

8 inci maddenin (3) numaralı fıkrasının başına "Kurum gerektiğinde, tütün 
üretimini alan, çeşit ve miktar olarak planlayabilir." şeklindeki cümlenin eklen-
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mcsini öngören önerge Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Değişiklikle, tütün pi
yasasında planlama faaliyetleri de Kurumun görevleri arasında sayılmıştır. 

8 inci maddenin (10) numaralı fıkrasında yer alan " ... tütün ilc ilgili fiziksel ve 
duyusal ckspcrtiz gerektiren konularda bilirkişi ve hakem olamazlar" ifadesi, öner
ge sonucu " ... tütün ve tütün mamulleri ile ilgili konularda bilirkişi ve hakem ola
mazlar" şeklinde değiştirilmiştir. " ... tütün ilc ilgili fiziksel ve duyusal ckspcrtiz 
gerektiren konularda bilirkişi ve hakem olamazlar ... " ifadesi, yürürlükten kaldın
lan 1177 sayılı ve halen yürürlükte olan 4733 sayılı kanununda yer alan "tütün iş
lerinde bilirkişi ve hakem olamazlar" ifadesinden daha dar bir kapsama ve hukuki 
boşluklara sahip olduğu düşünüldüğünden değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Değişikliklerin ardından tasarının tümü üzerinde gerçekleştirilen oylama so
nucunda tasarı hükümleri ve ekli cetvel kabul edilmiştir. 

Tasarı halen esas komisyon (Plan ve Bütçe) gündemindedir. 

15) 29/06/2006 tarihli toplantıda, 

Düzcc Milletvekili Yaşar Yakış ve 4 Milletvekilinin Avrupa Birliği İşleri Komis
yonu Kuruluş Kanunu Teklifi görüşülmüştür. Teklif Genel Kurul gündemindedir. 

16) 02/11/2006 tarihli toplantıda, 

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşül
müştür. 

Tasarı ilc; 1380 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak su ürünleri avcıları ve ye
tiştiricilcrinin bilinçlendirilmcsi, üretici örgütlerinin kurulmasının teşvik edilme
si ve desteklenmesi, üretici örgütleri vasıtasıyla pazar politikalarının oluşması ve 
pazara müdahalenin sağlanması, halka sağlıklı, kaliteli ve güvenli su ürünleri su
narak iç tüketimin geliştirilmesi, dünya ve Avrupa pazarlarında güvenilir ve sü
reklilik taşıyan kaliteli ürünlerle yer alınması, kaliteli ürün üretiminin ve üretici
lerin sorumluluk ve katılımının sağlanması ile kaynakların korunarak geliştiril
mesi amaçlanmaktadır. 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, ülkemizin Avru
pa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına uyumu bir gereksinim olarak vurgulan
mış, ulusal su ürünleri mevzuatının balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve ya
pısal uyum konularında Avrupa Birliği müktesebatına uyumlaştınlması öncelikli 
konu olmuştur. Bu amaç doğrultusunda ulusal su ürünleri mevzuatımızın Avrupa 
Birliği müktescbatına uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde; çerçeve 8. maddesi dışın
daki tüm maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Değişikliğe uğra
yan madde ve değişiklik gerekçesi şudur: 
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Tasarı'nın çerçeve sekizinci maddcsiylc, 1380 Sayılı Kanunun yirmi birinci 
maddesi değiştirilmiştir. Tasarı ilc; Türk vatandaşı olmayanların avianma yasağı
na ilişkin hüküm, Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatı çerçevesinde dcğiştirilcrek ti
cari amaçlı avianmalar karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Bakanlığın iznine tabi kı
lınmıştır. Böylelikle yasak kaldırılarak madde güncelleştirilnıiştir. 

Komisyonumuzda, söz konusu yasağın kaldırılarak "karşılıklılık ilkesi" çer
çevesinde, yabancıların Türk Karasularında ve iç sularında av lanabilmeleri husu
su hakkında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yetkilisinin görüşlerine başvurul
muştur. Yetkili; Türkiye'nin AB'yc üye olması halinde yabancı balıkçıların, hiz
metlerin ve kişilerin serbest dolaşım hakları çerçevesinde; rahatlıkla Türk Kara
sularında balıkçılık yapabileceklerini, bu gerekçeyle de bu maddenin bu şekilde 
düzenlenmesinde bir sakınca görmcdiklcrini, ayrıca maddede; yabancılara avian
ma hakkının ancak Bakanlık izniyle verilebilcccğin düzenlendiğini, bütün bunla
rın yanı sıra; üye devletlerin gerektiğinde bu tür faaliyetleri, kısıtlama veya ya
saklama hakkına sahip olduklarını ifade etmiştir. 

Söz konusu durum hakkında görüşlerine başvurulan Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Yetkilisi ise; "karşılıklılık ilkesi" ilc kastedi lenin, yabancıların Türk kara
sularında istedikleri gibi hareket edecekleri anlamını taşımadığını, yapılacak pro
tokol gereğince her iki ülkenin bölge, tür ve miktar değerlendirmesi yapılarak 
karşılıklı olarak ne kadar balık yakalayacaklarının önceden tespit edileceğini ve 
bunun dışına çıkılamayacağını ifade etmiştir. 

Komisyon Üyelerimiz ise; Türkiye'nin henüz AB'yc üye olmadığını, üyelik 
tarihine kadar da ülkemizin önünde uzun bir zamanın olduğunu, üyelik öncesin
de karasularımızın ve iç sularımızın yabancılara açılmasının, Türk Balıkçılığın
dan daha üstün imkanlara sahip ülkeler karşısında rekabet açısından Türkiye'nin 
aleyhine olacağını, "karşılıklılık i/kes'i"nin uygulanmasının, Ülkemizle siyasi so
runlar yaşayan bazı AB üyesi ülkelerin, AB içinde ellerini güçlcndircccğini be
lirtmişlerdir. 

Bu gerekçelerle, çerçeve sekizinci madde ilc değiştirilen 1380 sayılı Kanunun 
yirmi birinci maddcsindcki, "karşt!ıklt!ık ilkesi doğrultusunıla" ibaresinin, mad
de metninden çıkartılmasına ilişkin önerge, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve 
madde, yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarı halen esas komisyon olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gün
dcmindedir. 

17) 28/12/2006 tarihli toplantıda, 

Sigortacılık Kanunu Tasarısı, Hazine Müsteşarlığı görevlilerinin katılımıyla 
görüş ülmüştür. 
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b) Özel Gündemli Komisyon Toplantıları 

1) 02/03/2006 tarihinde, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 'nde "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Fa

aliyetleri ve Müzakere Süreci" adlı bir toplantı düzenlenmiştir. 

2) 06/04/2006 tarihli toplantıda, 

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği İleti

şim Grubu temsilcileri tarafından "Sivil Toplum Diyaloğu" konusunda sunum 

gcrçckleştiri !miştir. 

3) 20/04/2006 tarihli toplantıda , 

"Avrupa Birliği Katılım Sürecinde DPT Müsteşarlığının Üstlendiği Rol ve 

Müzakerelerde Gelinen Nokta" konulu DPT Müsteşarlığı sunumu gerçekleştiril

miştir. 

4) 25/05/2006 tarihli toplantıda, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin de ka

tılımıyl a, "Sivil Toplum Diyaloğu ve Bu Diyalog Çerçevesinde Parlamentonun 

Rolü" başlığı altında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

S) 12/ 10/2006 tarihinde, 

''22. Dönem 5. Yasama Yılında AB Uyum Komisyonunun Çalışına Yöntcm

leri ve Toplantılarda İzlcnccck Yol Haritas ı " konusu ile İngiltere'de yerleş ik 

LINKS adlı sivil toplum kuruluşu ile AB Uyum Komisyonunun işbirliğine yöne

lik hususların tartışılmasını ve AB Uyum Komisyonunun 2006 yılının ikinci ya

rısında gerçekleştireceği yurt dışı ziyaretleri ve yurt dışı davetleri hakkında görüş

lerin paylaşılmasını sağlayan bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

6) 23/11/2006 tarihli toplantıda, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevlileri tarafından "Türkiye-AB İlişkileri, 
Müzakere Süreci, Siyasi Kriterler" konularında bilgi sunumu gerçekleştirilmiştir. 

7) 21/12/2006 tarihli toplantıda, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterli ği görevlileri tarafından "Türkiye-AB ilişkilc

rinde Mali İ şbirliği Boyutu" konulu sunum gerçekleştirilmiştir. 
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3. KOMiSYONUN YURT DIŞI FAALİYETLERİ 

a) Yurt Dışı Ziyaretleri 

1) AB Uyum Komisyonunun Romanya Ziyareti 

25-28 Ocak 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKJŞ başkanlığın

da, Komisyon üyeleri Aksaray Milletvekili Ali Rıza ALABOYUN, Karabük Mil
Jetvekili Mehmet CEYLAN ve AB Uyum Komisyonu Dışişleri Danışmanı Hakan 
AKBULUT'dan oluşan bir heyet 25-28 Ocak 2006 tarihleri arasında Romanya 

Parlamentosu Avrupa Entegrasyon Komisyonu'nun vaki davetine icabetle Bük
rcş'te çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. 

Ziyaret programı çerçevesinde heyctimiz, Parlamento Avrupa Entegrasyonu 
Komisyonu üyeleri; Senato Başkan Yardımcısı Paula IYANESCU; Senato Dış 
Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Radu CAMPEARU; Romanya'nın Eski 
AB Baş Müzakerecisi Milletvekili Yasilc PUŞCAŞ; Romanya-Türkiye Dostluk 
Grubu üyeleri; Meclis Dış Politika Komisyonu üyeleri ; Meclis Başkan Yardım
cısı Lucian BOLKAŞ; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalcntin NAUMESCU ve AB 
Entegrasyon Bakan Yardımcısı Leonard ORBAN ilc görüşmüş, ayrıca Mustafa 

Kemal Atatürk Anıtı ve Şchitliğini ziyaret etmiştir. 

2) AB Uyum Komisyonunun Slovakya Ziyareti 

~9 Mart 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKJŞ başkanlı
ğında, Komisyon üyeleri Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇfNBAYIR, istanbul 
Milletvekili Algan HACALOGLU, Mersin Milletvekili Ömer İNAN, Samsun 

Milletvekili Haluk KOÇ ve Komisyon Dışişleri Danışmanı Hakan AKBU
LUT'tan oluşan heyet, 6-9 Mart 2006 tarihleri arasında Slovakya Parlamentosu 
AB İşleri Komisyonu'nun vaki davetine icabetle Bratislava'da çeşitli temaslar

da bulunmuşlardır. 

TBMM heyeti Bratislava'da sırasıyla Slovakya-Türkiyc Dostluk Grubu Baş
kanı Milan HORT ve bazı grup üyeleri; Avrupa Komisyonu Temsilcisi Bayan An
drca Elschekova-MATİSOVA ; Avrupa İşleri , İnsan Hakları ve Azmiıkiardan So-
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rumlu Başbakan Yardımcısı Pal CZSAKY; Parlamento Başkan Vekili Viiiarn VE
TESKA; Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Tibor MİKUS ve bazı komisyon üye
leri ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jozsef BERENY ilc görüşmüştür. 

3) AB Uyum Komisyonunun Yunanistan ve Batı Trakya Ziyareti 

13-17 Haziran 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı, DüzceMilletvekili Sayın Yaşar YAKIŞ baş
kanlığında Komisyon Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN, 
Komisyon Üyeleri Trabzon Milletvekili Sayın Aydın ÖYMEN, İstanbul Milletve
kili Sayın İnci ÖZDEMİR, Samsun Milletvekili Sayın Haluk KOÇ ve AB Uyum 
Komisyonu Dışişleri Danışmanı Sayın Hakan AKBULUT'dan oluşan heyet 13-
1 7 Haziran 2006 tarihleri arasında Yunanistan ve Batı Trakya 'ya resmi bir ziya
ret gerçekleştirmişlerdir. 

TBMM heyeti ziyaret esnasında sırasıyla Dışişleri Bakanı Dora BAKOYAN
Nİ, Yunan Meclisi I. Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Daimi Komite Başkanı 
Sotiris HATZİGAKİS, Savunma ve Dışilişkiler Daimi komitesi Başkanı Panayi
otis KAMMENOS, Dışişleri Bakan Yardımcısı Evripidis STİLYANİDİS, Dede
ağaç Valisi Eftros ZGURİDİS, İskeçe Valisi Yorgo PAVLİDİS ve Rodop Valisi 
Aris YANNAKİDİS görüşmüş; ayrıca, Atina'da muhkim Düşünce Kuruluşu olan 
ELIAMEP'i; İskeçe'de İskeçe Türk Birliğini, Gümülcine'de Türk Gençler Birli
ğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Öte yandan, Gümülcine 
Başkonsolosluğumuzda heyelimizi ziyaret eden soydaşlarımızın temsilcileri, so
runları ve Batı Trakya'daki durum hakkında heyelimize bilgi vermişlerdir. Soy
daş temsilcilerimizin listesi Ek-I 'de sunulmaktadır. 

Gümülcine Başkonsolosluğumuzca hazırlanan program doğrultusunda heye
timiz, İskeçe'de Şahinspor'un Bölge Futbol Şampiyonu olması nedeniyle düzen
lenen kutlama ve Gümülcinc'de Susurköy Kiraz Festivaline katılarak soydaşlan
mıza hitap etme fırsatı bulmuştur. 

4) AB Uyum Komisyonunun Finlandiya Ziyareti 

7-11 Haziran 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı, DüzceMilletvekili Yaşar YAKIŞ ve Komis
yon Sözcüsü, Adana milletvekili Nevin Gaye ERBATUR'dan oluşan heyet 7-11 
Haziran 2006 tarihleri arasında Finlandiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş
lerdir. 
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TBMM heyeti ziyaret esnasında sırasıyla Dışişleri Bakanı Erkki TUOMİ
OJA, Başbakanlık AB İşleri Devlet Sekreteri Yardımcısı Kimrno KİLJUNEN, 
Parlamento Büyük Komite Başkan Yardımcısı Jari LUOTO, Fin-Türkiyc Parla
mentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mikko ELO, Parlamento Başkanı Paavo 
LİPPONEN ve Büyük Komite Başkanı Jari VİLEN ilc görüşülmüştür. 

Parlamento Büyük Komite Danışmanı Peter SANAMO'dan Büyük Kornitc
nin rolü ve faaliyetleri; Finlandiya Araştırma ve Geliştirme Ulusal Fonu (SITRA) 
Başkan Özel Danışmanı Jani KAARLEJARVİ'den de kurumun çalışmaları hak
kında bilgi alan TBMM heyeti, ayrıca ülkenin önde gelen Düşünce Kuruluşu Pa
asikivi Cemiyeti tarafından Parlamentoda düzenlenen "Türkiye-AB Müzakere 
Süreci" konulu serninere katılmıştır. Sayın YAKIŞ anılan seminerde bir konuşma 
yapmış, katılımcılar tarafından sorulan sorulara cevap vermiştir. 

5) AB Uyum Komisyonunun Avusturya Ziyareti 

19-21 Haziran 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKIŞ başkanlığın
da, Komisyon üyeleri İstanbul Milletvekilleri Şükrü ELEKDAG, Algan HACA
LOGLU, Karabük Milletvekili Mehmet CEYLAN, Rize Milletvekili İlyas ÇA
KIR ve Komisyon Dışişleri Danışmanı Hakan AKBULUT'tan oluşan heyet, 
19-21 Haziran 2006 tarihleri arasında Avusturya Parlamentosu Avrupa Birliği 
Daimi Alt Komisyonu'nun vaki davetine icabetle Avusturya'da çeşitli temaslar
da bulunmuşlardır. 

Ziyaret programı çerçevesinde heyet üyeleri Avusturya Parlamentosu Avrupa 
Birliği Daimi Alt Komisyonu Başkanı Werner FASSLABEND ile Dış Politika 
komisyonu Başkanı Peter SCHEİDER ve bazı komisyon üyeleri ve Avusturya
Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hanncs MİSSETHON ve 
dostluk grubunun bazı üyeleri ilc görüşmüştür. Heyet ayrıca Parlamento Başkanı 
Andrcas KHOL tarafından da kabul edilmiştir. 

6) AB Uyum Komisyonunun Portekiz Ziyareti 

6-10 Mayıs 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı DüzceMilletvekili Yaşar YAKIŞ başkanlığın
da, Komisyon üyeleri Batman Milletvekili Afif DEMİRKIRAN, İstanbul Millct
vekili Şükrü ELEKDAG, İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU, İzmir Mil
letvekili Zekeriya AKÇAM ve Komisyon Dışişleri Danışmanı Hakan AKBU-
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LUT'tan oluşan heyet, 6-10 Mayıs 2006 tarihleri arasında Portekiz Parlamentosu 
Avrupa Birliği Karma Komisyonu'nun vaki davetine icabetle Lizbon'da çeşitli tc
maslarda bulunmuşlardır. 

Ziyaret programı çerçevesine heyetimiz Portekiz Uluslararası İlişkiler Ensti
tüsü tarafından düzenlenen "Atatürk ve Türkiye'nin Avrupa Yolu" konulu panele 
katılmış, Portekiz Parlamentosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Antonio Vİ
TORİNO ve bazı komisyon üyeleri ve Dışişleri Komisyonu başkan vekili ve ko
misyonun bazı üyeleri ile toplantılar gerçekleştirmiştir. 

7) AB Uyum Komisyonunun İspanya Ziyareti 

10-13 Mayıs 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı DüzceMilletvekili Yaşar YAKIŞ başkanlığın
da, Komisyon üyeleri Batman Milletvekili ve Türkiye-İspanya Parlamentolar ara
sı Dostluk Grubu Başkqnı Afif DEMİRKIRAN, İstanbul Milletvekili Şükrü 
ELEKDA<-:J, İstanbul Milletvekili Algan HACALOGLU, İzmir Milletvekili Ze
keriya AKÇAM ve Komisyon Dışişleri Danışmanı Hakan AKBULUT'tan oluşan 
heyet, 10-13 Mayıs 2006 tarihleri arasında İspanya Temsilciler Meclisi ve Sena
to Avrupa Birliği Karma Komisyonu'nun vaki davetine icabetle Madrid'dc çeşit
li temaslarda bulunmuşlardır. 

TBMM heyeti Madrid'dc sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Devlet Sckcteri Albc
ro NAVARRO; Parlamento Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Joscp Antoni Duan i 
LEİDAL ve Senato ve Temsilciler Meclisi Avrupa Karma Komisyonu Başkanı 
Ana PALACİ O ve bazı komisyon üyeleri ilc görüşmüştür. Komisyon Başkanı Ya
şar YAKIŞ, Temsilciler Meclisi Başkanı Manuel Marin GONZALES tarafından 
kabul edilmiştir. Komisyon üyeleri ayrıca Kraliyel Enstitüsü Eleona Vakfı üyele
riyle bir çalışma kahvaltısında bir araya gelmişlerdir. Heyetimiz ayrıca, Türki
ye'deki Scfarad'ların hayatını anlatan "En Ticrras Ajenas Y Mc Vo Murir" adlı 
kitabın Büyükelçiliğimizde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılmıştır. 

8) AB Uyum Komisyonunun Polonya Ziyareti 

7-10 Kasım 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKIŞ başkanlığın
da, Komisyon üyeleri Edirne Milletvekili Necdet BUDAK, İstanbul Milletvekili 
Algan HACALOGLU, İstanbul Milletvekili İnci ÖZDEMİR, Samsun Milletveki
li Haluk KOÇ ve Komisyon Dışişleri Danışmanı Hakan AKBULUT'tan oluşan 
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heyet, 7-10 Kasım 2006 tarihleri arasında Parlamento Avrupa Birliği Komisyo
nu'nun vaki davetine icabetle Polanya'da çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. 

Ziyaret programı çerçevesinde heyetimiz, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müs
teşarı Tomasz NOWAKOWSKİ, Avrupa Entegrasyon Komitesi Ofisi Müsteşarı 
Tadews KOZEK, Senato Başkan Vekili Marek ZİOLKOWSKİ, Parlamento Baş
kanı Marek JUREK, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Witold SOBKOW 
ile görüşmüştür. Heyetimiz Senato Dış İşleri Komisyonu Başkanı ve bazı komis
yon üyeleri ile öğle yemeğinde; Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Edmund 
WİTTBRODT ve diğer komisyon üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş
lerdir. Ayrıca Parlamento Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Başkanı Karol KARS
Kİ ilc öğle yemeğine bir araya gelen heyetimiz daha sonra komisyon oturumuna 
katılmış ve çeşitli konularda komisyon üyelerine bilgi vermişlerdir. 

9) AB Uyum Komisyonunun Moldova Ziyareti 

5-8 Aralık 2006 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Milletvekili Yaşar YAKIŞ başkanlığın
da, Komisyon üyeleri Siirt Milletvekili Öner GÜL YEŞİL, İzmir Milletvekili Ze
keriya AKÇAM, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ve Komisyon Dışişleri Danış
manı Hakan AKBULUT'tan oluşan heyet, 5-8 Aralık 2006 tarihleri arasında 
Moldova Parlamentosu Dış İlişkiler ve Avrupa Entegrasyon Komisyonu'nun va
ki davetine icabetle KİŞİNEV'de çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. 

Ziyaret programı çerçevesinde heyetimiz, Adalet Bakanı Vitalie PİRLOG, 
Başbakan Vasilc TARLEY, Parlamento Başkanı Marian LUPU ve Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Valeriu üSTALEP ilc görüşmüş; Parlamento Yasal işler Komisyonu 
Başkanı Vladimir TURCAN, Dışişleri ve Avrupa Entegrasyon Komitesi Başkanı 
Grigorc PETRENCO ve Moldova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Lconid BU
JOR ve bazı grup üyeleriyle bir araya gelmişlerdir. Ayrıca heyetiınize, çeşitli ba
kanlıklardaki AB ilc ilgili birimlerin yöneticileri tarafından çalışmaları hakkında 
bir brifing vermiştir. 
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b) COSAC Faaliyetleri 

1) 20 Şubat 2006 Viyana, Komisyon Başkanları Toplantısı 

Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve Avrupa İşleri Komisyonları (CO
SAC) Başkanları Toplantısı 20 Şubat 2006 tarihinde Viyana' da yapılmıştır. Anı
lan toplantıya TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Millct
vekili Yaşar YAKIŞ ilc Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili Aydın DUMANOGLU katılmıştır. 

Toplantıda şu konular ele alınmıştır: 

-Avusturya Dönem Başkanlığı'nın öncelikleri 

- Ulusal parlamentolar ve ikincillik denetimi 

- Demografik özellikler açısından Lizbon süreci 

2) 22-23 Mayıs 2006 Viyana, 35. COSAC Konferansı 

Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve Avrupa İşleri Komisyonları (CO
SAC) 35. Konferansı, 22-23 Mayıs 2006 tarihleri arasında Viyana'da gerçekleş
tirilmiştir. Anılan toplantıya TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı 
Düzcc Milletvekili Yaşar YAKIŞ, Komisyon Başkanvekili İstanbul Milletvekili 
Onur ÖYMEN ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Trabzon 
Milletvekili Aydın DUMANOGLU katılmıştır. 

Toplantıda şu başlıklar ele alınmıştır: 

- Avrupa: perspektifler ve pragmatizm 

- Avrupa Anayasası 'nın geleceği ve ulusal parlamentoların ikincillik 
kontrolü 

- Batı Balkanlar ve Avrupa Komşuluk Politikası 

3) ll Eylül 2006 Helsinki, Komisyon Başkanları Toplantısı 

Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve Avrupa İşleri Komisyonları (CO
SAC) Başkanları Toplantısı ll Eylül 2006 tarihinde Hclsinki'de yapılmıştır. Anı
lan toplantıya TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Düzcc Millct
vekili Yaşar YAKIŞ ilc Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili Aydın DUMANOGLU katılmıştır. 
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Toplantıda şu konular ele alınmıştır: 

-Ulusal Parlamentolar ikincillik denetimi 

- Avrupa enerji politikaları 

- Ulusal parlamentolar ve AB Komisyonu arasında işbirliği 

- COSAC Sekreteryasının finansmanı 

4) 20-21 Kasım 2006 Helsinki, 36. COSAC Konferansı 

Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve Avrupa İşleri Komisyonları (CO
SAC) 36. Konferansı, 20-21 Kasım 2006 tarihleri arasında Helsinki'de gerçek
leştirilmiştir. Anılan toplantıya TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan 
Vekilieri Aksaray Milletvekili Ali Rıza ALABOYUN, İstanbul Milletvekili Onur 
ÖYMEN ilc Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Trabzon Mil

letvekili Aydın DUMANOGLU katılmıştır. 

Toplantıda şu başlıklar ele alınmıştır: 

- Finlandiya Dönem Başkanlığı 'nın değerlendirilmesi 

- İkinciilik ve oransallık denetimi pilot projeleri 

- Lahcy Programı 

- Kuzey boyutu ve Rusya ile ilişkiler 

- COSAC Sekreteryasının finansmanı 
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c) TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Sn. Yaşar V AKIŞ'ın 

Katıldığı Toplantılar 

I) Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü tarafından 14-ı6 Şubat 2006 

tarihlerinde Atina'da düzenlenen "Irak ve Komşuları" başlıklı ve Irak'ın iç gü

venliği ve komşuları ilc ilişkilerinin düzclmcsi; ülke savunmasının tekrar düzen

lenmesi; uzun dönemde bölgenin güvenliği ve istikrarı gibi konuların tartışıldığı 

toplantıya davet edilen AB Uyum Komisyonu Başkanı Sn. Yaşar YAKIŞ anılan 

toplantıda bir konuşma yapmıştır. 

2) Sn. YAKIŞ, 27-28 Mart 2006 tarihleri arasında Moskova'da; 30-3 ı Ağus

tos 2006 tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirilen Rusya İslam Dünyası Stra

tejik Vizyon Grubu toplantılarına katılmıştır. 

3) Sn. YAKIŞ, 23-25 Haziran 2006 tarihinde Odcssa'da düzenlenen "Avrupa 

Birliği ve Rusya Arasında Karadeniz: Güvenlik, Enerji ve Demokrasi" ana tema

lı ve çeşitli ülkelerden üst düzey siyasetçi, analist ve bölgesel iş dünyası liderle

rinin ve akadcmisyenlerin katıldığı 134 ncü Bergedorf Yuvarlak Masa toplantısı

na katılmıştır. 

4) 12- ı 3 Eylül 2006 tarihlerinde Reform Kulübü ve llSS-Uluslararası Strate

jik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Londra'da düzenlenen toplantılara katılan 

Sn. YAKIŞ, anılan kurumlarda sırasıyla "Türkiye'nin AB üycliği- Kültürlerin 

Çatışması ya da Altın Fırsat" ve "Müzakere Sürecinde Son Durum" başlıklarında 

birer konuşma yapmıştır. 

5) Sn. YAKIŞ, 24-28 Eylül, 22-26 Ekim ve ıı-ı4 Aralık 2006 tarihleri ara

sında Strazburg'da; 11-14 Eylül 2006 tarihleri arasında Brüksel'de ve ı-5 Ekim 

2006 tarihleri arasında Fransa'da parlamenterler, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve 

diğer yetkililcrle temaslarda bulunmuştur. 

6) 6-7 Ekim 2006 tarihleri arasında İstanbul' da EUROMESCO tarafından 

düzenlenen "Çeşitliliğc Dayanan Kapsayıcı Demokrasiye Doğru" başlıklı toplan

tıya katılan Sn. YAKIŞ, anılan toplantıda bir konuşma yapmıştır. 
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7) Sn. YAKIŞ , 26-27 Kasım 2006 tarihleri arasında Avrupa Parlamento

su 'nda, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Barışın İmarı-Terörün Önlenmesi" ko

nulu yuvarlak masa toplantısına katılmıştır 

8) 30 Kasım 2006 tarihinde Londra'da "Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Oda

sı" tarafından düzenlenen toplantıya katılan Sn. YAKIŞ ; Türkiye-AB ilişkileri ve 

yaşanan son gelişmeler konusunda bir konuşma yapmıştır. 
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4. TBMM AB UYUM KOMISYONUNUN DAVETLİSİ OLARAK 

ÜLKEMİZİ ZiYARET EDEN YABANCI HEYETLER 

a) Hırvatistan Parlamentosu Avrupa Entegrasyon Komitesi Ziyareti 23-

26 Nisan 2006 

Hırvatistan Parlamentosu Avrupa Entegrasyon Komitesi Başkanı Nevcn MI

MICA başkanlığında Komite üyelerinden oluşan bir heyet, 23-26 Nisan 2006 ta

rihleri arasında TBMM AB Uyum Komisyonu'nun vaki davetine icabetle ülke

mizde çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. 

Hırvat heyeti Ankara 'da sırasıyla Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası 

Dostluk Grubu Başkan ve grup üyeleri , AB Uyum Komisyonu Başkan ve üyele

ri, Dışişleri Komisyonu Başkan ve üyeleri ile görüşınüştür. 

Görüşmelerde özetle Türkiye'nin ve Hırvatistan'ın AB'yc katılım süreci, iki 

ülke siyasi ve ekonomik ilişkileri , Hırvatistan 'ın NATO üycliği, Balkanlar'da ya

şanılan gelişmeler ele alınmıştır. 

Heyet üyeleri ayrıca Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz DEMİ

RALP'i ziyaret ederek, kurum çalışınaları ve faaliyetleri hakkında bilgi almışlar

dır. 

b) Bulgaristan Parlamentosu Avrupa Entegrasyon Komisyonu Ziyareti 
21-24 Eylül 2006 

Bulgaristan Parlamentosu Avrupa Entegrasyon Komisyonu Başkanı Atanas 

PAPARİZOV başkanlığında komisyon üyelerinden oluşan bir heyet, 21-24 Eylül 

2006 tarihleri arasında TBMM AB Uyum Komisyonu'nun vaki davetine icabetle 

ülkemizde çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. 

Hazırlanan program çerçevesinde konuk heyet Ankara'da AB Uyum Komis

yonu Başkanı ve üyeleri ilc Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Gru

bu Başkanı ve grup üyeleri ilc görüşmüş; TBMM Başkanvekili Sayın İsınail Alp

tckin tarafından kabul edilmiş olup; konuk heyete Avrupa Birliği Genel Sekreter

liği tarafından Türkiye'nin müzakere hazırlıkları ve müzakere süreci hakkında bir 

brifıng verilmiştir. 

Heyet ayrıca, istanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi ve İktisadi Kalkın

ma Vakfı üyeleriyle birer toplantı gcrçcklcştirmiştir. 
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so 

S. KABUL EDİLEN BÜYÜKELÇiLER LiSTESi 

BÜYÜKELCiLER 

Hırvatistan Büyükelçisi Gordan BAKOTA 

Slovenya Büyükelçisi Mitja STRUKELJ 

Moldova Büyükelçisi Mihail BARBULAT 

Avusturya Büyükelçisi Marius CALLIGARIS 

İsvcç Büyükelçisi Christcr ASP 

Danimarka Büyükelçisi Christian HOPPE 

Finlandiya Büyükelçisi Maria SEREN!US 

Almanya Büyükelçisi Eckart CUNTZ 

Bulgaristan Büyükelçisi Branimir MLADENOV 

Avusturya Büyükelçisi Hcidcmaria GÜRER 

Danimarka Büyükelçisi Kim JORGENSEN 

Filistin Büyükelçisi, Nabil T. S. MAAROUF 

Avrupa Parlamentosu Avrupa için Liberaller ve 

Demokratlar ittifakı Grubu Üyesi Marco CAPPATO 

ve İtalya Büyükelçisi Carlo MARSİLİ 

İsveç Büyükelçisi Christer ASP 

TARİH 

31 Ocak 2006 

13 Mart 2006 

14 Mart 2006 

2ı Mart 2006 

21 Mart 2006 

ı 3 N isan 2006 

ı 8 Mayıs 2006 

30 Haziran 2006 

06 Temmuz 2006 

05 Eylül 2006 

04 Ekim 2006 

30 Ekim 2006 

20 Kasım 2006 

23 Kasını 2006 



6. SONUÇ 

01 / 10/2005 ilc 25/ 12/2006 tarihleri arasında Komisyona on dokuz kanun ta

sarısı ve dört kanun teklifi havale edilmiştir. Söz konusu tarihler arasında on iki 

adet kanun tasarısı karara bağlanıp raporları esas komisyona sunulmak üzere 
TBMM Başkanlığı ' na gönderilmiştir. 

Halihazırda dört adet kanun tasarısı ve iki adet kanun teklifi Komisyon gün

dcmindcdir. 

Komisyon, dokuz kez yurt dışına ziyaret gerçekleştirmiş, karşılığında iki ya

bancı heyeti kabul etm i ştir. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği Uyum Komisyo
nu Başkanı , dört kez COSAC toplantılarına ve sekiz kez de değişik ülkelerde dü

zenlenen siyasi içerikli toplantılara katılmıştır. 

Belirtilen süreler içerisinde değişik ülkelerin Büyükelçileri ilc on dört görüş-
mc 

sı 
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COUNCIL DECISION 

of 23 January 2006 
on the principlcs, priorities and conditions contained in the Acccssion Partnership with Turkey 

(2006/35/EC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UN ION, gotiations will be guided by Turkey's progress in 

Having rcgard to the Treary establishing the Eu- preparing for accession, which will be mcasured, 

ropean Community, 

Having regard to Council Rcgulation (EC) No 
390/2001 of 26 February 2001 on assistance to 

in ter alia, against the implementation of the Ac
cession Partncrship, as regularly revised. 

(6) In order to prepare for meınbership, Turkey 

Turkey in the fraınework of the pre-accession is cxpectcd to devclop a plan with a tiınetable 
strategy, and in particular on the establishment of and specifıc measures to address the priorities of 
an Accession Partnership 111, and in particular to this Accession Partnership, 

Article 2 thereof, HAS DECIDED AS FOLLOWS: 

Having regard to the proposal trom the Comınis- Article 1 

sion, The principles, priorities, intermediatc objecti-
Whercas: ves and conditions in the Accession Partnership 

(1) Regulation (EC) No 390/2001 providcs that forTurkey are set out in the Anncx hereto, which 
the Council is to decide, by a qualifıed majority and forms an integral part of this Decision. 

following a proposal from the Commission, on the Article 2 
principles, priorities, interıncdiate objectives and 
conditions contained in the Accession Partnership, 
as it will be submitted to Turkey, as well as on sub
scquent signifıcant adjusbnents applicable to it. 

(2) On that basis the Council adopted an Acces
sion Partnership w ith Turkey in 2001 and 2003 m 

The implementation of the Accession Partners
hip shall be cxamined and monitored in the bodi
cs establi shed under the Association Agreeınent 
and by the Council on the basis of annual reports 
by the Commission. 

Article 3 

(3) The Coınmission ' s 2004 recommendation This Decision shall take effect on the third day 
on Turkey stressed that the European Union sho- following i ts publication in the O.fficial Journal 
uld continue the monitoring of the political re- of the European Union. 
form process and that a revised Accession Part-

Done at Brussels, 23 January 2006. 
nership should be proposed in 2005. 

( 4) In Deceınber 2004, the European Council 
concluded that the European Union will continue 
to monitor closely progress of the political re
forms on the basis of an Accession Partnership 
setting out priorities for the reform process. 

(5) On 3 October 2005, the Member States star
ted negotiations with Turkey on its acccssion to 
the European Union. The advancement of the ne-

Ol OJ L 58, 28.2.2001 , p. ı. 

For the Council 
The President 

J. PRÖLL 

"' Decision 2001 /235/EC (OJ L 85, 24.3 .2001 , 
p. 13) and Decision 2003/398/EC (OJ L 145, 
12.6.2003, p. 40). 
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ANNEX 

TURKEY: 2005 ACCESSION PARTNERSHIP 

1. INTRODUCTION 

At i ts meeting in Luxenıbourg iıı Decenıber 1997, the European Council dc
cided that the Accessian Partnership would be the key featurc of the enhanced 
prc-accession strategy, mobilising all forms of assistance to the candidate coun
tries within a single framework. In this manner, the Conununity targets its assis
tance towards the specifıc needs of each candidate so as to provide support for 
overcoming particular problems with a view to accession. 

The fırst Accessian Partnership for Turkey was adoptcd by the Council in 
March 2001. In the Comnıission's Stratcgy Paper on cnlargcment of October 
2002, it was statcd that the Commission would propose a rcvised Accessian Part
nership tür Turkey. A revised Accessian Partnership was then presented by the 
Commission in March 2003 and adopted by the Council in M ay of the same ye
ar. In its recoınınendation of Oetober 2004, the Commission proposed that, with 
a view to guaranteeing the sustainability and the irreversibility of the political re
form process, the EU should continue to ınonitor closely progrcss of the political 
reforms. In particular, the Coınmission proposed the adoption of a rev i sed Acces
s i on Partnership in 2005. 

Turkey is cxpccted to dcvclop a plan including a timetablc and spccifıc me
asures forescen to address the Accessian Partnership priorities. 

The re vi sed Access i on Partnership provides the basis for a number of policy 
instrumcnts which will be uscd to help the eandidatc statc in the preparations for 
meınbership . In particular, the revised Accessian Partnership will serve asa basis 
for future politieal reforms and as a yardstiek against which to measure futurc 
progress. 

2. PRJNCIPLES 

The main priorities identifıed for Turkey relate to i ts capacity to ıncet the cri
tcria defıned by the Copenhagen European Council of 1993 and the requirements 
of the negotiating framework adopted by the Council on 3 October 2005. 

3. PRJORITlES 

The priorities listed in this Accessian Partnership have been selected on the 
basis that it is realistie to expect that the eountry can complete theın or take them 
substantially forward over the next few years. A distinction is made bctween 
short-term priorities, whieh are expected to be accomplished within one to two 
years, and ınediuın-term priorities, which are expceted to be accoınplished within 
three to four years. The priorities coneem both legislation and the inıplementati
on thercof. 
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The reviscd Accessian Partnership indicatcs the priority arcas for Turkcy's 
ınembership preparations . Turkey will, in the end, ncvertheless have to address all 

issucs identified in the progrcss report, including consolidating the political re

form process in ordcr to guarantee iıs irreversibility and ensure its unifom1 imp
lcmcntation throughout the country and at all lcvcls of the adıninistration. It is al

so important that Turkey fulfil the commitmen ts of lcgislativc approxiınation and 
implcmcntation of the acquis in accordancc with the coınmitmcnts madc undcr 

the Association Agrccmcnt , customs union and rclatcd dccisions of the EC-Tur
key Association Counci l, for examplc on the trade rcgimc for agricultural pro

ducts. 

3.1. SHORT-TERM PRIORITIES 

Eııhanccd political dialoguc and political critcria 

Democracy and the rule of law 

Puhlic administration 

- Pursuc rcfom1 of public administration and personnci policy in ordcr to 

cnsure grcater efficicncy, accountabili ty and transparcncy. 

- Ensurc cffcctivc, transpareni and participatory local govemmcnt, in par-
ticular through the implcmentation of rccently adoptcd lcgislation . 

- Establish a fully opcrational Ombudsman system. 

Civil mili fal)' relations 

- Continue to align civilian control of the military with practicc in EU 
Mcmbcr States. Ensurc that civilian authorities fully exercise !heir supcrvisory 

functions , in particular as rcgards the formulation of the national security strategy 

and its iınplcınentation. Takc stcps towards bringing about greater accountability 
and transparcncy ın the conduct of security affairs. 

- Establish full parliamcntary oversight of ınilitary and defence policy and 

all relatcd expcnditurc, including by extcmal audit. 

- Abolish any remaining compctcncc of military courts to try civilians . 

Judicial system 

- Ensurc consistcnt interprctation of legal provisions, including the new 
pcnal code, rclatcd to human rights and fundamental frccdoms by all judicial aut

horitics in line with the European Convcntion on Human Rights and i ts rclatcd ca

se law. 

- Ensurc the indepcndcncc of the judiciary, in particular as regards the 

High Council of Judges and Prosccutors and the appointmcnt of new judges and 

prosccutors. 
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- Ensure equality of arms between the prosecution and defence during eri
minal proceedings, including layout of courtrooms. 

- Continue the training of judges and proseeutors on the application of the 
European Convention on Human Rights and the case law of the European Court 
of Hwnan Rights. 

- Strengthen the effıeieney of the judiciary through, in particular, reinfor-
eing i ts institutional capacity and adapting a new code of ci vii proccdure. 

- Procced with the establishment of regional intermediate courts of appeal. 

Anti-corruption policy 

- Fully commit at all levcls to the fight against corruption, including by 
strcngthening all institutions involvcd, as well as coordinatioıı bctween them. 

- Ensure implementation of the Regulation on Principlcs of Ethical Beha
viour for Civil Scrvants and cxtend its provisions to elccted offieials, judiciary, 
acadcmics and military personncl. 

- Li mit the scope of parliamentary immunity in line w ith European prac-
ticc. 

Human rights and the protection of minorities 

Observance of international human rights law 

- Promotc human rights with the active support of an independent, adequ
ately resourccd national human rights institution in accordancc with the rclcvant 
UN principlcs. Monitor human rights cascs, including sound statistical data. 

- Extend the training of law enforecment agenci es on human rights issucs 
and invcstigation tcchniques, in particnlar in ordcr to strengthen the fight against 
tarturc and ili-treatment. 

- Ratify the optional protocols to the International Covcnant on Civil and 
Political Rights. Comply with the European Convcntion for the Protection of Hu
man Rights and Fundamental Freedoms, including full exceution of the judg
mcnts of the European Court of Human Rights. 

- Implement legal provisions on the right to retrial in line with the relcvant 
judgments of the European Court of Human Riglıts. 

- Guarantee in law and in practicc the full cnjoyment of human rights and 
fundamental freedoms by all individuals without discrimination and irrespcctive 
of language, po Iilical opinion, racc, sex, racial or ethnic origin, religion or belicf, 
disability, age or sexual orientation. 

- Ratify Protocol No 12 to the European Convcntion on Human Rights on 
the general prohibition of discrimination by public authorities. 
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Civil and political rights 

Prevention of torture and il! treatment 

- Ensure implementation of the measures adopted in the eontext of the 'ze
ro tolerance' policy against torture and ili-treatment in line with the European 
Convention on Human Rights and the reeommendations of the European Com
mittee for the Prevention ofTorture. 

- Intensify the fight against impunity. Ensure that proseeutors conduct ti
mely and effeetive investigations of alleged cases Icading to identification and 
punishment of pcrpetrators by the courts. 

- Ensurc implcmentation of the Istanbul Protoeol throughout the country, 
in particular by inercasing medical cxpcrtisc. 

- Ratify the optional Protocol to the UN Convention against Torturc which 
provides for the cstablishment of a system of independent monitoring of delenti
on facilities. 

Access to justice 

- Enhance the opportunitics for effective defence such as access to !ega! ai d 
and qualified intcrpretation services. 

- Ensure that citizens are awarc of, and ina position to cxcrcisc, thcir right 
to have access in private to a lawyer and to have relativcs notificd from the out
set of !heir custody. 

Freedam of expression, association and peaceful assembly 

- Ensurc the cxercise of frecdom of express i on, i ncluding frcedom of the 
press, in line with the European Convcntion on Human Rights and in accordance 
with the casc law of the European Court of Human Rights. 

- Continue to rcmedy the situation of those persons prosccuted or senten
ecd for non-violcnt cxprcssion of opinion. 

- Implement all reforms conceming freedom of association and peaceful as
sembly in accordance with the European Convention on Human Rights and its related 
case law. Implemcnt measurestoprevent the excessivc use offorcc by security forccs. 

- Align the relevant provisions applying to political partics on European 
practice. 

- Align linaneing and auditing of political parti es on European practice. 

- Facilitate and encourage the domestic development of civil society and 
i ts involvement in the shaping of public policies. 

- Facilitatc and cncouragc opcn coınmunication and coopcration bctwccn 
all sectors of Turkish civil socicty and European partners. 

59 



Freedam ofreligion 

- Adopt a law comprchensivcly addressing all the difficultics faced by non
Muslim rcligious minoritics and communitics in line with the rclcvant European 

s tandards. Suspcnd all sal es or confıscation of propcrtics which bclong or bclon
gcd to non-Muslim religious community foundations by the competeni authoriti

es pcnding the adoption of the abovcmcntioncd law. 

- Adopt and implemcnt provisions conccrning the cxcrcisc of frecdoın of 

thought, conscicnce and religion by all individuals and rcligious communitics in 
line with the European Convention on Human Rights and taking into account the 

relevant rccommcndations of the Council of Europc's Commission against Ra
cism and Jntolerancc. 

- Establish conditions for the funetioning of all religious communitics, in 
line with the practicc of Membcr States. This i ncludes lcgal and judicial protccti

on (in/er alia through access to !ega! pcrsoııality) of the communities, their mcm
bcrs and thcir asscts, tcachiııg, appointing and training of clcrgy, and the enjoy

ment ofproperty rights in line with Protocol No 1 to the European Convention on 
Human Rights . 

Economic and social rights 

Women 's rights 

- Implement legi slation relating to womcn's rights , particularly the civil 

code, the new penal code and the law on the protcction of the family. 

- Pursue measures against all forms of violcncc against women, including 
erimes committed in the name of honour. Ensurc specialised training for judgcs 
and prosccutors, law cnforccmcnt ageneics, municipalitics and other responsible 

institutions and establish s helters for women at ri sk of violcncc in all larger mu

nicipalities, in line with current legislation . 

- Further promotc the role of women in society, i ncluding their cdueaıion 
and participation in the labour market and in political and social life, and support 

the development ofwomen's organisations to fulfıl thcse goals. 

C/ı i/dren 's rights 

- Promotc protcction of children 's rights in line w ith EU and international 

s tandards. 

- Continue efforts to taekle the problem of street childrcn. 

Trade union rights 

- Ensurc that full trade union rights are respectcd in line with EU standards 

and the relcvant !LO Convcntions, in particular as regards the right to organisc, 

the right to sirike and the right to bargain collectivcly. 
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- Reinforce social dialogue, and facilitate and cncourage cooperation with 
EU partners. 

Minority rights, cu/tura/ rights and the protcction of minorities 

- Ensure cultural diversity and proınote respect for and protection ofınino
rities in accordance with the European Convention on Human Rights and the 
principles laid downin the Council of Europe ' s Fraınework Convention for the 
Protcction of National Minorities and in line with best practice in Meınber States. 

- Guarantee legal protection of ıninoritics , in particular as regards the en
joyınent of property rights in line w ith Protacal No 1 to the European Convcnti
on on Human Rights. 

- Ensure effective access to radioffV broadcasting in languages other than 
Turkish. Remove outstanding obstacles, particularly with regard to local and re
gional privatc broadcastcrs. 

- Adopt appropriate measures to support the tcaching of languages other 
than Turkish . 

Situation in the easl and southeasl 

Abali sh the viiiage guard system in the southeast. Clcar the arca of land-
mincs. 

Dcvclop a comprchcnsive approach to reducing regional disparitics, and 
in particular to improving the situation in southcast Turkey, with a vicw to enhan
cing economic, social and cu! tura! opportunities for all Turkish citizcns, including 
those of Kurdish origin. 

- Pursuc measures to facilitatc the ret um of internal Iy displaccd persons to 
the ir original setılemen ts in line w ith the rccommcndations of the UN Sccrctary
Gencral ' s Spccial Represcntative for Displaced Persons . 

- Ensure that those who have suffcred lass and damageasa rcsult of the sc-
curity situation in the southcast are fairly and spccdily compensated. 

Regional issues and international obligations 

Cyprus 

- Ensure continued support for cfforts to fınd a comprehcnsive settlemcnt 
of the Cyprus problem within the UN fraınework and in line with the principles 
on which the Union is founded, whilst contributing to a better climatc for a coın
prehcnsive settlcment. 

- lmplcmcnt fully the Protacal adapting the Ankara Agrccmcnt to the ac
cession of the I O new EU Mcınber States i ncluding Cyprus ın 

- Takc concretc stepsfor the normalisation o fbilateral relations between Turkey 
and all EU Mcmbcr States, including the Republic of Cyprus ııı, as soan as possiblc. 

61 



Peaceful se ttiement of border disputes 

- Continue the efforts to resolve any outstanding bordcr disputcs in con
formity with the prineiple of peaccful settlcmcnt of disputes in accordance with 
the UN Chartcr including if necessary jurisdiction of the International Court of 
Justice. 

- Uncquivoeally commit to good neighbourly relations; address any sour
ces of friction w ith neighbours; and refrain from any action which could ncgati
vely affcct the process of peaccful scttlcment of bordcr disputes. 

Obligations under the Assodation Agreement 

- Ensurc implcmcntation of commitments undertaken under the Associati
on Agrccmcnt, including the customs union. 

- Lift restrictions on trade in beef mcat, li ve bovinc animals and dcrivatc 
products. 

Economic criteria 

- Continue to implement the current structural reform programme agrccd 
with the IMF and the World Bank, in particular, ensure the control of public ex
penditure. 

- Complete the implementation of the fınancial scctor reform, in particular 
the alignmcnt of prudential and transparency regulations and their survcillance on 
international standards. 

- Safeguard the indepcndcncc of market rcgulatory authoritics. 

- Acceleratc the privatisation of state-owned entities, in particular of state-
owned banks, taking into account the social componcnt. 

- Continue with market Iiberalisation, and price reforms, in particular in 
the areas of energy and agrieulture, with partieular cmphasis on tobacco and su
gar. 

- Continue the eeonomic dialogue with the EU, in particular in the frame
work of the pre-aecession fiscal surveillance procedures, with emphasis on ap
propriate measures to achieve macroeconomic stability and predictability and on 
the implementation of structural reforms. 

See also the declaration by the European Community and its Member States 
of 21 September 2005. 

lation. 
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Implement means to address the problem of the informal economy. 

Improve professional training efforts, in particular for the younger popu-

Address labour market imbalances. 



- Improve business cl ima te, and in partic u lar the functioning of commerci
al courts. To this end, improve the funetioning of the coınınercial judiciaıy, pa
ying parti cu lar attcntion to the independence of the judiciaıy and appropriate use 
of the expert witness system. 

- Continue reform of the agricultural sector. 

- Ensure the improvemcnt of the general level of education and health, pa-
ying particular attcntion to the youngcr gencration and disadvantagcd rcgions. 

- Facilitate and promote the inflow of foreign direct invcstmcnts. 

Ability to assume the obligations of membership 

Free mavement of goods 

- Complete the removal of tcchnical and adıninistrative barriers to trade. 
Ensure effective in-market control and free movement of goods. 

- Complete the idcntification of measures contraıy to Articles 28 to 30 of 
the Trcaty cstablishing the European Community, and remove them. In particular, 
eliminate all illcgal non-automatic import liccnses and iınplement ınutual recog
nition principles in non-harmonised areas. 

- Remove all restrictions to free circulation of goods due to discrimination 
against carriers of Member States, on the ground of their nationality or prcvious 
doekings. 

- Ensure implementation of certification and conformity assessment and 
CE marking in compliance with the new and global approach directives; reinfor
ce cxisting market survcillancc and conformity-assessment structures with equip
ment and training and ereale compatible administrative infrastructure. 

- Develop an effective !ega! metrology infrastructure and facilitate wider 
application of scientific and industrial metrology. 

Right of estab/ishment and freedam to provide services 

- Define a methodology and roadmap to screen national legislation for po
tential obstacles to EC Treaty provisions rclated to the right of establishment and 
the freedom to provide services. 

- Define and begin iınplementing a roadmap for the alignment with the ac
quis on the mutual recognition ofprofessional qualifications, inciurling the estab
lishment of the necessaıy administrative capacity. 

- Define a roadmap for the implementation of the posta! scrviccs acquis. 

Free mavement of capital 

- Remove all restrictions affecting foreign direct investments originating 
from the EU in all eeonomic sectors. 
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Public procurement 

- Accelcratc alignmcnt of the public procurcment legislation with the acqu
is, in particular as regards concessions in the utilities sector and in relation with 
revicw procedurcs. 

- Increase the capacity of the Public Procurcmcnt Authority to implcmcnt 
the new public procurcment law. 

!n telleetual property law 

- lmprovc cnforcemcnt of the legislation on intellectual property rights, by 
rcinforcing administrative capacity and coordination inciurling law enforcemcnt 
agcncics and the judiciary. Address in particular counterfeiting of trade marks, es
pccially rclating to automotive spare parts and luxury goods, as well as piracy, es
pecially with regard to books, and other mcdia. 

- Agrec to a mutually acceptablc solution with the EU on the pcnding gc
ncrics applications in the pharmaccutical sector. 

Competition 

-- Align with the acquis conceming State aids, inciurling in sensitive scctors 
such as steel, establish a national state aid monitoring authority and ensure a strict 
control of state aids. 

- Ensure transparency and continuous exchange of information in the com
petition and state aid field. 

- Complete alignment in secondary legislation in the anti-trust field. 

Financia/ services 

- Adopt the necessary implementing measures under the new banking 
law. Ensure consistent progress towards the implementation of the roadmap for 
the new capital requirements framework for credit institutions and investment 
firms. 

- Strengthcn prudential and supervisory standards in the non-bank financi-
al seetor, including by rationalising the supervisory structures where necessary. 

Information society and media 

- Ensure implementation of tariff and lieensing legislation. 

- Adopt and implemcnt aligned lcgislation on electronic communieations, 
notably in the arcas of tariff and liccnsing legislation, leased lin es, access and in
terconnection, carrier (pre)selection and number portability. Strengthen the capa
city and the independence of the tclevision/radio regulatory authorities. 

- Continue alignment of legislation in the field of audiovisual policy, in 
particular with regard to the Television without Frontiers Directive. 
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Agriculture and rural development 

- Adopt the necessary lcgislativc measures and set up suitable administra
tive structures to operate EU instrumcnts related to rural development. 

Food safety, veterinary and phytosanitary policy 

- Further align the system of animal identification and registration for bo
vincs on EU requirements and start action with a view to the idcntification of she
ep and goals and registration of their movements. 

- Adopt a stratcgy to cradieale the main animal diseases. 

- Prepare a programme for modernising food-processing establishments to 
mect EU hygicnc and public health standards. 

- Implement residucs and zoonosis control programmes. 

Fisheries 

- Align fisheries managemcnt, control, marketing and structural adjust
mcnt lcgislation on the acquis. Strengthen the administrative capacity. 

Transport 

- Remove all existing restrictions on Cyprus-flagged vessels and vessels 
scrving the Cyprus trade and the provisions of the aviation agreements that dis
criminate Mcmbcr States' carriers on the basis oftheir nationality. 

- Continue the alignment with the transport acquis in all transport modes. 

- Strengthcn maritime administration, in particular that of flag-state control 
and urgently improve the safety record of the Turkish fleet for it to be removed 
from the black-list flag states of the Paris Memorandum ofUnderstanding. 

- Adopt a programme for adaptation of the Turkish road transport fleet to 
EU standards. 

Energy 

- Ensure independence and effective functioning of the regulatory autho
rity conccrning clectricity, natural gas and nuclear energy. 

- Ensure the establishment of a competitive internal energy market, in 
compliance with the electricity and gas directives. 

- Support the creation of a gradually integrated regional energy market as 
part of a w ider European energy market. Remove restrictions on cross-border tra
de and third party access. 

- Develop an energy strategy to facilitate the implementation of the !ega! 
framcwork in line with the acquis. 

- Start alignment on the acquis on energy efficiency and renewable energy 
sources and develop administrative capacity in thcse scctors. 
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Taxation 

- Continue alignment of exeise dutics and VAT, in particular in respect of 
applicd rates, scope of excmpt transactions, and tax structurc and climinatc tax 
measures which may result in discriminatory treatments. 

- Continue alignmcnt w ith the acquis in the field of direct taxation, inelu
cling provisions on exchange of information with EU Mcmbcr States to facilitate 
enforcement of anti-avoidance and anti-evasion measures. 

- Commit to the principles of the Code of Conduct for Business Taxation 
and ensure that future legislation complies with the principles of the Code ofCon
duct for Business Taxation. 

- Intensify efforts to modemise and strengthen the tax administration with 
a view to inercasing taxpayers' compliancc and to improving the co lleeti on of di
rect taxes, as well as VAT and customs revenues, and other indireel taxes. Estab
lish effective instruments to combat fraud. 

- Begin preparations for the development of the necessary IT systems so as 
to allow for the exchange of electronic data with the EU and i ts Member States. 

Statistics 

- Complcte the procedures for the adoption and en fareement of a new sta
tistical law in line with EU standards. Ensurc adequate training of staff and im
provc the administrative capacity. 

- Reinforcc the stratcgy for the development of statistics in particular in 
priority arcas, such as: demographic and labour market statistics, regional statis
tics, business statistics (including business register) and agriculture statistics. 

- Adopt the pending classifıcations, and introducc the relcvant statistical 
units in the business register. 

- Improve the national accounts methodology in line with ESA 95. 

Social policy and employment 

- Develop a yearly plan for fınancing investment, based on a realistic as
sessment of costs of alignment and of available public and privatc resources. 

- Establish conditions for an effective social dialogue, in ter alia, by abalis
hing rcstrictive provisions on trade union activities and ensuring respect for trade 
union rights. 

- Support social partners' capacity building efforts, in particular with avi
ew to the ir future role in the ciaboration and implementation of employment and 
social policy, notably through autonomous social dialogue. 

- Continue efforts to taekle the problem of child labour. 
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- Reinforcc the capacity of all institutions involvcd in the transpasİtion of 
the acquis in the field. 

Enterprise and industrial policy 

- Adopt the National Stccl Rcstructuring Programme, which aims to ensu
re the viability of the sector and the respeet of the EU rules on State aids. 

- Develop and implement a strategy for the promotion of foreign invest
mcnt, including dispute scttlement. 

Regional policy and coordination of sıruelural instruments 

- Continue to dcvelop the strategic framework for economic and social co
hes i on, aimed at reducing rcgional disparities. 

- Establish the necessary lcgislativc and administrativc framcwork to ab
sorb EU prc-accession funds. 

Justice, freedam and security 

- Continue to devclop and strengthcn all law cnforcement institutions and 
align their status and functioning with European standards, including through deve
loping intcr-ageney coopcration. Adopt a code ofpolicc ethies. Establish an indepen
dent and cffcctive complaints system to cnsure grcatcr accountability of the policc 
and gendarmcrie. Develop the use of modem investigative techniques and erime pre
vention strategies. Take steps to train and devclop the capacity of the judicial po !ice. 

- Continue efforts to implcment the National Action Plan on Migratian and 
Asylum, to combat illcgal migratian and to eonelude urgently a readmission ag
reement with the EU. 

- Adopt and begin implementation of the National Action Plan on Border 
Management, in particular through taking steps to establish a professional non
military border guard and throughde-mining of the border. 

- Adopt and implement a national strategy on organİsed erime. Strengthen 
the fight against organİsed erime, drugs, trafficking in persons, fraud, eorruption 
and money-laundering. 

- Develop and start implementing a national drugs strategy in line with the 
EU Drugs Strategy and Action Plan. 

- Adopt a law on protection of personal data in line with the acquis and es
tablish an independent supervisory authority. 

- Designate a service with competencies to proteet the euro against counter
feiting. 

Science and research 

- Start designing and applying an integrated research strategy. 
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Education and culture 

- Facilitate the functioning of the national ageney to consolidatc participati
on in the Socrates, Leonardo da Vinci and Youth Programmcs. Promote partici
pation in the Culture 2000 programmc. 

Environment 

- Adopt a revised programme for transposition and implementation of the 
acquis. Dcvclop a plan for financing investmcnt. 

- Continue to transpose and implement the acquis related to the framework 
legislation, international environmental conventions, and legislation on nature 
protcction, water quality, Integrated Pollution Prevention Control and waste ma
nagement. Implement and enforce the amcnded environmental impact assessment 
directive. 

- Pursue the integration of environmcntal requirements into other sectoral 
policies. 

- Devclop a plan to strengthen administrative capacity, implementation and 
enforcement of environmental legislation. 

- Pursue the development oftransboundary water cooperation, in line with 
the water framework directive and international conventions to which the EC is a 
party. 

Consumer and health protection 

- Continue alignrnent with the acquis. 

- Further devclop institutional structures for effective implementation, in 
particular with regard to market surveillance. 

- Further dcvclop systems for notifıcation of dangerous products on nati
onal level and exploit the possibilities to exchange such notifications on interna
tionallevel through TRAPEX or other rclevant systems. 

Customs union 

- Adopt new customs code to further align customs rules with the relcvant 
acquis including preferential origin rulcs. 

- Align legislation on free zones with the relevant acquis and enforce it, 
particularly for rules conceming customs controls and tax auditing. 

- Continue to strengthen the administrative and operational capacity of the 
customs administration and align internal procedures with the EU standards. 

- Begin preparations for the development of the necessary IT systems so as 
to allow for the exchange of electronic data with the EU and i ts Member States, 
beginning with transit and tari tT areas. 
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External relations and foreign, s ecurity and defence policy 

- Complete alignment with EC common commercial policy, by aligning 
with EC preferential regimes including the new EC-generalised system of prefe
rences regime. 

- Continue efforts to conclude outstanding free trade agreements with third 
countries. 

- Progressively align policies towards third countries and positions within 
international organisations with those of the EU and its Member States including 
in relation to the membership by all EU Member States of relevant organisations 
and arrangements such as Wassenaar. 

Financial control 

- Ensure the timely implementation of the Law on Public Financi al Mana
gement and Control. 

- Adopt new legislation to reform the external audit function in accordan
ce with International Organisation of Supreme Audit lnstitutions rules and in 
compliance with the law on public financial management and control, to ensure 
the independence of the Court of Accounts. 

- Establish effective procedures for the treatment of irregularities and ca
ses of suspected fraud atfecting pre-accession assistance, including the effective 
communication of irregularities to the Commission. 

- Strengthen the implementation system for management of Community 
pre-accession funds and adapt it to evolution of pre-accession instrurnents. 

- Establish the administrative structures necessary for the effective and 
equivalent protection of the EU funds and for the cooperation with the European 
Commission Anti-Fraud Office (OLAF). 

3.2. MEDIUM-TERM PRIORITIES 

Economic criteria 

Complete the implementation of the privatisation programme. 

Complete the reform of the agricultural sector. 

Ensure the sustainability of the pension and social security system. 

Continue to improve the general !eve! of education and health, paying 
particular attention to the youngcr gencration and disadvantaged regions. 

Ability to assume the obligations of membership 

Right of establishment and freedam to provide services 

- Remove restrictions on the right of establishment and on the freedam to 
providc crass-bordcr scrviccs. 
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- Start alignment with the acquis on posta! services. Start the liberalisation 
of the posta! services and establish a national regulatory authority. 

- Achieve substantial alignment with the acquis as regards rccognition of 
professional qualifıcations. 

Public procurement 

- Ensure that public procurement rules are effectively implemented by eon
tracting authorities and entities at all levels, including by devcloping and applying 
operational tools, providing training and strengthening the administrative capa
city of contracting authorities and entities. 

- Promote the use of electronic means in procurement procedures. 

- Adopt a comprchensivc national stratcgy to devclop Turkey's public pro-
curcmcnt system, including the use of clcctronic m can s in all stages of the procu
rement procedurc. 

Intellectual property law 

- Complete alignment and ensure the enforccment of in telleetual property 
rights by strengthening enforccment structures and mechanisms, including enfor
cement authoritics and the judiciary. 

Financial services 

- Makc substantial progrcss towards the implementation of the new capital 
requirements framework, in line with the BRSA's detailcd roadmap. 

- Make substantial progress towards the alignment of lcgislation with the 
acquis in the non-bank fınancial sector. 

CompanyLaw 

- Complete alignment with the acquis. 

- Adopt a general-purpose fınancial reporting framework in line with EU 
standards, making full use of the exemptions foreseen in the acquis. 

- Strengthen disclosure requirements. In particular, adopt a general requ
iremcnt for companies to fıle audited !ega! entity and consolidated fınancial sta
tements in order to make them publicly available. 

- Strengthen the capacity of all relevant authorities to monitor and enforce 
fınaneial reporting standards. 

Competilion 

- Consolidate cnforcement in the anti-trust and State aid field with spccial 
attention to monopolies and undertakings with special and exclusive rights. 

- Pursue the restructuring of the steel sector in the framework of an agrecd 
comprehensive scctoral programme. 
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- Increase awareness of the anti-trust and state aid rules among all market 
participants and aid grantors. 

Information society and media 

- Complete the transposition of the acquis in the telecommunication area 
and prepare for full liberalisation of the markets. 

- Complete alignment of audiovisual legislation and strengthcn the capabi
lities of the independent television/radio regulatory authority. 

Agriculture and rural development 

- Continue work on the setting up of the integrated administration and con-
trol system, in particular with regard to a !and pareel identification system. 

Food safety, veıerinary and phytosanitary 

- Align the veterinary, food safety, and phytosanitary legislation. 

- Build up the necessary administrative capacity to implemcnt the veteri-
nary, phytosanitary and food legislation. 

- Establish animal idcntification and registration system for sheep and go
ats in line with the EU requirements. 

- Upgrade agri-food processing establishmcnts so that they areina positi
on to respect EU food safety standards and lcgislation. Modemise dairy farms. 

- Implement food safety control systems. 

- Set up a system of collections of cadavers and treatment of animal by-
products. 

Implement eradication plans for the main diseascs. 

Align the system of plant variety registration w ith EU requirements. 

Further align the requirements on pesticide residues with EU provisions. 

Fisheries 

- Complete the establishment ofadequate administrative structures and equ
ipmcnt at central and regional !eve! that can ensure the implementation of the 
common fısheries policy. 

Transport policy 

- Complete the legislative and administrative alignment on all modes of 
transport. For road transport aim in particular at market access, road safety, road 
worthiness tests, road side inspections as well as social, fiscal and teehnical rules. 
Maritime transport should ineJude maritime safety. 

- Ensure implementation and enforcemcnt of transport legislation in road, 
maritime and air transport (particularly air safety and air traflic management). To 
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this en d, improve implemcntation and enforcement capacity of relatcd institutions 
for all aspects of ci vii aviation, road transportation and railways. 

- Complete the restructuring of the national railway company and opcn up 
the railway market in conformity with the requirements of the acquis. 

- Implcment a programme oftechnical adaptation for the Turkish maritimc 
and road transport flcct to comply with the Community norms. 

Energy 

Complete alignment of national lcgislation w ith the acquis. 

Furthcr strcngthen administrativc and regulatory structures. 

Restructure cnergy utilities and open up energy markets in conformity 
with the acquis. 

- Ensure a high lcvcl of nuelcar safcty. When a nuclcar cncrgy production 
capacity is creatcd, in particular strengthcn the capacity, indcpendcncc and reso
urccs of the rcgulatory authority in good time bcfore the issuance of Iiccnscs bc
gins. Ensure that environmcntal impact asscssments (EIA) are carricd out in full 
compliance with the EIA Dircctivc. 

Taxation 

- Substantially advance work towards completing alignmcnt with the tax 
acquis, as rcgards VAT, exeise dutics and direct taxation, including the Code of 
Conduct for business taxation. 

- Continue strengthcning and modemising the tax administration, inelu
cting the IT sector, in ordcr to improvc collcction of tax revenues. Continue prc
parations for the development of the necessary IT system s so as to allow for the 
exchange of clcctronic data with the EU and i ts Mcmber States. 

Economic and monetary policy 

- Complete alignment on the acquis provisions canceming the prohibition 
of privilegcd access of public scctor authorities to financial institutions and the 
prohibition of direct linaneing of the public sector. 

Statistics 

- Bring the business rcgistcr up to EU standards. 

- Align macroeconomic statistics further on the acquis, in particular as re-
gards GOP cstimates, harmonised consumer price indcxes, short-terrn indicators, 
balance ofpaymcnts, and labour statistics. 

- Strengthen the coordination role of the State Institute of Statistics in or
der to improvc the collection and processing of data originating in ditfercnt go
vernmental offıces. 
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Intensify the use of administrative sources for data collection. 

Complete harmanisation of finance statistics with the ESA 95 require-
men ts. 

Social policy and employment 

- Complete transposition of the acquis and strengthen the related adminis
trative and enforcement struetures, inciurling the labour inspectorates. 

- Ensure implemcntation and enforcement of the social policy and employ
ment acquis. 

- Prepare a national employmcnt strategy with a view to participation in 
the European Employment Strategy, inciurling preparation and implcmentation of 
ajoint cmployment policy review, and dcvclop a capacity to monitor labour mar
ket and social dcvelopments. 

- Prcpare a national stratcgy on social inclusion, including data collection, 
in line with EU practice. 

- Furthcr devclop social protection, notably by consolidating the reform of 
the social sccurity and pcnsion system with a view to financial sustainability, whi
le strengthening the social safety net. 

Enterprise and lndustrial Policy 

- Continue simplifying the business environment for SMEs, and align with 
the SME definition used in the EU. 

Trans-European networl's 

- Implement the prioritised projects identified under the Transport lnfras
tructure Needs Assessment and in cohcrcnce with the European Community 
TEN-transport guidelines. 

- Promote the implementation of projects in Turkey listed as projects of 
comman interest in the European Community TEN-Energy Guidelines. 

Regional policy and coordination ofstructural instruments 

- Continue to strengthen the administrative capacity for the implementati
on of regional policy at both central and rcgional !eve!. 

- Establish multi-annual budgeting procedures sctting out priority criteria 
for public investment in the regions. 

Justice,freedom and security 

- Align the status and functioning of the gendarmcrie on European stan
dards. 

- Pursuc alignmcnt ofvisa legislation and practicc with the acquis. 
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- Continue with alignment on the acquis in the field of asylum, through the 
lifting of the geographicallimitation to the Geneva Convention; strengthcning the 
system for hearing and deterrnining applications for asylum and developing soci
al support and integration measures for refugecs. 

- In the field of drugs, continue to strengthen the national focal point. 

- Continue to develop the capacity of the customs service, inciurling thro-
ugh the conclusion of eustoms cooperation agreements and the introduction of 
mobile surveillanee units. 

- In the field of data proteetion, ensure implementation of the acquis thro
ugh the establishment of an independent supervisory authority. 

- Adopt and implernent the acquis and best praetices on migratian with a 
view to preventing illegal migration. 

- Continue alignment on the acquis and best practices, in line with the na
tional action plan on border management, so as to prepare for full alignment with 
the Schengen acquis. 

- Adopt and implement the acquis in the fıelds of corruption, fight against 
drugs, organised erime, money laundering, judicial cooperation in criminal and 
ci vii matters, eriminalla w protection of the euro and of the Cornmunity's fınan
cial interests. 

Education and culture 

- Align on EU policies for the protection of cultural diversity, inciurling in 
the light of the UNESCO Convention on Cultural Diversity. 

Environment 

- Continue alignment on the acquis and strengthen the institutional, admi
nistrative and monitoring capacity to ensure environmental protection, inciurling 
data collection. 

- Integrate sustainable development principles into the definition and imp
lementation of sectoral policies. 

- Ensure full transposition and progressive implementation and enforce-
ment of the strategic environmental assessment directive, as amended. 

- Adopt and implement a national waste management plan. 

Customs Union 

- Complete alignrnent of customs legislation in particular on tariff quota 
management, free zones, duai-use goods and tcchnologies, precursors and coun
terfeit and pirated goods. 

74 



- Continue efforts to modernise customs controls and operations and ensu
re that all customs offices are equipped with IT infrastructure. 

- Continue preparations for interconnectivity of the IT systems with the 
EU. 

Financial control 

- Reinforce the current management and control capacity of all institutcs 
involvcd in the managcmcnt of Community prc-acccssion fundsunder DIS. 

- Prepare all institutions involved in the management of Community pre

accession funds for accreditation undcr the Extended Decentralised Implementa
tion System (EDIS). 

- Prepare for the designation of an operationally independent anti-fraud 
servıce. 

- Reinforce the capacity of the administrative struetures established for the 
protcction of the EC' s fınancial interests. 

4. PROGRAMMING 

Financial assistance for the priorities identifıcd in the Accessian Partnership 
will be madc available through annual fınancing decisions taken by the Commis
sion, following the procedure set out in Article 8 of Council Regulation (EC) No 
2500/200 ı of ı 7 December 2001 canceming pre-accession fınancial assistance 
for Turkey n> (for the 2006 programme) and in the Regulation for the Instrument 
for Pre-accession Assistance (IPA), once this has been adoptcd (for the 2007 to 
20ı3 programmes). The fınancing decisions will be followed by a fınancing ag
reement signed with Turkey. 

5. CONDITIONALITY 

Community assistancc for fınancing projeets through the pre-accession ins
trumcnts is conditional on the respect by Turkey of its commitmcnts under the 
EC-Turkey Agreements, inciurling Customs Union Decision ı/95 and other deci
sions, further concrete steps towards satisfying effectively the Copenhagen crite
ria and in particular progress in meeting the specifıc priorities of this revised Ac
cession Partnership. Failure to respect thcse general conditions could Icad to a dc
cision by the Council on the suspension of fınancial assistance on the basis of Ar
ticle 5 ofRegulation (EC) No 2500/2001. Specifıc conditions are also included in 
individual annual programmes. 

6. MONITORING 

The implementation of the Accessian Partnership shall be examined through 
the framework of the mechanisms established under the Association Agreement 
as appropriate and through the Commission 's progress reports. 
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The Association Agreement sub-committees provide the possibility to review 
implementation of the Accessian Partnership priorities as well as progress as re
gards !ega! approximation, implementation and enforcement. The Association 
Commitlee discusses overall developments, progress and problems in meeting the 
Accessian Partnership's priorities as well as more specific issues refcrrcd to it 
from the sub-committees. 

The monitoring of the pre-acccssion financial assistancc programme shall be 
carricd out jointly by Turkey and the European Commission through a joint mo
nitoring committcc. In ordcr to cnsurc the cffcctivencss of monitoring, projccts 
being funded under cach financing agrcemcnt must incorporate verifiable and 
mcasurablc indicators of achievements. Monitoring based on thcse indieators will 
assist the Commission, the Phare Managcment Commitlee (and its successor un
dcr IPA) and Turkey in subsequently reorienting programmcs where necessary 
and in the design of new programmes. 

The Phare Managcment Commitlee ensures that actions finaoecd undcr the 
prc-aceession programme are compatiblc with cach other as well as with the Ac
cession Partnership as laid down in Regulation (EC) No 2500/2001. 

The Accessian Partnership will continue to be amended as necessary in ac
cordance with Article 2 of Council Regulation (EC) No 622/98 of 16 March 1998 
on assistance to the applicant states in the framework of the prc-accession stra
tegy, and in particular on the establishment of Accessian Partnerships (ıı. 

'"OJ L 342, 27.12.2001, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 21 12/2005 (OJ L 
344,27.12.2005, p. 23). 

'" OJ L 85, 20.3.1998, p. 1. 
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COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 

Turkey 2006 Progress Report 

1. INTRODUCTION 

1. 1. Preface 

Fallawing the conclusions of the Luxembourg European Council in Decern
bcr 1997, the Commission has rcported regularly to the Council and the Parli
ament. 

This report on progress made by Turkey in preparing for EU membership lar
gely follows the same strueture as in the previous years. The report: 

- briefly deseribes the relations bctween Turkey and the Union; 

- analyses the situation in Turkey in terms of the political criteria for 
rncmbership; 

- analyses the situation in Turkey on the basis of the economic criteria 
for rnembership; 

- reviews Turkey's capacity to assurne the obligations of membership, 
that is, the acquis expressed in the Treaties, the seeondary legislation, and the 
polieies of the Union. 

The period eovercd by this report is 1 October 2005 to 30 September 2006. 
Progress is measured on the basis of decisions taken, legislation adopted and me
asures implemcnted. As a rule, legislation or measures which are under prepara
tion or await Parliamentary approval have not been taken into account. This ap
proach ensures equal treatment across all reports and pcrmits an objective assess
rnent. 

The report is based on information gathered and analysed by the Comrnissi
on. In addition, many sources have been used, including contributions from the 
government of Turkey, the Member States, European Parliament reports' and in
formation from various international nongovernmental organisations. 

The Cornmission draws conclusions regarding Turkey in i ts separate commu
nication on enlargernent', based on the technical analysis contained in this report. 

1.2. Relations between the EU and Turkey 

Accession negotiations were opened with Turkey in October 2005. The first 
phase of the accessian process, the analytical examination of the acquis (scre
ening) was completed in October 2006. Negotiations on one chapter, science and 
research, were opened and provisionally closed in June. 

' The rapporteur for Turkey was Mr C. Eurlings. 

' E nlargemeni Strategy and Main Challenges 2006 ·- 2007. 
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The enhanced political dialogue has continued under the United Kingdom, 
Austrian and Finnish presidencies. 

The Assodation Agreement has continued to work in a satisfactory manner. 

EC-Turkey trade has continued to expand in the context of the customs uni
on, reaching 075 billion in 2005. In all oecasions, the EU urged Turkey to remo
ve all restrictions on the free mavement of goods, including restrietions on means 
of transport regarding to Cyprus. Other unfulfilled commitments by the Turkish 
side persist, relating to technical barriers to trade, import licences, state aids, en
forcement of intellectual propcrty rights, and other discriminatoıy provisions. The 
parti al reduction of mandatoıy standards is howevcr a positive step. The EU ho
pes that negotiations to extend the customs union to the area of public procure
ment and services can resume soon. Trade negotiations were completed in Sep
tember on processed agricultural products. These aimed to improve market access 
and to adjust customs union provisions to the EU's 2004 enlargement. No prog
ress can be reported canceming Turkey's long-standing ban on imports oflive bo
vine animals, becf and other animal products. 

The revised Accession Partnership was adopted in January 2006, setting out 
priorities that Turkey should address in the short- and medium-term in its prepa
rations for accession. 

The 2006 EC pre-accession fınancial assistance amounts to 0500 million. 
EIB lcnding in Turkey stands at some 04.2 billion. 

2. ENHANCED POLITICAL DIALOGUE AND POLITICAL CRITE
RIA 

This seetion examines progress made by Turkey towards mceting the Copen
hagen political criteria which require stability ofinstitutions guaranteeing democ
racy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities. It 
also monitors the respect for international obligations, regional cooperation, and 
good neighbourly relations. 

2.1. Democracy and the rule of law 

Parliament 

The Turkish Grand National Assembly, in which six partics are represented, 
has adopted 148 laws ofa total 429 draft bills submitted since Octobcr 2005. The 
next elections are scheduled for November 2007. 

Throughout the year, the EU Harmanisation Commitlee and the Human 
Rights Committee playcd an important role in addressing issues arising under the 
Copenhagen political criteria (on the Human Rights Commitlee see seetion on hu
man rights). 
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A public dcbate has developed over the nced to change the clectoral system, 
which currcntly requires political parti es to rcach a 10% thrcshold at national le
vet to achicve rcprcscntation. 

The govcmment submittcd a new reform package in Junc, covering a number 
of areas related to the Copenhagen political criteria. Parliament passed several 
laws in the arca of the political criteria. 

However, some legislative proposals included in the govemment's reform 
package were not adopted before the end of the reporting period. 

Arnendments to the anti-tcrror law were adopted in June 2006 asa response to 
the escalation ofterrorism. Under the new law, the list ofwhat constitutes a terro
rist offence was extended and a wide defınition of terrorism maintained. The lay 
introduces !ega! restrictions on frcedom of express i on, the press and the media . 
In August, President Sezer applied to the Constitutional Court for the cancellation 
of articles 5 and 6, providing for such restrictions. The new anti-terror law reduees 
procedural safeguards for suspects of terrorist offences. Access to a lawyer m ay be 
denied for a period of 24 hours, and under certain circumstances security offıcers 
may attend mectings bctween suspccts and thcir lawycr. As regards the defence 
rights, offıcials and formcr offıcials are granted differentiated treatment. Further
more they disposc of wider discrction with regard to the use of fırearrns. 

Government 

The govemmcnt, in power since November 2002, has repeatedly confırmed 
its commitment to the EU accessian process. As a result, it presented a new re
form package in June (see Parliament). 

In October 2005 the EU ChiefNegotiator presented the structure of the nego
tiating team. The Head of the team is the Minister of Foreign Affairs. The EU 
ChiefNcgotiator is in chargc ofstccring and implcmcnting the acccssion work. A 
Monitoring and Stcering Committee was established. The Commitlee comprises 
the Secretary General for EU Affairs, the Deputy Undersecretary of the Foreign 
Ministry, the Deputy Undersecretary of the State Planning Organisation, the De
puty Undersecretary of the Office of the PrimeMinister and Turkey' s Permaneni 
representative to the EU. 

The Seeretarial General for EU Affairs (EUSG) has played a co-ordinating ro
le, in particular regarding alignment under the political criteria, fınancial co-ope
ration and, since 3 October 2005, the process of screening and negotiating acqu

is c hapters. 

However, given the significant increase of EUSG responsibilities, ılıere is a 
need for a proportional strengthening of i ts staff and resourccs. Limited action has 
bcen taken in this respect. 
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Pub/ic administration 

Parliament adopted a Law Establishing an Ombudsman. The Ombudsman 
will handie petitions from natural and !ega! persons in relation to administrative 
acts. This is a priority of the Accessian Partnership and an im portant step for
ward, as it creates an institutional framework for the monitoring ofpublic admi
nistration by the Turkish citizens. 

The Constitution was amended in November 2005 in line with the Public Fi
nancial Management and Control (PFMC)'s broader dcfinition of state budget. 
This includes general budget agencies, speeial budgets agencies, budgets ofregu
latory ageneies as well as budgets of social security agencies. 
'The new law establishcs aggravated penaltics for "propaganda" and "praisc" of terrorism. Howe
ver, the delinition of such crimes is not in line with the Council of Europe Convcntion for the Pre
vention of Terrorism (CETS 196). Freedoru of the press and media could be undermined by provi
sions allowing the suspension of periodicals and introducing the liability of chief cditors and of 

press and media owners for publishing terrorist propaganda or praise in press or media organs. 

Turkey has made some progress regarding better regulation. The govemment 
adopted a Regulation in February 2006 which introduces regulatory impact as
sessments (RIA) into the Turkish !ega! system. The use of RIA should, amongst 
other things, support Turkey in the conduct of EU accessian negotiations. 

However, a number of issues require attention. PFMC needs to be fully imp
lemented and the institutional capacity for conducting regulatory impact assess
ment needs to be reinforced. 

No progress has been made in adapting the Framework Law on Public Admi
nistration, which was vetoed by the President in 2004. As a result, the devolution 
of central govemment powers to local administrations was hampered. Moreover, 
fıscal decentralisation has not been achieved. No progress has been made to es
tablish City Councils. 

The Law on the Associations ofLocal Govemments was amended in January 
2006. This allows villages, municipalities and special provincial administration to 
undertake joint projects. The expcnditure and budgets of the joint projects beca
me exempt from the Court of Accounts audit. This is not in line with the prineip
les of extemal audit. 

No progress can be reported on the draft Civil Servant law. This aims to par
tially repeal the existing !ega! provisions and to adopt a more managerial !ega! 
instrument. 

Overall, there has been some legislative progress in public administration re
form. The implementation of refonns adopted in previous years has continued. 
Further efforts are needed in the area of decentralisations. 
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Civil-Military relations 

There has been progress canceming the competence of military courts to try 
civilians. Under the law amending the relevant provisions of the Military Crimi
nal Code as adopted in June 2006, no civilian will be tried in military courts in 
pcacctimc unlcss military personnci and civilians commit an offence together. 
The new law al so introduces the right of retrial in military courts. Accordingly, if 
thcrc is an ECtHR dccision in favour of military or ci viiian persons who have be
en tried beforc military courts, they can ask for a rctrial. 

The National Security Council (NSC) has continued to meet ona bi-monthly 
basis in line with i ts revised role. It has discussed domestic and foreign policy is
sues such as counter-terrorism, internal security, energy security, migration, wa
ter policy and foreign aid policy. The NSC has submitted reports to the govem
ment, including recommendations. 

One such documcnt, the revised National Security Policy Document (NSPD), 
adopted by the govcmment in November 2005, is a classifıed document and was 
not discussed by Parliament. 

The Armed Forces have continued to exercise signifıcant political influence. 
Senior members of the armed forces have expressed their opinion on domestic 
and foreign policy issues including Cyprus, secularism, the Kurdish issue, and on 
the indictment canceming the Semdinli bombing (see sections on the judiciary 
and South East). 

The Turkish Armed Forces Internal Service Law remains unchanged. This de
fines the role and duties of the Turkish military and contains articles granting the 
military a wide margin of manoeuvre. Similarly, as reported last year, article 2a 
of the NSC Law provides a broad definition of national security. No measures ha
ve been taken to enhance civilian control over the Gendarmerie. This is part of 
the army and operates under the General Staff as well as under the Ministry ofln
terior in terrus of law-enfareement duties. 

In March, a draft report of the Şcmdinli Investigation Commission of Parli
ament revealed the existence of a seeret protacal on Security, Public order and 
Assistance Units (commonly callcd EMASYA). Signed by the General Staffand 
the Ministry of Interior in 1997, this protocol all o w s for military operations to be 
carried out for internal security matters under certain conditions without request 
from the civilian authorities. Under the protocol, the military can gather intelli
gence against internal threats. 

Reforms in defence expenditures, adopted in previous years have started to be 
implemented. The budgetary appropriations of the National Intelligence Service, 
the National Security Council as well as the administrative budget of the under-
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seeretarial in chargc of the Defence Industry wcrc all included in the 2006 state 
budgct. Howcver, most procurement projects are funded separately from extra
budgctary funds. 

No further progress has bccn achicvcd in tcrms of strcngthcning parliamcn
tary overseeing of the military budget and cxpenditures. The Parliamentary Plan
ning and Budget Committce reviews the military budget only in a general man
ncr but does not examine programmes and projects. Furthcrmorc, extra-budgetary 
funds are cxeludcd from parliamentary serutiny. 

No internal audit ofmilitary propcrty has yet taken plaee pcnding the adopti
on of secondary legislation to the Law on Public Financial and Management Con
trol (PFMC). According to article 160 of the Constitution, the Co urt of Auditors 
can carry out ex-post audit of defence expenditurcs. However, the Court remains 
unable to carry out i ts tasks due to the laek of the relevant implementing lcgisla
tion. 

Overall, limited progress has bcen made in aligning civil-military relations 
with EU practiees. Statements by the military should only concem military, de
fence and security matters and should onlybemade under the authority of the go
vemmcnt, while the civilian authorities should fully excrcise thcir supervisory 
functions in particular as regards the formulation of the national security strategy 
and its implcmentation, including with regard to relations with neighbouring co
untries. 

Judicia/ system 

The authorities have been focusing on the implementation of the new Penal 
Code, the Code of C riminal Procedure and the Law on Enforcement of Scntences 
following the entry into force ofthcse lawsin 2005. 

In this rcspect, the Ministry of Justicc updatcd all existing circulars by issu
ing some 100 new circulars mainly addressed topublic prosecutors in January 
2006. This action aimed to create a clearer and more concise framework for the 
implemcntation of the new Code ofCriminal Proccdure and the Law on Enforce
mcnt of Sentences. One circular of particular im portance concems the implemen
tation of lcgislation on arrcst, delention and statcment taking and the prcvcntion 
of human rights violations during these practices. This circular underlines the 
duty of prosecutors to monitor the situation of dctainees through rcgular vi si ts to 
places of detention. It also requircs prosecutors to report periodically to the Mi
nistry of Justicc on implcmcntation by law cnforccmcnt authorities. 

Two circulars were issued by the Ministries oflnterior and Justicc in Novem
ber 2005 and January 2006, respectively, to clarify the interaction between prose
cutors and the judicial police. 
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Courts have continucd to apply the European Convention on Human Rights 
(ECHR). 

During the year 620 new judges wcrc rccruitcd. Training activities continucd 
to cnsure implcmcntation of the reforms carricd out in the last three years. The 
budget of the Ministry of Justicc was incrcased and the programme of building 
Courts of First Instancc continucd. The establishmcnt of Rcgional Courts of Ap
pea! is proeecding. 

Howcvcr, a number of issucs remain to be addrcsscd. Certain provisions of 
the Penal Code, in parti cu! ar Article 301, have bcen used to rcstrict the expressi
on of non-violcnt opinions (see seetion on freedam of express ian). 

A number of cascs have shown inconsistcncy in the judiciary approach to the 
interprctation of lcgislation. 

As regards the implementation of the new Code of Criminal Proccdure, the 
cstablishmcnt of the judicial palice has !cd to somc tcnsions between the law cn
forccmcnt bodies and prosecutors. Despite the Ministrics of Interi or and Justicc 
issuing two eirculars, prosecutors report difficulties in effectivc supcrvision of the 
judicial police. 

With regard to the independencc of the judieiary, various provisions of the 
Turkish Constitution and of domestic law guarantee this principle. However, a 
number of factors are perceived as undermining it. Judges and public prosecutors 
are attached to the Ministry of Justice as far as thcir administrativc functions are 
concemed. The High Council of Judgcs and Prosccutors, the suprcme goveming 
body of the judiciary, docs not have its own secretariat, separate prcmiscs and 
budget. The judicial inspectors, who are responsible for cvaluating the perfor
mance of judgcs and prosccutors, are attached to the Ministry rather than to the 
High Council. The Minister and the Undersecretary of the Ministry of Justicc are 
two of the seven members of the Council with voling rights. The remaining fıve 
are appointed among judges of the Court of Cassatian and the Council of State. 
This composition does not scem to be rcprcscntative of the judiciary as a who le 
and, together with the other issues listed above, may create the potential for the 
executive to influence decisions relating to the careers of judges in Turkey, pro
vided that the executive is present'. 

Questions w ere raised on the independence of the High Council of Judges and 
Prosecutors in the aftermath of the publication in March 2006 of the indictment 
on the Şemdlinli bombing (see Southeast section), which included accusations 
against the Land Forces Commander and other high-ranking military eomman
ders. The General Staff critieised the indietmeni in a press s tatement and urged 
those bearing eonstitutional responsibility to takc action. In April the High Coun-

87 



cil of Judges and Prosecutors reviewed charges against the prosecutor and appli
ed the highest disciplinary sanction, i.e. dismissal from office. The fina! revicw 
by the High Council on this matter is schcduled for Novcmbcr. 
• Despite being the Chairrnan of the HCJP, the Minister of Justicc rareıy attends the High Counciı's 
meetings. The number of meetings presided by the Minıster of Justice in the ıast six years are as 
follows: 9 in 200 ı, ı ı in 2002, ı 2 in 2003, 8 in 2004, 4 in 2005 and 2 (as of 26.09.2006) in 2006. 

Overall, there was continued progrcss in the arca of judicial reform. Howc
ver, implcmentation of the new lcgislation by the judiciary prescnts a mixcd pic
turc so far and the independcncc of the judiciary stili needs to be further establis
hcd. 

More details on the judicial system can be fo und under Chapter 23 - Judici

ary and fundamental rights. 

Anti-corruption measures 

Conceming transpareney in the public administration, the Law on Access to 
Information was amended in 2006 to enable citizens to disputc all dccisions of 
state agcneics regarding denials of requests for information. 

The Parliamentary investigation commissions on the gasoline smuggling and 
on the illegal public offering completed thcir reports. Both reports show a widc 
range of corruption activities. The first casc involved a former Minister of Finan
cc and Minister of State, and has serious cconomic and financial implications. 
The reports include recommendations for measures to be takcn by the public ins
titutions. 

However, a number of issues remain to be addressed. Corruption remains wi
desprcad in the Turkish public scctor and judiciary, despitc the efforts of recent 
years. Turkey needs to improve i ts legislation on financing and auditing of poli
tical parties. 

The wide scope of parliamentary immunity remains a significant problem in 
the context of corruption in Turkey. 

With rcgard to corruption investigations carried out by the lnspection Boards, 
the necd for a prior authorisation from the hicrarchy when investigating some ca
tegories of public offıcials hampcrs the investigation. 

There is a need for belter co-ord ination of the system currently in place for 

combating corruption. The designation of a body with suffıcient independence 
responsible for the conception and monitoring the implementation of anti-corrup
tion measures could be helpful in this respcct. 

Overall, there has been some limited progress in the fight against corruption, 
notably on inercasing transparency in the public administration. Howcver, cor-
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ruption remains widespread and anti-corruption authorities and policies are stili 
weak. 

2.2. Human rights and the protection of minorities 

Observance of international human rights law 

Canceming the ratification of human rights instruments, the Second Optional 
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on 
the abolishment of the death penalty was ratifıed in March 2006. Protocol No 13 
of the ECHR, on the abolishment of the dcath penalty at all times was ratifıed in 
February 2006. Protacal No 14 of the ECHR, amending the control system of the 
Convcntion entered into force in May 2006. The UN Convention against eorrup
tion entered into force in June 2006. 

Turkey ratitied the revised European Social Charter on 27 September 2006. 
The European Social Charter was acceptcd with reservations on article 5 (right to 
organisc) and article 6 (right to bargain collcctivcly) as well as on paragraph 3 of 
article 2 (minimum annual holidays) and paragraph I of article 4 (rcmuneration 
and decent standard ofliving). Turkey has Iiftcd prcvious rcservations on the Eu
ropean Social Chartcr's provisions, namely the right of children and young per
sons to protection and the right of disabled persons. 

Four Additional Protocols to the ECHR remain to be ratifıed, including Pro
tacal No I 2 on the general prohibition of discrimination by public authorities, sig
ned in 2001. The First Optional Protocol to the 1CCPR, signed in 2004, and the 
Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT), signed in Sep
tember 2005, alsa awaits ratifıcation. Ratifıcation of these protocols is a priority 
in the Accessian Partnership. 

During the fırst 8 months of the year 2006, the European Court of Human 
Rights (ECtHR) delivered ı 96 fina) judgements fınding that Turkey had violated 
at least one article of the ECHR. In 5 cases the ECtHR ruled that there was no vi
olation of the ECHR. Most of these judgements refer to cases lodged prior to 
1999. 

From I" September 2005 until 3 I August 2006 2 ı 00 new applications regar
ding Turkey were made to the ECtHR. More than 2/3 of the applications introdu
ced to the ECtHR refer to the right to a fair trial (art 6) and protection ofproperty 
rights (art ı ofProtocol No. 1). The right to life (art. 2) and the prohibition of tar
turc (art. 3) are referred to in 78 and 142 eascs rcspectively. 

In relation to the situation in the Southeast, the ECtHR found in the İçyer v. 
Turkey' ease that the Law on Compensation and Losses Resulting from Terrorist 
Acts provides adequate redress to the extent that it is undisputed that the appli
cant could today returu free Iy to his viiiage (see seetion on Southeast). Approxi-
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mately 1,500 cases relating to the possibility to retum to villages have been dec
lared inadmissible by the Court following this decision. 

The reforrns undertaken by Turkey in 2004 and 2005 have had positive con
sequences on the execution of judgments of the ECtHR. However, Turkish cases 
stili represent 14.4% of the cases pending before the Commitlee ofMinisters for 
execution control. 

Restrictions in Turkish Jegislation prevcnt the re-opcning of domcstic procc
edings following a violation found by the ECtHR under ccrtain circumstances'. 
This prevcnts the cxccution of the ECtHRjudgcmcnt in the Hulki Güneş case', as 
well as in 113 cases related to faimess of proceedings before the forrner state se
curity courts. 

As regards the Öcalan casc, the Co urt lefl the qucstion of the rcopening lar
gcly to the evaluation of domestic authoritics under the Commitlee of Minisıers' 
supcrvision. In July an Istanbul Court rejected the request for a rctrial of Abdul
lah Öcalan. The Commitlee ofMinisters will evaluate the reasons given by the Is
tanbul Court for rejecting the appeal at one of i ts upcarning meetings. 

Other pending cases before the Committcc ofMinisters awaiting the adoption of 
necessary cxeeution measures relatc to the control of actions of security forces and 
effective remedies against abuses (93 pending cases ). Thcse cases refcr main Iy to vi
olations that took place against the background of the fight against terrorism in the 
first half of the 1990s, but some concem events in the course of normal po li ce acti
vity. A number of positivc lcgal reforrns have been adopted s ince the judgemcnts wc
re issucd. The Commitlee is now closely monitoring their implcmcntation. 
' Case of Icyer v. Turkey (Application no 18888/02). 

• The Code of Criminal Procedure only provides for the rcopening of proceedings in respect of 
ECtHR judgements which became fina! before 4 Fcbnıary 2003 or judgements rcndcred in applica
tions lodged with the Court after 4 Febnıary 2003. 

'Case of H u Iki Güne s v. Turkey (Application no 28490/95). 

Furtherrnore, 115 cases related to freedom of expressian are pending before 
the Commitlee of Minisıers for execution control. Thesc cases mainly relatc to ar
ticlcs of the old Turkish Pcnal Code which were amended in 2004. Some rclatc to 
the provisions of the Anti-terror law. Exccution of these judgments w ili howevcr 
be assessed by the Committee of Minisıers in the light of case law of Turkish co
urts, as well as the practice of prosecutions (see seetion on freedam of expressian ). 

Canceming the casc of Cyprus, the Commitlee of Minisıers has decided to 
examine measures taken with rcgard to education and frcedom of rcligion with a 
vicw to closing thesc qucstions at its mccting ofDccember 2006. The Commitlee 
on Missing Persons was reactivatcd in 2004. Howcvcr, the Commitlee of Minis
ters considers that addgional measures should be tak en for the fate of missing per
sons to be deterrnined 
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Finally, with regards to property rights', the ECtHR ruled in the case ofXeni
des-Arestis v. Turkey that a remedy which secures effective redress for violations 
must be introduced, in relation to the applicant, as well as in respect of all simi
lar applications pending before the Court. The ECtHR has not yet ruled on the qu
estion whether adequate redress was introduced in the meantime. 

With regard to the promotion and enforcement of human rights, the Human 
Rights Presideney and the 93 1 District Human Right Boards continued to provi
de training on human rights and process applications on alleged human right vi
olations. Between January and June 2006, 778 applications were received. The 
vast majority of applications related to health and patients' rights, non-discrimi
nation, right to property, and social security rights. 

However, the Human Rights Presideney lacks independence from the govem
ment, is understaffed and has a limited budget. Furthermore, a new president has 
not been appointed since the resignation of the previous one in September 2005. 
The Human Rights Advisory Board under the Office of the Prime Minister has 
not been operating s ince the publication of a report on minority rights in Turkey 
in October 2004. Thisisa body composed ofNGOs, experts and representatives 
from ministries. 

The Parliamentary Human Rights Commitlee continued to play an active ro
le in collecting complaints on human rights violations and conducting fact-fin
ding visits to the regions. The Committee received 864 applications between Oc
lober 2005 and June 2006. lt has conducted several investigations and finalised 
three rcports since January 2006. The Committee has no legislative role, and is 
thus not consulted on legislation affecting human rights. 

Overall, Turkey has made progress on the ratification of international human 
rights instruments and in the execution of ECtHR judgements. However, there is 
a nced to further upgrade the human rights institutional framework. 
' Interim Resolution ResDH(2005)44 conceming the judgment of the European Court of Human 
Rights of I O M ay 200 I in the cas e of Cyprus against Turkey. 

'Case ofCyprus v. Turkey, (Application no 25781/94), Case ofLoizidou v. Turkey (Application no 

15318/89), Case ofXenides-Arcstis v. Turkey (Application no 46347/99). 

Civil and Political Rights 

With regard to torture and ili-treatment, a comprchensive legislative frame
work is in place. The downward trend has continued in the number of cases of 
torture and ili-treatment. 

The reforms in delention procedures and delention periods have shown posi
tive results on the ground. The regulation conceming the system for the medical 
examination of persons in po !ice or gendarmerie custody complies with previous 
recommendations from the Commitlee on the Prevention of Torture. 
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However, implcmenting the legislative reforms undcrtaken in prcvious years 
rcmains a challcngc. Cascs of tarturc and ili-treatment are stili being reported, in 
particular outside delention centres. 

With rcspcct to same provisions of the Code of Criminal Proccdurcs and of 
the Law on execution of sentcnccs, the notifıcation of a relative of the detained 
person and the right to access a lawyer are not uniformly applied. Furthermorc, 
w hile the Code introduccd provisions against the use of statements obtained un
der torture, conccms remain on statemcnts obtained prior to the cnactmcnt of the 
Code. (see also access lo juslice) 

Concems remain with regard to the confıdentiality and quality of medical 
examinations. Therc is a need to further strengthen the independence of the Ins
titute of Forensic Medicine Institute and to make further efforts to implement the 
Istanbul Protocol" throughout the country. The Human Rights Boards have yet to 
assume a more prominent role in the on-site monitoring of law enforeement es
tablishments. Since October 2005, the Boards carried out 992 visits to palice sta
tions and delention eentres. 

The human rights situation in the Southeast raises particular concems follo
wing the violent disturbances that took place in several cities in March and April 
(see seelion on the Southeasl). Over 550 people were detained as a rcsult of the
sc events, including over 200 ehildrcn. The Diyarbakİr Bar Association submit
ted more than 70 complaints of ili-treatment to the authorities. Subsequcntly, in
vestigations werc launched into 39 of these claims. 

During the events in Diyarbakİr, forensic examinations of detainces were car
ried out in plaees of dctcntion. This contravcncs the rulcs and the circulars issu
ed by the Ministries of Justice and Health as well as the independencc of the me
dical profession. 

The new provisions introduced in June 2006 to amcnd the anti-terror law co
uld undermine the fıght against torture and ili-treatment (see seetion on parli
ament). 

Dcspite an increase in the number of convictions since 2003, the fıght against 
impunity remains an area of concem. 

Ovcrall, the Turkish !ega! framework includes a comprchensivc set ofsafegu
ards against tarturc and ili-treatment. Cases of tarturc and ili-treatment declined 
over the reporting period. However, eoneems rcmain regarding cascs outside dc
tention centres, human rights violations in the Southeast and the problem of im
punity. 
" Istanbul Protoco/: Manua/ on the effective lnvestigation and Documentation of Torture and Ot
her Cruel. Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, submitted to the United National Hu

man Rights Commissioner for Human Rights, 9 August 1999. 
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W ith rcgard to access to justice and right of defence, detainees enjoy the right 
to legal counsel, and statements made in the absence of lawyers are not admissib
le as evidencc in court under the new Code ofCriminal Procedure. However, con
cerns remain with regard to the lack of revicw of past statements (see seetion on 
torture and ili-treatment). 

A considerable increase in the appointment of legal aid lawyers has been re
gistered s ince the new Code of Criminal Procedure cntered into force. With re
gard to the prison system, Turkey has adoptcd rcgulations to implement the 2004 
legislativc reforms in this arca. Physical infrastructure has also continued to be 
improved and training is being strengthencd. 

Outstanding problems in prison faeilities include a lack of communal activi
ties, limited interaction between custodial staff and prisoners, inadequate health
care and psychiatric resources as well as cascs of ovcrcrowdcd prison eclis. 

Cases of ili-treatment by prison staff have bcen reportcd. C ivil and military 
prisons are not opcn to independent monitoring, pending the ratification of the 
Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT). 

The application of a solitary confinement regime to prisoners sentenecd to ag
gravated life imprisonmcnt is too cxtensivc. Such a rcgimc needs to be applicd for 
as short a time as possiblc and be bascd on an individual risk assessment of the 
prisoner conccrned. 

With regard to freedom of expression (including the media), the M inistry 
of Justice issucd a circular in January 2006, regarding cas es of freedoru of expres
sian in written and visual media. It instructed prosecutors to take into considera
tion both Turkish legislation and the ECHR. The circular also established a 
monthly monitoring mcchanism of criminal investigations and court cases against 
the press and media. 

Some progress can be reported in the area of broadcasts in languages other 
than Turkish at local and regional level (see seetion on cu/tura/ rights and chap
ter 10) 

However, the prosecutions and convictions for the expressian of non-violent 
opinion under certain provisions of the new Penal Code are a cause for serious 
concem and may contribute to create a climatc of self-censorship in the country. 
This is particularly the casc for Article 301 which penalises insulting Turkishness, 
the Rcpublic as well as the organs and institutions of the state. Although this ar
ticle includcs a provision that expressian of thought intendcd to eriticise should 
not constitute a erime, it has repeatedly been used to prosecute non violent opini
ons expresscd by joumalists, writcrs, publishcrs, academics and human rights ac
tivists 
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In July, the General Assemblies of the C ivil and Penal Chambers of the Co
urt of Cassatian established restrictive jurisprudence on article 30 I. The Court 
confırmed a six-month suspended prison sentence for journalisı Hrant Dink. This 
was on the basis of article 301 of the new Penal Code for insulting "Turkishness" 
in a series of articles he wrote on Armenian identity. 

Against this background, article 301 needs to be brought into line with the re
lcvant European standards. The same applies to other provisions of the Penal co
de which have been used to prosecute the non-violent express i on of opinions and 
may limit freedam of expression. The potential impact of the anti-terror law on 
freedam of express i on raises concems (see seetion on parliament). 

Recent decisions taken by the govemment in relation to the appointment pro
cedure of themembers of the High Audiovisual Board (RTÜK) are a causc for 
concern to the extent that they weakcn the independence of the media regulatory 
body. 

Overall, opcn debate has increased in recent years in Turkish society on a wi
de range of issues. Notwithstanding this trend,freedom of expressian in line with 
European standards is not yet guarantecd by the preseni !ega! framework. 

As regards freedam of assembly, public demonstrations are subject to fewer 
restrictions than in the pası. However, in some cases security forces used exces
sive force, especially when the demonstrations were carried out without permis
sıon. 

The administrative investigations have been fınalised into the incidents du
ring a demonstration promoting women's rights in March 2005. Three members 
of the Istanbul Directorale of Security have been punished with a reprimand due 
to "Failure in undertaking the duty of training and supervising members under 
their comrnand." A furthcr six staff members have been punished with a salary 
deduction due to "disproportionate use of force when dispersing the demonstra
tors and speaking to or treating the public ina degrading manner". The investiga
tion launched by the Chief Public Prosecutor's Office of Istanbul against seven 
police officers is currently ongoing. 

Canceming freedam of association, the !ega! framework is gcncrally in line 
with international standards. The impact on the ground of the legislative reforms 
canceming associations has been positive, in particular the adoption of a Law on 
Associations in November 2004. 

However, the requirement to notify the authorities in case of receipt of fınan
ces from abroad results in difficulties and curnbcrsome procedures for NGOs. 
Furthermore, unlike associations, foundations stili need permission before app
lying for projects outside Turkey and funded by international organisations. 
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Some difficulties related to the registration of associations remain. The requ
ests of the Diyarbakir Protestant chureh and of the Jehovah's Witnesses to estab
lish associations were challenged in court. In both cases the court ruled in favour 
of the associations. In April 2006, a Kurdish association was ordered to close by 
a Court in Diyarbakır on the grounds that i ts statute included the objectives of set
ting up a Kurdish archive, museum and library and that i ts activities would be car
ried out also in the Kurdish language. Gay and lcsbian associations have cncoun
tered fewer difficulties than in the past. However, they are also occasionally sub
ject to court proceedings. 

As regards politieal parties, court cases against several parties, including DE
HAP and HAKPAR, are stili ongoing. There has becn no progrcss regarding alig
ning the Turkish Law on Political Partics with EU practicc. Parties are not allo
wed to use languages other than Turkish. The Law on Political Parties needs to 
be amcnded to ensurc that political parties are pcrmitted to operatc in line with 
the standards cstablished by the ECHR and the casc law of the ECtHR. 

As conccms civil society organisations, the rcccnt reform cnvironmcnt has 
!ed to positive devclopments. Civil society organisations have become relatively 
morc vocal and bcttcr organiscd, cspecially sincc the adoption of the new Law on 
Associations. Therc is an inercasing variety of organisations in Turkey including 
approximately 80,000 rcgistcred associations, and several hundrcd unions and 
chambers (including vocational and professional associations). 

As conccms freedom of religion, freedom of worship continues to be gene
rally respectcd. 

In April a delegation consisting of the Ministries oflnterior, Education, Fore
ign Affairs, the EUSG and Istanbul govemorate visitcd Icaders of non-Muslim 
communities in Istanbul to discuss their problems and possible solutions. 

Although the mandatory indication of religious affiliation in some personal 
documents, such as ID-cards, was abolished in April 2006, such documents stili 
ineJude information on rcligion, leaving open the potential for discriminatory 
practices. This is an area of concem. 

Furthermore, a number of other problcms remain. Non-Muslim religious com
munities have no access to !ega! personality and continued to face restricted pro
perty rights. They encountered problcms in the managcment of their foundations 
and in recovering property by judicial means, The June 2005 ruling by the Council 
of State narrowing the scope for the Directorale General for Foundations to take 
over the managcmcnt of foundations was not applicd during the reporting period. 
In this respect, no progress can be reported on the Büyükada Greek Gir ls' and Boys' 
Orphanage, whose management rcmains undcr the control of the DG foundations. 
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The impact of the new law on foundationson the issues above will have to be 
assessed once it has been adopted. 

Furthennore, restrictions on the training of clergy and on foreign clergy to 
work in Turkey remain. Turkish legislation does not provide for private higher re
ligious education for these communities. The Greek Orthodox Halki (Heybeliada) 
seminary remains closed. The public use of the eeclesiastieal title of Ecumenical 
Patriarch is stili banned. 

Sennons and publications of the Religious Affairs Directorale (Diyanet) and 
oflocal religious authorities occasionally appear hostile towards proselytising ac
tivities. Attacks against clergy and places of worship of non-Muslim religious 
Communities have been reported. The court case canceming the murder of the 
Catholic Priest Andrea Santoro in a church in the Black Sea region province of 
Trabzon in February 2006 resulted in a heavy penalty for the perpetrator. Several 
incidents against Syriacs also occurred. 

There have been no developments in relation to the situation of the Alevi 
community. Alevis face difficulties for opening their places of worship (Cem 
houses). Cem houses are not recognised as places ofworship and receive no fun
ding from the authorities. 

Alevi children are subject to compulsory religious instruction in schools, 
whieh fails to acknowledge their specifıcity. A case on compulsory rcligious edu
cation is pending before the ECtHR. Refercnccs to Alevis are planned to be in
troduced in the secondary school curricula as from next year. 

Overall, freedom of worship continues to be generally respeeted. Howcver, 
no progress can be reported with regard to difficulties encountered by non-Mus
lim religious communities on the ground. Furthennore, the Alevis continue to fa
ce discriminatory practices. 

Economic and Social Rights 

As concerns women's rights, the report of the ad hoc Parliamentary Comrnit
tee on "crimes in the name of honour, violence against women and children" has 
been finalised. The report puts forward practical recommendations, which rece
ived wide media coverage. A circular by the Prime Minister's Office in July fol
lows up on these, by giving priority to the fight against violence, listing the acti
vities to be undertaken and naming the state bodies responsible. The Directorale 
General for the Status of Women is given the task of overall co-ordination of ac
tivities. 

The campaign "S top domestic violence" entered i ts second phase, after being 
launched in October 2004 by the daily Hürriyet, in cooperation with the Founda-
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tion of Contemporary Education and the Istanbul Govemor's Office. Most daily 
newspapers and TV channels cxtended their support to a campaign targeling the 
education of girls. 

The !ega! framework is overall satisfactory, but implementation remains a 
challenge. The Law on the Protection of the Family is only partially applied. Des
pite the provisions in the new Penal Code that Iists moral killings as an aggrava
ted circumstance for murder erimcs, the scntences issued by courts reflect a mi
xed picture. While in same cases courts imposed maximum sentences (life impri
sonment), in others they opted for lighter sentences, cspecially if a minor had 
committed the murder. 

Crimcs in the name of honour and suicides committcd by women due to the 
influcnce of the family continue to occur, especially in the regions of the East and 
Southeast Nonethcless, there is stili a lack of reliable data on such events as well 
as on domestic violence more generally. According to the preliminary results of 
the UN Special Rapporteur on Vi alence against Women, causes of suicides are 
early and forecd marriages, domestic vi alence and dcnial of reproductive rights. 
Poverty, urbanisation, displacement and internal migration, and thus changing so
cioeconomic situation of women are the contexts within which suicidcs occur. 
Women's suicides are not always properly investigated, especially in the Southe
ast, 

In parts of the South East it stili occurs that girls are not registered at birth. 
This hampers the fight against forecd marriage and crimes in the name of hano
ur since these girls and women cannot be properly traced. 

There is stili a need to further increase the provision of shelters for women 
subjected to domestie violence". The provision in the Law on Munieipalities, 
adopted by Parliament in July 2004 is not yet fully implemented. All municipali
ties with a population greater than 50,000 should provide a shelıer. 

Women remain vulnerable to discriminatory practices, due largely to a lack of 
education anda high illiteracy rate. The girls' education campaign conducted by 
the Ministry of National Education and UNICEF ensured the enrolment in pri
mary schools of 62,000 girls in 2005, which would otherwise have been out of 
school. In 2006 the campaign was extended to all 81 provinees. Private seetor 
campaigns to increase school enrolment and to improve the physical condition of 
schools have continued. 

The !eve! of participation of women in the parliament and in local represen
tative bodies remains very low and prevailing discrimination exists in the labour 
market. Participation by women in the workforce is among the lowest in OECD 
countries (see Chapter 19 employment and social policy). 



ll According to offıcial sourccs thcre are 17 shclters for women cstablished under the Social Ser
viccs and Child Protcction lnstitution (SHÇEK) growing to 30 if those establishcd by other institu
tions are included. However, thcse fıgures are considered tcntativc. 

As regards institutional capacity, the Directorale General for the Status of 
Women stili suffers from a lack ofstaff. The Advisory Board on the Status of Wo
men has not been convened during the reporting period. 

Overall, there has been growing public attention on the issue of women's 
rights in Turkey. However, full respect ofwomen's rights remains a critica! prob
lem, particularly in the poorest areas of the country. While the !ega! framework is 
overall satisfactory, its implementation remains inadequate. 

With respect to children's rights, the right to edueation for ehildren, particu
larly girls, remains a problem in some areas. The newly initiatcd 'conditional cash 
transfer' programme implcmented by the Social Support and Solidarity Fund pro
vides incentives and compcnsation to targeted familics by offering cash transfers 
on the condition that they sen d their children to school if they are of school age. 
Enrolment campaigns need to be sustained and consolidated to address the low 
level of school attendance, in particular in rural areas of the South East. 

The ineidence of street children, child poverty and ehild labour remains sig
nifıcant. The Turkish Labour Law prohibits the employment of children under the 
age of 15. However, there are shortcomings regarding the application of the law. 

The Law on the Protection ofChildren, adopted in July 2005 establishes a !e
ga! framework aimed at safeguarding the rights and well-being of both children 
with particular problems and children under !ega! investigation or who have be
en convicted of crimes. Further implementation of the Law is needed, in line w ith 
the relevant !LO conventions. 

In Iate 2005, ili-treatment of children in an orphanage of the Social Services 
and Child Protection Institution (SHÇEK) in Malatya rcvealed the shortcomings 
of the child protection system in Turkey. 

As regards the rights of disabled people, several implementing legislation 
werc issued following the entry in to force of the Law on People with Disabilities 
in 2005. These cover arcas such as workplaces and educational services for disab
led people. More needs to be done to establish decentralised structures and servi
ces for disablcd people and also to facilitate access to cducation of children with 
disabilities. 

As regards mental health, there are significant discrepancies in the quality of 
services, which is particularly poor in some rural arcas. The largcst psychiatric 
hospital in Turkey abolished the use of unmodifıed eleetroconvulsivc therapy 
(ECT). However, Turkey has yet to ban this practice throughout the country and 
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establish written guidelines regarding the administration ofmodified ECT as part 
of an individualised treatment plan. Ongoing work, in co-operation with the 
World Bank, to establish a strategy in this area needs to be intensified, with avi
ew in particular to establish a mental health law. Rehabilitation centres generally 
lack adequate infrastructure, resources and qualified personnel. Mentally disablcd 
living with family members receive little assistance from the state. 

There is no progress to be reported on trade union's rights. 

The govemment submitted to social partners two legislative proposals aimed 
at amending the two currently applicable laws in this area. However, no further 
progress was made and no formal legislative initiative has been taken by the go
vernment. 

As a result, the current significant shortcomings on the right to organise and 
the right to collective bargaining, including the right to strike rcmain in place. The 
thresholds at company and sector levels required for signing a collective agre
ement, and the cumbersome procedures to enrol in trade unions are stili in force. 
Journalists continue to encounter specific problems in organising and collecti ve 
bargaining. 

Turkey stili falls short of ILO standards, particularly in relation to conventi
ons N° 87 (freedom ofassociations and protection of the right to organise) and N° 
98 (right to organise and collective bargaining). Turkey ratified the revised Euro
pean Social Charter in September 2006 but maintains reservations on article 5 
(right to organise) and article 6 (right to bargain collectively) (see Chapter 19-
Social policy and employment). 

In April 2006, the Ministry of Labour and Social Security sued the Gıda-İş 
Trade Union on the grounds that some of the elected representatives of the union 
do not have 10 years seniority, as required by the Law on Trade Unions. The la
bour court decided to close down the union but the Court ofCassation overturned 
this ruling on procedural grounds. 

Minority Rights, Cu/tura/ Rights and Protection of Minorities 

Turkcy's approach to minority rights remains unchanged. According to the 
Turkish authorities, under the 1923 Treaty ofLausanne, minorities in Turkey con
sist exclusively of non-Muslim religious communities. The minorities associated 
in practice by the authorities with the Treaty of Lausanne are Jews, Armenians 
and Greeks. However, there are other communitics in Turkey which, in the light 
of the relevant international and European standards, could qualify as rninorities. 

The February 2005 visit of the OSCE High Comrnissioner on National Mino
rities (HCNM) to Ankara has not been followed up and no progress has been ma
de in starting a dialogue on the situation of national minorities in Turkey. The de-
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epening of such a dialogue bctwecn Turkey and the HCNM is necessary. It needs 
to ineJude relcvant areas such as minority education, minority languages, the par
ticipation ofminorities in publie life and broadcasting in minority languages. This 
would facilitate Turkey's furthcr alignment with international standards and best 
practice in EU Member States to ensure cultural diversity and to promote respect 
for and protection of minorities. 

Turkey's reservation towards the UN Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), regarding the rights of minorities - to which a number of EU Member 
States objected as be ing incompatiblc with the objcct and purposc of this Covc
nant - and its reservation to the UN Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESCR), regarding the right to education", are of concem. 
"Extract ofreservation to ICCPR: "The Republic of Turkey rcservcs the right to intcrpret and apply 
the provisions of Article 27 of the International Covcnant on C ivil and Political Rights in accordan
ce with the related provisions and rules of the Constitution of the Republic of Turkey and the Trc
aty of Lausanne of 24 July 1923 and its Appcndixes." Extract of rcservation to JCESCR: ''The Re
public of Turkey reserves the right to interpret and apply the provisions of the paragraph (3) and (4) 
of the Article 

Turkey has not signed the Council of Europe Framework Convention for the 
Protection of National Minorities or the European Charter for Regional or Mino
rity Languages. 

There has been limited progress as concems education. The 2005 recommen
dations of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on 
school curricula and textbooks as well as on the functioning of minority schools 
remain valid. Further efforts are needed to remove discriminatory language from 
textbooks. The management of the minority schools inciurling the dua! presi
deney remains an issue. 

There has been no progress in relation to Syriacs who continue to face diffi
culties in relation to property. Those who have lost their Turkish nationality are 
not ab le to register their property in the !and registry. In this context, complaints 
about seizures of property have increased. 

The Greek minority continues to encounter problems. These are particularly 
related to education and property rights. The Greek minority properties on the is
land of Gökçeada (lmvros) and Bozcaada (Tenedos) are under threat of eonfısca
tion and tender by the Turkish authorities. 

As regards cultural rights, permission was granted to two local TV channels 
in Diyarbakır and to one radio in Şanlıurfa to broadcast in Kurdish. However, ti
me restrictions apply, with the exception offilms and music programmes. All bro
adcasts, except songs, must be subtitled or translated in Turkish, which makes li
ve broadcasts technically cumbersome. Educational programmes teaching the 
Kurdish language are not allowed. (see chapter 10) 
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The Turkish Public Telcvision (TRT) has continued broadcasting in fıve lan
guages including Kurdish. However, the duration and scope of TRT's national 
broadcasts in five languagesis very limited. No private broadcaster at national le
ve! has applicd for broadcasting in languages other than Turkish since the enact
ment of the 2004 legislation. 

Children whosc mothcr tongue is not Turkish cannot )cam thcir mothcr ton
gue in the Turkish public schooling system. Such cducation can only be made by 
private education institutions. As concerns Kurdish all such courses were closed 
down in 2004. Therefore, therc are no possibilities to !cam Kurdish today in the 
public or private schooling system. Furtherrnore, therc are no measures takcn to 
facilitate access to public services for those who do not speak Turkish. 

As reported abovc, according to the Law on Political Parties, the use oflangu
ages other than Turkish is illegal in political life. The court case against the Rights 
and Freedoms Party (HAK-PAR) regarding a speech in Kurdish continues. 

As regards the situation in the East and Southeast, progress has been made 
with regard to the compensation of losses resulting from terrorist acts. The 
ECtHR ruled that the compensation law allowed for the provision of adequate 
redress for persons who were denied access to their possessions in their place of 
residence. 
13 of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in accordane e to the provisions under 
the Article 3, 14 and 42 of the Constitution of the Republic of Turkey." 

The process of compensation is ongoing. The Damage Assessment Comrnis
sions established to process the compcnsation claims have so far received around 
215.981 applications. Approximately 33.299 have been processed as of Septem
her 2006. 

The situation in the South-East has deteriorated si nce the resurnption of vio
lence by the PKK, which is on the EU list of terrorist organisations. During the 
period between November 2005 and June 2006, there were 774 terrorist attacks 
reported, which !ed to 44 military, 5 police and 13 civilian casualties. 

In the afterrnath of the funerals of some PKK terrorists at the cnd of March, 
riots took place in Diyarbakİr and spread to other cities in the region. Demonstra
tors attacked the police, civilian residents and shops. Ten civilians were killed du
ring dashes with the police and sccurity forces, including three children. Many 
civilians suffered bullet wounds. There are widespread reports of cxcessive and 
arbitrary use of force by the security forces, even against ambulances. Investiga
tions are ongoing to deterrnine the causes of these deaths. 

The violence triggercd by the March riots had a negative impact on the hu
man rights situation. Over 700 people were detained and cases of ili treatment wc
re reportcd. 
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A number of security measures have been reinstated as a response to the es
calation of terrorism, such as road blocks and checkpoints in some provinces of 
the Southeast On the legislative side, amendmcnts to the anti-tcrror law wcrc 
adopted in June 2006. (see seetion on parliament) 

The Novcmber 2005 Şemdinli bombing, which killed one person and injured 
others, also had a negative impact on the situation in the region. A court in Van im
posed heavy prison sanctions on two gendarmerie officers and a former PKK 
member reported to work as a gendarmerie informer who were found responsible 
for the bombing. A Parliamentary Commitlee was established in November 2005 
to invcstigate the Şemdinli cvents. The Commitlee has not published its report. 

The overall socio-economic situation in the Southeast remains difficult and 
there is no comprehensive plan to address this issue. The positive statement of 
Prime Minister Erdogan in 2005 stressing the need to resolve through democratic 
means what he called "the Kurdish issue" was not followed up. Thcre is almost 
no dialoguc between the authoritics and locally elccted politicians. Furthermore, 
many locally clected politicians face court cases. Moreover, the 10% threshold 
under the clcctoral law makes it difficult for all but the nationwide largest parti es 
to be represented in Parliament. 

In spite of the ECtHR ruling in the lcyer vs. Turkey case of January 2006, the 
implementation of the Law on Compensation of Losses Resulting from Terrorist 
Acts raises several concems. Overall, thcre seems to be divergences in the met
hods used by the compensation commissions. They have large discretionary po
wers and procedures are often eumbersome. Asa result, the payment of the amo
unts due is slow. There are concems about the lcvel of compensation. 

Furthermore, the conditions attached to the eligibility for eompensation could 
leave a large number of potential beneficiaries outside the sc o pe of the Law. The
re is also a heavy burdcn of proof on applieants to provide documentation, inelu
cling property titlcs, which in many cases have never existed. 

The issue of "reconciliation" is not addressed in the compensation approach 
in relation to past human rights violations committed against internally displaced 
persons - such as the buming and destruction of property, killings, disappcaran
ces and torture. 

The situation of internally displaced persons (lDPs) remains an issue of 
concern. There has been no further progress on the establishment of a new go
vernmental body responsible for implementing the "Return to Viiiage and Reha
bilitation Programme and to developing policy on IDP retum. A study on IDPs 
carried out by the Haceteppe University should provide a thorough analysis and 
policy guidance, however its publication has been delayed. 
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Several factors affect negativcly the retum of IDPs: the absence of basic in
frastructure, the Jack of capital, limited employment opportunities and the secu
rity situation. In particular, large numbers of landmines" eonstitute a strong disin
centive to retum. Moreover, the discretion of the govemor plays a crucial role in 
the implementation of the !ega! and administrative provisions regulating retum. 

No progress has been made in addressing the problem ofvillage guards". No 
action was taken to phase them out. 

A retum to normality in the Southeast can only be achicved by opening a di
alogue with local eounterparts. A comprehensive strategy should be pursued, to 
achieve the socio-economic development of the region and the establishment of 
conditions for the Kurdish population to cnjoy full rights and freedoms. Issues 
that need to be addresscd ineJude the retum of intemally displaced persons, com
pcnsation for losses incurred by victims ofterrorism, landmincs as well as the is
suc of viiiage guards. 

As concems the Roma, amcndments to the Law on Settlement adopted in 
Septembcr 2006 repealed discriminatory provisions against the Roma. 

However, discriminatory provisions remain in the Law on Movements and re
sidenee of alicns. 

Reeent research by the Bilgi University suggests the Roma population in Tur
key is around two million. Roma experience discriminatory treatment in access to 
adequate housing, cducation, health and cmployment. Therc are frequent forecd 
cvictions. Urban rcgeneration projects ofhistorical districts have !ed to displacing 
Roma population residing in those districts (i.c. Ankara-Çinçin, Zonguldak-Ere, 
Istanbul-Sulukule ). 

During the reporting period more Roma-led advocacy organisations and two 
Roma Fcderations werc establishcd. Several NGO projects wcre carried out ai
med at capacity building of Roma organisations and cstablishing a clearcr pictu
re of the problems they encounter. 

Ovcrall, Turkey made little progress on ensuring cultural diversity and pro
moting respect for and protection of minorities in accordance with international 
standards. 

13 Although many landmines have already becn rcmoved, international NGOs esıimatc the total 

number to be 900 000 units. 

14 According to official figures !here are 57,601 viiiage guards stili on duty in 2006. 

2.3. Regional issues and international obligations 

Cyprus 

Undcr the ncgotiating framcwork and the Accession Partncrship, Turkey is 
expcctcd to cnsurc continued support for cfforts to find a comprchensive settle-
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ment of the Cyprus problem within the UN framcwork and in line with the prin
ciples on which the Union is founded, whilst contributing to a bctter climate for 
a comprehensive settlement; implement fully the Protoeol adapting the Ankara 
Agreement to the accessian of the I O new EU Member States including Cyprus; 
and take concrete steps for the normalisation of bilateral relations with all Mem
ber States, including the Republic of Cyprus, as soon as possible. 

Moreover, under its declaration of 21 September 2005, the EU expects full, 
nondiscriminatory implementation of the Additional Protocol, and the removal of 
all obstacles to the free movement of goods, including restrictions on means of 
transport. The EU will monitor this closely and evaluate full implementation in 
2006. The declaration also stressed that rccognition of all Member States is a ne
cessary component of the accessian process and underlined the importance it at
taches to the normalisation of relations between Turkey and all EU Member Sta
tes, as soon as possible. 

Turkey has stated on several occasions that it remains committed to support 
UN efforts to find a comprehensive scttlement of the Cyprus problem. Turkey ex
pressed support for the setting up oftechnical committees between the two Cypri
ot communities, as agreed during talks hosted by the UN in July, initiated after 
the February meeting in Paris between UN Secretary General Mr Annan and Pre
sident Papadopoulos. 

Turkey has not fully implemented the Additional Protocol extending the EC
Turkey Association Agreement to the ten Member States that acceded on 1 May 
2004, which it had signed in July 2005 and which enabled the accessian negoti
ations to start. Turkey has continued to deny access to its ports to vessels flying 
the Republic of Cyprus flag or where the last port of call is in Cyprus. Such res
trictions on shipping often preclude the most economical way of transport and 
therefore result in a barrier to free movement of goods and to trade. They infrio
ge the Customs Union agreement. Similar restrietions eontinued to apply in the 
field of air transport. 

Turkey's Prime Minister, as well as the Foreign Minister, stated on several oc
easions that the Additional Protoeol would not be implemented as long as the iso
lation of the Turkish Cypriot eommunity eontinued. An "Aetion Plan on Cyprus" 
presented in January by Turkey's Foreign Minister followed the same approaeh. 
EU representatives have frequently reminded the Turkish govemment that imple
menting the Protocol is a legal obligation as such, which must not be linked to the 
situation of the Turkish Cypriot eommunity. 

No progress has been made on any aspects of normalising bilateral relations 
w ith the Republic of Cyprus. Turkey has eontinued to impose a ve to on Cyprus' 
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membership of certain international organizations such as the OECD as well as 
its participation in the Wassenaar Agreement on the Code of Conduct on Arms 
Exports and on Dua! Use Goods. 

In Dccember, the European Court of Human Rights ruled in the case ofMyra 
Xenides-Arestis vs Turkey that Turkey had violated the "protection of property" 
( Article 8) and the "right to respect for the applicant's home" ( Article 1 ofProto
col No. 1 ). The Court demanded that Turkey introduces a remedy which secures 
effective redress for violations, in relation to the application, as well as in respect 
of all similar applications pending before the Court in accordance with the Con
vention and within the established deadlines. The ECtHR has not yet ruled on the 
question whether adcquate redress was introduced in the meantime. 

Peaceful settlemenl of border disputes 

Turkey and Greecc have continued to pursue the positive development of the
ir bilateral rclations. High-levcl contacts have continued, with the rcspective Pri
me Minİsters meeting informally twice during the last year. 

The 34" round of cxploratory talks bctwecn foreign ministries initiated in 
2002 was he !d in Athens in M ay. A new package of confidence building measu
res was agreed during the visit of the Greek Foreign Minister to Istanbul in June. 
The package includes the building of a new bridge over the border river Ev
ros/Mcriç and the establishment of a joint ci viiian task forcc on natural disaster 
prevention. A direct hotline between the Combined Air Operation Centers in the 
Turkish city of Eskişehir and the corresponding authorities in the Greek city of 
Larissa will soon become operational. In addi tion, it was agreed to establish a se
cond hatline betwecn the respectivc Chiefs of General Staff. The surnmer mora
torium for suspcnding military excrciscs in the Aegcan was extcnded for one 
month. In July, the Greek Chief of Staff visited his counterpart in Turkey. 

Following the collision of Turkish and Greek military aircraft over the Aege
an in May, which caused the death of a Greek pilot, the two Foreign ministers ag
reed that the incident would be investigated. 

The Negotiating Framework includes the following requirement against 
which progress will be measured: "Turkey's unequivocal cornmitment to good 
neighbourly relations and its undertaking to resolve any outstanding border dis
putes in conformity w ith the principle of peaceful settlement of disputes in aceor
dance with the United Nations Charter, inciurling if necessary jurisdiction of the 
International Court of Justice". Furthermore, the Accessian Partnership for Tur
key has included as a short tcrm priority to "unequivocally commit to good ne
ighbourly relations; address any sources of friction with i ts neighbours; and ref
rain from any action which could ncgativcly affect the process of peaceful settle-
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mcnt of bordcr disputcs". It should be noted in this eontcxt that the "cas us belli" 
refcrencc in rclation to the possiblc cxtension ofGrcek territorial waters in the re
solution adopted by the Turkish Grand National Asscmbly in 1995 remains une
hangcd. 

See C hapter 31 -Foreign. S ecurity and Defence policies for relations w ith ot-
her neighhouring countries. 

3. ECONOMIC CRITERIA 

3.1. Introduction 

In examining the economic dcvelopmcnts in Turkey, the Commission's ap
proach was guided by the conclusions of the European Council in Copenhagen in 
June 1993, w hi ch stated that membership of the Union rcquires the existence of 
a funetioning market economy, and the capaeity to eopc with competitive pressu
re and market forces within the Union. 

3.2. Assessment in terms of the Copenhagen criteria 

3.2.1. The existence of a functioning market economy 

Economic policy essentials 

The authoritics managed to boister cconomic policy cfforts though reccnt ag
rcements with international financial institutions, in particular by the Stand-By 
Arrangement with the International Monctary Fund (IMF) and the Programmatic 
Public Scctor Development Policy Loan with the World Bank. The Pre-Accessi
on Economic Programme (PEP) submitted to the Commission in December 2005 
reflccts good progrcss in institutional capacity building and important commit
ments to furthcr reform. The govemment stecred a stcady reform course, altho
ugh politieal considerations occasionally slowed down this coursc. The methodo
logy and co-ordination for budgeting and medium-term economic policy making 
is hampered by the fragmentation of responsibilities between government bodies. 
Decisions are sometimes takcn on an ad hoc basis. Impact asscssmcnts are cilher 
lacking or based on partial information. In sum, the govcrnment largely mainta
ined consensus on macroeconomic stabilisation and structural reforms. 

Macroeconomic stahiliıy 

Rcal annual GOP growth slowed down slightly from a high 7.4% in 2005 to 
7.0% in the first halfyear of2006. Private consumption and investmcnt bolstered 
GOP from the cxpcnditure sidc. In the first half of 2006, gross fixcd capital for
mation growth slowcd down to 19% from 24% in 2005. The cxtemal sector eon
tributcd negatively to GOP, as cxport growth slowed to 3.9% from 7.4% in the 
previous year. The rapidly growing Turkish cconomy ran into fast growing exter
nal imbalanecs. This was predominantly eaused by too slow structural rcforms 
and a sizcable increase in investment spending. The authoritics reacted promptly 
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by fiscal and monetary tightening. Recent high-frcquency indicators suggest that 
the change in fiscal and monctary policy proved out effectivc. Bcsidcs, the res
trictive effect on growth may be alleviated by strengthening extemal demand. 
Average per capita ineome amounted to just over 25% of the EU-25 average in 
2005. In conclusion, cconomic growth has rcmaincd quitc sırong and has bccomc 
morc balanced. 

The current account deficit incrcascd sharply to 6.3 % of GOP in 2005. The 
deficit has ri sen furthcr in the first half of 2006 to 7% of GOP, driven by strong 
domestic demand growth, higher oil priccs and tower tourism eamings. Turkey 
can stili casily finance its current account dcficit. It has recently considerably in
creased its foreign currency reserves asa result ofvery high privatisation revenu
es, including from foreign invcstors. The current account deficit was also driven 
by higher investment, which should enhance the cxport capacity of the cconomy 
over the medium term, and help reducing the cxtemal vulnerability. 

In spite of the high growth, fcw new jobs have becn crcated. The uncmploy
mcnt rate ranges betwecn 8% and 10%. The skill mismatch bctween labour dc
mand and supply and somc labour market rigiditics continue to hamper job cre
ation. Uncmploymcnt was much highcr among the young (around 18%) and was 
of a long-term naturc for more than half of jobseekers. The tower unemployment 
ratc in the agricultural sector, which include unpaid family workers, suggests lar
ge pockets of underemployment in the economy. In addi tion, the employment ra
te fell slightly to 43% by mid-2006. In particular, female employment remains 
low at 23%. Overall, unemployment remains fairly high and constant, white par
ticipation in the labour market is low and falling. 

Oisinflationary policies succeeded in decreasing the inflation rate in Oecem
bcr 2005 to 7.7%, even though tax on alcohol and tobacco increased and oil pri
ces soarcd. This process was driven by a tight fiscal policy, major improvcments 
in productivity, and the strength of the lira. Howcver, a weaker lira and higher 
energy prices have recently reversed this process. Consumer price inflation rosc 
to around 10% by August 2006. Additional pressures, particularly from the exc
hange rate make it very difficult to reach the official cnd-of-year targel for con
sumer price inflation of 5%. Aftcr strong disinflation, inflation has rccently incre
ased. 

In previous years, the Central Bank of Turkey (CBT) had been very success
ful in reducing inflationary pressures. The CBT implemented a new policy frame
work of inflation targeling as from 1 January 2006. This was to makc i ts policy 
more transparent. It uscs short-tcrm interest rates as a main instrument. Most 
members of the monetary commitlee and the CBT board, including the govemor, 
have been recently appointed. The new policy framework, togcther with the new 
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board, shifted market perception of monctary risk. This change, in combination 
with the globally worsening perception of emcrging markcts, !cd to a sharp dep
reciation of the lira. The exchange ratc against the euro fell by about 25% in May
June 2006, but significantly rccovercd in the following months. The CBT has in
creascd ovemight borrowing and lending ratcs by 425 and 625 basis points res
pectivcly. Financial markcts have rcccntly bccn vcry volatilc. 

Consolidation of public finances has becn on track. The 2005 primary surp
lus targel of 6,5% of GNP (IMF methodology) was roughly reached, and the ge
neral govemmcnt budget deficit declined from 5.7% ofGDP in 2004 to 1.2% of 
GDP in 2005(according to EU standards). The incrcase in the fiscal consolidati
on in 2005 stems mainly from a faster decreasc in real domestic intcrest rates. The 
budget for 2006 is designed to achieve a similar public sector primary surplus. 
Targets for the first half of 2006 have almost been reachcd, in sp i tc of the signi
ficant risc in intcrcst rates. The laws on the social security framework were ap
proved in spring 2006. Thesc are an important step forward in the consolidalion 
process, provided they are implementcd in full. Overall, fiscal consolidation has 
been strong. 

General govemment gross debt fell markedly from 76.9% ofGDP at the end 
of2004 to 69.6% at the end of2005 (ESA 95 mcthodology). The main factors ha
ve bccn a significant primary surplus, strong GDP growth and falling interest ra
tes. Various rating agenci es have upgradcd the rating for Turkey. Turkey has sub
sequently launched various sovereign bonds on the international market. The ave
rage maturity of debt is therefore lengthening rapidly, including on domestic bor
rowing, to over 30 months by mid-2006. Almost 40% of public de bt is denomi
nated in foreign currency in mid-2006, compared to over 45% in 2003. This ilius
ırates a fiırther shift to domestic currency and decreasing vulnerabilities. The risk 
to macroeconomie and finaneial stability has been further reduced due to impro
vements in the public debt structure and maturities. 

Measures to increase fiscal transparency have continued. Emphasis has been 
put on the implementation of legislation adopted, in particular the Public Finan
cial Management and Financial Control Law. Several coordinating and control
ling bodies have been created within the Ministry of Finance to enhance efficien
cies and transparency. This has resulted in an improvement in budget preparati
on. Overall, fiscal transparency has improved. 

Free in terplay of market forces 

The govemıneni has confirmed the independence of regulatory and surveil
lance agencies. Special privileges ofstate-owned banks are being phased out. Sta
te-owned enterprises account now for about 5% ofGDP and about 15% of the va-
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lue added in the manufacturing sector. State banks make up nearly one third of 
the value addcd in the banking sector. Staffin state enterpriscs and banks compri
ses only 2.5% of total employment. In sum, progress has been made with the free 
interplay of market forces. 

The share of administratcd prices in the Consumer Price Index (CPI) hasket 
amounts presently to ı0.2% of the total weight of the CPI basket. Price reform is 
not complcte. For example, elcctricity priccs are far fbclow production costs and 
include cross-sector subsidies Price liberalisation is fairly advanced, but has not 
made much furthcr progrcss. 

Free market entry and exit 

Privatisation rcceipts amounted to about 2.8% of GDP in 2005. Largesi pri
vatizations included the Tüpraş oil refincry and the steel and iron producer Erde
mir. The privatisation of Turk Telekom has been finalised. Delays in the privati
sation of elcctricity distribution were incurred. Public ownership in the business 
sector downscaled to 5%, excluding agriculture. Overall, significant privatisation 
continucd. In 2005, al most 100,000 enterpriscs wcre establishcd. More than 
26,000 firms wcnt bankrupt. These numbers were about 5% higher than in 2004. 
Restrictions on foreign ownership stili exist in the arcas of ci vii aviation, marili
mc transport, road transport, ground-handling services, yachting, broadcasting, 
electricity, financial corporations, private employment offices, tourism, education 
and defence sectors. Barriers to market exit have not been significantly reduced. 

Adequate /ega/ system 

The !ega! system, including the rcgulation of property rights, is in place. Ho
wever, the time lag is sometimes long between the adoption of framework legis
lation and its implementation. Courts, in particular the commercial courts, work 
relatively slowly. The cnforceability of the decisions of the authorities and of co
urts continues to prove difficult. This is the same for foreign investors. The ex
pert witness system has evolved into a paralici semi-judieial structure. Training 
of judicial personnci is not always adequate. This hampers a swift settlcment of 
commercial cases. The implementation of the legislation on property rights, inc
luding intellectual property rights, is not appropriate. Overall, the implementati
on of laws and contracts should be further improved. 

Sufficiently developed jinancia/ seetar 

Banking crcdits rose to ı ı 0% of GDP in the first quarter of 2006 compared 
with 82% in the same period oflast year. Efficiency of the financial intermediati
on has been increasing, as shown by the gradual decline in spreads between ave
rage lending and deposit rates from 6% in 2004 to 4.6% by end 2005. Increased 
foreign partieipation in the banking sector has enhanced competition. Majority-
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owned foreign banks accounted for about 15% of Turkish banking assetsin mid-
2006, compared with 5% in 2004. Howcver, the retum on assets and on equity 
declined. This indicates declining profıt margins for the banks. The banking scc
tor has strengthened considerably and fınancial intermediation substantially im
provcd. 

The stock market has grown in recent years, but it remains small with just 289 
companies listed on the main board at the end of September 2006. The compani
es listed include Icading conglomerates and banks and a few large state-control
lcd companies. Market capitalisation is relative Iy low with about 50% of GOP in 
2006. This is in spitc of the massivc incrcascs in the main sharc pricc index in 
2003-05. Banks and multinationals Icad the smail insurance sector. The insuran
cc scctor is currcntly rcgulatcd by the Trcasury. The non-banking fınancial sector 
has further grown. 

Supervision of the fınancial sector has bcnefıtcd from a new Banking Law. 
This law was adoptcd by the Parliament in Octobcr 2005. Consequcntly, the re
quirements and supervision will be signifıcantly enhanced as soon as the law is 
fully implementcd. Most of the secondary regulations have been put in place in 
2006.The rcgulations which establish that the regulatory and supervisory power 
on fınancial holding, leasing, factoring and consumer finance eompanics are to be 
transferred to the Banking Regulation and Supervisory Ageney (BRSA) are in 
place. Overall, supcrvision of the financial seetor has been further strcngthened. 

3.2.2. The capacity to cope with competitive pressure and marketforces wit
hin the Union 

Existence of a functioning market economy 

As a result of structural reforms and the process of macroeconomic stabilisa
tion, the corporate and investment climate has been gradually improving. Howc
ver, certain features which distort the functioning of markets, remained, such as 
low transparency regarding state aids. They constrain the competitivencss of the 
economy. Recent financial market fluctuations also added some uncertainty to the 
environment in which the private and public sector operates, but also in fact un
derlined the improved shock resilience of the economy. Overall, the functioning 
of market forces continued to improve. 

Sufficient human and physical capital 

Spending on education increased and some reforms were made. The govem
ıneni plans increased expenditure on education from 8.8% of total expenditure in 
2004 to 12.4% in 2006. This increase not only reflects rising costs of a growing 
young population, but also started to enhance coverage and quality of education. 
Reforms include an increase of secondary education from three to four years. Ho-
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wever, considerable income- gender- and regional differences in educational atta
inment and in the quality of education persist. The average knowledge !eve! for 
pupils in secondary education is stili low. Weaknesses in quality, transparency and 
accessibility of higher education remain signiticant. To summarize, reforms and 
increascd spending on education are generating some positive impact on educati
onal attainment, but signiticant problems remained. 

Labour force participation rates are low, particularly for women and o Ider pe
ople, and declined further in 2005 and 2006. In addition, the fast-growing wor
king-age population and the move out of agriculture sector create a strong need 
for job creation. There has been little systematic efiort to reduce the substantial 
employment in the informal economy. No significant changes has been made to 
the labour framework. The legal focus remains on protecting jobs and less than 
4% of unemployed workers get unemployment benefıts. The non-wage costs of 
hiring labour remain large. Active labour market policies are smail in scope and 
have had limited success in reducing unemployment. To conclude, the situation 
in the labour market rcmains challenging and policy responses have been limited. 

lnvestment continued to be strong in 2005. Gross fıxed capital formation 
amounted to around 20% of nominal GOP. This reflccted strong privatc capital 
formation which equalled 15.3% ofnominal GOP. FDI inflows increased signifi
cantly in 2005, to 2.8% of GOP from a low 0.8% in 2004. The privatisation pro
cess proccedcd in the first half of 2006 and supported continued strong inflows. 
The cumulative stock of FDI was around •? 1,300 per capita in 2005. 

Foreign ownership was most prominent in the wholesale and retait sectors 
where 36% of the companies with foreign ownership operated. Overall, invest
mcnt - both domestic and foreign financed - grew strongly. 

Infrastructure invcstments have been suppressed to support the primary surp
lus target. No significant changes occurred concerning road and rail network. The 
Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline was finalised which was an important addition to 
the energy infrastructure. Mobile phone penetration continucd to grow to 64% in 
March 2006. Internet subscribers increased from 1% to 2% of the population. 
Spending on R&O remained low. A strategy has been defıned on how to streng
then efforts and outcomes in this area. Public spcnding on R&O is budgeted to in
crease by 20% in 2006. So far, improvements in infrastructure have been modest. 

Adequate seetaraf and enterprise slructure 

Progress was made with the structural transformation of the economy. The 
share of agriculture in cmployment dccreased markedly during 2005, from 33% 
to 26% of total employment. This trend continued in 2006. Jobs were created in 
the industrial sector (including construction) and its share in the total labour for-
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ce rose from 18% to 26% in 2005. Howcver,job creation in industry and scrvices 
was not strong enough to fully compensate for the reduction in agricultural cmp
loyment. The sharc of agriculturc in GDP decrcased from 11.7% to 10.7%. In
dustry gained in importance, inercasing from 29.7% ofGDP to 31.2%. Scrvices 
remained stablc at around 58% of GDP. In summary, the process of structural 
transformali on of the economy accelerated. 

Smail and medium-size enterprises (SMEs) accounted for over 75% of emp
loymcnt but only 27% of value added" Many SMEs operate in the informal eco
nomy, which restrains their ability to improve productivity. Access to finance for 
SMEs improved as the banking scctor cxpanded its lcnding activities. However, 
bank loans stili only covcr about 10% of SME's financing needs. Owner' s capi
tal remains the major source of financing. Collateral requirements and high inte
rest ratcs are the most important factors which hamper borrowing. Ovcrall, smail 
and medium-size entcrprises (SME) rcmaincd an important comerstone of the 
economy, but their efficiency was often low and informality widespread. 

Enterprise restructuring advanced and was supported by privatisation in some 
areas, such as the telccom sector. Some progress was achicved in restructuring 
and preparing privatisation of the state owncd banks, but the process was delayed 
eompared to the planned schcdule. Efforts to rcstructure and liberalise the cnergy 
seetor also fell behind sehedule. Some of the main outstanding problems in the 
sector conccms cross-subsidies and large distribution Josses. In the private sector, 
strong productivity gains indicated that restructuring of companies made prog
ress. Overall, the rcstructuring process continued. 

State injluence on competitiveness 

The work of the Competition Authority continued to be satisfactory and its 
role in the market was further supported by the privatisation process. Transpa
reney in the corporate sector improved and accounting standards were upgraded 
although not yet fully implemented. No improvements were made conceming 
monitoring of state aids. The absence of transpareni monitoring and policies to 
decrease distortions negatively affects the competitive climate. 

15 Figures for 2004, no later data available. 

Public procurement policies eontinued to be undermined by further excepti
ons made to the regulatory framework. To conclude, some improvements in com
petition policy took place, but in certain areas defieieneies rcmained or worsened. 

Trade integration with the EU 

Exports and imports of goods equalled around 54% of GDP in 2005, up by 
about 3%. The share of exports destined for the EU deelined from 54.5% in 2004 
to 52.4% in 2005 as exports to some other markets rose more rapidly. Imports 
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from the EU asa sharc of total imports also dcclincd, from 46.6% to 42.2%. The 
EU remaincd Turkcy's largcst trading partner, but other markets are gaining in 
importancc. Ovcrall, trade opcnncss continucd to increase and the trade partners 
were diversified. 

Labour productivity improvcd and rosc by 8% in the manufacturing scctor 
during the year. Productivity in the public sector also continued to improve, whe
re the number of cmployccs dccrcascd by 7% while productivity increased by 
10%. The real effcctive exchange rate (REER) bascd onUnit Labour Cost rose 
considerably until February 2006. Due to sharp exchange rate deprcciation, which 
started in May, this trend was then strongly reversed. Some strength was regained 
in July and August, but the REER was stili at levels s imilar to cnd 2004. In sum
mary, labour productivity continucd to risc and the trend of inercasing rcal effcc
tivc exchange ratc was strongly rcvcrscd. 

4. ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP 

This seetion cxamincs Turkcy's ability to assumc the obligations ofmcmbcrs
hip- that is, the acquis as cxprcsscd in the Trcatics, the secondary lcgislation, and 
the policies of the Union. It also analyscs Turkey's administrative capacity to 
implemcnt the acquis. The analysis is structured inaccordance with the list of the 
33 acquis chapters. 

4. ı. Chapter ı: Free movement of goods 

Limited progrcss can be rcported in arca of general principles applying to 
free movement of goods. 

The new regime of technical regulations and standardisation aims at align
ment with EU safety rules for products imported from third countries (Regulati
on 339/93), as well as with general principles. As a consequence, the number of 
products subject to mandatery standards or technical specifications upon import, 
and all sectors included, has been reduced by more than a half. 

In principle, products which are in free circulation in the EU, bearing "e", "E" 
or "CE" marking are exempted from conformity assessment procedures. Howe
ver, implementing provisions and administrative requirements introduce limitati
ons to the free circulation of these products. 

Good progress was made on horizontal measures. In the area of standardi
sation, the number of mandatory standards declined significantly, in particular in 
the area of New Approach, where they decreascd from 300 in 2005 to 29 in 2006. 
The remaining mandatory standards are main Iy in the area of construction pro
ducts. Turkish Standards Institute (TSE) further adopted EN standards of the Eu
ropean Committee for Standardisation (CEN), the European Commitlee for Elec-
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tro technical Standardisation (CENELEC) and the European Telccommunications 
Standards Institute (ETSI). About 90% ofCEN and 88% ofCENELEC standards 
are now adopted. 

In terrus of conformity assessment, substantial progress was achieved, albeit 
for a limited number of activities and sectors. Turkey can now notify conformity 
assessment bodies to the European Commission. 

Regarding accreditation, somc progrcss can be noted. TURKAK, the national 
accreditation agency, signed the multilateral agrecments (MLA) of the European 
Accreditation Cooperation (EA) on calibration laboratories, testing laboratories, 
quality systems certification bodies and inspection bodies. 

Limited progress took place in the area of metmlogy, and rclated administra
tive capacity. Some progress can be reported regarding market surveillance. The 
M inistry of Industry and Trade, through i ts network of provincial offices, carried 
out market surveillance activities. The Ministry of Health started implementing 
i ts market survcillance strategy in the area of toys and medical devices, and the 
Telccommunication Authority continued its comprehensive market surveillance 
activities. Very limited progress took place conceming market surveillance for 
eonstruction and for personal protective equipment. Numerous organisations are 
involved in market surveillance. Administrative capacity of the Ministries con
cemed is sufficient. However, their organisation and coordination is lagging be
hind to perform etfective market surveillance duties. 

Some progress took place in the area of new approach product legislation. 
Provisions entered into force for marine equipmcnt, toys and ehildcare articles 
made ofsoft PVC. Harmonised standards on toys, prcssure vessels, pressure equ
ipment and gas applianccs gas metcrs, as well as wcights further clarifying the le
gislation, were published in the Offieial Gazette for information to the industry. 
However, practices constituting technical barriers to trade continued. These ine
Jude verification fees on measuring instruments. The regulations on pre-packaged 
products are implemented. 

Limited progress can be reported in the area of pharmaceuticals. The legisla
tion formedicinal products for human use is well advanced. However, the uncer
tainty linked to the authorisation regime applied to a number of generics, for 
which a market authorisation was requested before 1 January 2005, eontinues to 
constitute a source of concem and disagreement. No development can be repor
ted in other areas, especially on medicinal produets for veterinary use, ehemicals, 
cosmetics and veterinary pharmaceuticals. 

Thcre was additional progress conceming sectoral regulations in new appro
ach area. Alignment is generally advanccd, and completed in some sectors. 
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The alignment of old approach product legislation is advanced. Limited 
further progress took place. Some progress was achievcd regarding motor vehic
les. However, the requirements of control certificates in various sectors are parti
ally not in line with the acquis and constitutes a technical barrier to trade which 
is not in line with Turkey' s Customs Union obligations. 

As regards procedural measures, and in particular the notification procedu
re, the alignment with provisions on information in the field of technical stan
dards and regulations progrcssed. An incrcase in notifications was registered. 

In the non harmonised area, no progress has taken place and provisions on 
mutual recognition and notifieation remain to be adopted. 

There was no progress regarding cu/tura/ goods andjirearms. 

Turkey continued to deny vessels and aircraft flying the Cyprus flag, or who
se last port of call was in Cyprus, access to i ts ports. Such restrictions on shipping 
often preelude the most economical way of transport and therefore result in a bar
rier to the free movement of goods and to trade. They infringe the Customs Uni
on Decision. 

Conclusion 

Progress has been uneven. There were improvements in areas such as accre
ditation, standardisation and conformity assessment, as well as areas under the 
new approach directives where the number of compulsory standards redueed 
drastieally. However, the identification and the removal of provisions contrary to 
the general principles of free circulation of products and mutual recognition has 
not been completed. Remaining import licensing requirements are contrary to ar
ticles 28 to 30 of the EC Treaty. Technical barriers to trade continue. 

The eonformity assessment structures have been developed, and allow the de
signation of the Turkish notified bodies in so me areas, for a limited number of ac
tivities. 

The relevant ministries, especially the Ministry of Industry and Trade, inten
sified their efforts towards the implementation of market surveillance. Neverthe
less, an effective market surveillance system in conformity with the new appro
ach principles is not yet in place throughout the country. 

4.2. Chapter 2: Freedoru of movement for workers 

There are no developments on access to labour market. Several laws, as 
well as the role ofprofessional organisations, contain restrictions on the free mo
vement of foreign workers. 

Modemisation of the Public Employment Services continued. Staff training 
for future participation in the EURES (European Employment Services) network 
requires attention. 
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As regards co-ordination of social security systems, the new social security 
reform laws contain elements rcgulating the conditions of work and social secu
rity rights of foreign national s. Foreign nationals residingin Turkey for more than 
a year will be covered under the Universal Health Insurance Law. 

Conclusion 

Limited progress has bccn achieved on this chapter. Progress was mainly re
alised in the area of co-ordination of social security systems. Alignment is at an 
early stage. The administrative capacity needs to be strengthened. 

4.3. Chapter 3: Right of establishment and freedom to provide services 

No new developments can be rcportcd in the arca of right of establishment. 
The Law on Work Permits of Foreigners in principlc exempts self-employcd EU 
nationals from the rcquircmcnt to obtain a work permit Howcver, such cxcmpti
ons are, according to the interpretation of the Turkish administration, subject to 
rcciprocity requirements. The M inistry of Labour and Social Security is the res
ponsible body for forcigncrs' work permits. 

As rcgards company rcgistration requirements, restrictions continued limiting 
the right of establishmcnt for foreigners. Sectoral legislation rcquires economic 
operators to obtain a licencc or an authorisation, including mandatory members
hip in a chamber of commcrce, trade association or in anather professional orga
nisation. In some sectors, foreign nationals cannot provide serviceseven iftheir 
company is established in Turkey. Certain professions are closed to foreign nati
onals. In this area, overall alignment with the acquis is limited. 

No particular developmcnts took place canceming the freedom to provide 
cross-border services. Service providers are generally requircd to obtain a Iicen
ce or authorisation, also for temporary provision of services. This is mostly lin
ked to mandatory membership in a profcssional organisation. Foreign companies 
providing services on a temporary basis are also required to register with the re
levant association, i.e. the Union of Chamber and Comrnodity Exchanges of Tur
key (TOBB). The Law on Craftsmen and Artisans was amcnded. Craftsmen and 
Iradesmen rcgistercd with a givcn Chambcr are now free to cxercise their activi
ties in the whole country. However, authorisation procedures are cumbersome. 
Overall, alignment with the acquis is limited in this area. 

In the area of posta! services, there was no particular development. Turkey 
has not started aligning its legislation. A legal monopoly (without weight limit) 
continued in the posta! sector. The Directorale General of PTT is the only univer
sal service provider. However, in practice there is de facto privatc sector activity 
in express mail and private pareel delivery. Turkey has no independent regulatory 
authority to ensure compliance with the Posta! Dircctivc and guarantee fair com-

116 



petition. A lack of transparency in the accounting system prevents tracing poten
tial distortions resulting from abuses of a dominant market position, or from 
cross-subsidisation. Overall, the acquis is not aligned in this area. 

Turkey has not developed a roadmap for the implementation of the posta! ser
vices acquis as indicated in the accessian partnership. 

Limited progress was made in the area of regulated professions. Turkey's le
gal framcwork docs not incorporatc an overall framework canceming the recog
nition of foreign professional, as opposed to educational, qualifications. A law, 
entrusting the adrninistration of occupational standards to a new independent aut
hority, was adopted in Septembcr 2006. Howevcr, the sectoral dircctives for rc
gulated professions were not transposed, and the minimal training requirements 
for health sector professions are not aligncd with the acquis. Administrative sıruc
tures for recognition of foreign qualifications are limited to academic recogniti
on, the structurc to certify the profcssional qualifications and to handie recogniti
on requests submitted by non-nationals are not in place. Nationality requirements 
for profcssions such as lawycrs, medical doctors, dentists and midwivcs, as well 
as for air traffic controllers and private security scrvices are not in line with the 
acquis. Overall alignment in this area is limited. 

Conc/usion 

Overall alignment with the acquis is limited. Alignment with the EC princip
les on the right of establishment and the freedam to provide services remains in
complete. There has been no progrcss in liberalising the posta! services and the 
establishment of an independent regulatory authority. In the area of regulated pro
fessions limited progress was made, however, Turkish legislation takes a ditferent 
approach to the acquis. 

4.4. Chapter 4: Free movement of capital 

In the field of capital movements and paymen ts, no progress can be repor
ted. Turkey has important restrictions in areas such as outward capital move
ments, credit and cash transaction s, foreign direct investment in a number of see
tors, special govemrnent rights in privatised companies and real estate acquisiti
on by foreigners. 

In the area of real estate, reeently adopted legislation was a step backwards. 
The amendcd Land Registry Law introduces the principle of reciprocity for acqu
isition of real estate in Turkey by foreigners and it brings stricter limitations to 
this right, concerning, inter alia, the maximum size of !and that can be owned by 
foreigners, and the loeation of the property. For foreign commercial eompanies, 
in addition to the restrictions stated in the Land Registry Law, acquisition of real 
estate should also comply with the provisions stated in sectoral legislation. The-
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se include the Petroleum Law, the Law for the Support of Tourism, and the Law 
on Industrial Zones. The Council of Ministers, with an aim to protect public inte
rest and national security, can restrict the sale of a specifıc piece of !and. 

Prcparations for alignrnent in the area of capital movements and payments are 
underway. In the area of payment systems and cross-border transfers, limited 
progress can be reported. The new Banking Law authorises the Turkish Banking 
Association to establish an out-of-court dispute scttlement body for customer 
complaints on cross-border credit transfers. However, this body has not been es
tablished yet. 

In the field of fight against money laundering no progress was made in 
alignmcnt of lcgislation, which rcmains partial. Lack of effcctivc cnforccment 
mechanisms is the major problem in the arca ofmoney laundcring in Turkey. So
mc progrcss was rcgistcred in reporting of suspicious transactions (352 reports 
notitied to the Financial Crimes Invcstigation Board -MASA K-, compared to 290 
in 2004). However, this reporting activity is modcst and limited to the banking 
sector. Prosecutions were brought in 33 cases, compared to 41 cascs in 2004. 
Convictions, confıscations, seizures and frcezing of assets, al so rcmain limited. 

Conclusion 

Vcry limited progress has taken place. Important restrictions exist in the area 
of mavement of capital, including on acquisition of rcal estate by foreigncrs. 
Alignmcnt with respect to payment systems is limited. Alignment of lcgislation 
against money laundering is incomplete. The investigation capacity of law enfor
ccment bodies, as well as inter-ageney and international cooperation is weak. 
Overall alignmcnt is limited. Preparations for alignment in the area of capital mo
vemcnts and payments require furthcr attcntion. 

4.5. Chapter S: Public procurement 

No progress can be rcported on general principles. A number of derogations 
from the acquis were introduced to the Turkish Public Procurement Law through 
various sectoral laws. Among these, a law amending the Public Financial Mana
gement and Control Law exempted certain contract award procedures by the Tur
kish Petrolcum Corporation. The Law Establishing the Rcgional Development 
Agencies (for the co-ordination of the development activities across Turkey) 
exempts any acquisition of goods and scrvices of the agenci es from the scope of 
the Public Procurement Law. The Law cstablishing an Investment Support and 
Promotion Ageney similarly exempts this agency. Moreover, the Public Procure
ment Law stili ineludes diseriminatory elements for foreign bidders 

No progress can be noted with regard to the award of public contracts. The 
Public Procurement Ageney updated thresholds and fınancial limits for procure-
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ment, which remained above EC lcvcls. This rcduces the opportunities for fore
ign bidders to apply. Furthcrmore, eomplieated and expcnsive qualifıeation pro
eedures eontinued to eonstitutc a bureaueratie obstaelc to widcr eompetition in 
publie tendcrs. 

Diserepaneics betwcen the Turkish publie proeurcment legislation and the ac
quis exist in various aspeets. So me of the basic definitions, such as that of con
tracting entity and procurement contracts, are not in line with EU Dircctivcs. The
re is no clear lcgislative framework for concessions in general nor for utilities. A 
reference to the public works concessions in the Public Procurcment Law is ab
sent. 

Regarding administrative capacity, the effectiveness of the Public Procure
ment Authority (PPA) is undermined by weak co-ordination at the policy-making 
!eve!. The PPA and the TOBB Education and Technology University manage a 
certiticatc programme for the potential bidders on public procurement practices. 

Thcre is no new development to be reported in the area of remedies. Revicw 
proecdurcs are not in line with the acquis. Complaints submitted to the Public 
Procurcmcnt Board amounted to 2.135 out of 115,639 tenders announccd in 2005. 
In comparison to the previous year, the number of eomplaints increased by 47%. 

Canc/usian 

Very limited progress can bereportedin this chaptcr. Aspects of the procure
ment system in Turkey wcrc wcakencd, in particular due to a narrowcr scopc of 
application of the Turkish public procurement legislation s ternıning from the in
troduction of sectoral cxcmptions. 

The capacity of the administrative structures established by the Public Procu
rcmcnt Law is lagging behind. The PPA is not ina position to ensure a consistcnt 
policy in all arcas related to public procurement, nor does it cffeetively steer the 
implcmentation of the procurcment legislation. Progress is needed in setting up 
an organisation for procurement to cnsure a cohercnt policy in all areas related to 
public procurcment, establishing a comprehensive strategy as well as amending 
the seope of legislation to ensure that all relevant areas are covered. 

4.6. Chapter 6: Company law 

In the field of company law, there has been no progress in aligning Turkey's 
!ega! framework pending the adoption of the new Turkish Commereial Code. 
Company registers (operated by Chambers ofCommcrce) do not have the techni
cal infrastructure to fulfil acquis requirements in this field. 

Some progress can be reported in the area of accounting. The Turkish Acco
unting Standards Board (TASB) has so far adopted almost all International Acco
unting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS). 
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Howcver, these are not legally binding nor gcnerally applied by Turkish Compa
nies. Moreovcr, Turkish accounting and auditing professions are unable to apply 
the acquis due to gaps in cducation and training programmes. 

Turkey does not have a general purposc accounting framcwork that corrcs
ponds to internationally accepted accounting principlcs. Most companies report 
on the basis oftaxbased requirements. Publicly held eornpanies prepare reportsin 
accordance with requirements set by the Capital Markets Board (CMB). Accoun
ting requirements for banks are set by the Banking Regulatory and Supervisory 
Authority (BRSA). Both are largely in compliance with IAS/IFRS. However, the 
legislation contains some divergences, in particular as regards the consolidation 
perimetcr for banks, which excludcs non-financial group companies. 

Somc progress can be reported regarding the administrativc capacity of 
TASB. lt moved to permaneni prcmises and the number of staff increased, and 
further recruitment is continuing. Disclosure requirements will need to be enhan
ced 

Limited progress was made in the arca of auditing. In June 2006, the CMB 
issued the Communique on Independent Auditing Standards in the capital mar
ket, introducing the International Standards of Audit (ISAs) set by the Internati
onal Federation of Accountants. The BRSA adopted implcmenting legislation on 
audit principlcs. CMB and BRSA rcquirc the accounts of, respectively, listcd 
companies and banks to be auditcd. However, there is no general purpose frame
work consistcnt with intemationally acceptcd auditing practiccs and the rcgula
tory framework for the auditing profession remains to be significantly upgraded. 

Independent audit companies are subject to quality control inspections of the 
CMB regarding their reports on publicly held joint stock eorporations. Inspecti
ons are conducted on a random basis or upon concerns on the quality of reports. 
These inspections are held by the Accounting and Auditing Standards Depart
ment of the CMB, which had a total staff of 7 in 2005 (9 in 2004 ). However, only 
614 (2005) of around 2,048,059 (2005) companies are publicly held joint stock 
corporations. (See alsa Chapter 9 Financial Services). 

Conclusion 

Limited progress can be reported for this chaptcr, and concentrated in the area 
of accounting. 

International accounting standards ofiFRS and ISA were adopted. However, 
they are not legally binding for the majority of Turkish companies and enforce
ment was not consistent. The awareness of the business community, investors and 
of the general public is modest. The overalil eve! of alignment is limited, both for 
company law and corporate financial reporting. 
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4.7. Chapter 7: Intellectual property law 

Limited further progress was made in lcgislativc alignmcnt with provisions 
canceming copyright and related rights. As rcgards implementation, the Regu
lation on Procedurcs and Principles for Banderol Applications was amcndcd, ca
sing the conditions necessary for affıxing bandcrols. A regulation on Record and 
Registration of In telleetual and Artisti c Works was publishcd. Now ccrtain works 
must be registered in order to be protected, which is in contradiction with the Ro
mc Convcntion. 

Frequent changes in the legislation rcduccd its predictability and cnforccabi
lity. The rcgulatory framcwork of collecting socictics is not suffıcient, nor prcci
se. The survcillancc over collccting societies is insuffıcient. Conflicts about rep
resentation of right owncrs by collecting societies continucd. 

Overall, Turkey has aligncd its lcgislation canceming copyright and ncighbo
uring rights to a large cxtent. Wcak administrative capacity, frequcnt and incon
sistcnt changes of lcgislation, as well as conflicts over collcctive managemcnt of 
rights rcmained as problcmatic issues. 

Littlc progrcss can be reportcd conccming industrial property rights (lPR). 
Awareness raising seminars for SMEs, right holdcrs, and the general public, con
tinucd taking placc. As rcgards administrativc capacity, the Turkish Patent Insti
tute (TPI) improved i ts IT structurc and online services. The daıabases of registe
red industrial designs, trade marks and patents have been opened to the public for 
preliminary search of carlicr rights and the state of play of the rights. This faci
lity reduces the costs of the applicants rcmarkably and shortens the application 
process. Howevcr, some shortcomings cxist canceming TPI functioning, in parti
cular canceming appeal and opposition procedures for trade mark applications. 
These are lcngthy, and the justification of dccisions is insuffıcient. Moreover, a 
number of bad faith and/or non-distinctive design applications were registered 
that can only be canccllcd by court dccisions. 

Canceming enforcement, provincial anti-piracy comrnissions are not functi
oning effectively. The third lPR civil court was established as such, but the num
ber of thcsc courts and thcir logistical infrastructurcs is insufficicnt. Diffıculties 
remain in obtaining search and scizure warrants from non-specialised lowcr co
urts. Training of judgcs needs to be strcngthcncd. 

The national policc continucd its raids in cnforcing intellcctual and industrial 
propcrty rights and in training its staff. Howcvcr, piracy and countcrfciting are not 
addrcsscd in the contcxt of the fight against organiscd erime and overall capacity 
of law enforcement agenci es rcmains inadcquatc. As a result a substantial share 
of the Turkish market for books and music bclongs to pirale tradcrs. 
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Conclusion 

The legislative alignment in this chapter is already well advanced. No further 
progress was made to increase the !eve! of alignment in the area of copyright and 
industrial property rights. Administrative capacity improved, but remains insuffi
cient in particalar for copyright and related rights. Effeetive enforeement of legis
lation is overall insufficient. Gaps remain as regards proper implementation of the 
legislation by non-specialised lower courts, and recourse to expert witnesses is 
abused. Coordination and cooperation should be further strengthened between re
lcvant bodies i.e. the Ministry of Justice and the judiciary, the po !ice, the Ministry 
of Finance, the Under-secretariat for Customs, munieipalitics and right owncrs. 

4.8. Chapter 8: Competition Policy 

Progrcss in the field of compctition policy since last ycar's report prescnts a 
mixed picture. 

In the field of anti-trust, i ncluding mergers, progrcss can be rcportcd with 
~egard to lcgislativc alignmcnt. The Compctition Authority aligned its block 
cxemption lcgislation on motor vchiclc distribution with the acquis. The Compc
lition Authority also revised its communiquc on administrativc fıncs to incrcasc 
their lcvcls as from cnd 2006. Howcvcr, legislativc alignment is necdcd on scctor 
specific bloek cxemption rulcs in insurance, telecoınmunications and posta! ser
vices, as well as the incorporation of rules on horizontal cooperation agreements 
and de minimis. As regards enforcement activities, the Coınpetition Authority 
continued to impose fınes for the infringement of competition rules, c.g. in the 
steel sector. The !eve] of alignment in the field of anti-trust is high. 

The Coınpctition Authority eontinucd to play an active role in ınerger control; 
especially iınportant werc privatisation cases which made its presence ınorc vi
sible among market actors. With regard to legislative alignment, the Coınpetition 
Authority amended the merger control regulation in order to allow for fınes regar
ding ınergers not notificd to the Competition Authority. Furtherınore, if it is de
tected that ınerger approval is bascd on misinformation by applicants, the Coın
petition Authority may re-launch merger investigation and prohibit the mergcr. 

The Compctition Authority has adıninistrative and operational independcnce. 
It has a sufficient administrative capacity to ensure antitrust enforcement and 
merger control. The authority places high emphasis on continuous training of i ts 
staff. The commitmcnt by all public and lcgislativc authorities to remove and avo
id !ega! barriers to compctition will be belter ensured if the Authority's opinions 
conceming drafts of all types of legislation, which may have an impact on coın
petition, are taken into account in a consistent way. 

The administrative capacity of the Supreıne Administrative Court continued 
to be a matter of concem. Handling of appealed coınpctition cases is slow. 
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No development can be recorded with regard to the alignment of rulcs can
ceming public undertakings and undertakings having exclusive and special rights. 
Turkey needs to ensurc transparency of financial rclations between public autho
rities and public undertakings. 

As regards the enforcemenı record, in 2005 the Competition Authority adop
tcd a total of 317 dccisions, including compctition infringemen ts (97), ncgative 
clcarances (50) and decisions on mergers and acquisitions (170). The Competiti
on Authority imposed fines in 12 cases amounting to a total of25,040,479 Tur
kish Lira (around 12.5 million Euros). 

No developments can be reported with regard to the adoption of state aid le
gislation or the establishment of an operationally independent state aid monito
ring authority. Their absence dclays the adoption of implementing rules for com
pctition undcr the Customs Union Decision 1/95, and results in serious distorti
ons of competition. 

Legislation was modified to suspend the possibility of giving new invcstment 
cncouragement certificates to the steel industry. However, companies continued 
to benefit from the effccts of old ccrtificates. Turkey has not ensured a satisfac
tory level oftransparency on state aid granted to the sector which it committed to 
in the 1996 ECSC-Turkey Free Trade Agreement. On 31 August 2006, Turkey 
scnt to the Commission a National Restructuring Programme for the Turkish ste
e1 industry. The Programme is being analysed by the Commission serviees. 

Conc/usion 

Harmonisatian with the anti-trust acquis is well advanced. The Law on Pro
tection of Competition and the regulation on mergers and acquisitions reflect the 
main principles of Community rules. The )eve! of enforcernent by the Competiti
on Authority continued to be satisfactory. As regards State aid, therc has been no 
progress since the last report. Turkey has not set up the necessary 1egislative fra
mework and administrative structurcs to cnsurc transparency and implement 
Comrnunity state aid rules. 

4.9. Chapter 9: Financial Services 

Some progress can be reported in the area of banking. A new Banking Law 
entered into force which reduced the maximum credit lirnit for parent underta
kings to EU standards. In addition, the new law introduced risk based supervisi
on, the end of the sworn-bank auditors' monopoly in on-site supervision, and the 
establishrnent of a financial sector comrnission to improve cooperation among fi
nancial sector supervisory authoritics. Some progress was made with regard to the 
adoption of new implcmcnting regulations through the Banking Regulatory and 
Supervisory Authority (BRSA), including secondary legislation on systems audit 
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principles. The exclusion ofnon-finaneial group companics from the perimetcr of 
banks' consolidatcd accounts undermines the effective supervision of banks that 
form part of mİxed-holding groups (see also Chapter 6 - Company law). The 
BRSA increased i ts statT and published a Strategic Plan for 2006-09 setting out 
broad strategie goals. The entry into forcc of a new statute for the Turkish Ban
king Association is a positivc development sincc it intends to end discrimination 
against foreign owned banks. Supervisory practiccs, in particular conccming con
solidated supervision are at an early stage. Overall alignment with the acquis is 
partial in the area of banking. 

Some progress can be reportcd in the area of insurance and supplementary 
pensions. A new solvency regime was adoptcd for insurancc, reinsurance, and oc
cupational pension companies. It rcsembles the EU Solvency-1 framcwork that is 
currently in force, but it is also inspired by the ongoing Solvency-11 study. The cur
rent lnsurance Supervision Law is outdatcd; several provisions have bcen annul
led by court dccisions. Turkey has no specifıc legislation on the supervision of in
surance groups, consolidatcd insurance accounting and rcinsurancc. The lattcr is 
currently regulated as non-life insurancc. As far as specific non-life insurance ac
quis is concemed, Turkey has no provisions on co-insurancc, eredil insurance, !e
ga! expense insurancc and tourisı assistancc. The Undersccretariat of the Treasury 
regulates and supervises the insurance sector, including supplcmentary pensions. 
Within the Treasury, the General Directorale oflnsurance (GDI) is responsible for 
regulatory activities and otT-site supcrvision, whereas the Insurance Auditory Bo
ard (IAB) conducts on-site monitoring activities. Theiren forcemeni capacity, in
dependence and co-ordination are at an early stage. Evcn though there has becn so
me progress, alignment with the acquis is limited in the area of insurance. 

Some progress can be rcported in the area of securities market and invest
ment services. The issuance of the first private sector corporate bond in the last 
ten years is a wclcome development. The adoption of provisions that o ffer more 
information to customers, and eliminations of restrictions on participation limits 
for brokerage houses, were other positive stcps. However, progress is at an early 
stage, in particular regarding investor compensation scheme, cross border provi
sion of services, disclosure requirements, and prospectuses. The alignment with 
the market abuse directivc is limited. The administrative and judicial capacity to 
enforce capital market legislation is not fully suffıcient. 

The Capital Markets Board (CMB) regulatcs and supcrviscs investmcnt ser
vices and securitics markets in Turkey. The administrativc capacity of the CMB 
as supervisory authority is reasonably developcd, but will rcquirc attention as 
further progrcss is made to align Turkish lcgislation with the acquis. The co-ope
ration between the various supervisory authorities is underdcvcloped. 
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The arca of invcstment services and sccuritics markcts is partially aligncd 
with the acquis. 

Conclusion 

Turkey has madc somc progrcss in this chaptcr. A new banking law was adop
ted. In the in s urance and supplementary pcnsion scctor the adoption of relevant 
solvency legislation is also an improvcment. Howcver, overall the alignment of 
insurancc lcgislation is limited. In the area of investmcnt serviccs and sccuritics 
markets the investor compensation scheme, cross bordcr provision of services, 
disclosurc requirements, and prospectuscs need further adaptation. Supcrvisory 
capacity is at an early stagc, in particular in the insurance sector and as regards 
securities markets. 

4.10. Chapter 10: Information society and media 

Somc progrcss was made as regards electronic communications and infor
mation technologies. Turkey continucd its alignmcnt cfforts with the introducti
on of new implcmenting lcgislation. An implementing regulation on 'rights of 
way' was publishcd in May 2006. It also granted a large number of relevant li
cences, inciurling infrastructure licenccs. Furthcrmore, carrier selection and carri
er prc-sclcction is included in somc of the rccently concluded interconnection of
fers. However, only a small number of new market entrants have yet become ope
rational. This means cffectivc competition on the fixed telephony market is at an 
early stage. In addi tion, the implementation of competili ve safeguards, such as lo
cal !oop unbundling, number portability and cost accounting is stili pcnding. In 
this area Turkish lcgislation is based on the 1998 EU rcgulatory framework. The 
Telecommunications Authority has adoptcd market analysis decisions based on 
this framework. Howcvcr, these were carried out within the scope of the 2002 re
gulatory framework. Turkey has not adopted new legislation that would align it 
with the 2002 framework. 

New decisions extending the scope of the universal service to include a nati
onal policy addressing computer illiteracy ( inciurling providing an exclusive right 
to one operatar to deliver these services), as well as to include the development 
of digital broadcasting throughout Turkey, are not in line with the applicable EU 
provisions. 

The single European emergcncy call number ' 1 12' has been assigned as the 
single emergcncy call number, in addition to other emergency numbers, and can 
be rcached free of charge. 

A majority of shares of Turk Telecom was sold to the private sector. In May 
2006, mobile operatar Telsim was acquired by Vodafone. While thcrc is compe
lition in the mobile market with three operators and a 63.7% penctration rate as 
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ofMay 2006, thcrc is lcss compctition in the fıxcd-linc market, mostly due to the 
fact that relevant competitivc safeguards have not yet becn introduced. The pe
netration ratefor internet services has reached 15.5% as ofMay. Mainly due to a 
lack of compctition broadband covcrage is low, facing persisieni quality problems 
and high pricing. 

The Telccommunications Authority incrcascd its staff and now has 128 per
sons directly involved in regulatory work. W ith the expected cntry of more mar
ket playcrs, and with furthcr alignment with the EU regulatory framcwork, its ad
ministrative capacity will require further monitoring. No progress can be rcpor
ted on the administrativc capacity of the Ministry of Transport. Alignment in this 
area is overall satisfactory at this stage. 

Market development continued to suffer from very high tax rates on commu
nications, namely a 15% fıxcd telcphony tax anda 25% mobile tclephony tax on 
top of 18% VAT. In addition, different further taxes are levied, espccially from 
mobile operators. 

As regards information society services, Turkey adopted an Information So
ciety Strategy and Action Plan in June 2006. Turkey is not aligned with EU stan
dards on elcctronic commercc and conditional services. Legislation on cyber eri
me is not adoptcd. Overall alignment in this area rcmains limited. 

In the arca of media and audiovisual policy, Turkcy's level of alignmcnt 
with European standards and the EC audiovisual acquis is limited. Progrcss on 
most of the rclated prioritics of the Accessian Partnership is lagging bchind con
siderably. 

Despite progrcss made in terms of legislation and the entry in to force of the 
new Penal code, freedam of expressian is not yel guarantecd by the current legal 
framework. Defamatian is a criminal offence carrying prison scntences. In addi
tion, the new Anti-Terror Law, recently adopted by the Parliamcnt, expands the 
scope of crimes punishable as terrorist acts and i ncludes restrictions on the news 
media. So far, the circulars issued by the Minister of Justicc to the judiciary fai
led to ensure application of the provisions of the Penal Code in accordance with 
European standards (see alsa seetion on human rights and the protection of mi
norities). Alignment with such standards in the media area is very limited. 

Turkey's !eve! ofalignment with the audiovisual acquis remains limited to so
me provisions canceming advertising and the protection of minors. The Law on 
the Establishment of Radio and Television broadcast alsa poses problems in terms 
of defınitions, jurisdiction, freedam of reccption, major events, promotion of in
dependent works and restrictions on the share of foreign capital in television en
terpriscs. With regard to the administration of the broadcastingsector, the Radio 
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and Tclcvision Highcr Council (RTÜK) has so far not been ab le to rcallocate fre
qucncies and revicw the tcmporary liccnces ctTcctivcly. 

As rcgards access to radio/TV broadcasting, progrcss was achievcd on broad
casts in languages other than Turkish at local and rcgionallcvcl. Howcvcr, in ac
cordance w ith the regulation on TV and radio broadcasting in other languages and 
dialects uscd by Turkish citizcns (2004), TV broadcasts rcmain limited to 45 mi
nutcs per day, 4 hours a week. Radio broadcasts are limited to 60 minutcs per day, 
5 hours per week. The Radio and Tclcvision Highcr Council (RTÜK) dccidcd in 
May 2006 to lift thcsc restrictions as far as music and cinematographic works are 
conccrned. Howcvcr, as this decision was not officially communicated to broad
casters, they refrained from exeecding the previous limitations for fear of sancti
ons. News and current evcnts continue to be subject to time limitations. Live bro
adcasts are not banned, but rcndcred vcry difficult in practicc by the rcquircment 
for subtitlcs or consecutive translation of all programmcs. Broadcasts cannot be 
educational programmes teaching the Kurdish language or directed at childrcn, 
and have to be accompanicd by Turkish subtitlcs. An appeal against this regula
tion is pcnding. Out of twclve applications, three media outlets received authori
sations and startcd broadcasting in Kurdish dialects see also seetion on human 
rights and the protection ofminorities). 

On the national levcl, the Public Turkish Radio and Television Corporation 
(TRT) is broadcasting in Bosnian, Arabic, Circassian, Kirrnanji and Zaza. Howe
ver, thcsc emissions are limited to fivc days a week, 30-35 minutes daily and only 
cover news, sports, music and documcntaries, and not, for cxample, children's 
programmcs. 

The issue of the independence, inciurling adequate funding, of the Public Ser
vice Broadcaster TRT, and the Radio and Television Highcr Council (RTÜK) re
mains a matter of conccrn. 

Conclusion 

Progrcss was made in this arca. Turkey achieved a good basis for furthcr 
alignment in electronic communications and information technologies. However, 
alignment in media and audiovisual policy remain vcry limited. 

4.11. Chapter ll: Agriculture 

As regards legislative alignment, progrcss is uneven. Turkey adopted a new 
Agriculture Law to implemcnt i ts "Agricultural Strategy Paper 2006-201 0". The 
Law put emphasis on inercasing productivity and ensuring food supply and gives 
lower priority to food safety and consurner related matters. It also moves Turkey 
further away from the principles of the reforrned CAP by defining support linked 
to production as a key instrument of agriculture policy. On the positivc side, it 
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makes the competitivcness and modemisation of agricultural sector and rural are
as a priority. It alsa crcatcs the legal basis for certain management systems (In
tcgratcd Administrativc Control System, Farm Accountancy Data Network) ne
cessary for implementation of the acquis. 

The administrative capacity of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
(MARA) has not improved affecting the implementation of a number of EU-fı
nanced projects. The rcstructuring of the Ministry has bcen delayed. Unclear di
vis i on of responsibilitics, as well as conflicts of compctencies betwccn services, 
persist. Canceming horizontal issues, Turkey has madc limited progress in alig
oing i ts lcgislation. Initial steps werc takcn to prcpare the implcmentation of the 
Integratcd Administration and Control System (IACS). The National Farmcrs Rc
gister System is not compliant with EU rcgulations. No progress can be rcported 
on the sctting up of the Farm Accountancy Data Network (FADN). 

Canceming bilateral trade relations, the main problem remains the Turkish 
technical barriers to trade on beef meat and li ve bovine animals that are not in li
ne with bilateral obligations. In addition, spccial attention is nccded on the mee
hanism opcrated by TMO to support cxports of wheat flour. The difference bet
wecn the domestie market priee and the priee at which exporters acquire the w he
at is considcrcd constituting a prohibited export subsidy. In addition, speeial at
tention is needed on the mcchanism to support cxports ofwheat flour and its con
sistence with Turkey's commitments under the WTO. 

Limited progress was observed on the alignment with the common market 
organisations, which is understandablc at this stagc of the cnlargemcnt process. 
Howcver, morc transparency is requircd as regards cxisting intervention systems; 
speeial attention is needed in the area of public support to state eeonomic cntcr
prises such as the Turkish Grain Board (TMO). Bilateral assistancc has started on 
the implementation of marketing standards for olives and o li ve o il. For fruit and 
vegetablcs, the conformity ehecks carricd out by Turkey at cxport stagc to the EU 
are in the process of be ing approvcd by the EU. This w ili facilitate the adminis
trative customs proccdures. 

Limited progress can be reportcd on rural development. A National Stratcgy 
was adopted on which an Action Plan and the fınancial Pre-Accession Assistancc 
(IP ARD) nced to be built. The IP ARD programming exercise started. Involvement of 
relevant stakeholders is at an early stage. As regards administrative structures, MA
RA has been designated as the Managing Authority for IPARD prograrnme. lts staff 
has been appointed and needs to be furthcr trained and assigned specifıc responsibili
ties. However, legislative work on the operating structures is not completed, inciurling 
the necessary lcgal basis for the IP ARD Agency. This could scriously dclay the start 
of the accreditation process and consequently the use ofiPARD fundsin Turkey. 
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No development can be reported in the field of quality policy. There w as so
me progress on organic farming. Training programmes have started. The ongo
ing discussions for the future inclusion of Turkey in the third countries list of the 
EU have advanced. The fina! inclusion will allow the recognition of the Turkish 
certification system in the export of Turkish organ i c products to the EU. 

Conclusion 

The alignment with the acquis remains limited. Some limited progress has be
en achieved intherural development field, but delays on the adoption of the ne
cessary lcgislation and administrativc structurcs put the time Iy implcmcntation of 
IPARD seriously at risk. Most administrative structures rclatcd to the CAP have 
not yct been establishcd. The trend towards inercasing support linkcd to produc
tion gocs against the direction of the 2003 CAP reform. Ovcrall, preparations are 
at an early stage in this chaptcr. 

4.12. Chapter 12: Food safety, veterinary and phytosanitary policy 

In the lcgislativc field, the "food, fccd and vetcrinary package", foundation 
for future alignment with EU rules, has stili not been adopted. 

Conceming general foodstuffs policy, progress rcmained limited in transpo
sition and implcmcntation. As rcgards participation in the Rapid Alert System for 
Food and Fccd, the lack of propcr monitoring of alerts, and an insufficient net
work for information bctween the central and local units, rcmain. 

Regarding veterinary policy, no progress in alignrııcnt has been madc. Tur
key has concentratcd on fighting disease outbrcaks, such as Avian Influenza. No 
progrcss was notedin the arca oftransmissiblc spongiform encephalopathy (TSE) 
and animal by-produets. Turkey has been inereasingly challenged on animal di
sease control measures. The first avian influenza (Al) outbreaks in Octobcr 2005 
were handlcd effieiently with the help of a contingency plan. However, further 
outbreaks confirmed shortcomings. Coordination betwecn the Ministry of Agri
culture and Rural Atfairs and the Ministry of Health showed imperfections. Mo
re positively, information to the EU and other international organisations on Al 
was providcd ina transpareni manner. Also, the tcchnical capaeity of the Al rcfe
rence laboratories inereased. Vaecination campaigns against new strains of Food 
and Mouth Disease have becn implemented. Howcvcr new outbreaks put the fo
ot-and-mouth disease (FMD) free status ofThraee in danger. For other discascs, 
such as brucellosis, sheep and goat plaguc, anthrax, sheep and goat pox, blueton
gue, Newcastic disease and rabies, vaccination eampaigns continucd to be implc
mented. 

The identification and rcgistration ofbovines and the registration oftheir mo
vements are in progrcss, however compliance with the acquis needs to be asscs-
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sed. Furthermorc, the control of movements of live animals, requires attcntion. 
No progress was obscrvcd regarding the rcgistration of ovinc and caprinc animal s 
even through prcparatory work startcd. Regarding the linaneing ofvetcrinary ins
pcction and controls, no progress can be rcportcd. Turkey' s current system is not 
in line with EU practises. Implemcntation canceming the vcterinary chccks on 
third country imports and rulcs for imports is not in line with EU rulcs. Alignmcnt 
in this arca remaincd limited. 

Turkey, as a third country, has shown signilicant improvcmcnt on the prcpa
ration of national rcsiduc monitoring plan. All active substances required by EU 
legislation have becn included in the annual plans. The residuc plan has bccn ap
provcd by the EU formilk and milk products and poultry. No progress on animal 
wclfarc can be reportcd. 

No substantial progrcss can be rcportcd canceming the rulcs for placing on 
the market of food and feed. A vast majority of agri-food establishmcnts nccd 
upgrading to mect EU hygiene requirements. Rcvisions of the food law as well as 
the clear delinition of competences betwccn the central authoritics and m unicipa
lities are necessary to prcvent gaps in hygicnc and food controls and to cnsurc 
implementation of the acquis. 

On specifıc rules for food, legislation in the areas of labelling, prcsentation 
and advcrtising, additives and purity criteria, extraction solvents, quick frozcn fo
odstuffs and irradiatcd food, is mostly in line with the acquis and implcmented. 
Alignmcnt in the area of mineral waters is quitc advanced. Turkey has harmoni
sed the legislation rclating to food for particular nutritional uses. As regards fla
vourings and implementing legislation regarding food contact materials, the 
transposition of the acquis remains to be completed. Transposition of the acquis 
on food supplements has not yet startcd. lmplcmcntation of the acquis in the area 
ofhygiene and offıcial control has been limited. The regulation on market control 
offoodstuffs and packaging material is not fully aligned. On contaminants, the re
gulation on setting up the maximum limits for certain contaminants is in place. 
However further amendments are needed to follow EU practisc. The lcgislation 
on offıcial controls of contaminants is in line with the acquis. The plan on pre
vention of aflatoxin contamination continued to be implemented. However, prob
lems remain on the ground. On genetically modifıed organisms (GMO) and no
vel foods, no progress can be reported regarding the transposition of the acquis. 

Some progress has been achieved in the area of specifıc rules for feed. So
mc progress has becn achicvcd in the arca of animal nutrition. Legislativc align
ment is furthcr advanccd canceming the additives for use in animal nutrition. 

Canceming phytosanitary issues limited progress has becn made. Turkey 
has not aligned i ts lcgislation on quality of seeds and propagating materials, plant 
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health, and planı protcction and agricultural quarantinc. An inspection manual 
was prepared and inspections at the borders were unifıed. The diagnostic capacity 
of planı health institutes was increased and brought in line with EU s tandards. 
Pest risk analysis startcd to be implemented. Training for the Ministry statT, for 
farmers and other private sector actors wcrc organised. No dcvelopments can be 
reported regarding international agreements. 

As regards administrativc capacity, the M inistry of Agriculture and Rural Af
fairs has to be strengthened at central and local !eve!. Reinforcemcnt is particu
larly cssential for implcmcnting the general control tasks and achieving the EU 
requirements related to animal identifıcation and animal diseases. 

Conc/usion 

Limited progrcss has bccn madc in the alignmcnt of the vctcrinary, phytosa
nitary and food sectors. Neithcr the lcgislative framework nor the administrative 
structurcs are in placc to allow full implemcntation of the acquis. The control sys
tems rcmain wcak. The main difficultics are in the vetcrinary scctor, in particular 
as rcgards eradication and control of animal disease. 

4.13. Chapter 13: Fisheries 

Turkey madc no substantial progress on the alignmcnt of i ts legislation with 
the acquis in fıshcrics. A new dclay in modifying the Fisherics Law also atTccts 
announced implementing legislation and administrative changes. 

The administrative structures of the fısheries sector remain unsatisfactory due 
to limited capacity and the spread of competences betwecn different ministries. 
The enforcement surveillancc, inspection and control activities are entrusted to 
both Ministry of Agrieulture and Rural AfTairs (MARA) and the Coast Guard (un
der the Ministry of Internal Affairs). The Undcrsecretary of Maritime Affairs 
(Primc Ministry) deals with vessels registration. The planncd reorganisation of 
MARA with a vicw to establishing a central Directorale General for Fishery Pro
ducts has not taken place. Some reinforcement of the administrative capacity is 
taking place at local level with the construction of 30 fısheries port-offices for 
monitoring and recording of landings and rccruitment of extra s ta tT for these new 
port offices. 

There are no developments canceming resource and fleet management as 
well as inspection and control. Gcnerally, Turkey has a lack of adequate scien
tific rcsearch on asscssing the stocks and managing resources especially for the 
key targeted species. Implementation of the acquis is at an early stage. 

No progress has been recorded canceming structural actions. Implcmcntati
on of the acquis has not start ed yet. On market policy, thcre is no market inter
vention system in line with the acquis. Five fısheries and aquaculture producer 
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unions werc set up which howcver only partially comply with the acquis on pro
ducers' organisations. With regards to state aid, no progress can be reported on 
related legislation in fisheries. Turkey has not concluded new international ag
reements. 

Conclusion 

Turkey made no progress conceming fisheries. Important gaps remain in its 
legislation as compared to the acquis and the administrativc structures are not yet 
sufficient for the future implementation of the Comınon Fishcries Policy. 

4.14. Chapter 14: Transport policy 

Progress can be reported in the field of road transport, notably in terms of 
legislativc developınents. The international fleet has been Jicensed mostly in line 
with acquis requirements. However, licensing of the national fleet is not comple
te. Significant ditferenccs betwccn national and international transport persist. 
Thesc mainly concem the critcria for professional competcnce and financial stan
ding. Legislation on taxcs and tolls rcquires further alignıncnt. Social rules and 
their enforcemcnt lcgislation necd to be aligned with latest acquis. The imple
mentation of the digital tachograph has not yet startcd in practice. The require
ments on specd limitation deviccs are not applied to lightcr buses and utility ve
hiclcs. No progress can be reportcd regarding privatised vehiclc road worthiness 
stations, on which the Council of State ordercd a stay of cxecution. Thcir number 
is very limited. Strengthening of the administrative capacity is required as well as 
improvcment of the coopcration between all relevant authoritics. Preparations in 
this area are advanced. 

There has been no progress on railway transport. Legislative alignment and 
administrative capacity are limited and there is no rcgulatory body in place. 
TCDD, the state railway company, has a monopoly and dcpends heavily on pub
lic subsidies. The infrastructure needs to be substantially medemised to ensure in
teroperability with the European rail network. Alignment with the acquis in this 
area is lagging behind, and shows major shortcomings conceming the required se
paration of csscntial functions, safety certification, managemcnt independencc of 
the incumbent operator and the administrative and institutional set-up necessary 
to allow a rail market to emerge. 

There is no iniand waterways transport as covered by the acquis in Turkey. 

Regarding air transport some progress can be reported. By law the General 
Directorale of Ci vii Aviation (GDCA) was granted financi al and technical auto
nomy. Related restructuring and recruitments are outstanding. A GDCA branch 
was establishcd in Istanbul, with another one foreseen in Antalya. Some imple
mcnting rcgulations have been issued. An autonomous accident investigation bo-
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ard, attached to the Minister, has been established. An instruction on slot alloca
tion principles has been issued. Furthermore, a slot coordinator post, as well as 
evaluation and teehnical committees, was established. Alignment with the aegu
is in this field is underway. Turkey has not yet engaged with the Commission in 
negotiations on a "horizontal aviation agreement", and does not accept Commu
nity designation, a fundamental requirement undcr Community law. 

In the area of maritime transport, good progrcss can be reported in legisla
tive alignment and strcngthening of administrative capacity, particularly in the fi
eld of safety. Regulatioııs were issued on the safcty of fishing vessels, invcstiga
tion of marine incidents, monitoring and quality of seafarer's training, safe loa
ding and unloading of bulk carriers, marine equipment, and port state control. A 
marine accident invcstigation board was established with 49 staff. 200 cxpcrts 
were rccruited as flag state and port state inspcctors. 

No progrcss can be rcportcd on the proccdures to become a signatory party to 
certain international conventions (SOLAS-78, SOLAS-88, Load Line 88 and 
Mar-Pol annexcs III and IV). The delention rate of Turkish vesscls in 2005 dec
reased to 7.5 %. Howcver, the country is stili on the medium to high risk catcgory 
of the black list of the Paris Mcmorandum of Understanding. As regards marili
me security, no stcps beyond launching studies have been taken in order to align 
to the legislation on cnhancing port sccurity. Regarding market access, the rules 
on both cabotage and ship registration are in eonflict with the Community rules. 
Preparations for further improvement in this area are undcrway. 

No progrcss can be reportcd conceming the access to Turkish ports of 
Cyprus-flagged and/ or managed vessels, and of vessels whose last port of call 
was Cyprus. Neither was progress madc on the lifting of restrictions applied to 
Cypriot aircraft which aim to use the Turkish national airspace, nor on the restric
tions on communications bctween Turkish and Cypriot civil aviation authorities 
and air navigation service providcrs. 

No progrcss has taken placc conceming state aid. There is no established ins
titution or legal framework in Turkey to regulate state aid. 

Conc/usion 

Some progress has been made. Legislative alignment is fairly advanced in the 
area of road transport, but uneven in the other scctors. Implementation and enfor
eement eapacity require further attention. Deeisions on the structurc of the rail
way sector are outstanding. In the areas ofmaritime and air transport, the adopti
on of international agreements is not eomplemented by the transposition of the re
levant acquis. Turkey has not removed all restrictions on free movement of go
ods, including restrietions on the means of transport. 
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4.15. Chapter 15: Energy 

Preparations are fairly advanced with regard to security of supply. Turkcy's 
oil stocks, howcvcr, are not calculatcd according to EU methodology. The Baku
Tbilisi-Ceyhan oil pipeline becamc operational. 

Somc progress has been made as regards the internal energy market. The 
privatisation process of distribution asscts has started for three rcgions. lmplc
menting regulations were enacted on electricity demand forecasting, and crass
bordcr clcctricity trade. The thrcshold for cligible consumers has been reduced to 
6 GWh. A new amendment, however, allows crosssubsidics and vertical integra
tion. High clcctricity losscs, including thcft, pcrsistcd. Two sixhour blackouts oc
curred in July affecting 13 cities, mainly due to gencration capacity constraints. 
Unchanged elcctricity tariffs in the cantext ofrising gas import priccs may in the 
short tcrm resul! in rcal capacity rcductions. Turkey is not yet a member of the 
Union for the Coordination of Transmission ofEncrgy. Turkey has not signed the 
Encrgy Community Trcaty cstablishing a rcgional cncrgy market in southcast Eu
ropc. 

Regarding the internal gas market, no new implcmenting legislation has been 
issucd. Same liberalisation took place: in-city natural gas distribution tenders wc
re undcrtakcn for 54 cities. The market sharc of any importcr or wholesaler is li
mited by law to 20%. The state-owned company BOTAS has not transferred cxis
ting contracts and maintains its monopolistic position. Overall alignmcnt in thesc 
arcas is well undcrway, however implementation is lagging behind. 

Canceming state aids to the coal industry, no progress can be reported. 
Alignmcnt in this area is low. 

No progress can be rcportcd on cnergy efficicncy. Turkey docs not have a fra
mcwork law for i ts promotion. Same progrcss has becn made on renewable ener
gy sourecs. However, Turkey has not set itsclf an ambitious targel yct for thcir in
crease. An implementing rcgulation on the guarantce of origin has bccn issucd. 
Turkey is partially aligned in this area. 

Regarding nuclear cnergy, Turkcy's capacity to fulfıl acquis requirements is 
fairly advanccd. Turkey has no nuclcar power gencration plants yet, but has an
nounced plans to promotc the construction of a capacity of 5000 MW by 2020. 
The indepcndence of the Turkish Atomic Encrgy Authority (TAEK) needs atten
tion. Supervisory responsibilities are not separated from rcscarch and the promo
tion of nuclear cnergy. Turkey has reachcd a considerable dcgrec of alignmcnt as 
regards nuclear safcty and radiation protection. No new implementing regula
tion has bcen enacted. Substantial upgrading of existing facilities will be needed, 
including radioactive wastc managcmcnt and storagc facilitics. Turkey has not ac-
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ceded to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on 
the Safcty of Radioactive Wastc Managemen ı, to which E uratom became a eon
tracting party in January 2006. 

Conclusion 

Somc progress has been achieved in the field of energy. Ovcrall, alignmcnt is 
unevcn. A framcwork law for energy efi"iciency remains to be developed. Admi
nistrative capacity and the independence of regulatory bodiesneed strengthening. 

4.16. Chapter 16: Taxation 

In the area ofindirect taxation, there has been very limited progress. Turkey 
has partially aligned i ts legislation. Conceming VAT discrepancies from the acqu
is are of asıruelural na turc and includc, amongst others, cxcmptions, spccial sche
nıes, and the application ofrcduccd rates. By introducing a rcduced rate of S% for 
textilc products, Turkey moved further away from the acquis. 

On exeise dutics, no progress can be reportcd. A new tax law eliminated the 
specific duty on tobacco products by determining only ad valorem rates and mi
nimum exeise levels. This structure is not in line with the acquis. Moreover, the 
law di d not eliminale levying a duty on imported tobacco and cigarettes. This dis
criminatory practice is not in line with the acquis and represents a breach under 
the Custonıs Union and WTO rules. Turkey has not yet introduced a duty-suspen
sion regime for domestic movenıents and fiscal warchouses. 

With regard to alcoholic beverages, Turkey applies an ad valorem duty, supp
lementcd by a specific one when lower than a certain amount. Again, this system 
is not in line with the acquis since it uscs differentiated duty based on the type of 
produet, instead of the alcoholic content. The res u lt is higher rates for imported 
products than for comparable domestic ones. Turkey has !owered the leeway at 
which the Council of Minisıers can increasc tax rates, thus ensuring a higher pre
dictability of futurc rates. 

In direct taxation there is limited progress. The Corporate Tax Law was 
slightly aligned to addresscs issucs such as split-off and split-up. Turkey needs to 
avoid introducing measures that would be against the principles of the code of 
conduct for business taxation. Overall, alignment remains limited. 

In the area of administrative cooperation and mutual assistance, little prog
ress is noted. 

The new Revcnue Administration became operational, a semi-autonomous 
institution attachcd to the Ministry of Finance. The intcntion is to rcducc hicrarc
hical layers and improve accountability of the local tax offices to hcadquartcrs. In 
addi tion, policy making at the ıninistry of Finance passed to a newly created di
rectorate general for tax policy. The impact cannot be asscsscd yet. 
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Computerisation of tax offices and the distribution of tax identification nurn
hers to taxpaycrs continued. So far, 41 million taxpayers have rcccived tax idcn
tification numbers; almost 75% of the tax rcturns werc filcd elcctronically. Plan
ning of further alignment within the framework of a timc-bound and rcsult-orien
ted tax strategy, including the prcparation of IT for interconnection w ith the Com
munity systcms, is at an early stagc. 

Conclusion 

Limited progress has bcen made. The Turkish fiscal rcgime is partially in li
ne with the acquis. Alignmcnt is incomplete, particularly as regards the scope and 
ra tes of VAT, the structurc and ra tes of exeise duties, as well as direct taxation in 
general. All discriminatory elemen ts on the taxation of alcoholic and tobacco pro
ducts have to be abolished urgently. 

4.17. Chapter 17: Economic and Monetary Union 

In the area ofmonetary policy, Turkey made limited progress. It adopted new 
legislation that prohibits certain privilegcd access of public sector authorities to 
financial institutions. Turkey will need to continue to implement the necessary 
changes to its institutional and !ega! framework. In particular, the Central Bank 
(CBT) has not adopted a secondary objective that allows for general cconomic 
objectives of the European Community to take precedence over domestic objec
tives. In addition, it has not yct adopted the relevant rules and structures relatcd 
to the integration of the CBT in to the European System of Central Banks by the 
time of EUaccession. Some progress can be reported as regards central bank in
depcndcnce and the prohibition of public sector financing, and prohibition of pri
vilcgcd access of the public scctor to fınancial institutions.Thc CBT changcd i ts 
profıt and loss calculation method rclated to foreign exchange purchasc and salc 
transactions to "average cost method", in accordance with the "Guideline of the 
European Central Bank on the Lcgal Framcwork for Accounting and Financial 
Reporting in the European System of Central Banks" Banks are no longcr rcqu
ired to kccp a ccrtain amount of compulsory reserves in the form of Turkish Trea
sury bonds. Howcvcr, the Jnvcstor Protcction Fund, a guarantec system for in
vestments in securities, is obliged to invcst its assets in govcrnrnent bonds or de
posits, which in addition must be kept at statc owned banks. Finally, all public 
institutions, excluding the central Govemmcnt, must deposit their funds cither in 
statc banks or buy govcmmcnt securities. Ovcrall, in the area of monctary policy 
Turkey is advanced. 

Ccrtain progrcss can be rcportcd conceming economic policy. The cstablish
ment of a Revcnuc Administration and the adoption of the Public Financial Ma
nagcmcnt and Control Law contribute to cnhancing the administrativc capacity in 
the arca of fıscal policy. However, several ministrics and undcr-secretariats have 
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varying dcgrces of rcsponsibilitics on main interrelated economic activity areas. 
Such fragmcntation ofrcsponsibilities reduces the efficicncy and effectiveness of 
cconomic policy formulation at all stagcs, in particular as regards decision ma
king, co-ordination, and implementation. Partly due to this situation major ccono
mic decisions are taken on an ad hoc basis and the economic impact ofkey legis
lation is only partially assessed. 

Canc/usian 

Turkey has made progress on the field of eeonomic and monetary union. Ho
wevcr, the independcnce of the central bank is not complete and lcgislation to pre
vent monetary financing of the public scctor, as weii as the prohibition of privi
legcd access of public authorities to financial institutions is not aligned with the 
acquis. The abscnce of economic impact assessments and of efficicnt coordinati
on and cooperation reduce the effectiveness of economic policy. 

4.18. Chapter 18: Statistics 

With regards to statistical infrastructure, Turkey made considerable prog
ress in transposing the acquis with the adoption of a new s tatislical law. The law 
strengthens the coordinating role of the Turkish Statistical Institute (Turkstat). Es
tablishing its enhanced role in practice is at an early stage. The administrative ca
pacity needs further strengthcning. To eopc with the acquis, scrious attcntion ne
eds to be given to streamliniııg the decision making process. Training staff on 
mcthodological and operational changes remains necessary. 

In the field of classifıcations notablc progrcss was achicvcd. The Institutc's 
classifications, following the European practicc, are now available on a server 
and are more widely used. Several classificatioııs, such as for cconomic activiti
es, products by activity, construction, occupations, and cducation, have been 
translated and implementcd. The use of thcsc classifications by other govemment 
bodies is increasing. 

As regards the availability of sector statistics, progress was made in a number 
of arcas. In demographic and social sıatistics. the !ega! act to establish a populati
on registrations system based on the place of residence was adopted. An ineome 
and living conditions survey (EUSILC) has been conducted. As rcgards business 
statistics, sırnetural business statistics (SBS) surveys have been introduced. In the 
area of househo/d budget surveys, the monthly survey has continued. In the area 
of purchasing power parities, several studies were conducted in line w ith EU stan
dards. Concerning external trade statistics and the harmonised indices of consu
mer prices (HICP) a high degree of compliance has been reached and data are sent 
to Eurostat. In agricultural statistics, work on setting up a farrn register is conti
nuing. Finally, public accessibility to statistical information improved. 
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Development regarding the business rcgistcr, and statistics on business, pub
lic finance, and agriculturc, as well as the national accounts, is at an early stage. 
Challengc of the latter isa major rcvision and rc-bcnchmarking whilc moving to 
ESA 95. 

Conclusion 

Turkey has made somc progress as regards the usage of classifications and the 
availability of sector statistics. The new statistical law eonstitutes an important 
step towards harmonisation. However, overall alignmcnt is not completed. 

4.19. Chapter 19: Employment and Social Policy 

No progress can be rcportcd in the arca of labour law. Shorteomings in the 
transposition of some dircctivcs remain. These ineJude the limited scope of app
lication of the Labour Law. On administrative eapacity, somc additional qualifi
cd personnci wcrc reeruited to the Ministry of Labour and Social Seeurity. 

Turkey needs to continue efforts to reduce child labour with the support of the 
International Labour Organisation (ILO). 

In the field of health and safety at work, Turkey has rcached a good degree 
of alignment with the acquis, but outstanding shortcomings reportcd last year re
main. In particular, the regulation transposing the Framework Directivc is still 
suspendcd, although other rcgulations in this arca rcmain in force. Legislation do
es not cover all workers in the private sector nor the public sector. The National 
Occupational Health and Safety Council, an advisory body composed of public 
institutions, social partners and relevant stakeholders, has adoptcd a national po
licy in the field of health and safety at work. Activities relating to the enforcement 
and implementation of health and safety at work legislation have been undertaken 
throughout the reporting period. However, further efforts in this respect are nee
ded, including through awareness-raising, training and strcngthcning the capacity 
of the inspection bodics (both labour and social security inspection). 

As regards social dialogue, no progress can be reported on the pending draft 
laws aimed at bringing the currently applicable Trade Union and Collcctive Bar
gaining, Sırike and Lockout Laws in line with !LO and EU standards. Full trade 
union rights remain to be established in Turkey. Social dialogue is weak; the per
formance of the Economic and Social Council needs improvement. (see a/so See
tion Economic and social rights). 

As regards employment policy, little progress can be reportcd. Low labour 
force participation and employment rates, in particolar of women, high levcls of 
youth unemployment, the large size of the informal economy and the strong ru
raVurban labour market divide remain the main challenges. The overall employ
ment rate in 2005 decrcased to 43.4%, whereas uncmploymcnt ratc remaincd at 
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1 0.3%. The scale ofunrcgistered employment continues to be of conccm. It cons
titutes 50. 1% of overall employment, and 88.2% of employment in the agricultu
re sector. The Turkish cmployment ageney (IŞKUR) continucd efforts to impro
ve its institutional capacity. Progrcss was madc in prcparing the Joint Assessmcnt 
Paper ofEmployment Policy Priorities (JAP) betwcen the European Commission 
and the Turkish authorities. 

In the field of European Social Fund, !ega! alignmcnt has been limited. Ad
ministrative structures and legislation will necd to be adapted in order to creatc 
the adcquate institutional capacity for the future management, implementation, 
monitoring, audit and control of ESFtype measures at national and, where ap
propriate, regional and local levels. In this respect, Turkey will have first to adapt 
i ts structure and legislation for the implementation of the component on Human 
Resources Development of the lnstrumcnt for Pre-acccssion (IPA). 

Canceming social inclusion, work under the Joint lnclusion Memorandum 
(JIM) process has continued. Howcvcr, there is no progress on a national integra
ted strategy. According to the results of a poverty study conducted by TURK
STAT, 1.29% of the population li ve below the hunger line, while 25.6% live be
low the poverty line. The percentage of the latter increased to 40% in the rural 
are as. According to the same study, the child poverty rat e (bel o w 6 years of age) 
is 34%, while this ra te reachcs almost 40% in rural areas. There has bccn no prog
ress on upgrading and inercasing co-ordination of the administrative structures. 

An action plan for employment ofpeoplc with disabilities has been prcparcd, 
and several implemcnting regulations werc issucd rclated to the Law on People 
with Disabilitics. Thesc cover areas such as workplaccs and educational services 
for disabled people. 

In the field of social protection, Parliamcnt adopted legislation on social sc
curity reform in May and Junc 2006, providing for a complete overhaul of the 
Turkish social security system. This will be simplifıcd and burcaucracy reduced, 
bencfıts-liabilitics will be cqual for cvcrybody, free healthcare will be provided to 
all children under 1 8. The reform aims to ensure the long-term financial stability 
of the social security system and to regulate assistance to the poorest. Upgrading 
of the administrative capacity of the newly established Social Security Jnstitution 
is ongoing. The inspection capacity of the social seeurity system requires streng

thening. 

No developments can be reportcd in the field of anti-diserimina tion. Trans
positian of the EC directives canceming di serimination on grounds of racial or 
ethnic origin, religion or belief, disability, age and sexual orientation is incomp
lete. In particular transpasİtion of the noncmployment aspects of the Racial Equa-
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lity Directive needs to be addressed. An effective and independent "Equality 
Body" needs to be established to promote non-diserimination and equal treat
ment. Significant challenges rcmain with regard to the situation ofminorities (see 
also Section- Human rights and the protection ofminoritics). 

As regards equal opportunities, further alignment is required in particular 
conceming parental Ica ve, equal pay, equal access to employment, burden ofpro
of, as well as statutory and occupational social security. Furthermore, the Equa
lity Body required by the acquis remains to be cstablishcd. Participation of wo
men in the labour force is ata very low lcvcl (under 25%), and the femalc emp
loyment rate has dropped to around 20%. (see also Seetion Economic and social 
rights). The administrative capacity of the Directorale General for the Status of 
Women needs to be strengthened. 

Canc/usian 

Turkey has made limited progrcss on alignmcnt with the acquis. Some prog
ress can be rcportcd on social protcction and on the iınplcmcntation of the new 
Law on Pcoplc with Disabilitics. Furthcr cfforts are needed to completc the JAP 
and JIM documents. Particular attcntion should be paid to ensuring respect of full 
trade union rights, as well as to tackling undeclared work. Combating unregiste
red employment requires attcntion. The administrative capacity needs to be im
proved to cnsurc an cffectivc implcmcntation in most areas. 

4.20. Chapter 20: Enterprise and lndustrial Policy 

Turkey has made some progress with regard to enterprise and industrial po
licy principles. With policy documents such as the 9th Development Plan (2007-
20013), the mcdium-term programme (2006-2008) and the annual programme 
(2006), Turkey largely follows EU enterprise and industrial policy principles. 

The lnvestment Advisory Council (IAC), composed of chief executive offı
cers (CEOs) from important foreign investors and from industry associations, 
chaired by the Primc Ministcr, madc a number of policy recommendations. The 
Treasury cstablished an investment porta! to provide information for international 
investors. Net foreign direct investment inflows into Turkey morc than doublcd 
in 2005, and rcachcd D 7.8 billion. The Law establishing an lnvestmcnt Support 
and Proınotion Ageney has entered into force. The Ageney will be established in 
Ankara and be attached toPrime Ministry with administrativc and financial inde
pendence. The time required to establish a company was shortencd to one day. 
Howcvcr, fiırthcr improvement is necessary regarding the business cnvironmcnt, 
in particular as regards reducing "red tape". Corporate govemance principles are 
not fully implemented. 

Turkey has a SME strategy in line with the European Charter for Smail En
terprises. A common SME definition for all Turkish institutions was introduced. 
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It is in line with the acquis, except for lower limits on tumover and asset size. 
Application procedures have been simplifıed. 

A Supreme Council for Science and research has becn cstablished and aNa
tional Strategy for Seience and Rescarch (2005-2010) adopted (see alsa chapter 
25 - Science and Researclı). The credit guarantec schcmcs for ıradesmen and 
craftsmen, as well as micro-fınance have not produced concrete results yet. Statc 
banks provide subsidised loans to SMEs. 

In the area of enterprise and industrial policy instruments Turkey has ma
de good progress. lt has taken part in the Multi-Annual programme for SMEs 
(MAP), establishing 9 Euro-infocentres, setting up a credit guarantcc fund and 
participating in 22 BEST projects. Turkey also participated in the LIFE, the e
CONTENT, and will participate in the c-TEN programmes. Financial incentive 
schemes are implcmcnted for cnterprises, notably through loan and credit sche
mes as well as a credit guarantee fund run by KOSGEB. 

Turkey's current legislation (including the 'Law on Obligations', the 'Com
mercial Code', the 'Law on Legal lnterest and Default Interest' and the 'Enforce
ment and Bankruptey Law') contains provisions in conforrnity with the EP and 
Council Directive 2000/35/EC on combating Iate payment in commercial transac
tions. However, thcre are gaps, as well as a lack of clarity, in particular with re
gard to the scopc, defınitions and the payment period. Preparations in this area are 
well on track. 

Some progress was made with respect to sector policies. Turkey has introdu
ced sectorspccifıc priorities in its rccent kcy planning and programıning docu
ments (see enterprise and industrial policy principles). In certain areas laws have 
been adoptcd to establish a sectorspccifıc policy framework and relevant consul
tation mechanisms. Howcver, no scctor-specifıc strategies exist. While in 2004 pri
vatisation receipts amountcd to D 1 billion, they cxcecded D 10 billion in 2005. Re
garding tenders, public disclosure requirements have not always been fulfilled ap
propriatcly. On 3 1 August 2006, Turkey prcsented to the Commission a National 
Rcstructuring Programme for the Turkish stecl industry. This Programme is being 
analysed by the Commission scrvices. (See alsa C hapter 8 - Competition policy). 

Preparations in this area are moderately advanced. Turkey has a satisfactory 
capacity to formuiate adequatc scctor policy measures. However, its capacity to 
assess competitiveness and the impact of policy measures needs to be improved. 

Conclusion 

Overall Turkey's has made good progress in this chaptcr, notably with regard 
to !ega! steps for establishmcnt of an Investment Support and Promotion Agcncy, 
as well as privatisation, alignment of the SME defınition with the acquis and po-
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licy programming. The country has achieved a reasonable alignment to the acqu
is in this chapter. 

4.21. Chapter 21: Trans European Networks 

Some limited progress has been made regarding Trans European Networks. 
On transport networks, a transport infrastructure needs assessment (TINA) 
study has not yet been completed. Turkey needs to supply reliable and high qua
lity traffic forecasts, which will be essential for defining a possible transport net
work having the same characteristics as the TEN 

T. There isa shortage of classified transport data. Turkey participated in the High 
Levcl Group on the extension of the major trans-European transport axes to neigh
bouring countries, and is expccted to implement the Group's recomrnendations. 

Under the energy networks programrne, the Community supports transmis
sion infrastructure feasibility projects to increase competitiveness in the EU elec
tricity and gas markets while reinforcing security of supply. The construction of 
the Turkey-Greece gas interconnector is delayed. The Nabucco natural gas pipe
line project from the Caspian and Central Asian region to Europe via Turkey is 
among the priority projects of the EU, and Turkey should pursue efforts to sup
port this project. 

Conclusion 

Limited progress has been made, and Turkey's alignment in this area is at a 
relatively early stagc. 

4.22. Chapter 22: Regional Policy and Coordination ofStructural lnstru
ments 

No particular progress can be notedin respect ofterritorial organisation. In 
view of the requirements of the regulation on territorial units for statistics 
(NUTS) and for an effective implementation of regional policy, the current pro
visional classification for statistical regions (corresponding to NUTS level ll) 
may require further improvement. In paralici with the NUTS ll organisation, most 
institutions in Turkey continue to use the traditional geographical regions as the 
main reference. Progress has taken place in the field of regional statistics. Prcpa
rations in this area are moderately advaneed. 

There was some progress in the development of the legislative framework. 
The Law on the Establishment, Coordination and Duties of Development Agen
cies" (DAs) was ratified and came into force in February 2006. This includes 
principles and proccdures related to the establishment, duties, and coordination of 
development agencies, as well as their employment policy, budget and audit pro
eedurcs. lmplcmenting legislation needs to be adopted for the establishment of in
dividual ageneies. 
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The Law establishes that the Statc Planning Organisation (SPO) will be res
ponsible for the coordination of DAs at national level. The aim is to set up an 
ageney in each of the 26 NUTS ll regions, but their establishment, by govem
ment decree, w ili be staggered over a period of several years. Their main purpo
se is to aecelerate regional development, promote cooperation between the pub
lic and private seetors and contribute to the reduction of inter-regional dispariti
es. The DAs will be funded in part from transfers from the national budget and 
in part by the special provincial administrations (local authorities) and munici
palitics. The DAs will also be expectcd to generate operating revenucs, although 
this is not realistic in the poorer regions. The role and functions of the DA's ra
ise some concem. 

The lcgislativc framcwork for tinancial control and compliance with other 
Community policies is addrcssed in other chapters. Preparations in this area are 
at an early stagc. 

Thcre has bccn no major change in the institutional framework. The main 
progress consisted of strengthening co Ilaboration betwecn sectoral and regional 
dcpartments of the SPO. Two development agcncies wcre established in the rcgi
ons of Adana and İzmir. However, thcre are as yct no structures, such as an inter
ministcrial coordination body, for coordination with other line ministries and in
tcraction with thcsc in rclation to regional development has generally been confı
ned to consultation on documents in an advanced stage of preparation rather than 
involvemcnt from inception. Managing Authorities for the implementation of the 
rcgional development componcnt of IPA have not yct been established in the re
levant line ministries. It is foreseen to mandatc the Central Finance and Contracts 
U nit (CFCU), the only body current Iy accrcditcd for the implcmentation of pre
accession assistance to Turkey, for these tasks during a transition period. Prepa
rations in this area are at an early stage. 

Limited progress can be noted with regard to the administrative capacity. 
The CFCU has been recruiting staff vigorously and, to ensure sustainability, the
se recruitments must now be supportcd by secondments from the line ministries 
that will host the future Managing Authoritics. Within the SPO, administrative ca
pacity is adequate in terms ofstaff, but decision making is stili concentrated in the 
hands of a smail number of officials. There has been very limited devolution of 
rcsponsibility towards technical ministries and regional structures. The new DAs 
should, within the ncxt few years, providc the necessary administrative capacity 
at regional !eve!, taking over from Service Unions that have been established in 
all regions in which EU supportcd regional development programmes have bcen 
initiated. Preparations in this area are at an early stage. 
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th 
Somc progrcss can be reportcd with rcgard to programming. The 9 seven 

(formerly fivc) year development plan was published by the SPO in early 2006 
and reflccts the inercasing importance attachcd to the rcgional pcrspcctive in the 
devclopmental context. The SPO and line ministrics are engaged in the prcpara
tion of programıning documents, namely the Strategic Coherence Framework and 
Opcrational Programmes. 

Programıning under IPA will be more focuscd as, under the regional compo
ncnt, it has been agrced with the Commission serviees that a maximum of three 
Operational Programmes will be presented, covcring the themes of environment, 
transport and regional compctitivcncss. Although the Statc Planning Organisati
on has cxtcnsive planning experience, significant weaknesses rcmain in bridging 
the divide between strategic plans and operational programmes. Prcparations in 
this area are moderately advanccd. 

Good progress can be noted with regard to monitoring and evaluation. Af
ter crcating a department for monitoring and cvaluation in 2004, the SPO adop
tcd a monitoring and evaluation framework in 2006, detcrmining the responsibi
lities of the actors in the process. A monitoring manual has been drafted and a 
common web-based Monitoring Information System (MIS) has been designed 
and put into use. Preparations in this area are starting. 

For developmentson financial management and control see Chaptcr 32. 

Conc/usion 

Progress has been made in adapting the legal frarnework and in the definition 
of regional structures for the implcmentation of regional policy. However, the ro
le and functioning of these agencies require attention. Ownership and accounta
bility need improvement, inciurling considering repartition of competences bet
ween ministries at both central and regional level. Preparation of programıning 
documents for the implementation of IPA should be accelcrated .. Overall, Tur
key's alignment with the acquis in this chapter is modest 

4.23. Chapter 23: Judiciary and fundamental rights 

With regard to the independence of the judiciary, various provisions of the 
Turkish Constitution and of domestic law guarantee this principle. However, a 
number offactors are perccived as undermining it. Judges and public prosecutors 
are attached to the Ministry of Justice as far as their administrative functions are 
concemed. The High Council of Judges and Prosecutors, the supreme goveming 
body of the judiciary, docs not have i ts own seeretanat and budget. !ts premises 
are stili inside the Ministry of Justice building. The judicial inspectors, who are 
responsible for evaluating the performance of judges and prosecutors, are attac
bed to the M inistry rather than to the High Council. The Minister and the Undcr-

144 



sccrctary of the Ministry of Justicc are two of the seven meınbers of the Council 
with voting rights. The rcmaining fıvc are appointcd among judgcs of the Court 
of Cassali on and the Council of Statc. This composition docs not scem to be rcp
rcscntativc of the judiciary as a who le and, togcther with the other issucs listed 
abovc, may ereale the potential for the cxccutivc to influence dccisions rclating 
to the careers of judgcs in Turkey, provided that the exccutive is present". The ju
dicial inspectors, who are responsible for cvaluating the performance of judges 
and proseeutors, are attaehcd to the Ministry rather than to the High Council. 

On 26 June 2006, 501 judgcs and prosccutors cstablishcd an assodation cal
lcd the "Union of Judges and Proseeutors" (YARSAV). The founding members of 
YARSAV are mostly from the Court of Cassation, the Council of State and jud
gcs and prosecutors from Ankara and Istanbul. YARSAV's main objectivcs are to 
safeguard judicial indcpcndencc, impartiality and security of tenurc as well as 
profcssional rulcs and ethics. 

Judges and prosecutors can now access thcir appraisal fıles. 

Some progress has been aehieved with regard to the impartiality of the ju
diciary. Changes introduced to the Law on Judges and Prosecutors in Deeember 
2005 providc that judges and public prosccutors who Ica ve the profession to be
come candidates in general or local elections shall not be allowed to retum to the
ir profession should they fail to be elccted. 

Following a decision by the Ministry of Justice, candidate judges and prose
cutors now fall under the scopc of the Law on the Ethical Board for Public Ser
vants. The Bangalore Principles of Judicial Conduct being part of the curriculum 
of the Justice Acadcmy, a fourhour judicial ethics scminar is provided to all can
didate judgcs and prosccutors. 

According to Dccision N. 424 dated 10 October 2006, the High Council of 
Judges and Prosceutors recognised the Budapest Principlcs adopted by the Con
fcrcnec of Prosecutors General of Europe, which it will disseminate to all judici
al branches. 
16 Despite bcing the Chairman of the HCJP, the Minister of Justice rarcıy attcnds its mectings. The 
number of mcctings presided by the Minister of Justice in the ıast s ix years are as follows: 9 in 200 ı, 
ı ı in 2002, ı 2 in 2003, 8 in 2004, 4 in 2005 and 2 (as of 26.09.2006) in 2006. 

Further to the adoption in Junc 2006 of a law on the paymcnt of judges and 
proseeutors, salarics were increased by approximately 40%. In particular, the sa
laries of the Presidents of the high courts were raised, in line with rcquests by the 
judiciary, to the level of that of the Under-secretary of the Prime Ministry. 

In relation to the professionalism and compelence of the judiciary, the Mi
nistry of Justice and the Justice Aeademy continucd to provide extensivc training 
on the new Penal Code and the Code ofCriminal Procedurc, on prcvcntion oftor-
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tu re and ili-treatment, freedam of expressian and effcctiveness of the judicial pro
cess. Training continucd to be providcd on foreign languagesandon EU and Hu
man Rights law. In this rcspcct, opportunities werc givcn to a number of judgcs 
and prosecutors to bencfit from periods oftraining abroad. However, the Judieial 
Academy should furthcr dcvelop into a strong and independent training provider 
for the entire magistracy, including at regional level. 

Continued progress can be reported on the effıciency of the judiciary. As re
gards implcmenting measures, in January 2006 the M inistry of Justice updatcd all 
existing circulars through the issuing of some I 00 new oncs mainly targeling pub
lic prosccutors. The movc aimed at crcating a clearer and morc concisc framc
work for the implcmentation in parti cu! ar of the New Code of Criminal Procedu
re and the Law on the Enforccment of Scntcnces. 

A law allowing for practicing lawyers to become judges or prosecutors was 
rejected. The 

4.000 available posts will therefore be filled through the standard recruitment 
procedures. In this respcct, the pre-service training has bcen tcmporarily shortc
ned from two to one year. Attention would necd to be paid to taking away admi
nistrative functions from magistrates by attributing these to sufficiently trained 
court staff. The budget of the Ministry of Justice was substantially incrcascd and 
currently represents over 1% of the overall state budget. As far as computerisati
on is conccmed, the National Judicial Network Project continucd to progrcss and 
became opcrational in more courts and prisons. The major court houses and all 
judgcs and prosccutors now dispose of laptops and Internet access. Trials will be 
run on the National Judicial Network and casc-law will alsa be available on line. 
The network will conncct clectronically the judiciary with all governmcnt institu
tions. S ince the entering into forcc of the new Code of Criminal Procedure, pro
secutors have started to use greater discretion to discontinue unmeritorious cases, 
while many cases are reported where judges returned indictments which were not 
bascd on sufficicnt cvidcnce. 

The system of plea bargaining was recently introduced by the new Code of 
Criminal Procedure. A eommission has been set up by the Ministry of Justice in 
an attempt to improvc the system. 

Progress can bereportedin the area of the judicial reform. 

Overall same progress can be reported on the fight against corruption. The 
Law on Access to Information was amcndcd in 2006 to cnable citizens to dispute 
all decisions of state agencies regarding denials of requests for information. Pub
Iic organisations are making use of the new legislation. According to official sta
tistics, a total of626.789 requestsfor information were submitted and public agen-
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cies responded positively to 86,5% ofrequests. The UN Convention on Fight aga
inst Corruption was adopted by Parliament and entered into force in May 2006. 

There is stili no overall strategy and action plan to prcvent and fight corrup
tion. 

However, corruption continues to be a widespread problem in Turkey. The ef
ficiency and effectiveness of the various governmental, parliamentary and other 
bodies established to combat corruption remains weak and the degree of co-ordi
nation and co-operation amongst these structures is inadequate. lnteraction bet
ween the public sector, private seetor and civil society needs to be improved. 
Stronger action is rcquircd to raise public awareness of corruption as a serious 
criminal oflcnce. Continuous support at the highest political lcvcl for the fight 
against corruption needs to be ensured. 

The Ethical Board for Public Servan ts established in 2004 is not operating ef
fıciently due to the lack of human and financial resources. The Board needs to be 
strengthcned in order to be ab le to earry out i ts tasks of monitoring respeet of et
hical prineiples and investigating eomplaints. 

The Law on Public Financial Management and Control (PFMC), adopted in 
2003, is not implemented properly, in partieular as regards internalauditand per
formance measures. Another area that needs to be addressed is the lack of audit 
power of the Turkish Court of Auditors on military expcnditurcs. (See Chapter 
28: Financial Controlfor further details.) 

Despitc the fact that the application of parliamentary immunity has been iden
tified as a significant problem in the context of corruption in Turkish public life, 
no development can be reported in this area. Also, no progress can be reported 
either onjinancing ofpolitica/ parties. 

As rcgards fundamental rights, legislativc progress is limited. However, 
implcmentation of rcforms continucd. The adoption of the law for the establish
ment of an Ombudsman is a welcome development, in so far as this new institu
tion is expected to contribute to the transpaceney and accountability of public sec
tor activities. 

There were no developments as regards the institutions in charge of monito
ring and promoting human rights, such as the Human Rights Presidency. 

With respect to the right lo life and, in particular. the abolition of the death 
penalty, Turkey ratified, in March 2006, the Second Optional Protocol to the In
ternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which aims to abo
lish the death penalty. Protocol 13 to the ECHR, which alıolishes the death pe
nalty at all times, was ratified in February 2006. Turkey abolishcd the dcath pe
nalty in its national legislation, in all circumstanccs, in 2004. 
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As regards torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the 
implcmcntation of the lcgislativc framcwork has continucd. Rcports of tarturc 
and ili-treatment have diminishcd comparcd to the previous year. Howevcr, eases 
are stili reported outside detention centrcs. Furthcr, human rights violations in the 
Southeast and the problem of impunity rcmain of concern. The First Optional 
Protocol to the ICCPR, signcd in 2004, and the Optional Protocol to the UN Con
vcntion against Torture (OPCAT), signed in Scptember 2005, stili await ratifica
tion. 

As regards protection of personal data, there have bccn no devetopmen ts. 

As rcgardsfreedom ofthought. conscience and religion, the frccdom ofwors
hip is gencrally rcspected. Howcver, thcre was no progress in addressing the 
problems encountered by non-Muslim rcligious communitics, somc ofwhich are 
not officially recognised, and by the large Muslim Alevi community which is al
so not recogniscd. There w as no progrcss in rclation to the right of conscientious 
objection to military service, which Turkey stili does not recognise. 

In general, open debate has increased in Turkish society. However, ccrtain 
provisions of the new Penal Code leave a significant margin of interpretation for 
the judiciary. In particular, the restrictive interpretation of article 301 !ed to pro
secutions and convictions of people for the expressian of non-violent opinion. 

Regarding thefreedam ofassembly and association, the trend of diminishing 
restrictions on civil society has continued. However, thcre have been rcports that 
security forces have made excessive use of force during demonstrations. Further
more, there are stili some obstacles as regards the establishment of associations 
representing particular religious or cultural interests. 

On rightto education, efforts need to be continued in order to improvc furt
her the social perception and role of women in society; also, the participation of 
girls in the education system, in particular in the Southeast 

As regards right to property, there were no developments to improve the si
tuation of non-Muslim communitics. There were no developments on the in rela
tion to problems encountered by Greek nationals and Syriacs in inhcriting and re
gistering property. 

No legislative devetopmen ts can be rcportcd in the field of anti-diserimina/i
on (see also chapter 19 for the cmployment aspects). Protocol No 12 to the ECHR 
on the general prohibition of discrimination by public authorities, signed in 2001, 
stili awaits ratification. 

Issue relatcd to gender equality and women 's rights receive growing public 
attention in Turkey. The legal framework is broadly satisfactory. However, in 
practicc women's rights are not always protectcd, in particular in the poorest are-
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as of the country. 'Honour crimcs' nced to be invcstigatcd more systematically 
and where appropriate followcd-up with prosecution and convictions. 

Thcrc has bccn little change in the situation as rcgards the rights of the child. 
The implementation of lcgal provisions on education and cmployment undcr the 
age of fıfteen needs to be improved. 

As regards the right to an effective remedy and to afair trial, the average eri
minal trial period increased from 210 daysin 2004 to 234 daysin 2005, and so 
did the average duration of civil proceedings, from ı 77 days in 2004 to 184 days 
in 2005. The pending cases bcforc the criminal courts rcmaincd stablc: ı 050 754 
eriınİnal cascs wcre carricd over from 2004 to 2005, whilc ı 050 250 criminaı ca
ses wcrc carricd over from 2005 to 2006. 

The pcnding cases beforc the civil courts slightly increased: 757 560 cases 
wcre carricd over from 2005 to 2006, compared to 7 ı 7 960 cascs carried over 
from 2004 to 2005. 

Dctainccs cnjoy the right to /ega! aid and statcments madc in the abscnce of 
lawycrs are not admissiblc as cvidence in court under the new Code of Criminal 
Proccdurc. Howcver, restrictions have becn introduced through the new anti-tcr
ror law with rcgard to access to legal aid: access to a lawyer may be denicd du
ring the tirst 24 hours of dctcntion. Concems remain, also, with regard to the lack 
of review of pası cascs, where statements w ere originally made without the pre
scnce of lcgal counsel and where dcfcndants allcged that their testimony had be
en extracted through torturc. 

With regard to the right of defence, a considerable increase was rcgistcred in 
the appointmcnt oflawyers for free !ega! aidsince the entry into force of the new 
Code of Criminal Procedure. Howcver, the state fces to Jawyers are low. This rai
ses concems on the quality of !ega! aid provided. In addi tion, the Union of Bars 
and the Ministry of Justice agreed on introducing legislative amendments to limit 
the scope of legal aid. This would reduce the number of suspeets and detainees 
automatically qualifying for legal aid. 

Following the strengthened provisions in the new Code ofCriminal Procedu
rc regarding interpreters free of charge for Jegal interpretation betwcen Turkish 
and languages used by non-Turkish speaking citizens, courts are now required to 
establish lists of cxpert witncsses, including interpretcrs. 

Difficultics are rcportcd in the implcmcntation of the principlc of cross-exa

mination. Efforts are requircd to providc spccifıc training to both lawycrs andjud
ges and to allocate sufficicnt time to hcarings. The capacity to handie the work
Joad of the courts is stretchcd. 
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Turkey's approach towards minarity rights has remained unchanged. There was 
no progress to fuıther align Turkish practices with international and EU standards. 

As regards EU citizens · rights there have been no developments. 

Canc/usian 

As regards the judicimy, progress has continued in the implcmcntation of the 
legislation adopted previously. However, there remain challcnges to ensure that 
the judicial system function in an independent, impaıtial and effective manner. 
Concems re main regarding the perception of the independenee of the judiciary, in 
paıtieular the influence exerted by state bodies. Efforts are also needed to ensure 
equality of arms between prosecution and defence before courts. 

There has been some progress in the fıght against -corruptian, notably on in
creasing transparency in the public administration. However, corruption remains 
widespread and antieorruplion authorities and policics are stili wcak. The scope 
of parliamentary immunity needs to be restrictcd as a matter of priority and the 
finaneing of politieal parti es has to be dealt with. 

As regardsfundamental rights, limited legislative progress was made, while 
implementation of reforms of previous years continucd. Turkey needs to signifı
eantly improve the situation of fundamental rights in a number of areas and ad
dress the problcms that minorities are facing. 

4.24. Chapter 24: Justice, Freedom and Security 

As regards the external borders and Schengen somc progress has bcen ma
de. A National Action Plan towards the implementation of Turkcy's lntegrated 
Border Management Stratcgy was adopted in March 2006. The plan represents a 
step forward towards alignmcnt with EU s tandards, as the development of an in
tegratcd approach to bordcr management is a key element for accessian ncgotiati
ons in this chapter. 

Howcvcr, a number of serious shortcomings remain. 

At prcsent, the !and forccs, the police, and the gendarmcrie as well as the co
ası guard are each responsibi c for parts of the borders. In addi tion, the Customs 
Administration, under the authority of the Prime Ministry, is rcsponsible for 
checks on goods and persons. Overall, intcr-ageney cooperation is at a vcry early 
stage and information exchange between the various authorities as well as deli
milation of responsibilities rcmains subject to substantial improvcmcnts. 

Training and professionalism of border staffnecd to be enhanced, in particu
lar in vicw of the deployment of conscripts. Risk analysis capacity needs to be 
fuıther dcvcloped as a matter of priority. Procedures for checking vehiclcs and 
goods necd to be reviewed. Infrastructure at some border crossing points needs 
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considerable upgrading. Second line equipmcnt is missing or underdevelopcd, as 
well as fırst line documcnt checking equipmcnt. Survcillancc cquipment at bor
dcr crossing points and along the grccn borders needs to be bettcr adapted to Tur
kcy's specific cireumstanccs. 

As conccrns visa policy, limited progrcss can be rcportcd. With regard to 
alignmcnt with the positive visa list, visa cxcmption agrecmcnts with Venczuela 
and Paraguay cntered into force; one was signed with Colombia and visa-free re
gime for Andorra was introduced. No progress on alignment with the ncgative list 
can be reportcd. 

Although harmanisation with the uniform EU visa stickcr has startcd, at pre
scnt, Turkey allows nationals of 35 countrics to apply for a visa at the borders, 
including eitizcns of 17 Member States. This practice needs to be progrcssively 
rcplaccd and visas should be issucd by diplomatic/consular authorities. As far as 
the capacity of Turkish consulatcs is concerncd, equipment to detect false docu
mcnts has bcen distributcd, but further training is nceded. Alignment with the EU 
security features and standards for visas rcquircs urgent attention. 

With regard to migration, only limited progress has been made. The National 
Action Plan on Asyluın and Migratian is bcing implcmcnted. However, it docs 
not provide details on dcadlines for transposition of the acquis or improve adrni
nistrativc capacity, in particular setiing up a spccialised body. 

Negotiations to conclude a readmission agreement with the EC continued at 
a slow pacc. For a timcly and successfuı concıusion of the negotiations, Turkey's 
efforts nccd to be considerably increased. 

With regard to apprchension of illcgal migrants, in 2005, 57,428 illegaı mig
rants wcrc apprehendcd in Turkey comparcd to 6 ı ,228 in 2004, where in the fırst 
six months of 2006, ı 8,44 ı were apprehended. 

Considerable efforts are stili required to align with the acquis and to streng
thcn the rcquircd administrativc capacity for impıcmcntation. 

Some progress has bccn achicved in the area of asylum, w ith the introducti
on of amendmcnts to the main ıegisıation. The ı 0-days time limit for ıodging an 
asyıum claim was ıiftcd. The possibiıity to empower seıected Govemorates to de
c ide on asyıum appıication was introduced, whereas before only the Ministry of 
Interior heıd this authority. 

However, no ad hoc forum was set up gathering all reıevant stakeholders for 
an effcctive impıementation of the Action Plan on Migration and Asyluın and to 
clarify the future institutionaı strueturcs. In order to ensure that all asyıum seekcrs 
have access to a fair proccdure and to cnsure un i form impıcmcntation, new legis
lation is required, in particuıar, on proccdures at international airports. 
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The capacity at the reception centres for asylum seekers needs inercasing and 
facilitics necd upgrading. lnstitutional responsibility for the managcmcnt of the
se centres is not clcar. 

The full implemcntation of the :951 Gencva Convcntion and i ts I 967 Protocol 
is under preparation, witlı the intention to lift the gcographic limitation by 20 I 2. 

Preparations for alignment and the rcquired administrativc capacity is at a 
vcry early stagc. 

Some progrcss has bccn rcgistcrcd in the field of police co-o peration and li
mited progrcss was aehievcd in the fıght against organiscd erime. 

Turkey is a party to all main international conventions on policc co-opcrati
on. International police co-opcration and eo-operation with the EU Membcr Sta
tes is mostly good. Howcvcr, it is hampcrcd by the lack of data protection legis
lation. Forcnsic capacity is good in tcrms of cxpertisc but establishing modern in
frastructure and belter cquipmcnt, in particular for the policc, is at an early stagc. 
A more integratcd approach for training of staff, in paıiieular as rcgards criminal 
analysis, is rcquircd . An ethical code for law enforcement agents remains to be 
developed in line with international best practice. A national strategy against or
ganised erime in line with EU best practice is not yet adopted. Enhancing co-opc
ration , communication and co-ordination between the various law enforcement 
authorities, as well as with the prosecutors, is at an early stage. 

Progress has eontinued in the field oftraffıcking in human bcings. The Go
vernment maintained co-operation with the International Organisation for Migra
tion (JOM) in this field . The Counter-Trafficking Programme continued. The free 
emergency helpline for trafficking victims rescued in total 98 individuals as of 
August 2006. There was a sharp inerease in the number of the individuals assis
ted for the ir return to the ir eountries of origin. In 2005, out of 256 persons iden
tiıied as vietims of trafficking, 220 received direct assistance for return. 125 traf
fickers were arrested in 2005 and 330 were arrested as of September 2006. ln ad
dition to the Istanbul shelter opened in 2004, an Ankara-hased shelter for vietims 
of traffieking was set up. In February, a eo-operation and information exchange 
protocol was signed with Moldova. Turkey's legislation is well aligned with EU 
legislation on fighting trafficking in human beings; however, increased efforts are 
needed to enhance tlıe administrative capacity to dea! with prevention and rcprcs
sion of traffieking as the problem in the region is on the rise. 

Limited progress can be reported with regard to the fıght against moncy la
undcring. The amended Anti-Terror Law elassifıes "finaneing ofterrorism" asa 
separate offence. A draft law bringing legislation closer to the acquis is pending 
in Parliament. 
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Alignment with international instrumcnts remains limited. Turkey has not sig
ncd the Council of Europc Convcntion on Laundcring, Search, Scizurc and Con
fıscation of the Procccds from Crime. 

In the arca of fıght against terrorism Turkey has signcd the International 
Convcntion for the Supprcssion of Acts ofNuclear Terrorism and the Council of 
Europe Convention on the Prcvcntion of Tcrrorism. A Suprcmc Council on Co
unıcr Tcrrorism madc up of all the rclcvant institutions was cstablished. The Co
uncil is rcsponsible for taking the necessary measures on anti-tcrrorism and prc
paring the rccommendations to be issucd by the Council of Ministcrs. An Anti
Tcrror law was adoptcd in July 2006 providing for a much widcr dcfınition oftcr
rorist activities and terrorists. The Law incrcascs pcnaltics for otfcnccs commit
tcd for tcrrorist purposes and introduccs linaneing oftcrrorism as an otfcnce, whi
le restneting the rights of defence. (see al so Political Criteria). 

In the arca of the fight against drugs limited progrcss can be reportcd. Ana
tional strategy in line with the EU Drug Strategy 2005-2012 and the EU Drug Ac
tion Plan 2005-2012 is not yet in place. Drug tratlicking remains an area ofcon
cern. Howevcr, some scizures have occurred resulting from international co-ope
ration with policc forccs in the Mcmbcr States and controlled deliverics. No prog
rcss has bcen made with regard to the establishment of a mini Dublin group in 
Ankara. A network for information collcction along the standards of the EMC
DDA needs to be further developed. The Reitox Focal Point was established, but 
resourccs for its functioning need to be enhanccd. Inter-ageney cooperation of the 
many govcnımcnt bodies involvcd in the fıght against drugs should be tirmly cn
hanced, by ensuring the necessary financial and statfresources. Alignment rema
ins limited in this area. 

Some progress has bcen madc in the field of customs co-operation. Good 
progress has becn m ade on statf training and s ta tT cthics. Howevcr, furthcr etforts 
are required to cstablish a closer working relationship between palice and cus
toms services for the prcvention and the fight against erime. Preparation for imp
lementation of the Convention on mutual assistancc and coopcration betwecn 
customs administration (Naplcs Il) needs to be enhanccd. In terms of alignment 
with the acquis, the lack of specific legislation on data protection hampcrs a smo
oth functioning of law en fareement aspects of customs co-operation. 

Limited progress has been made in the field of judicial cooperation in eri
minal and civil matters. The !ega! system docs not allow for direct involvcment 
betwcen judicial authoritics, direct execution of foreign dccisions, abolishment of 
dua! criminality and restricting the scopc of rcfusal grounds. Gradual alignmcnt 
with privatc intcnıational law, lcgislation on access to justicc and on insolvcncy 
procccdings needs to be cnsurcd. Lcgislation regarding judicial cooperation in 

153 



criminal matters is not in line with EU standards, in particular extradition ofboth 
Turkish and foreign citizens, the application of the ne bis in idem principle, cnvi
ronmental erime, provisions on victims' rights in the framework of criminal pro
ceedings and the implemcntation of the European Arrcst Warrant. Turkey is a 
membcr of the European Convcntion on Mu tual Assistance in Criminal Matters 
( 1 959) and i ts Protocol (1978). However, it has not signcd the second additional 
protocol to the Convention (2001). Ratifıeation of the Additional Protocol would 
bring Turkey closer to alignment with the acquis regarding provisions on joint in
vestigation teams. Turkey is preparing for its participation in Eurojust. Legislative 
alignment both in civil and criminal judicial coopcration remains limited, in parti
cular the lack ofspecifıc legislation dealing with Mutual Legal Assistance (MLA). 

Overall, some progress can be reportcd, particularly in the areas of asylum, 
bordcr managemcnt, fıght against trafikking in human beings, customs and poti
cc coopcration. Alignmcnt with the acquis in this chaptcr is undcrway but consi
derable and sustained efforts are rcquircd in arcas such as migration, the fıght 
against organİsed erime, money laundering and judicial coopcration in c ivil and 
criminal matters. 

4.25. Chapter 25: Science & Research 

Further good progrcss was achieved in science and research, both with respect 
to actions rendcring the environment towards research more favourablc and with 
respcct to rescarch co Ilaboration with the EU. Turkey continued to be associated 
with the 6th Framework Programme for Research and Technological Develop
ment (FP6), but is not yet associatcd with the Euratom Framework Programme. 
Turkey also cooperates actively with the Joint Rescarch Centrc (direct actions). 

Turkey's research policy rcsulted in signifıcantly increased budgets for rese
arch and development: nearly fıvefold compared to 2002 levels. New universili
es have been opened in 15 cities. Improvements were also achieved in Turkey' s 
science and research capacities including its gradually more successful partic i pa
tion in FP6. Turkey's success rate undcr FP6 improved and is now about 17%. 
However, it is below the EU avcrages of about 20%. In terms of fund ing, Turkey 
was mostly succcssful in obtaining smail projects. Howevcr, EU funding is not 
achicving its potential. 

Taking in to account actions that Turkey has tak en with respect to mobility of re
search ers, science and society and 3% of GDP for Scicnce and Technology Action 
Plan measures, Turkey is already well intcgratcd into the European Rcsearch Arca. 

lnvolvemcnt of the private scctor and SME in research, and undcr FP6, is very 
low. The number of scientists is below the EU average. Research is not suffici
cntly integratcd in the education currieula. The Turkish Scientific and Tcchnolo-
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gical Rcscarch Council (TÜBITAK) initiatcd new support programmes and rec
ruited 50 young experts. The lack of legal clarity regarding the constitutionality 
of recent amendments in the laws regulating the appointment of the 14 Science 
Council members and its president, as well as university rectors, persists. 

Canc/usian 

Some further progress was made, notably in the participation in EU research 
programmcs, and regarding national budget allocations. Overall, Turkey is well 
prepared for accession in the area of scienee and research, and is fairly advanced 
in designing and applying an integrated research strategy. 

4.26. Chapter 26: Education & Culture 

Good progress has been made in the area of education, training and youth. 
Turkey has been participating succcssfully in the Community Programmes Leo
nardo da Vinci, Socratcs, and Youth, and measures have becn takcn to cncouragc 
a nation-wide covcragc of the programmes. In view of the considerable past in
crease in the number of applications, and Turkey's in tention to substantially en
hancc participation in the future Lifelong Learning andYouthin Action program
mcs, the responsible National Ageney would benefit from further consolidation 
and casing of certain proccdural requirements. Turkey has startcd to participate 
actively in the Education and Training 201 O Work Programme Coordination Gro
up and in several clusters. Progress has been made in inercasing enrolment ratios 
at all educational levels, although they rcmain significantly below OECD avera
ges. A well-publicised girls' education campaign has had success. Revised curri
cula for primary as well as vocational education are being implemcnted or pilo
ted. Turkey participates in the development of a European Qualifications Frame
work, but a national qualifications system has not bcen cstablished yet. Partİcİpa
tion ratesin lifelong learning are very low but have increased to 2% in 2005, com
pared to ı. ı% in 2000. Progress has continued in the impıcmentation of the Bo
logna process in higher education with the European Credit Transfer System ha
ving becomc mandatory in Turkey in June. 

Turkey has started to participate in the Community programme Cuıture 
2000. Turkey has supportcd the adoption of the UNESCO Convention on the Pro
tection and Promotion of Diversity of Cultural Expression, and has launehed in
ternal procedures for ratification. Istanbul has applied to bccome European Capi
tal ofCulturc for 2010. 

Canclusion 

Further good progress has been achicved. Alignment is ncarly eomplete and 
overall Turkey is well prepared for accession in this area. Efforts in line with the 
Lisbon strategy nced to continue, in particular on lifelong learning. 
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4.27. Chapter 27: Environment 

No substantial progress can be rcported in the field ofhorizontallegislation. 
The overall level of alignment in this area is limited. Turkey has not ratifıed the 
Kyoto Protocol , nor has it transposcd the Emissions Trading Directive and rcla

ted dccisions. Though some clements are prcsent in the current Turkish legislati

on, no progrcss can be reportcd on the transposition and implementation of the 
cnvironment liability and reporting directives. No progress has becn madc as rc

gards further transposition of the dircctive rclated topublic access to environment 

information. Some elements of the direct i ve on public participation have been 
transposcd through a new Law on Environment adopted in May 2006. Turkish lc

gislation on the Environment Jmpact Asscssment continues to exeJude trans-bo

undary consultation requirements. Some activities, such as mining, are not inclu

ded and public consultation needs improvcmcnt. Turkey has not yct becomc a 
party to the Espoo nor the Aarlıus Conventions . No timctablc is available witlı 
respect to futurc membership status of ılıesc eonventions . The stratcgic environ

mcııtal asscssment directive rcmains to be transposcd . Prcparations in this area 
are limited. 

As rcgards air quality legislation, some progrcss can be rcportcd. Tlıere has 

becn no progrcss as regards alignment to the Air Framcwork Dircctive and rcla
ted directives. However, a twinning project is undcr way. The network of meni

toring stations in line with acquis requirements was established in 36 cities. Go

od progrcss has been m ade as rcgards the transposition of the directives relating 
to quality of petrol and diesel fucls and reduction of sulphur content of certain li

quid fuels. No furtlıer progress has been made as regards alignmcnt of the direc

tive on Volatile Organic Compound (VOC) emissions. The National Emission 
Ccilings directive has not yet been transposed. Preparations in this area requirc 

substantial efTorts. 

Transposition of the acquis on waste management is already well advanced. 

Alignment with the Waste Framework Directive is high and the Hazardous Was

te Directive has been transposed. Further alignment is nceded, for examplc on le
gislation regarding polychlorinated biphenyls, end-of-life vchicles, wastc from 

cleetricalk lectronic cquipment, restriction of ccrtain hazardous substances in 

elcctrical and eleetronie equipment, landfills and wastc incineration. With the 

support of a twinning project, technical studies are undcrway as rcgards further 

transposition and implcmcntation of a number of wastc streams directivcs as well 

as the Landfill direetive. A national plan on waste managcment is expectcd to ad
dress remaining shortcomings. A linaneing plan needs to be further developed. 

Preparations in this area are undcr way. 
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Progress can be reported in the field of water quality acquis. Good progress 
was made by transposing legislation on urban waste treatment and quality ofbat
hing water. However, financing plans remain to be established. No steps were un
dertaken to align with the Water Framework Directive to allow new relevant in
vestments to comply with the acquis. Nor has Turkey initiated steps to devclop 
trans-boundary water cooperation, in particular with Mcmbcr States. No progrcss 
has becn madc as rcgards alignment, or further alignment, eoneerning other dircc
tives in the water quality licld. The level of transposition is low, particularly as 
regards nitrates, ground water and drinking water. Overall, the institutional capa
city remains weakened by an unclear division of responsibilities. 

With the adoption of the regulation on the protcction of wildlifc habitats, so
me progress was made in aligning with the acquis on nature protection. Howe
ver, transposition, implementation and enforeement, rcmain very low. The conti
nuing rapid loss of habilats eauses coneern. Legislation in policy areas linked to 
nature protection requires attention. The institutional capacity is weakencd by in
sutfıeicntly clcar dcfinition of rcsponsibilitics amongst the authorities conccrncd. 

No progress can be rcported in the area of industrial pollution control and 
risk management. Alignmcnt with the acquis remains very low. Some technical 
studies are undcr way. The Scveso, Large Combustion Plants, IPPC and Solvents 
dircctivcs remain to be transposed. Alignment, implementation and enforecmcnt 
require significant efforts including the dcployment of considerable financial rc
sources. 

The !eve! of alignment on no ise remains advanced. Implementation is lagging 
behind, for examplc in providing financial resources and strengthening the admi
nistrativc capacity of competcnt authoritics related to the prcparation of stratcgic 
noise maps and action plan s. A timetab le for preparations of plans was defined. 
Preparations in this area are on track. 

No progress can bereportedin the chemicals sector. The overall level ofhar
monisation on chcmicals remains vcry low. Administrativc capacity is insuffici
ent for effective transposition and implemenıation. 

No progress can be reported on genetically modified organisms. No prog
ress was madc aligning the acquis in the arca of forestry. Turkey has a well de
veloped administrative capacity, though implementation requires attention. 

Progress was made a~ regards administrative capacity. The amcndcd Envi
ronmental Law defines a clearcr role for the Ministry of Environmcnt and Fo
rcstry, allows for recruitmcnt of additional stafT, as well as for additional linanei
al rcsources in the cnvironmcnt scctor. The introduction of highcr fıncs and cntry 
into forcc of the pcnal code's provisions envisaging sanctions for environmcntal 
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crimes are expected to improve inspeetion and enforcement. Sustainable develop
ment needs to be introduced as a cross-cutting policy, in particolar in energy, 
transport and agriculture policies. The amendcd Law also provides for enhance
ment of public access to environmental information and liability. Turkey has ho
wever, as yel, not fulfilled the short term priority to adopt a revised programme 
for transposition and implementation of the acquis. The institutional capacity of 
the rcgional environmcntal authorities needs strengthening. The management of 
human rcsources needs attention. 

Conclusion 

With the cxeeption ofwaste management and noise, the overalllevel of trans
positian of the environmcntal acquis remains low. The lack of progress on hori
zontallegislation is of inercasing conccm, in particular on trans-boundary issucs 
and on public consultation. Limited progress in transpasing the acquis was achi
evcd in the field of air quality, naturc protcction, and water quality. When imple
mented, the amended Environmental Law will strengthen the institutional capa
city. The track record on enforcement remains weak. 

4.28. Chapter 28: Consumer and Health Protection 

On safety related measures no further progress was made in legislative 
alignment. Spccific product safety standards are lacking an appropriatc !ega! ha
sis. The former general product safety directive is transposed, but not the new di
rective. Strengthening co-ordination betwcen ministries, as well as customs, is 
needed. 

Some progress can be reported regarding market surveillance of product sa
fety. Several ministries, with improvcd availability of resources and trained per
sonnel, earried out market surveillances in accordance with the so-ealled new ap
proach directives. In line with the Accessian Partnership priorities, institutional 
structures wcrc improved. Coordination amongst the relevant authorities inerc
ased moderately. Also, the advisory Market Surveillance Coordination Board de
veloped guidance. The Ministry of Trade and Industry consulted stakeholders to 
improve the quality of the legislative process. 

However, guidelines on internal procedures for inspectors are insufficiently 
clear. Many products are without the CE marking. Devdoping a collective sys
tem for notification of dangerous products, as well as investigating possibilities 
to intemationally exchange findings of non-compliant products, are both short 
term priorities under the Accessian Partnership which were not met. 

In the area of protection of the economic interest of consumers, ılıere was 
limited progress, but the levcl of alignment remained high. A new Law on the Use 
ofCredit Cards entered into force. The administrative capacity improved via trai-
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ning and recruitment. However, a high tum-over of membcrs of district consumcr 
arbitration committees indicates that increased efforts are needed to safeguard the 
!eve! of knowledge. The approach of ministrics, judiciary, arbitration committces 
and consumer organisations lacks consistcncy. 

Consumer organisations are represented in the consultative consumer coun
cil that meets annually. The consumcr movement remains wcak nonetheless. 

Some progress was made in the area ofpublic health. Legislation on tobac
co control was adopted. However, further alignmcnt is needed related to the ma
ximum tar yield of cigarettcs. An unclear division of responsibilitics between the 
Ministry of Health and the Tobacco Products and Alcoholic Bevcrages Market 
Regulation Board affccts the administrative capacity. 

Turkey has partially aligncd i ts cxisting surveillance system of communicab
le discascs with the Union's lists. Good progress was madc in setting up a net
work for epidemiological surveillanee and control. Furthcrmorc, Turkey continu
ed to update i ts national plan for influenza prcparedness in good cooperation with 
EU institutions and agencies. Howevcr, alignment of case definitions of diseases 
is at an early stage. Modemizing testing laboratories is lagging behind .. The Mi
nistry of Health is prcparing a National Plan of Action that is to set a timetabi e 
and allocate responsibilities address shortcomings. 

Progress was made on early waming of outbreaks by introducing real time da
ta collection by family physicians into a central electronic database at the Mi
nistry of Health. Howcver, implemcntation needs to be ensured to avoid fragınen
tation of information. 

The Ministry of Health continues to closely follow up WHO strategies for the 
vaccine prcvcntable diseases. With respect to the fıght against HIV/AIDS, Turkey 
continues to be a low prevalence country on the basis of the available data. As re
gards blood, tissues, eclis and organs as life savers and substances of human ori
gins, Turkey has not aligned its legislation. 

Conclusion 

On consumer protection, progress was made, notably on a market surveillan
ce system. Howcvcr, implcmcntation remains weak. Turkey made progress in the 
arca ofpublic health, in particular by setting up a network for the epidemiologi
cal survcillancc and control of communicable diseases. 

4.29. Chapter 29: Customs Union 

With rcgard to customs rules limited progress can be reportcd. Turkey star
ted to cnforce the International Convention on the Harmanisation of Frontier 
Controls ofGoods as of June 2006. Turkey amended its duty relieflegislation but 
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did not align it with the acquis. The cstablishmcnt oftax freeshopsat arrivals is 
stili allowcd; the maximum amount of goods, bought in tax free shops, per travcl
ler is highcr than pcrmitted in the EU. 

As rcgards free trade zones no progress has bccn made, although this is a 
short term priority in the Aeeession Partnership. The free trade zones are not part 
of the Turkish customs territory, which is not in line with the acquis. In addition, 
the application of customs valuation rulcs is not enlirely in line with intemati
onally accepted rulcs. 

The customs union between the EU and Turkey has lcd to an advanccd lcvcl 
of alignmcnt in the field of customs. However, in somc areas such as free trade 
zoncs, customs duty relicf, transit, fıght against counterfcit goods, and post-clc
arance Turkey stili needs to align i ts lcgislation with that of the EU. As far as the 
functioning of the EC-Turkey Customs Union is conccmcd see also Chapter 1-
Free mavement of gouds and C hapter 30- External relations. Furthcrmorc, Tur
key docs not fully apply the provisions of the customs union vis-a-vis the Repub
lie of Cyprus. 

During the reporting period the Undcrsecrctariat of Customs continued to 
strengthen its administrative and operational capacity in line with acccssion 
partnership indications. 

The cnforccmcnt records increased significantly duc to the cfficicncy of the 
GÜMSİS Customs Sccurity System, risk analysis process and cxpertisc on anti
smuggling activities. The total number of automated customs offices and the 
number of customs offiees using the Electronic Data lntcrchangc System (EDIS) 
incrcased further. As of Deecmber 2005, ncarly 100% of all transactions madc 
wcre processcd elcctronieally. In 2005, 71% of import and cxport dcclarations ha
ve becn made through EDIS. 

The rcccnt modemisation efforts in Turkish customs have continued to impro
ve its enforcemcnt record. Howevcr, Turkey should undertake a eomprehensivc 
effort to improve overall training quality of customs officers. 

Coordination betwecn customs and other relcvant public authorities such as 
the Ministry ofCulture, Turkish Patent Institute, Turkish poliee foree and lPR co
urts needs to be eonsidcrably improved. 

Canceming mutual administrativc assistance agrccments, an agrecment was 
signed with Bahrain. 

Conclusion 

The customs union has prcparcd Turkey for a high levcl of alignmcnt. Howc
ver, in some areas such as free trade zones, customs duty rclief, fıght against co
untcrfcit goods, and postclcarancc, lcgislation is not yct aligned. Turkey has to 
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abolish duty-free shops at ineoruing points. Furthcr cfforts are nccdcd to strcng
then administrativc capacity, including the timcly preparation for IT-interconncc
tivity and opcrating with the Conumınity IT systcms. 

4.30. Chapter 30: External Relations 

Turkey has made some progress with regard to the common commercial po
licy. Turkey amended i ts General System of Preferenccs (GSP) as indicatcd by 
the accession partnership. lt now covers to a large extcnt the EC-inccntivc arran
gemcnts. However, graduation is not fully aligned, Turkey has not included Ar
mcnia and M yanmar in its GSP regime and i ts sector dcfinition excludes agricul
turc and steel products. 

Turkey madc an incrcascd use of the safeguard instrumcnt, imposing measu
res on several products such as salt, steam irons, vacuum clcaners, footwear and 
motor cyclcs. The choice of safeguard measures which also atTccts EU exports 
(even if they are not the main source of the problem) is not in line with Customs 
Union requirements to opt for measures which lcast distort mutual trade. Further
more, Turkey has introduced supplementary origin ccrtificatcs for ccrtain goods. 

The levcl of coordination of Turkey with the EU within World Trade Organi
sation, in particular as regards GATS and the Doha Development Agenda and the 
OECD needs attcntion. Turkey oftcn docs not align its position with EU. Overall 
Turkey's !eve! of alignment with the EC's common commercial policy is ad van
ecd and in line with Turkcy's Customs Union obligations. Howcvcr, it should be 
notcd that a number of infringcmcnts of the EU-Turkcy Customs Union rcmain, 
(see chapter 1 free mavement ofgoods, chapter 29 customs union) which are dis
torting bi-lateral trade rclations with Turkey. 

No dcvelopmcnts can be reportcd regarding mcdium-and long-tcrrn export 
crcdits to companics and duai-use goods. Overall Turkey's !eve! of alignmcnt 
with the EC' s bilateral agreements is reasonably satisfactory. 

Conccrning bilateral agreements with third countries, somc progress has 
been made. Turkey signed a free trade agreement (FTA) with Egypt. The FTA 
with Morocco entercd into force. Ncgotiations with Albania have bccn matcrially 
concludcd. Turkey has continued free trade ncgotiations w ith the Gul f Coopcra
tion Council (GCC), Jordan, and Lcbanon. 

In the field of development policy and humanitarian aid, somc progrcss 
was madc. Turkey grantcd D 500 million official development aid in 2005. The 
primary bcneficiaries of Turkish official development aid wcrc Kyrgyzstan, Ka
zakhstan, Azcrbaijan, Turkmenistan and Kosovo. Turkey otTercd D 37.4 million 
emcrgency aid, mainly allocated to natural disaster rclief in Asia. Ovcrall, Tur
key's !eve] of alignmcnt with the EC's development and humani tarian ai d policy 
improved considcrably. 
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Conclusion 

Overall Turkey made progress in alignment in this area. Howcvcr, a number 
of opcn issucs rcmain. 

4.31. Chapter 31: Foreign, Security and Defence Policy 

Turkey has broadly continucd to align i ts foreign and sccurity policy with that 
of the European Union. The regular cnhanccd political dialoguc cstablishcd as 
part of the accessian stratcgy with Turkey has continucd. 

Turkey has displaycd i ts strong intere st in the development of the European 
Security and Defence Policy (ESDP). Turkey has becn participating in the EU
Icd palice missions in Bosnia- Herzcgovina (EUPM), in the formcr Yugoslav Re
public of Macedonia (Proxima) and in the Dcmocratic Republic of Congo (EU
ROPOL KINSHASA). Turkey's participation in several UN and NATO peacc 
missions in the Balkans continucs. Aflcr participating in UNPROFOR, IFOR, 
KFOR and SFOR missions, Turkey is contributing to the EUFORALTHEA mis
sion since Deeember 2004. 

Despite Turkey's active contribution to the ESDP certain difficulties have 
prevailed. Turkey has been resİsting the inclusion of the Republic of Cyprus and 
Malta in the EU-NATO strategic cooperation bascd on the "Berlin Plus" agre
cment. As rcgards Cyprus, Turkey has continued, for political reasons, to black 
Cyprus' membership in certain suppliers' groups, such as the Wasscnaar Arran
gement on Export Controls for Conventional Arms and Duai-Use Goods and 
Technologies. 

Turkey is party to most of the existing international regimes for non-pmlifera
tion of weapons of mass destruction, including in particular the treaty on the non
proliferation of nuclcar weapons and i ts additional protocol, and has stated that it 
has aligned itself with the EU Code of Conduct on Arms Exports, though no for
mal notifıcation of a Govcmment decision in this respect has been made. Work is 
in progress for Turkey's full alignment with the EU system. Compliance, through 
effective enforcement, with both the Code of Conduct and the Joint Action on 
Smail Arms and Light Wcapons should allow Turkey to achieve cffective control 
of the production, trade, transfers and detention of smail arms, Jight weapons and 
their ammunitions. Turkey has ratified the UN Protocol on Fire Arms. 

Canceming the Common Foreign and Security Policy, Turkey's broad 
alignment with EU sanetions and restrictive measures, statements, declarations, 
and demarehes has continued. 

Turkey has eontinued to support the Middle East Peace Process. Turkey dec
lared in February 2006 to share the objectivcs EU Comman Position on the app
lication of specific measures to combat terrorism and cnsure that its national po-
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licies would canform to that Comman Position. Hamas is on the list included in 
this Comman Position. Turkey has expressed its interest in participating in Euro
pean Union Palice Mission for the Palestinian Territories. Turkey has expressed 
its interest in participating in palice and other ESDP operationsin the Palestinian 
Territories 

Relations with Syria eontinued to develop positively. Turkey has exerted ef
forts to convince the Syrian Icadership to comply with international requests, in 
particular as concems UN Decision 1636 in relation with the UN Commission's 
investigation into the assassination of the former Lebanese PrimeMinister Hari
ri. In September, the Parliament adopted the govemment motion on contributing 
Turkish troops to the UNIFIL mission to Lebanon. 

Turkey has taken concrcte initiatives to promote stability in Iraq by facilita
ting dialogue between US authorities and Sunni Arabs. Turkey argues that there 
is a direct link between the recent escalation of violence in the Southeast of Tur
key and increased dashes between Turkish Armed Forces and the PKK and "in
fıltration of PKK members" from the Iraqi border. A signifıcant number oftroops 
were deployed along the Iraq i border in order to prevent infıltration by PKK ter
rorist from Northem Iraq. 

Turkish offieials have encouraged Iran to comply with the demands of the in
ternational community. Turkey has supported EU efforts to obtain long-term gua
rantees for the implementation of the Nuclear Non-Proliferation Treaty and its 
Nuelear Safeguards Agreement with the IAEA by Iran. 

Turkey's strong support for the "Bonn process" canceming the reconstruction 
of Afghanistan continues. Turkey assumed, on a rotational basis with France and 
ltaly, the joint Icadership of the Regional Command in Kabul as of August 2006. 

Since the official exchange of Jetters between the Turkish Prime Minister and 
the Armenian President in April 2005, there have been no signifıcant develop
ments in relations with Armenia. Turkey has not opened its border with this co
untry. This would be an important step forward in the establishment of good ne
ighbourly relations. It would be benefıcial to both sides, in particular with respcct 
to trade. 

A ciaser alignmcnt ofTurkey's official position with EU positions in relation 
with Southern Caucasus and Central Asia has been observcd. Turkey has reite
rated its support for the European Ncighbourhood Policy. Turkey participates in 
the regional initiative GUAM (Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova) with 
abserver status. Turkey followed closely the clcctions in Azerbaijan. lt aligned 
itselfwith the EU Presideney statcment on the elections in Azerbaijan on I O No
vembcr 2005. 
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There w as no progress regarding Turkey' s signaturc of the Statutc of the In
ternational Criminal Court. 

Turkey continues to play an active role in the international campaign to com
bat terrorism. It signcd the International Convcntion for the Supprcssion of Acts 
of Nuclear Terrorism in Scptcmbcr 2005 as well as the Council of Europe Con
vention on the Prevention of Terrorism in January 2006. Turkey needs to conti
nue aligning with EU positions. Its counter-terrorism legislation and policics al
so necd to be aligned with with EU practiccs. 

In tcrms of administrativc capacity, the organisation of the Turkish Foreign 
Ministry is compatiblc with EU CFSP structurcs. The Deputy Undcrsecrctary for 
European Affairs fulfıls the post of political director. Thcrc are also the posts of 
European correspondent and deputy European correspondcnt. EU communicati
on within the CFSP takcs placc via the ACN information to which the Turkish fo
reign ministry is linkcd. EU communication within the CFSP takcs place via the 
ACN network, to which the Turkish foreign ministry is linkcd. 

Conclusion 

Turkey's overall alignmcnt with EU Comman Foreign and Security Policy 
has continued. In ordcr to promote regional stability, Turkey has intcnsificd its fo
reign policy activity in the Middle East, in Iran and in Iraq. Turkey maintains its 
bordcr with Armenia closed. Turkish authorities have exprcssed kecn intercst in 
ESDP missions as well as in the European Defence Agency. However, Turkey' s 
participation in the ESDP continucs to present ccrtain difficultics. Turkey conti
nues to block the participation ofCyprus and MaltainEU-NATO stratcgic coope
ration. Similarly, Turkey is stili opposing Cyprus' accessian to the Wassenaar Ar
rangement. Turkey has yet to sign the International Criminal Court statute. As re
gards Greece, relations have continued to dcvelop positively. Turkey should ho
wever address any sources of friction with its ncighbours and rcfrain from any ac
tion which could negatively affect the peaceful settlement of bordcr disputes. Tur
key should be unequivocally committcd to good ncighbourly relations, and to the 
other requirements against which progress will be rneasured, in accordancc with 
paragraph 6 of the ncgotiating framework.Chapter 32: Financial control 

There has been somc progress in the area of public internal fınancial con
trol. The Public Financial Managemcnt and Control Law as well as the rclevant 
article of the Constitution on budget werc amendcd in Dcccmbcr 2005 and all the 
provisions of the Public Financial Managcmcnt and Control Law, including tho
se on budget cxccution, cntcrcd into forcc on 1 January 2006. 

The amendment introduces both positivc and negative developmcnts. The re
vision of the terminology utiliscd in the Law, with the cxccption of the definition 
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of "ex ant e control", brings it in line with intcmationally agreed defınitions. The 
Law also introduces a tri-annual budget for the period of 2006-2008. However, 
the rcstructuring of revolving funds rather than thcir elimination as en visaged in 
the original Law and the cxclusion of a considerable number of public instituti
ons from the scopc of the Law rcprcscnt significant deviations from sound fınan
cial control principlcs. The Law establishing Development Agencies (see chapter 
22), enacted in January 2006, also exempts the new Development Agencies from 
the scope of the Public Financial Managcnıent and Control Law. 

Turkey enacted some of the implemcnting lcgislation ofthe Public Financial 
Managcment and Control Law, that is to be fully operational by the end of 2007. 
The process of establishing the strategy development units as well as the appoint
ment ofpersonnel have started. Most secondary legislation has been adopted, but 
i ts implementation is incomplcte. Internal audit, which is one of the main pillars 
of the reform, has not yct bccome operational. 

The Internal Audit Coordination Board, which was established in 2004, is 
opcrational. However, this Board should be considered an advisory body and its 
present harmonisatian and coordination tasks necd to be transferred to a perma
ncnt central harmonisation unit to ensurc that these responsibilitics are carried out 
adcquatcly. The Board of State Accounting Standards was established in 2005, 
with a mandate to determine and publish accounting and reporting standards app
licable to public bodies falling under the category of general govemment. Neces
sary structures w ere established w ith the circular of the Prim e Ministry in 2005. 

In the area of external audit, there is no development to be reported sinee the 
last Regular Report. The Public Financial Management and Control Law exten
ded the external audit mandate of the Turkish Court of Aceounts, both in terrus of 
scope and type. To address these requirements, and to become aligned with the 
acquis, Turkey now needs to adopt a revised TCA charter, based on INTOSAI 
standards, that is currently before parliamcnt. 

There has been some progress in the field of protection of EU financial in
terests. Turkey has stili not enacted the implementing legislation to the Public Fi
nancial Managcmcnt and Financial Control Law that is required for the protecti
on of EC fınancial interests. However, a mechanism for the auditing of EU funds 
has bcen establishcd within the office of the National Authorising Officer and 
operates in accordanee with relevant EU-Turkey agreements. lt will be necessary, 
however, to establish unequivocal links with the PIFC system. This mechanism 
needs to be reinforced with an operationally independent anti-fraud co-ordinating 
structure (AFCOS), which would co-ordinate all legislative, administrative· and 
operational aspeets of the protcction of the Communities' financi al intcrests and 
notify the Commission Scrvices of suspectcd fraud and irrcgularities. The Com-
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mission therefore welcomes the namination of the Prime Ministry Inspection Bo
ard as a contact po int for OLAF, pending the establishınent of an AFCOS. Tur
key stili needs to fully ahgn its lcgislation under the PIF-Convention and i ts pro
tocols. Preparations in this area are undcrway. Turkish administrativc structures 
have bcen accreditcd to ınanage prc-acccssion funds under the Decentralised 
Implcmentation System (DIS), but severe shortcomings in its functioning have 
occurrcd in the reporting period. Thcsc are bcing addressed by the Turkish Go
vemment. 

In the field of the protection of the euro against counterfeiting, Turkey has 
suffıcient expertise in relation to analysis and classifıcation of countcrfcitcd no
tes and coins. Therc is al so an adcquate !eve! of po li ce capacity across the tour 
law cnforcement bodies. Turkey has established the Countcrfcit Monitoring 
System under the mandate of the Central Bank of Turkey in August 2005. This 
initiative needs to be coınplcmcnted by the cstablishıncnt of a national analysis 
centrc, a national coin analysis centre and a national central office. Sanctions for 
crcdit institutions failing to withdraw counterfcits from circulation nccd to be cs
tablishcd. A provision is also ncedcd for sanctions against medals and tokcns si
mi lar to Euro coins. Preparations in this area are on track. 

Conclusion 

Overall, there was some progress in this chaptcr. Although some of the rcle
vant administrative structures as well as the iınplementing lcgislation are in pla
ce, Turkey needs to update its 2002 PIFC policy paper and increase efforts to ren
der the Public Financial Management and Control Law fully operational. 

Turkey stil! needs to establish the necessary authorities to ensure cooperation 
with the European Anti-Fraud Office, as well as with the relevant Commission 
servicesfor the protcction of the euro against counterfciting. 

4.32. Chapter 33: Financial and Budgetary Provisions 

With regard to the application of the EU own resources system, some prog
rcss can be reported. 

Canceming traditional own rcsources, customs lcgislation in Turkey is lar
gely in line with the acquis. Whilc Turkey enacted a new Law on Statistics in No
vernber 2005, which irnprovcs alignıncnt in this arca, implcmcnting lcgislation 
still needs to be adopted. Further alignrnent is particularly needed with respect to 
implementation of the ESA95 standards to ensure the appropriate measurement 
of Gross National Jncorne. 

Measures for combating fraud in VAT and customs duties are needed. Turkey 
enacted the law establishing the Presideney of Revenue Administration in May 
2005 with the objective of cnhancing tax rcvenuc collection and voluntary taxpa-
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yer compliance. As the implementing legislation has not becn fully enacted, its 
impact rcmains to be detcm1ined. A singlc un it will nccd to be designated for cen
tral coordination of the proper collection, monitoring, payment and control of 
funds to and from the EC budget. Turkey w ili al so necd to strcngthcn i ts adminis
trativc capacity furthcr in the rclcvant policy arcas mcntioned elsewhere in this 
Report, such as agriculture, customs, taxation, statistics and fınancial control. 

Conc/usion 

Although the acquis in this area docs not rcquire transposition, Turkey will 
need to cstablish in duc course the eoordination structures and implcmenting ru
lcs to cnsurc the corrcct calculation, collcction, paymentand control of own rcso
urccs as well as reporting to the EU for implcmentation of the own resources ru
les. 
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ı. GİRİŞ 

1.1. Önsöz 

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg AR Konseyi kararlarını takiben, Komisyon, 
Konsey ve Parlamento'ya düzenli olarak rapor sunmaktadır. 

Türkiye'nin üyeliğe hazırlanma yönünde yaptığı ilerleme hakkındaki bu rapor, 
büyük ölçüde daha önceki raporlardaki aynı yapıyı takip etmektedir. Bu rapor; 

- Birlik ilc Türkiye arasındaki ilişkileri kısaca tanımlamakta; 

-üyelik için siyasi kriterler açısından Türkiye'deki durumu incelemekte; 

-üyelik için ekonomik kriterler açısından Türkiye'nin durumunu incelemekte; 

- Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir deyişle, Antlaşmalar, ikincil 
mevzuat ve Birlik politikaları olarak tanımlanan müktcsebatı üstlenme kapasite
sini gözden geçirmcktedir. 

Bu rapor, 1 Ekim 2005 ve 30 Eylül 2006 tarihleri arasındaki süreyi kapsamak
tadır. İlerleme, alınan kararlar, fiilen kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler 
temel alınarak değerlendirilmiştir. Kural olarak, hazırlık veya Meclis onayı gibi 
değişik aşamalarda bulunan mevzuat veya tedbirler dikkate alınmamıştır. Bu yak
laşım, tüm raporlara eşit muamclede bulunulmasına ve nesnel bir değerlendirme 
yapılmasına olanak tanımaktadır. 

Rapor, Komisyon tarafından toplanmış ve incelenmiş bilgiye dayanmaktadır. 
Buna ek olarak, Türk Hükümeti'nin ve üye ülkelerin katkıları, Avrupa Parlamen
tosu raporları ve çeşitli uluslararası sivil toplum örgütlerinden gelen bilgiler dahil 
olmak üzere pek çok kaynak kullanılmıştır. 

Komisyon, bu raporun içerdiği teknik ineelemeye dayanarak, genişleme stra
teji kağıdında Türkiye'ye ilişkin sonuçlara varmaktadır. 

1.2. AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler 

Türkiye ile katılım müzakereleri Ekim 2005'te açılmıştır. Katılım sürecinin 
ilk aşaması olan müktesebatın analitik incelemesi (tarama) Ekim 2006'da tamam
lanmıştır. Bir fasılda -Bilim ve Araştırma- müzakereler açılmış ve Haziran'da ge
çici olarak kapatılmıştır. 

Genişletilmiş siyasi diyalog İngiltere, Avusturya ve Finlandiya Dönem Baş
kanlıkları süresince devam etmiştir. 

Ortaklık Anlaşması tatminkar biçimde işlemeye devam etmiştir. 

AT-Türkiye ticareti 2005'de 75 milyar Euro'ya ulaşmış ve Gümrük Birliği 
kapsamında artmaya devam etmiştir. AB, bir çok vesileyle, Türkiye'yi, Kıbrıs'a 
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ilişkin olarak ulaşım araçları üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere malların 
serbest dolaşımına ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırmaya çağırrnıştır. Ticarete tek
nik engeller, ithalat lisansları, devlet yardımları, fikri mülkiyet haklarının güçlen
dirilmesi ve diğer ayırırncı hükümlere ilişkin Türk tarafınca yerine getirilmemiş 
yükümlülükler devam etmektedir. Buna rağmen, zorunlu standartların azaltılma
sı kısmen önemli bir gelişmedir. AB, Gümrük Birliğinin kamu alımları ve hizmet
leri alanına genişletilmesine dair görüşmelerin yakında yeniden başlamasını ümit 
etmektedir. işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin ticaret görüşmeleri Eylül'de tamam
lanmıştır. Bu görüşmeler, piyasaya erişimi geliştirrnek ve Gümrük Birliği hüküm
lerini AB'nin 2004 genişlemesine göre iyileştirrncyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin 
canlı büyükbaş hayvan, sığır eti ve diğer hayvansal ürünlere yönelik ithalat yasa
ğına ilişkin hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Katılım için hazırlıklarında Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kısa ve or

ta vade önceliklerini belirleyen Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi 
Ocak 2006'da kabul edilmiştir. 

2006 katılım öncesi AT mali yardım hibeleri 500 milyon Euro tutarındadır. 
Türkiye'ye yönelik AYB kredisi 4,2 milyon Euro civarındadır. 

2. GENiŞLETİLMİŞ SİYASİ DiYALOG VE SİYASİ KRİTERLER 

Bu bölüm, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıkların 
korunması ilc azınlıklara saygı gösterilmesini teminat altına alan kurumların is

tikrarını gerekli kılan Kopcnhag siyasi kriterlerini karşılaması açısından Türkiye 
tarafından yapılan ilerlemeyi incelemektedir. Uluslararası yükümlülükkrc saygı, 

bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerini de izlemektedir. 

2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

Parlamento 

Altı partinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim 2005'den ön
cc sunulan 429 kanun taslağından l48'ini kabul etmiştir. Bir sonraki seçimler Ka

sım 2007 olarak programlanmıştır. 

Yıl süresince, AB Uyum Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyo
nu Kopenhag siyasi kriterlerine uyum bağlarnındaki konuların ele alınmasında 

önemli rol oynamışlardır. (Bakınız İnsan Hakları Komitesi, İnsan Hakları Kısmı) 

Siyasi partilerin Meclis'te temsilleri için ulusal düzeyde% lO'luk baraja ulaş

malarını gerekli kılan seçim sisteminin değişmesi ihtiyacı kamuoyunda tartışıl
maya başlanmıştır. 

174 



Hükümet, Kopenhag siyasi kriterlerine ilişkin olarak bazı alanları kapsayan 
yeni reform paketini Haziran ayında sunmuştur. Siyasi kriterler alanında Parla
mento bazı kanunları kabul etmiştir. 

Ancak, reform paketinde yer alan bazı yasa tasarıları rapor döneminin biti
minden önce kabul edilmemiştir. 

Terörizmdcki tırmanışa yanıt olarak Terörle Mücadele Kanununda yapılan 
değişiklikler Haziran 2006'da kabul edilmiştir. Bu Kanunla, terör suçlan listesi 
genişletilmiş ve terörizmin geniş tanımı korunmuştur. Kanun, ifade, basın ve 
medya özgürlüğüne 1 yasal kısıtlamalar getirmektedir. Ağustos ayında, Cumhur
başkanı Sezer bu tür kısıtlamaları içeren 5. ve 6. maddelerin iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştur. Yeni Terörle Mücadele Kanunu terör suçu şüpheli
leri için muhakeme güvencelerini azaltmaktadır. Avukatla görüşmeye 24 saatlik 
bir süre için izin verilmeyebilir ve bazı koşullar altında şüpheliler ilc avukatı ara
sındaki görüşmelere güvenlik görevlileri katılabilir. Savunma hakianna ilişkin 
olarak, resmi yetkililer açısından görevde olanlar ve olmayanlar arasında ayrım 
yapılmaktadır. Ayrıca, ateşli silah kullanma yetkileri gcnişlctilmcktcdir. 

' Yeni Kanun tcrörizmin propagandasına ve övülmesinc ağırlaştırılmış ceza
lar getirmektedir. Ancak, bu suçların tanımlan Avrupa Konseyi Terörizmin Ön
lenmesi Sözleşmesine (CET I 96) uymamaktadır. Süreli yayınların durdurulması, 
sorumlu yazı işleri müdürlerine ve basın ve medya sahiplerine tcrörizmin propa
gandasının yapılmasının ve övülmesinde sorumluluk getiren hükümler içermesi 
nedeniyle basın ve medya özgürlüğünü kısıtlayabilir. 

rıı Adalet Bakanı, HSYK Başkanı olmasına rağmen Yüksek Kurul toplantıla
rına nadiren katılmaktadır. Adalet Bakanının son altı yılda katıldığı toplantıların 
sayısı şöyledir: 9 (200 1 ), ll (2002), 8 (2004 ), 4 (2005) ve 2 (2006) (26 Eylül2006 
itibariyle). 

'Türkiye'ye karşı İçycr (18888/02 sayılı başvuru) 

• Ceza Muhakemesi Kanunu, yalnızca 4 Şubat 2003 tarihinden önce kesinleş
miş veya Mahkemeye 4 Şubat 2003 tarihinden sonra yapılmış başvurular hakkın
daki kararlara ilişkin yeniden yargılama imkanı tanımaktadır. 

7 Türkiye'ye karşı Hulki Güneş (28490/95 sayılı başvuru) 

'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı Kıbrıs davasında 10 
Mayıs 2001 tarihinde verdiği karara ilişkin ResDH (2005) 44 sayılı Ara Karar 

'Türkiye'ye karşı Kıbrıs (25781/94 sayılı başvuru), Türkiye'ye karşı Loizi
dou (15318/89 sayılı başvuru), Türkiye 'ye karşı Xenides-Arestis ( 46347/99 sayı
lı başvuru) 

'ICCPR'ye konulan çekinceden alıntı: "Türkiye Cumhuriyeti BM Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 27. Maddesi'ndeki Hükümleri Türkiye Cumhuriye-
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ti Anayasası ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antiaşması 'ndaki hükümler ve kuralla
ra uygun olarak yorumlama ve uygulama hakkını saklı tutar." ICESCR'ye konu
lan çekinceden alıntı: "Türkiye Cumhuriyeti BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi'nin 13. Maddesi'nin (3) ve (4) paragraflanndaki hükümleri 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3, 14 ve 42. Maddelerindeki hükümlere uy
gun olarak yorumlama ve uygulama hakkını saklı tutar." 

' (*Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı olması
na rağmen toplantılarına nadiren katılmaktadır. Bakanın son altı yılda katıldığı 
toplantı sayıları şu şekildedir: 2001 'de 9, 2002'de ll, 2003'dc 12, 2004'de 8, 
2005'de 4, 2006'da -26.09.2006 tarihine kadar- 2). 

Hükümet 

Kasım 2002'den bu yana iktidarda bulunan hükümet, AB'yc katılım sürecin
de reform sürecine olan bağlılığını birçok kez teyit etmiştir. Bunun sonucu ola
rak, Haziran ayında yeni bir reform paketi sunmuştur (Parlamento bölümüne ba
kınız). 

Ekim 2005'de AB Başmüzakerecisi müzakere heyetinin yapısını sunmuştur. 
Bu heyetin başkanı Dışişleri Bakanıdır. AB Başmüzakerecisi katılım sürecinin 
yönlendirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Bir İzleme ve Yönlendirme Ko
mitesi kurulmuştur. Komite; AB Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı M üsteşar Yardımcısı, Başbakanlık M üsteşar 
Yardımcısı ve Türkiye'nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisinden oluşmaktadır. 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) özellikle siyasi kriteriere uyum, 
mali işbirliği ve 3 Ekim 2005'den bu yana da fasılların tarama ve müzakere süre
cinde eşgüdüm görevini üstlenmiştir. 

Ancak, ABGS'nin sorumluluklarının önemli oranda arttığı göz önüne alındı
ğında, personelinin ve mali kaynaklarının güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
konuda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

Kamu Yönetimi 

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına ilişkin Kanu
nu kabul etmiştir. Ombudsman gerçek ve tüzel kişilerin idari uygulamalara ilişkin 
başvurularıyla ilgilenecektir. Bu Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan bir önce

liktir ve önemli bir ilerlemedir, zira Türk vatandaşları tarafından kamu yönetimi
nin izlenmesi için kurumsal çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Kasım 2005'de Anayasa, devlet bütçesini daha geniş tanımlayan Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanununa uygun olarak ycnilenmiştir. Bu, genel bütçe ku
rumlarını, özel bütçe kurumlarını, düzenleyici kurumların bütçelerini ve sosyal 
güvenlik kurumlarının bütçelerini de kapsamaktadır. 
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Türkiye, daha iyi düzenleme konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Hükü
met Şubat 2006'da düzenleyici etki analizini Türk hukuk sistemine ithal eden bir 
Yönetmeliği kabul etmiştir. Düzenleyici etki analizinin kullanımı, diğer hususla
rın yanı sıra, AB'ye katılım müzakerelerinin sürdürülmesi açısından Türkiye'yi 
destekleyebilmelidir. 

Ancak, bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrolü tam olarak uygulanmalı ve düzenleyici etki analizinin uygulanabilmesi 
için kurumsal kapasite güçlendirilmelidir. 

2004'de Cumhurbaşkanınca veto edilen Kamu Yönetimi Reformu Çerçeve 
Yasasının kabulü konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bunun sonucunda, mer
kezi idareden yerel yönetimlere yetki devri gerçckleşmemiştir. Buna ilaveten, 
vergilendirme açısından yerinden yönetim sağlanamamıştır. Kent Meclisleri ku
rulması konusunda gelişme kaydedilmemiştir. 

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Ocak 2006'da değiştirilmiştir. Bu Kanun, 
köylerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin ortak projeler yürütmelerine imkan 
tanımaktadır. Ortak projelerin harcamaları ve bütçeleri Sayıştay'ın denetiminden 
muaf tutulmuştur. Bu durum dış denetim kurallarına uymamaktadır. 

Taslak Devlet Memurları Kanunu konusunda gelişme kaydedilmemiştir. Tas
lak, var olan yasal engelleri kısmen kaldırmayı ve yönetimsel açıdan daha uygun 
yasal bir araç oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Genel olarak, kamu yönetimi reformunda bazı yasal ilerlemeler sağlanmıştır. 
Geçmiş yıllarda kabul edilen reformların uygulanmasına devam edilmiştir. Yerin
den yönetim konusunda daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç vardır. 

Sivil-Asker İlişkileri 

Askeri mahkemclerin sivilleri yargılama yetkisi bağlamında ilerleme sağlan
mıştır. Haziran 2006'da kabul edilen Askeri Ceza Kanununun ilgili hükümlerini 
değiştiren Kanunla, askeri personel ile sivillerin birlikte suç işlemeleri hariç, ba
rış zamanında siviller askeri mahkemelerde yargılanamayacaklardır. Yeni Kanun 
askeri mahkemelerde yeniden yargılama hakkını da getirmektedir. Buna göre, as
keri mahkemelerde yargılanmış askeri veya sivil kişiler lehine bir AİHM kararı 
varsa, bu kişiler yeniden yargılama talebinde bulunabilirler. 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), gözden geçirilmiş rolüne uygun olarak, iki 
ayda bir toplanmaya devam etmiştir. MGK, terörle mücadele, iç güvenlik, enerji 
güvenliği, göç, su politikası ve dış yardımlar politikası gibi iç ve dış politika ko
nularını görüşmüştür. MGK tavsiyeler de içeren raporlarını hükümete sunmuş tur. 

Bu nitelikte bir belge olan ve Kasım 2005'de Hükümet tarafından kabul edi
len gözden geçirilmiş Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB), gizli bir belge 
olup, Parlamento'da görüşülmemiştir. 

177 



Silahlı Kuvvetler önemli siyasi etki yapmaya devam etmiştir. Silahlı Kuvvet
lerin üst düzey mensuplan Kıbns, laiklik, Kürt sorunu dahil iç ve dış politika ko
nularındaki ve Şemdinli bombalı saidmsı hakkındaki iddianameye ilişkin (yargı 
ve Güneydoğu bölümlerine bakınız) görüşlerini açıklamışlardır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu değişmemiştir. Bu Kanun Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin rol ve görevlerini tanımlamakta ve Ordu'ya geniş bir hareket 
sahası sağlayan hükümler içermektedir. Yine, geçen yıl da belirtildiği üzere, Milli 
Güvenlik Kurulu Kanununun 2(a) maddesi ulusal güvenliğin geniş bir tanımını 
yapmaktadır. Jandarma üzerinde sivil denetimin artıniması yönünde önlem alın
mamıştır. Jandarma Ordu'nun bir parçası olup Genelkurmay Başkanlığı'nın ve 
kolluk görevleri bakımından İçişleri Bakanlığı'nın altında faaliyet göstermektedir. 

Mart ayında, Şemdinli olaylannı inceleyen Meclis Araştırma Komisyonu'nun 
bir taslak raporu, güvenlik, kamu düzeni ve yardım birimleri hakkında gizli bir 
protokolün (EMASYA olarak adlandırılmaktadır) mevcudiyetini ortaya çıkarmış
tır. 1997' de Genelkurmay Başkanlığı ilc İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan 
bu protokol, bazı hallerde sivil makamların talebi olmaksızın iç güvenlik konula
rında askeri operasyonlar yapılmasına imkan vermektedir. Bu protokollc, ordu iç 
tehditler hakkında istihbarat toplayabilıncktcdir. 

Geçen yıllarda kabul edilen savunma harcamalarına ilişkin reformlar uygu
lanmaya başlanmıştır. Milli istihbarat Teşkilatı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun 
bütçeleri ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın idari bütçesi 2006 devlet bütçesi
ne dahil edilmiştir. Ancak, savunma tedarik projelerinin büyük bölümü bütçe dı
şı fonlardan finanse edilmektedir. 

Askeri bütçe ve harcamalar üzerinde parlamento denetiminin güçlendirilmesi 
bakımından ilerleme sağlanmamıştır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu askeri 
bütçeyi sadece genel anlamda gözden geçirmekte, ancak program ve projeleri in
cclememektedir. Aynca, bütçe dışı fonlar parlamento denetimi dışındadır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa ilişkin ikincil mevzuatın çıkma
mış olması nedeniyle askeri taşınınaziarın iç denetimi henüz yapılamamıştır. 
Anayasanın 160. maddesine göre, Sayıştay savunma harcamalarının harcama 
sonrası denetimini yapabilecektir. Ancak, uygulama mevzuatının kabul edilme
mesi nedeniyle Sayıştay bu görevini yerine getirememektedir. 

Genel olarak, sivil-asker ilişkilerini AB uygulamalarıyla uyumlaştırmada sı
nırlı ilerleme sağlanmıştır. Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamalar sade
ce askeri, savunma ve güvenlik konularını ilgilendirmeli ve sadece hükümetin 
yetkisi altında yapılmalıdır. Öte yandan, komşutarla ilişkiler dahil ulusal güven
lik stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasında, sivil makamların denetim iş
levlerini tam olarak yerine getinnelcri gerekmektedir. 
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Yargı Sistemi 

Türk makamları, yeni Ceza Kanunu, Ceza Muhakcmcsi Kanunu ve Ceza İn
faz Kanununun 2005'dc yürürlüğe girmesini takiben bu kanunların uygulanması
na odaklanmışlardır. 

Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı 2006 Ocak ayında mevcut tüm genelgeleri 
güncelleşti ren, özellikle Cumhuriyet Savcılarına yönelik 100 civarında yeni ge
nelge yayımlamıştır. Bu şekilde yeni Ceza Muhakcmcsi Kanunu ve Ceza infaz 
Kanununun uygulanması için daha açık ve özlü bir çerçeve çizilmesi amaçlan
mıştır. Bu genelgeler arasında özel bir önemi haiz olanı, tutuklama, gözaltına al
ma ve ifade alma konusundaki mcvzuatın uygulanması ve bu uygulamalar esna
sında insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusundadır. Bu genelge, savcıların 
gözaltına alınanların durumunu nczarcthanelcrc yapılacak olan düzenli ziyaretler
Ic gözlemlerne görevinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu genelge, savcıların 
belirli aralıklarla Adalet Bakanlığına kolluk kuvvetlerinin uygulamalarına ilişkin 
bilgi vermelerini zorunlu kılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından sırasıyla Kasım 2005 ve 
Ocak 2006 tarihlerinde yayımlanan iki genelge, savcılar ve adli kolluk arasında
ki ilişkiye açıklık kazandırmayı hedeflemektedir. 

Mahkemeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini uygulamaya devam etmiş
lerdir. 

Yıl içerisinde 620 hakim istihdam edilmiştir. Son üç yılda gerçekleştirilen re
formların uygulanmasının güvence altına alınmasına yönelik eğitim faaliyetleri 
devam etmiştir. Adalet Bakanlığının bütçesi artırılmış ve İlk Derece Mahkemele
rinin inşası programına devam edilmiştir. Bölge İstinafMahkcmclcrinin kurulma
sına yönelik çalışmalar sürmektedir. 

Ancak, bazı hususların ele alınması gerekliliği devam etmektedir. Başta 301. 
madde olmak üzere Ceza Kanununun bazı maddeleri şiddet içermeyen görüşlerin 
ifadesini sınırlamak amacıyla kullanılmıştır (Bakınız ifade özgürlüğüne ilişkin 
bölüm). 

Bazı davalar, yargının kanunları yorumlama konusunda yeknesaklık içinde 
olmadığını göstermiştir. 

Yeni Ceza Muhakcmcsi Kanununun uygulanmasına yönelik olarak, adli kol
tuğun kurulması savcılar ve kolluk kuvvetleri arasında gcrginliğe neden olmuştur. 
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının iki ayrı genelge yayımlam ış olmalarına rağmen, 
savcılar adli kolluğun etkin denetiminde zorluklarla karşılaştıklarını bildirmckte
dirler. 

Türkiye Anayasasının ve kanunlarının çeşitli hükümleri yargının bağımsızlı
ğı ilkesini güvence altına almaktadır. Ancak, bazı unsurların bu durumu zayıflat-
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tığı mütalaa edilmektedir. Hakim ve savcılar idari görevleri bakımından Adalet 
Bakanlığına bağlıdırlar. Yargının en üst düzeyli yönetim organı olan Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun kendine ait bir sekretaryası, bütçesi ve binası bulun
mamaktadır. Hakim ve savcıların performansını değerlendirmekle yükümlü olan 
Adli Müfettişler, Üst Kurul yerine Bakanlığa bağlıdırlar. Adalet Bakanı ve Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı da Kurulun oy hakkına sahip yedi üyeliğinden ikisini oluştur
maktadır. Geri kalan beş üye de Danıştay ve Yargıtay hakimleri arasından atan
maktadır. Bu yapı, yargının tümüyle temsil edilmemesine yol açmakta olup, yuka
rıda belirtilen diğer hususlarla birlikte yürütmenin Türkiye'deki hakimierin mesle
ki ilerlemelerine yönelik alınacak kararları ctkileme potansiyelini yaratabilir.''' 

Mart 2006 tarihinde Şemdinli bombalamasına ilişkin (Bakınız Güneydoğu 
bölümü) Kara Kuvvetleri Komutanına ve diğer üst rütbeli komutanlara ilişkin 
suçlamaları da içeren iddianamenin yayımianmasının sonrasında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsızlığına ilişkin olarak bazı soru işaretleri orta
ya çıkmıştır. Genelkurmay Başkanlığı bir basın açıklamasıyla iddianarneyi eleş
tirmiş ve anayasal görevleri bulunanları harekete geçmeye çağırmıştır. Nisan 
ayında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu savcıyayönelik suçlamaları gözden 
geçirmiş ve en yüksek disiplin yaptırımı olan görevden azli uygulamıştır. Yüksek 
Kurulun bu konudaki son değerlendirmesi Kasım ayında yapılacaktır. 

Genel olarak, yargı reformu alanında ilerleme devam etmektedir. Ancak, ye
ni mevzuatın yargı tarafından uygulanması şimdiye kadar yeknesak bir görüntü 
arz etmemektc ve yargının bağımsızlığının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmak
tadır. 

Yargı sistemine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler Yargı ve Temel Haklar 23. Fasıl 
altında bulunabilir. 

Yolsuzluklamücadele önlemleri 

Kamu idaresinin şeffaflığı bağlamında, 2006 yılında Bilgi Edinme Hakkı Ka
nununda değişikliğe gidilerek, vatandaşların bilgi taleplerine alınan red yanıtlan
na itiraz edebilmeleri mümkün hale getirilmiştir. 

Akaryakıt kaçakçılığı ve usulsüz kamu ihaleleri hakkında kurulan iki Meclis 
araştırma komisyonu raporlarını tamamlamıştır. Her iki rapor kapsamlı yolsuzluk 
faaliyetlerine işaret etmektedir. İlk olaya eski bir Maliye Bakanı ilc eski bir Dev
let Bakanı karışmış olup, bu olayın ciddi ekonomik ve mali sonuçlan vardır. Ra
porlar kamu kuruluşlarınca alınacak önlemlere ilişkin tavsiyeler içermektedir. 

Bununla birlikte, bazı konular ele alınmayı beklemektedir. Son yıllarda gös
terilen çabalara rağmen, yolsuzluk Türk kamu sektöründe ve yargısında yaygın 
olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin siyasi partilerin finansmanı ve denetlen
mesine ilişkin mevzuatını geliştirmesi gerekmektedir. 
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Parlamenter dokunulmazlığın geniş kapsamı Türkiye'deki yolsuzluk bağla
mında önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Teftiş Kurullarınca yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin olarak, bazı 
kategorilerdeki kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülürken üst makam
dan ön izin alma ihtiyacı soruşturmanın etkin biçimde yapılmasını engellemekte
dir. 

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yürürlükteki sistemde daha etkin eşgüdüm 
sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, yolsuzlukla mücadele önlemle
rinin oluşturulmasından ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu olacak ve yeter
li ölçüde bağımsızlığa sahip bir kurumun terfiki yararlı olabilecektir. 

Genel olarak, özellikle kamu idaresinin saydamlığının artırılınası başta olmak 
üzere, yolsuzlukla mücadelede bazı sınırlı ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak, yol
suzluk yaygın ve yolsuzlukla mücadele eden makamlar ve politikalar zayıf olma
ya devam etmektedir. 

2.2. İnsan hakları ve azınlıkların korunması 

Uluslararası insan haklan hukukuna riayet 

İnsan hakianna ilişkin belgelerin onaylanması bağlamında, Uluslararası Me
deni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR) İkinci İhtiyari Protokolü Mart 
2006'da onaylanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) her koşulda 
ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin 13. Ek Protokolü Şubat 2006'da onaylan
mıştır. AİHS'nin, Sözleşme'nin denetim sistemini değiştiren 14. Ek Protokolü 
Mayıs 2006'da yürürlüğe girmiştir. BM YolsuzluklaMücadele Sözleşmesi Hazi
ran 2006'da yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nı 27 Eylül 2006 tarihinde 
onaylamıştır. Avrupa Sosyal Şartı, 5. maddesi (örgütlenme hakkı) ve 6. maddesi 
(toplu sözleşme hakkı) ile 2. maddesinin 3. paragrafı (yıllık asgari izin) ve 4. 
maddesinin 1. paragrafı (ücret ve yeterli yaşam düzeyi) üzerinde çekincelcrle ka
bul edilmiştir. Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı'nın çocukların ve gençlerin korunma 
hakkı ve özüdülerin haklarıyla ilgili hükümlerine daha önce koyduğu çekincele
ri kaldırmıştır. 

2001 yılında imzalanan kamu makamlarınca ayrımeılığın genel olarak yasak
lanmasına ilişkin 12. Ek Protokol de dahil olmak üzere AİHS'ye Ek dört Proto
kol onay beklemektedir. 2004 'te imzalanan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi'nin (ICCPR) Birinci İhtiyari Protokolü ilc Eylül 2005'tc imzalanan 
BM işkencenin Önlenmesi Sözleşmesinin İhtiyari Protokolü (OPCAT) de onay 
beklemektedir. Bu protokollerin onaylanması Katılım Ortaklığı Belgesinin önce
likleri arasındadır. 
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2006 yılının ilk 8 ayında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türki
ye'nin AİHS'nin en azından bir maddesini ihlal ettiği sonucuna vardığı 196 nihai 
karar vermiştir. 5 davada Türkiye'nin AİHS'yi ihlal etmediği belirlenmiştir. Bu 
kararların çoğu 1999' dan önce açılmış dava! ara ilişkindir. 

1 Eylül 2005'ten 31 Ağustos 2006 tarihine kadar, AİHM'yc Türkiye ilc ilgili 
2100 yeni başvuru yapılmıştır. Başvuruların üçte ikisinden fazlası adil yargılama 
(Madde 6) ve mülkiyet haklarının korunması (Protokol 1, Madde 6) haklarına iliş
kindir. 78 dava yaşam hakkı (Madde 2), 142 dava işkence yasağıyla (Madde 3) il
gilidir. 

Güneydoğu'daki duruma ilişkin olarak AİHM, Türkiye'ye karşı İçycr5 dava

sında Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanun'un, tartışmasız şekilde başvuru sahibinin özgürce köyüne dönebilmesini 

sağlayacak şekilde tazminat sağladığını belirlemiştir (Güneydoğu ilc ilgili bölü
me bakınız.) Bu kararın ardından, köye dönüş le ilgili yaklaşık 1 500 dava Mahke
me tarafından kabul edilemez ilan edilmiştir. 

2004 ve 2005 yıllarında Türkiye tarafından gerçekleştirilen reformların, 

AİHM kararlarının uygulanması konusunda olumlu etkileri olmuştur. Bununla 
birlikte, Bakanlar Komitesi'nde uygulamanın denetimi için bekleyen davaların% 
14,4'ü halen Türkiye ilc ilgilidir. 

Türk mevzuatındaki mevcut kısıtlamalar, belirli şartlar6 altında AİHM tara
fından ihlal kararı verilen davaların tekrar görülmesini önlemektedir. Bu, Hulki 
Güneş7 davası ilc ilgili AİHM kararının ve eski devlet güvenlik mahkemelerinde 
yargılamanın adilliğine ilişkin 113 dava hakkındaki AİHM hükümlerinin uygu
lanmasını engellcmektedir. 

Öcalan davasına ilişkin olarak, AİHM yeniden yargılama konusunu büyük öl
çüde Bakanlar Komitesi'nin gözetiminde ulusal makamların kararına bırakmıştır. 
Temmuz ayında bir İstanbul mahkemesi Öcalan'ın yeniden yargılanma talebini 
reddetmiştir. Bakanlar Komitesi önümüzdeki toplantılarından birinde İstanbul 

mahkemesinin yeniden yargılamanın reddine ilişkin gerekçelerini değerlendirc
ccktir. 

Bakanlar Komitesi'nde gerekli uygulama önlemlerinin alınmasını bekleyen 

diğer davalar, güvenlik güçlerinin eylemleri hakkında ve görevi kötü kullanmaya 
karşı etkili çözümlere ilişkindir (bekleyen 93 dava). Bu davalar büyük ölçüde 
1 990'ların ilk yarısında gerçekleştirilen terörle mücadele sırasında meydana ge
len olayları ilgilendirmekle beraber, bazıları normal polis faaliyetlerine ilişkindir. 
Davalar sonuçlandınidığından bu yana bir dizi olumlu yasal reform gerçekleşti
rilmiştir. Komite sözkonusu reformların uygulanmasını yakından izlemektedir. 
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Bunların yanı sıra, ifade özgürlüğüne ilişkin 115 dava uygulamanın denetimi 
için Bakanlar Komitesi'nde beklemektedir. Bu davalar büyük ölçüde 2004 yılın
da değiştirilen eski Türk Ceza Kanunu'nun, bazıları ise Terörle Mücadele Kanu
nu'nun maddeleriyle ilgilidir. Bu hükümlcrin uygulanması, Bakanlar Komitesi ta
rafından Türk mahkemelerinin içtihat hukukunun yanı sıra kovuşturma uygula
maları ışığında değerlendirilecektir. (ifade özgürlüğüyle ilgili bölüme bakınız.) 

Kıbrıs davasında, Bakanlar Komitesi eğitim ve din özgürlüğüne ilişkin ön
lemleri, bu konuları Aralık 2006'daki toplantısında kapatmaya yönelik olarak in
celemeye karar vermiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi 2004 yılında tekrar faaliyete 
gcçirilmiştir. Bununla beraber, Bakanlar Komitesi kayıp şahısların akıbetinin be
lirlcnebilmcsi için ek önlemlerin alınması gerektiği düşüneesindedir8. 

Son olarak, mülkiyet hakları konusunda9 AİHM, Türkiye'ye karşı Xenides
Arestis davasında, başvuru sahipleri ve Mahkemede bekleyen ilgili tüm diğer 
başvurular bağlamında, ihlalierin lazminine yönelik etkili bir yol sağlanması ge
rektiğine hükınctmiştir. Geçen süre zarfında etkili bir tazmin yolu sağlanıp sağ
lanmadığı konusunda AİHM henüz bir karara varmamıştır. 

İnsan haklarının geliştirilmesi ve gözetilmesi konusunda, İnsan Hakları Baş
kanlığı ve 931 İlçe İnsan Hakları Kurulu insan hakları alanında eğitim vermeye 
ve insan hakları ihlal iddialarını incelemeye devam etmiştir. Ocak ve Haziran 
2006 arasında 778 başvuru alınmıştır. Bu başvuruların büyük çoğunluğu, sağlık 
ve hasta hakları, aynıncılığın önlenmesi, mülkiyet hakkı ve sosyal güvenlik hak
larına ilişkindir. 

Bununla beraber, İnsan Hakları Başkanlığı'nın Hükümetten bağımsız olması 
sağlanamamış olup, personeli yetersiz ve bütçesi sınırlıdır. Eylül 2005'tc istifa 
eden Başkanın yerine henüz bir atama yapılmamıştır. Başbakanlığa bağlı çalışan 
İnsan Hakları Danışma Kurulu, Ekim 2004'te Türkiye'de azınlık hakları konu
sunda bir rapor yayımlamasından sonra bir faaliyette bulunmamıştır. Bu Kurul, 
STK'lar, uzmanlar ve Bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir yapıdır. 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetleri 
kabul ederek ve bölgelerde araştırma-inceleme ziyaretlerinde bulunarak aktif bir 
rol oynamaya devam etmiştir. Komisyon, Ekim 2005 ile Haziran 2006 arasında 
864 başvuru almıştır. Ocak 2006'dan beri birçok araştırma yapmış ve üç raporu 
nihailcştirmiştir. Komisyona, yasama rolü olmamasından dolayı, insan haklarını 

etkileyen yasa tasarıları hakkında danışılmamaktadır. 

Genel olarak, Türkiye uluslararası insan hakları sözleşmelerinin onaylanması 
ve AİHM kararlarının uygulanması konularında ilerleme kaydetmiştir. Bununla 
beraber, insan haklarına ilişkin kurumsal çerçevenin geliştirilmesine ihtiyaç bu
lunmaktadır. 
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Medeni ve siyasi haklar 

işkence ve kötü muameleye ilişkin olarak kapsamlı bir yasal çerçeve bulun
maktadır. işkence ve kötü muamele vakalanndaki azalma eğilimi devam etmektedir. 

Gözaltı uygulamaları ve sürelerine ilişkin reformlar uygulamada olumlu so
nuçlar doğurmuştur. Polis ve Jandarma gözetiminde bulunan kişilerin tıbbi mu
aycnelerine ilişkin düzenleme, Avrupa işkencenin Önlenmesi Komitesi'nin önce
ki tavsiyelerine uygunluk göstermektedir. 

Ancak, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yasal reformların uygulamaya geçiril
mesi halen bir sorundur. Bilhassa gözaltı merkezleri dışında işkence ve kötü mu
amele vakaları rapor edilmektedir. 

Ceza Muhakcmesi Kanunu ve Ceza infaz Kanunu'nun bazı maddeleri bağla
mında, gözaltındaki kişinin yakınlarının haberdar edilmesi ve avukat yardımı al
ma hakkı uygulamaları yeknesaklık göstcrmcmektcdir. Ayrıca, Ceza Muhakemc
si Kanunu işkence altında alınmış ifadelerin kullanımına ilişkin kurallar koymuş 
olmasına karşın, sözkonusu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış ifade
ler hakkındaki şüpheler devam etmektedir. 

Tıbbi muayenelerin gizliliği ve niteliğine yönelik kaygılar devam etmektedir. 
Adli Tıp Kurumu'nun bağımsızlığının güçlendirilmesi ve İstanbul Protokolü'nün 
ülke çapında uygulanmasını tcmincn daha çok çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
İnsan Hakları Kurulları'nın kanun uygulayıcı kurum ve kuruluşların yerinde de
netlenmesi hususunda daha belirgin bir rol üstlcnmesi gerekmektedir. Ekim 
2005'tcn bu yana İnsan Hakları Kurulları karakol ve gözaltı merkezlerine 992 zi
yaret gcrçckleştirmişlerdir. 

Mart ve Nisan aylarında bölgede meydana gelen olaylar ışığında, Güneydoğu 
Anadolu'daki insan hakları durumu özel kaygı uyandırmaktadır (bkz. Güneydo
ğu Bölümü). Sözkonusu olaylar sonucunda 200'ü çocuk olmak üzere 550 kişi gö
zaltına alınmıştır. Diyarbakır Barosu, yetkililere 70'in üzerinde kötü muamele 
şikiiycti iletmiştir. Bu şikayctlcrin 39 tanesi hakkında soruşturma başlatılmıştır. 

Diyarbakır'daki olaylar sırasında, gözaltındaki kimselerin adli tıp muayenele
ri gözaltında bulundukları yerlerde gerçekleştirilmiştir. Bu durum, gerek Adalet 
ve Sağlık Bakanlıklarınca yayımlanan gcnclgclerin, gerek tıp mcsleğinin bağım
sızlığının ihlali niteliği taşımaktadır. 

Terörle Mücadele Kanununun Haziran 2006 ayında uygulamaya konulan ye
ni hükümleri işkence ve kötü muameleyle mücadeleyi zaafa uğratma riskini içer
mektcdir (bkz. Parlamento Bölümü). 

Verilen mahkümiyet kararlarında 2003 yılından bu yana artış olmasına karşın, 
suç işleyen kamu görevlilerinin cezasızlığı endişe kaynağı olmaya devam etmek
tedir. 
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Genel olarak, Türk mevzuatı işkence ve kötü muameleye karşı kapsamlı ted
birler içermektedir. Son rapordan bu yana işkence ve kötü muamele vakalarında 
azalma meydana gelmiştir. Ancak, gözaltı merkezleri dışındaki vakalar, Güney
doğu'daki insan hakları ihlalleri ve suç işleyen kamu görevlilerinin cezasızlığı 
hususları kaygı uyandırmaktadır. 

Adalete erişim ve savunma hakkı bağlamında, gözaltındaki kişilerin avukat
lık hizmetinden faydalaruna hakları bulunmaktadır ve yeni Ceza Muhakernesi 
Kanunu uyarınca avukat bulunmaksızın alınan ifadeler kanıt olarak kabul görmc
rnektedir. Ancak, anılan Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönernde alınan 
ifadelerin gözden geçirilmemiş olması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir 
(Bkz. işkence ve kötü muamele bölümü). 

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana, savun
ma avukatlarının atanması hususunda önemli bir artış kaydedilmiştir. Cezaevi 
sistemi bağlamında, Türkiye, 2004 yılında gerçekleştirilen yasal reformlan uygu
lamaya koymak üzere yönetmelikler kabul etmiştir. Fiziki altyapı koşulları iyileş
tirilmeye devam edilmekte, eğitim güçlcndirilmektedir. 

Cezaevlerine ilişkin öne çıkan sorunlar; ortak faaliyet eksikliği, cezaevi gö
revlileri ve mahkumlar arasında etkileşirnin sınırlı olması; sağlık hizmetleri ve 
psikiyatrik hizmetlerin yetersizliği ve koğuşların aşırı kalabalık olmasıdır. 

Cezaevi çalışanlarınca kötü muamele vakaları rapor edilmiştir. BM işkence
nin Önlenmesi Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol'ün henüz onaylanmamış olma
sı nedeniyle, sivil ve askeri cezaevleri bağımsız denetime açık değildir. 

Ağırlaştırılmış rnüebbet hapis hükmüne çarptırılrnış rnahkurnlara verilen hüc
re hapsi uygulaması aşırıdır. Bu uygulamanın, mümkün mertche kısa süreler için 
ve bahsekonu kimsenin kişisel risk değerlendirmeleri temelinde yapılması gerek
mektedir. 

(Basın dahil) ifade özgürlüğü bağlamında, Adalet Bakanlığı yazılı ve görsel 
medya ile ilgili ifade özgürlüğü alanında açılan davalara ilişkin Ocak 2006'da bir 
genelge yayınlamıştır. Genelge ilc savcılara gerek Türk mevzuatını gerek 
AİHS'yi dikkate almaları hususunda talimat verilmiştir. Genelge ilc ayrıca, yazı
lı ve görsel medya hakkındaki cezai soruşturmaların ve davaların aylık izlenmesi 
rnekanizması tesis edi !miştir. 

Yerel ve bölgesel düzeyde Türkçe dışındaki ,dillerde yayın hususunda bazı 
ileriemelerin kaydedildiği söylenebilir (bkz. Kültürel Haklar bölümü ve 1 O. fasıl). 

Ancak, şiddet içermeyen görüşlerin ifadesi hususunda yeni Ceza Kanununun 
bazı hükümlerine dayanılarak başlatılan kovuşturmalar ve mahkeme kararları cid
di endişe kaynağı olup, ülkede bir oto-sansür ortamının doğrnasına yol açabilir. 
Bu, bilhassa "Türklüğc, Curnhuriyct'e ve Cumhuriyet'in kurum ve kuruluşlarına 
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hakareti" cezalandıran 301 sayılı madde için geçerlidir. Sözkonusu madde, her ne 
kadar eleştiri amaçlı düşünce ifade etmenin suç teşkil etmediğine ilişkin bir hü
küm içerse de, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve insan hakları savunucula
rı hakkında kovuşturma amacıyla sıklıkla kullanılmıştır. 

Temmuz ayında, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, 301. madde hususun
da kısıtlayıcı bir içtihat gcliştirmiştir. Mahkeme, gazeteci Hrant Di nk için hükme
dilen ertelenmiş 6 ay hapis eczasını onamıştır. Bu karar, Dink'in Ermeni kimliği
ne ilişkin yazdığı bir dizi makalede TCK'nin 301. maddesi uyannca "Türklüğe" 
hakaret etmiş olmasına dayandırılmıştır. 

301. madde ilgili Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Aynı du
rum kovuşturmaya neden olan Ceza Kanununun şiddet içermeyen düşüncelerin 
ifade edilmesi ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan diğer hükümleri için de geçerlidir. 
Terörle Mücadele Kanununun ifade özgürlüğü üzerindeki potansiyel etkisi endi
şe uyandırmaktadır. (bkz. parlamento bölümü). 

Yakın dönemde Hükümet tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) üyelerinin atanma süreciyle ilgili olarak alınan kararlar, medya düzcnlc
yicisi kuruluşun bağımsızlığını zayıflatması bakımından endişe kaynağı oluştur
maktadır. 

Genel olarak, Türk toplumunda birçok konuda açık tartışma ortamı pekişmiş
tir. Bu cğilime rağmen, mevcut yasal çerçeve tarafından Avrupa standartlarıyla 
uyumlu hale getirilmiş ifade özgürlüğü henüz güvence altına alınmamıştır. 

Toplanma özgürlüğüyle ilgili olarak toplantı ve gösteriler geçmişe oranla 
daha az sınırlamaya tabidir. Buna rağmen özellikle gösterilerin izinsiz yapıldığı 
bazı durumlarda güvenlik kuvvetleri aşırı güç kullanmıştır. 

Mart 2005'teki kadın hakları konulu gösteri sırasında gerçekleşen olaylara 
dair başlatılan idari soruşturma neticelendirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlü
ğü'nün üç görevlisine "maiyetlerindeki memurları eğitme ve denetleme görevini 
ihmal" den uyarı cezası verilmiştir. Altı polis memuru ise "göstericileri dağılırken 
orantısız güç kullanmak ve aşağılayıcı bir şekilde davranmak ve konuşmak" suç
ları nedeniyle maaş kesintisi cezasına çarptırılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Savcı
lığı'nca yedi polis memuru hakkında başlatılan soruşturma halen devam etmekte
dir. 

Dernek kurma özgürlüğüyle ilgili olarak, yasal çerçeve uluslararası stan
dartlarla genel olarak uyumludur. Kasım 2004 'tc kabul edilen Demekler Kanunu 
başta olmak üzere, demekieric ilgili mevzuatta gerçekleştirilen reformların uygu
lama alanında olumlu etkileri olmuştur. 

Bununla birlikte, yurtdışından maddi yardım alınmasıyla ilgili olarak resmi 
makamlara bildirimde bulunma gerekliliği STK'lar için çeşitli güçlük ve ağır pro-
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scdürlcrc sebebiyet vermektedir. Ayrıca, derneklerin aksine, vakıflar hala Türki
ye dışında gerçekleştirilen ve uluslararası örgütlcrcc finanse edilen projelere baş
vurmadan önce izin almak mecburiyetindedirler. 

Derneklerin tesciline ilişkin bazı güçlükler devam etmektedir. Diyarbakır 
Protestan Kilisesi ve Yehova Şahitleri'nin demek kurma talepleri aleyhinde dava 
açılmıştır. İki vakada da mahkemeler derneklerin lehine karar vermiştir. Nisan 
2006'da Diyarbakır'daki bir mahkeme tarafından bir Kürt derneği hakkında tüzü
ğünde Kürt arşivi, müzesi ve kütüphanesi oluşturmak ve faaliyetlerini Kürtçe ola
rak gerçekleştirmek hedefleri bulunması nedeniyle kapatma kararı verilmiştir. Eş
cinsel demekleri geçmişte olduğundan daha az güçlükle karşılaşmaktadır. Bunun
la birlikte, bu demekler de zaman zaman adli kovuşturmaya tabi tutulmaktadır. 

Siyasi partilere ilişkin olarak, aralarında DEHAP ve HAKPAR'ın da bulun
duğu çeşitli siyasi partiler hakkındaki davalar devam etmektedir. Türk Siyasi Par
tiler Kanununu AB uygulamalarıyla uyurulaştırma konusunda ilerleme kaydedil
memiştir. Siyasi partilerin Türkçe dışında bir dil kullanmalarına izin vcrilmemck
tcdir. Siyasi Partiler Kanunu'nun, siyasi partilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla oluşturulan standartlar doğ
rultusunda faaliyet göstermelerine izin verilmesini sağlayacak şekilde tadil edil
mesi gerekmektedir. 

Sivil toplum örgütlerine ilişkin olarak son dönemdeki reform ortamı olum
lu gelişmelere yol açmıştır. Özellikle yeni Demekler Kanunu'nun kabulünden bu 
yana sivil toplum örgütleri seslerini nispeten daha iyi duyurmakta ve daha iyi ör
gütlenebilmektcdir. Türkiye'de aralarında 80.000 tescilli derneğin ve içinde mes
leki derneklerin de bulunduğu yüzlerce oda ve sendikanın var olduğu örgütlenme
lerde giderek artan bir çeşitlilik söz konusudur. 

Dini özgürlüklere ilişkin olarak ibadet özgürlüğüne saygı genel olarak de
vam etmektedir. 

Nisan ayında İçişleri, Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıkları, ABGS ve İstan
bul Valiliği temsilcilerinden oluşan bir heyet, gayrımüslim cemaatlerin sorunları 
ve bu sorunların olası çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunmak 
üzere İstanbul'daki gayrimüslim toplulukların liderlerini ziyaret etmiştir. 

Nüfus cüzdanı gibi bazı kişisel evraktaki dini inanç bclirtme zorunluluğunun 
Nisan 2006'da kaldırılmış olmasına rağmen bu evrakın hala din hanesini taşıma
sı aynıncı uygulamaların devam etmesi olasılığına zemin yaratmaktadır. Bu endi
şe verici bir durumdur. 

Ayrıca, bazı sorunlar hala devam etmektedir. Gayrımüslim dini cemaatlerin 
tüzel kişiliğe sahip olma imkanı bulunmamakta ve mülkiyet haklarına dair kısıt
lamalar devam etmektedir. Bu cemaatler vakıflarını yönetme ve mülklerini hukuk 
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yoluyla geri alma konularında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Danıştay'ın Vakıf
lar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) vakıfların yönetimini devralma yetkisini daral
tan Haziran 2005 kararı rapor dönemi boyunca uygulanmamıştır. Bu çerçevede 
yönetimi halen VGM kontrolü altında bulunan Büyükada Rum Kız ve Erkek ye
timhanesi konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Yeni Vakıflar Kanunu'nun yukarıdaki hususlar üzerindeki etkisi bu Kanun 
yürürlüğe girdiğinde değerlendirilecektir. 

Ayrıca, din adamlarının eğitimi ve yabancı din adamlarının Türkiye'de çalış
maları konusundaki kısıtlamalar devam etmektedir. Türk mevzuatı sözkonusu ee
maatler için özel çerçevede yüksek dini öğretim imkanı sağlamamaktadır. Heybe
liada Rum Ortodoks Ruhhan Okulu hala kapalıdır. Ekümenik Patriğin dini unva
nının kamusal alanda kullanımı hala yasaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ve yerel dini makamların vaaz ve yayınları zaman 
zaman misyonerlik faaliyetlerine karşı hasmane tutum sergileyebilmcktedir. Gay
rimüslim cemaatlerin din adamianna ve ibadet yerlerine saldınlar yapıldığı rapor 
edilmiştir. Karadeniz bölgesindeki Trabzon ilinde Şubat 2006'da gerçekleşen Ka
tolik rahip Andrca Santoro cinayeti ilc ilgili duruşma failin ağır cezaya mahkum 
edilmesiyle sonuçlanmıştır. Süryanilcrc karşı da bazı olaylar vuku bulmuştur. 

Alevi topluluğun durumuna dair hiçbir gelişme olmamıştır. Aleviler ibadetha
nelerini (Cemevleri) açınakla güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Cemevleri ibadet
hane olarak tanınmamakta ve resmi makamlardan mali yardım alamamaktadırlar. 

Alevi ailelerin çocukları okullarda kendi özgünlüklerini tanımayan zorunlu 
din eğitimine tabi tutulmaktadır. Zorunlu din eğitimine dair bir dava halen Avru
pa İnsan Hakları Mahkemesinde görülmektedir. Önümüzdeki seneden itibaren or
ta öğretim müfredatında Alevilere değinilmesi öngörülmektedir. 

Genel olarak, ibadet özgürlüğüne saygı duyulmaya devam edilmektedir. An
cak gayrimüslim cemaatlcrin karşılaştıkları zorluklara dair hiçbir gelişme kayde
dilmemiştir. Ayrıca Aleviler aynıncı uygulamalarla karşı karşıya kalmaya devam 
etmektedirler. 

Ekonomik ve Sosyal Haklar 

Kadın haklarına ilişkin olarak, "namus cinayetleri, kadın ve çocuklara yö
nelik şiddet" ilc ilgili olarak kurulan Parlamento Komisyonu raporunu tamamlan
mıştır. Basında geniş yankı bulan rapor, uygulamaya yönelik bazı tavsiyeler içer
mektedir. Raporda yer alan tavsiyeler konusunda Temmuz ayında yayımlanan 
Başbakanlık Genelgesiyle, şiddetin önlenmesine öncelik verilmek suretiyle atıla
cak adımlar sıralanmış ve bunlardan sorumlu olacak devlet kurumları belirlen
miştir. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, bu faaliyetlerin eşgüdü
münü sağlamakla görevlendirilmiştir. 
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2004 yılı Ekim ayında Hürriyet Gazetesi tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı ve 
İstanbul Valiliği işbirliğinde başlatılan "Aile içi şiddete son" kampanyası ikinci 
aşamasına geçmiştir. Ulusal gazete ve televizyon kuruluşlarının çoğu, kız çocuk
larının eğitimine yönelik bir kampanyaya destck vermişlerdir. 

Yasal çerçeve genel olarak tatmin edici olmakla birlikte uygulamada zorluk
lar sürmektedir. Ailenin Korunma~ı Yasası sadeec kısmen uygulanmaktadır. Yeni 
Ceza Kanununda yer alan töre cinayetlerini suç için ağırlaştıncı sebep olarak ka
bul eden hükümlere rağmen mahkemelerce alınan kararlar yeknesak bir tablo çiz
memcktedir. Bazı vakalarda mahkemeler en yüksek sınırdan (ömür boyu hapis) 
cczalara hükmcdcrkcn, diğerlerinde, özellikle de suçu işleyen reşit değilse daha 
hafif eczalar vcrebilmcktcdir. 

Töre cinayetleri ve aile baskısı sonucunda meydana gelen kadın intiharları 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde devam etmektedir. Bununla 
beraber, bu tür olaylar ve genel olarak aile içi şiddet konularında güvenilir veri 
mevcut değildir. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörünün ilk 
bulgularına göre, intiharların sebepleri zorla evlilik, aile içi şiddet ve üreme hak
kından mahrum bırakılmaktır. Yoksulluk, kcntleşmc, yerinden edilme ile iç göç 
ve böylelikle kadının değişen sosyoekonomik konumu intihar vakalarının gerçek
leştiği çerçcveyi ortaya koymaktadır. Kadın intiharları, özellikle Güneydoğu'da 
yeterince soruşturulmamaktadır. 

Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde kız çocukları hala doğumla birlikte nüfusa 
kaydettirilmemektcdir. Bu durum, bu kızlar ve kadınlar uygun şekilde izleomedi
ği için zorla evlilik ve törc cinayetleriyle mücadeleyi güçlcştirmcktcdir. 

Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik sığınma evlerinin arttırılması 
gerekmektedir. Meclis tarafından 2004 yılı Temmuz ayında kabul edilen Yerel 
Yönetimler Kanununda yer alan hükümler henüz tam olarak uygulanmamaktadır. 
Nüfusu 50.000'in üzerinde olan tüm Belediyelcr, sığınma evi sağlamakla yüküm
lüdür. 

Kadınlar, eğitimsizlik ve yüksek okuma-yazma bilmeme oranı yüzünden ay
nmcı uygulamalara karşı korumasız kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNI
CEF tarafından yürütülen kıziann eğitimi kampanyası, aksi takdirde okula gide
rneyecek olan 62,000 kız çocuğunun 2005 yılında okula başlamasını sağlamıştır. 
2006 yılında kampanya 81 ilin tümüne yayılmıştır. Okula kayıtları arttırmak ve 
okulların fiziksel koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenlenen özel sektör kam
panyaları da devam etmiştir. 

Kadınların parlamento ve yerel yönetimlerdeki temsil oranındaki düşüklük ve 
işgücü piyasasına hakim olan ayrımcılık devam etmiştir. Kadının işgücü piyasa
sına katılımı, OECD ülkeleri arasında en düşüktür. (bkz. 19. Bölüm Çalışma ve 
Soysal Güvenlik) 
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Kurumsal kapasite açısından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, personel sı
kıntısı çekmektedir. Kadının Statüsü Danışma Kurulu rapor döneminde toplan
mamıştır. 

Genel olarak, Türkiye'de kadın hakları konusunda artan bir kamuoyu duyar
lılığı oluşmuştur. Ancak, özellikle ülkenin yoksul bölgelerinde kadın haklarına 
tam saygı kritik bir sorun olmaya devam etmektedir. Yasal çerçeve genel olarak 
tatmin edici olsa da uygulama yetersiz kalmaktadır. 

Çocuk hakları bakımından, çocuklar için eğitim hakkı, özellikle kız çocuk
ları açısından bazı bölgelerde sorunlu durumdadır. Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Fonu tarafından yeni başlatılan 'şartlı mali transfer' programı, hedef aile
lcre okul çağındaki çocuklarını okula göndermeleri şartıyla teşvik ve tazminat 
sağlamaktadır. Düşük düzeydeki okula kayıt sorununu çözmek amacıyla kayıt 
kampanyaları sürdürülmeli ve özellikle Güneydoğu'nun kırsal kesimlerinde oku
la katılımı artıracak şekilde güçlendirilmelidir. 

Sokak çocukları, çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği önemini korumaktadır. 
Türk İş Kanunu, 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmasını yasaklamaktadır. 
Ancak sözkonusu kanunun uygulanmasında eksiklikler mevcuttur. 

2005 yılı Temmuz ayında kabul edilen Çocuğun Korunması Kanunu, sorun
lu, adli tahkikat altında bulunan veya hüküm giymiş çocukların haklarını ve esen
liğini korumayı amaçlamaktadır. Sözkonusu kanunun ilgili Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) sözleşmelerine uyumlu olarak daha etkin şekilde uygulanması ge
rekmektedir. 

2005 yılı sonlarında Malatya'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgcme Kuru
mu'na (SHÇEK) bağlı bir yetimhanedcki çocuklara kötü muamelenin ortaya çık
ması, Türkiye'deki çocuk koruma sisteminin eksikliklerini ortaya koymuştur. 

Özürlülere ilişkin olarak 2005 yılında yürürlüğe giren Özürlüler Kanunu'nu 
takiben uygulamaya dönük çeşitli mevzuat yayımlanmıştır. Bunlar, özürlüler için 
işyeri ve eğitim hizmetleri alanlarını kapsamaktadır. Özürlüler için merkezi olma
yan yapıların ve hizmetlerin sağlanması ve özürlü çocukların eğitim imkanlarına 
kavuşabilmesi için ilave çaba gösterilmesi gereklidir. 

Ruh sağlığı hususunda, hizmetin kalitesi bakımından, özellikle önemli farklı
lıkların görüldüğü kırsal kesimde büyük eksiklikler mevcuttur. Türkiye'deki en 
büyük ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, uyarlanmamış elektrokonvulsif terapi 
(ECT) uygulamasını bırakmıştır. Ancak bu uygulamanın hala ülke çapında yasak
lanması ve bireysel tedavi planının bir parçası olarak uyarlanmamış clcktrokon
vulsif terapi (ECT) uygulaması konusunda yazılı talimatların oluşturulması ge
rekmektedir. Bu alanda Dünya Bankası ilc işbirliği içinde devam eden çalışmala
rın, özellikle ruh sağlığıyla ilgili bir yasa oluşturulmasına yönelik olarak yoğun-
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laştınlması gerekmektedir. Rehabilitasyon merkezlerinin genelde yeterli altyapı
sı, kaynakları ve nitelikli personeli bulunmamaktadır. Aileleriyle yaşayan ruhsal 
özürlüler devletten çok az yardım almaktadır. 

Sendikal haklar bağlamında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Hükümet bu alanda halen yürürlükte olan iki yasayı değiştirmeye yönelik iki 
mevzuat tcklifini sosyal ortaklara sunmuştur. Ancak, bu konuda başka ilerleme 
kaydedilmemiş ve hükümet tarafından resmi bir yasama girişiminde bulunulma
mıştır. 

Genel olarak, örgütlenme hakkı ve grcv hakkı da dahil olmak üzere toplu söz
leşme hakkıyla ilgili önemli kısıtlamalar hala devam etmektedir. Toplu sözleşme 
imzalanabilmesi için şirket ve sektörler düzeyinde uygulanan eşikler ile sendika
lara üye olmaya ilişkin karmaşık işlemler hala yürürlüktedir. Gazetecilerin sendi
kalaşma ve toplu sözleşme konularında karşılaştıkları zorluklar sürmektedir. 

Türkiye, özellikle 87 (kuruluşların özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korun
ması) ve 98 (örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı) No'lu sözleşmeler bağlamında 
ILO standartlarının hala gcrisindedir. Türkiye, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı'nı Eylül 2006'da onaylamış, ancak 5. (örgütlenme hakkı) ve 6. (grev hakkı 
da dahil olmak üzere toplu sözleşme hakkı) maddeler üzerindeki çekincelerini ko
rumuştur (Bakınız Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam). 

Nisan 2006'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı seçilmiş temsilci
lerinin Sendikalar Kanununun gerektirdiği 1 O yıllık tecrübeye sahip olmadıkları 
gerekçesiyle Gıda-İş Sendikası'na dava açmıştır. İş Mahkemesi sendikayı kapat
ma kararı vermiş, ancak Temyiz Mahkemesi usule ait nedenlerden dolayı bu ka
rarı bozmuştur. 

Azınlık hakları, kültürel haklar ve azınlıkların korunması 

Türkiye'nin azınlık haklarına yaklaşımı değişmemiştir. Türk makamianna 
göre, Türkiye'deki azınlıklar, I 923 Lozan Anlaşması uyarınca, sadeec gaynmüs
Iim topluluklardan oluşmaktadır. Resmi makamlar tarafından uygulamada Lozan 
Anlaşması'yla bağlantılandırılan azınlıklar Yahudiler, Ermeniler ve Rumlardır. 
Bununla birlikte, Türkiye'de ilgili uluslararası ve Avrupa standartları çerçevesin
de azınlık olarak tanımlanması mümkün olabilecek başka topluluklar da vardır. 

AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri'nin (MAYK) Şubat 2005'tc Anka
ra'ya yaptığı ziyaretin devamı getirilmemiş ve Türkiye'deki ulusal azınlıkların 
durumuna ilişkin diyalog başlatılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Tür
kiye ve MAYK arasında böyle bir diyalogun derinleştirilmesi gereklidir. Diyalo
gun azınlıkların eğitimi, azınlık dilleri, azınlıkların kamu hayatına katılımı ve 
azınlık dillerinde basın-yayın gibi ilgili alanlan da kapsamasına ihtiyaç vardır. 
Bu, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğin sağlanması, azınlıklara saygı gösterilmesi ve 
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korunması açısından uluslararası standartiara ve AB üye ülkelerindeki en iyi uy
gulamalara daha fazla uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. 

Türkiye'nin BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne (ICCPR) azınlıkla
rın hakları konusunda koyduğu çekince - ki bazı AB üye ülkeleri buna Sözleş
me'nin amaç ve hedefleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle itiraz etmişlerdir - ve 
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ne (ICESCR) eğitim hak
kı konusunda koyduğu çekince2 endişelcre neden olmaktadır. 

Türkiye, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşme
si'ni ve Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı'nı imzalamamıştır. 

Eğitim bağlamında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa !rkçılık ve Hoşgö
rüsüzlükle Mücadele Komisyonu'nun (ECRI) okul müfrcdatları ve ders kitapları 
ilc azınlık okullarının işleyişi hakkında 2005 yılında yaptığı tavsiyeler geçerlili
ğini korumaktadır. Okul kitaplarındaki aynıncı ifadclerin kaldırılması konusunda 
ilave çabaya ihtiyaç vardır. Çift müdürlük uygulaması da dahil olmak üzere azın
lık okullarının yönetimi konusu halen sorun teşkil etmektedir. 

Mülkiyet konusunda sıkıntılar yaşayan Süryanilerin durumuyla ilgili bir iler
leme kaydedilmemiştir. Türk vatandaşlığını kaybetmiş Süryaniler mülklerini tapu 
siciline kaydettirememektedirler. Bu bağlamda, mülkiere el konulması ile ilgili şi
kayetler artmıştır. 

Rum azınlık sorunlarla karşılaşmaya devam etmektedir. Bu sorunlar özellikle 
eğitim ve mülkiyet haklarıyla ilgilidir. Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum azınlı
ğın malları Türk makamları tarafından müsadere edilme ve açık artırınayla satıl
ma tehdidi altındadır. 

Kültürel haklar bağlamında, Diyarbakır'daki iki yerel televizyon kanalına 
ve Şanlıurfa'daki bir radyo kanalına Kürtçe yayın yapma izni verilmiştir. Ancak, 
film ve müzik programı yayınları dışında süre kısıtlamaları uygulanmaktadır. Şar
kılar dışında bütün yayınlara Türkçe altyazı konulması veya yayınların Türkçeye 
çevrilmesi zorunluluğu yayınları teknik olarak zorlaştırmaktadır. Kürtçe öğreten 
eğitim programlarının yayını yasaktır. (Bakınız: fasıl 10) 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Kürtçe dahil beş dilde yayın yap
maya devam etmiştir. Ancak, beş dilde yapılan TRT yayınlannın süresi ve kapsa
mı çok kısıtlıdır. 2004 yılında kabul edilen yasanın uygulamaya geçmesinden 
sonra ulusal düzeyde yayın yapan hiçbir özel kuruluş Türkçe dışındaki bir dilde 
yayın yapmak için başvuruda bulunmamıştır. 

Anadilleri Türkçe olmayan çocuklar Türk kamu eğitim sisteminde anadilleri
ni öğrcnememektcdirler. Bu şekilde bir eğitim sadece özel eğitim kurumlarında 
yapılabilmektedir. Kürtçe öğreten bu tür kursların tümü 2004 yılında kapatılmış
tır. Bu nedenle, halen kamu veya özel eğitim sisteminde Kürtçe öğrenme imkanı 
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bulunmamaktadır. Türkçe bilmeyen kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolay
laştırmak için alınmış bir önlem yoktur. 

Yukanda belirtildiği gibi, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca siyasi hayatta 
Türkçe dışındaki dillerin kullanımı yasaktır. Kürtçe yapılan bir konuşma ile ilgi
li olarak Haklar ve Özgürlükler Partisi'ne (HAK-PAR) karşı açılan dava devam 
etmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu'daki duruma ilişkin olarak, terör eylemlerinden doğan 
zararların tazmini konusunda ilerleme kaydedilmiştir. AİHM tazminat yasasının, 
ikamet ettikleri yerlerdeki varlıklarına erişmelerine izin verilmeyen kişilere yeter
li tazminatın sağlanmasına imkan tanırlığına hükmetmiştir. 

Tazmin süreci devam etmektedir. Tazminat taleplerini ele almak üzere kuru
lan Zarar Değerlendirme Komisyonları bugüne kadar 215.981 civarında başvuru 
kabul etmiştir. 2006 Eylül ayı itibarıyla bu taleplerin takriben 33.299'u işleme ko
nulmuştur. 

Güneydoğu'daki durum AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın şidde
te yeniden başlamasından bu yana kötüleşmiştir. Kasım 2005-Haziran 2006 döne
mi boyunca 44 askeri personelin, 5 polisin ve 13 sivilin ölümüne yol açan 774 te
rör saldırısının gerçekleştirildiği bildirilmiştir. 

PKK mensubu bazı teröristlerin Mart ayı sonundaki cenaze törenlerinin ardın
dan, Diyarbakır'da gösteriler düzenlenmiş ve gösteriler bölgedeki diğer şehirlere 
de yayılmıştır. Göstericiler polislere, sivil halka ve işyerlerine saldırmıştır. Göste
riciler ilc polis ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda üçü çocuk olmak üze
re on sivil hayatını kaybetmiştir. Pek çok sivil de yaralanmıştır. Ambulanslar da
hil olmak üzere güvenlik güçlerince aşırı ve keyfi kuvvet kullanıldığına dair yay
gın haberler mevcuttur. Sözkonusu ölüınierin nedenlerini belirlemek için soruş
turmalar sürmektedir. 

Mart ayındaki gösterilerin tetiklediği şiddetin, insan hakları durumu üzerinde 
olumsuz etkisi olmuştur. 700'den fazla kişi tutuklanmış ve kötü muamele vakala
nnın gerçekleştiği bildirilmiştir. 

Terörist faaliyetlerdeki tırmanış sonucunda Güneydoğu'daki bazı kentlerde 
yollara barikat ve kontrol noktaları kurulması gibi çeşitli güvenlik tedbirleri yeni
den uygulanmaya başlanmıştır. Mevzuat konusunda ise Haziran 2006'da Terörle 
Mücadele Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. (Parlamentoya ilişkin bölü
me bakınız.) 

Kasım 2005'te bir kişinin ölümüne ve yaralanmalarasebep olan Şemdinli'de
ki bombalama olayının da bölgedeki duruma olumsuz etkisi olmuştur. Van'daki 
mahkeme bombalama olayından sorumlu tutulan iki jandarma görevlisi ve jan
darmaya muhbirlik yaptığı bildirilen eski bir PKK üyesine ağırlaştırılmış hapis 
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cezası verilmesi yönünde karar almıştır. Şemdinli olaylarını soruşturmak üzere, 
Kasım 2005'tc Parlamento'da bir komisyon kurulmuştur. Sözkonusu Komisyon 
raporunu henüz yayımlamamıştır. 

Güneydoğu'daki ekonomik durumun genel görünümündeki olumsuzluklar sü
regelmekte olup, sorunun çözümüne yönelik kapsamlı bir plan da mevcut değildir. 
Başbakan Erdoğan'ın 2005 yılında, "Kürt sorunu" olarak tanımladığı meselcnin 
demokratik yöntemlerle çözülmesi gereğini vurguladığı olumlu beyanının arkası 
gelmemiştir. Resmi makamlar ve yerel siyasetçiler arasında hemen hemen hiç di
yalog bulunmamaktadır. Bunun yanında yerel yöneticiler hakkında davalar açıl
maktadır. Ayrıca, seçim yasasında yer alan yüzde on barajı ülke çapındaki en bü
yük siyasi partiler haricindeki partilerin Parlamentoda temsilini zorlaştırmaktadır. 

AiHM'nin Ocak 2006'daki Türkiye'ye karşı içycr davasına ilişkin kararına 
rağmen, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanun 'un uygulanması bazı endişelere yol açmaktadır. Genel olarak, lazmin ko
misyonlarınca uygulanan yöntemlerde farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Ko
misyonlar geniş bir takdir hakkına sahiptir ve prosedürler ağır şekilde işlemekte
dir. Bu da ödemelerin yavaşlamasına neden olmaktadır. Tazminatların seviyesine 
ilişkin olarak da endişeler bulunmaktadır. 

Bunun yanında, lazminata hak kazanılması için gerekli şartlar, bu kanundan 
potansiyel olarak yararlanabilecek kişileri kanun kapsamı dışında bırakabilecek 
niteliktedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin esasen hiçbir zaman var olmayan tapu 
senetleri de dahil olmak üzere bir çok belge sunmak gibi ağır bir ispat külfeti bu
lunmaktadır. 

Mülkierin yakılması ve tahrip edilmesi, öldürme, kaybolma ve işkence gibi 
yerlerinden olmuş kişilere karşı gerçekleştirilen insan haklan ihlalleri konusunda, 
tazminat ödenmesine dair yaklaşımda "uzlaşma" boyutu dikkate alınmamıştır. 

Yerlerinden olmuş kişilerin durumu endişe kaynağı olmaya devam etmek
tedir. "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Programı"nın uygulanmasından ve yerle
rinden olmuş kişilerin geri dönüşüne ilişkin politikaların geliştirilmesinden so
rumlu yeni bir resmi kurumun tesis edilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiş
tir. Hacettepe Üniversitesinin yerlerinden olmuş kişiler konusunda yürüttüğü ve 
siyasi yönlendirme sağlaması öngörülen çalışmasının yayımı crtelenmiştir. 

Yerlerinden olmuş kişilerin geri dönüşünü olumsuz etkileyen çeşitli faktörler 
bulunmaktadır. Bunlar temel altyapı ve sermaye eksikliği, sınırlı istihdam olanak
ları ve güvenlik durumudur. Özellikle çok sayıdaki karamayını geri dönüşler açı
sından ciddi caydırıcı etki doğurmaktadır. Yöneticilerin takdir yetkilerinin köye 
dönüşleri düzenleyen yasal ve idari hükümterin uygulanmasında büyük rolleri bu
lunmaktadır. 
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Köy korucuları sorununun çözümüne yönelik bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
Bunların aşamalı olarak ortadan kaldırılması için herhangi bir adım atılmamıştır. 

Güneydoğu'da normale dönüş ancak yerel makamlarla diyalog başlatılması 
suretiyle sağlanabilir. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması ve Kürt nüfusun hak 
ve özgürlüklerden tam olarak yararlanabileceği şartların tesis edilmesi için kap
samlı bir strateji izlenmelidir. Çözüme kavuşturulması gereken sorunlar arasında 
köy koruculuğu meselesinin yanısıra yerlerinden olmuş kişilerin geri dönüşü, terör 
mağdurlannın maruz kaldığı zararların lazmini ve kara mayınları bulunmaktadır. 

Çingeneler konusunda, İskan Kanununda 2006 Eylül ayında yapılan değişik
likle Çingenelere yönelik aynıncı hükümler kaldırılmıştır. 

Ancak, Yabancıların Türkiye'de İkarnet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'da 
Çingeneler aleyhinde aynıncı hükümler yer almaya devam etmektedir. 

Bilgi Üniversitesi tarafından son dönemde yapılan bir araştırmada, Türki
ye'deki Çingene nüfusun yaklaşık olarak 2 milyon olduğu belirtilmektedir. Çin
gene topluluklar barınma, eğitim, sağlık ve istihdam olanaklarından yararlanma
da aynıncı muamele görmektedir. Sıklıkla zorla tahliyeler yapılmaktadır. Tarihi 
bölgelerdeki kentsel dönüşüm projeleri, bu bölgelerde ikame! eden Çingene top
lulukların yaşadıkları yerlerden ayrılmalarına yol açmıştır.(Ankara-Çinçin, Zon
guldak-Ere, İstanbul-Sulukule) 

Rapor döneminde, Çingene toplulukların haklarını savunan yeni örgütler ve 
iki Çingene Birliği kurulmuştur. Bu örgütlerin kapasitelerinin artırılması ve kar
şılaştıkları sorunların net olarak ortaya konulması amacıyla çeşitli sivil toplum ör
gütü projeleri yürütülmüştür. 

Genel olarak, rapor döneminde Türkiye, kültürel çeşitliliğin sağlanması ve 
azınlıklara uluslararası standartlar çerçevesinde saygı gösterilmesi ve korunması 
konusunda kısıtlı ilerleme kaydetmiştir. 

2.3. Bölgesel Konular ve Uluslararası Yükümlülükler 

Kıbrıs 

Müzakere Çerçeve Belgesi ve Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde, Türki
ye'den, kapsamlı bir çözüm için uygun bir ortam hazırlanmasına katkıda bulunur
ken BM çerçevesinde ve Birliğin üzerine inşa edildiği ilkeler doğrultusunda Kıb
rıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik çabalarını devam ettirmesi; 
Ankara Anlaşmasını AB'ye katılan Kıbrıs dahil on yeni ülkeye leşmil eden Ek 
Protokolü tam olarak uygulaması ve en kısa zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti dahil 
tüm üye ülkelerle ikili ilişkilerini normalleştirmesine yönelik somut adımlar at
ması beklenmektedir. 
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Ayrıca, 21 Eylül 2005 tarihli dcklarasyonu çerçevesinde, AB, Ek Protokolün 
ayrımcılık yapılmaksızın tam olarak uygulanmasını ve ulaşım araçlarına yönelik 
kısıtlamalar dahil, malların serbest dolaşımı bağlarnındaki tüm engellerin kaldı
rılmasını beklemektedir. AB, bu konuyu yakından izieyecek ve tam uygulama du
rumunu 2006 yılı içinde dcğcrlcndircccktir. Deklarasyon, ayrıca, tüm üye ülkele
rin tanınmasının katılım sürecinin gerekli bir unsuru olduğunu vurgulamış ve 
Türkiye ile tüm AB üyesi ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin en kısa zamanda nor
malleştirilmesine atfettiği önemin altını çizmiştir. 

Türkiye çeşitli vesilelerle BM'nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulun
masına yönelik çabalarını desteklediği yönündeki taahhüdüne bağlı olduğunu ifa
de etmiştir. Türkiye, Şubat ayında Paris'te BM Genel Sekreteri Sayın Annan ve 
Cumhurbaşkanı Papadapoulos arasındaki toplantıda gündeme getirilen Kıbrıs 'ta 
iki toplum arasında teknik komiteler kurulmasına, Temmuz ayında BM öncülü
ğünde gerçekleştirilen görüşmelerde de mutabık kalındığı üzere desteğini belirt
miştir. 

Türkiye, Türkiye-AT Ortaklık Anlaşmasını 1 Mayıs 2004 'te üye olan on ye
ni ülkeye leşmil eden, Temmuz 2005'tc imzalanan ve katılım müzakerelerinin 
başiatılmasını sağlayan Ek Protokolü tam olarak uygulamamıştır. Türkiye, Kıbrıs 
Cumhuriyeti bandıralı gemiler ilc son ziyaret ettiği liman Kıbrıs olan gemilere !i
manlarını kullanma izni verınemeye devam etmektedir. Gemiciliğe yönelik bu tür 
kısıtlamalar çoğu zaman en ekonomik ulaşım yolunu engellemektc ve böylelikle 
malların serbest dolaşımına ve serbest ticarete engel teşkil etmektedir. Bunlar 
Gümrük Birliği Anlaşmasını ihlal etmektedir. Benzer kısıtlamaların hava ulaşımı 
alanında da uygulanmasına devam edilmektedir. 

Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı çeşitli vesilelerle Kıbrıs Türk Toplu
muna yönelik İzolasyon devam ettiği sürece Ek Protokolün uygulanmayacağını 
ifade etmişlerdir. Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından Ocak ayında sunulan" Kıb
rıs Konusunda Eylem Planı" da aynı yaklaşımı devam ettirmiştir. AB temsilcile
ri Türk Hükümetine sık sık Protokolün uygulanmasının yasal bir yükümlülük ol
duğunu ve Kıbrıs Türk Toplumunun durumuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini 
hatırlatmışlardır. 

Kıbrıs Cumhuriyetiyle ikili ilişkilerin normalleştirilmesinin hiçbir veçhesinde 
hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Türkiye Kıbrıs'ın OECD gibi bazı uluslararası 
kuruluşlara üyeliğini ve Wascnaar Anlaşması çerçevesinde Silah İhracı ve Çift 
Kullanımlı Mallara ilişkin Davranış İlkeleri Rehberi konusundaki düzenlemeye 
katılımını veto etmeye devam etmiştir. 

Aralık'ta Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, Türkiye'nin Myra Xenides-Ares
tis davasında "mülkiyetin korunması" ( Madde 8) ve "Konuta Saygı Gösterilme-
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si Hakkının" (madde I, Prokol I) ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mahkeme, bu da
vayla ve Mahkemeye yapılan benzer başvurulada ilgili olarak Türkiye'den bu ih
lallerin Sözleşme çerçevesinde ve verilen sürelerde etkin bir şekilde lazminini 
sağlayacak bir çözüm bulmasını talep etmiştir. AİHM bu süre zarfında sorunun 
yeterli düzeyde lazmin edilip edilmediği konusunda henüz karar vermemiş tir. 

Sınır Sorunlarının Barışçıl Yollardan Çözümü 

Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkilerini olumlu bir şekilde geliştirmeye devam 
etmişlerdir. İki ülke Başbakanlarının geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri iki gayrı
resmi görüşme ilc yüksek düzeyli temaslar sürdürülmüştür. 

2002 yılında başlatılan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki istikşafı görüşmele
rin 34. turu Mayıs ayında Atina'da yapılmıştır.Yunanistan Dışişleri Bakanının 
Haziran'da İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında yeni bir güven artırıcı önlemler pa
keti kabul edilmiştir. Paket, iki ülke arasında sınırı oluşturan Mcriç/Evros nehri 
üzerinde yeni bir köprü inşası ile doğal afetierin önlenmesi için sivil bir ortak gö
rev gücü kurulmasını ihtiva etmektedir. Türkiye'nin Eskişehir kentinde Ortak Ha
va Harekat Merkezi ilc Yunanistan'ın Larissa kentinde buna tekabül eden ma
kamlar arasındaki doğrudan telefon hattı kısa süre içinde operasyonel hale gele
cektir. Buna ilave olarak, ayrıca iki ülke Genelkurmay Başkanları arasında ikinci 
bir doğrudan telefon hattı kurulması kararlaştırılmıştır. Ege denizindeki askeri fa
aliyetleri yaz aylarında askıya alan moratoryumun süresi bir ay uzatılmıştır. Tem
muz ayında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Türk meslektaşını ziyaret etmiştir. 

Mayıs ayında bir Yunanlı pilotun ölümüyle sonuçlanan Türk ve Yunan uçak
lannın Ege'de çarpışmasının ardından iki ülke Dışişleri Bakanları hadisenin so
ruşturulmasını kararlaştırmışlardır. 

Müzakere Çerçeve Belgesi, kaydedilen ilerlemenin ölçülebilmesi için "Türki
ye'nin iyi komşuluk ilişkileri konusundaki koşulsuz taahhüdü ile süregelen sınır 
anlaşmazlıklannın, gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisi de 
dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde yer alan anlaşmazlıkların 
barışçı yollarla çözümlenmesi ilkesine uygun olarak çözümlenmesi yönündeki 
yükümlülüğü"nü içermektedir. Bunun yanında Türkiye'nin Katılım Ortaklığı 
Belgesinin kısa vadeli öncelikleri arasında" tereddütsüz bir şekilde iyi komşuluk 
ilişkilerine bağlı kalmak; komşularıyla arasında gerginlik kaynağı olan hususlara 
çözüm bulmak ve sınır sorunlannın barışçıl yollardan çözümü sürecini olumsuz 
yönde etkileyecek her türlü hareketten kaçınmak" da bulunmaktadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından I 995'te kabul edilen karardaki Yunanistan'ın kara
sularını muhtemel genişletmesine ilişkin" casus belli" referansında bir değişiklik 
olmadığı da belirtilmelidir. 

Diğer Komşu Ülkelerle İlişkiler için 3 I. Fasıl: Dış, Güvenlik ve Savunma Po
litikalarına bakınız. 
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3. EKONOMİK KRİTERLER 

3.1 Giriş 

Türkiye'deki ekonomik gelişmeler incelenirken, Komisyon'un yaklaşımı, 

Haziran 1993'de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanlan Kopenhag 
Zirvesi sonuçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. Zirve sonuçlanna göre AB'ye 
üyelik, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve Birlik içerisindeki rekabet 
baskısı ve piyasa güçleriyle başedebilme kapasitesini gerektirmektedir. 

3.2 Kopenhag kriterleri çerçevesinde değerlendirme 

3 .2. 1 İşleyen piyasa ekonomisinin mevcudiyeti 

Ekonomik politikanın temel unsurlan 

Ekonomik politikalar, uluslararası finans kurumlarıyla gerçekleştirilen anlaş
malar ve bilhassa, IMF'yle yapılan "stand-by" düzenlemesi ve Dünya Banka
sı 'nın "Program Amaçlı Kamu Sektörü Geliştirme Politikası Kredisi" marifetiyle 
des teklenmiştir. Aralık 2005 'de Komisyona sunulan Katılım-öncesi Ekonomik 
Program, kurumsal kapasitenin oluşturulması ve reformların ileri götürülmcsi yö
nünde önemli taahhütler içermesi bakımından iyi bir ilerleme teşkil etmiştir. Hü
kümet, siyasi kaygılar nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar olsa da, reform yö
nünde devamlılığı olan bir çizgi izlemiştir. Bütçenin ve orta vadeli ekonomik po
litikanın oluşturulmasına yönelik metodoloji ve eşgüdüm, sorumlulukların kamu 
kurumları arasında dağılmış durumda olmasından olumsuz ctkilenmektedir. Ka
rarlar bazen, duruma göre (ad hoc) alınabilmektedir. Etki analizleri ya hiç yoktur; 
ya kısmi bilgiye dayalıdır. Özetle, Hükümet makro ekonomik istikrar ve yapısal 
reformlar üzerindeki uzlaşmayı büyük ölçüde muhafaza etmiştir. 

Makroekonomik istikrar 

Yıllık reel GSYİH büyüme hızı, 2005'deki % 7.4'lük orandan sonra, 
2006'nın ilk yarısında% 7'ye inerek bir miktar yavaşlamıştır. Harcamalar yönün
den, özel tüketim ve yatırımlar GSYİH'yı desteklemiştir. 2006'nın ilk yarısında, 
gayrisafi sabit sermayedeki büyüme, 2005'teki% 24'dcn% 19'a düşmüştür. İh
racattaki büyüme hızının 2005'tcki% 7.4'ten,% 3.9'a gerilemesi nedeniyle dış 
sektör GSYİH'ya olumsuz yansımıştır. Hızla büyüyen Türk ekonomisi, hızla ar
tan dış açıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum ağırlıklı olarak, yapısal reform
ların son derece yavaş ilerlemesinden ve yatırım harcamalanndaki yüksek hacim
li artıştan kaynaklanmaktadır. İlgili makamlar buna, mali ve parasal disiplin ted
birleriyle ivedilikle yanıt vermişlerdir. Yakın tarihli yüksek frekans göstergeleri, 
mali ve parasal politikalardaki değişikliklerin etkili olduğunu düşündürmektedir. 
Bunun yanısıra, büyüme üzerindeki sınırlayıcı etki, dış talebi güçlendirmek sure-
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tiyle hafifletilebilir. Kişi başına düşen ortalama gelir, 2005'deki AB-25 ortalama
sının% 25'inden biraz fazla olmuştur. Sonuç olarak, ekonomik büyüme, gücünü 
muhafaza etmiş ve daha dengeli hale gelmiştir. 

2005 yılında cari işlemler açığı keskin bir artış göstererek GSYİH'nın 
% 6.3'üne çıkmıştır. 2006'nın ilk yarısında, iç talepteki güçlü artış, yüksek petrol 
fiyatları ve düşük turizm gelirlerinin etkisiyle, bu açık daha da büyüyerek, 
GSYİH'nın% 7'sine ulaşmıştır. Türkiye hala cari açığını kolayca karşılayabile
cek durumdadır. Yakın dönemde, yabancı yatırımcıların da dahil olduğu özelleş
tirmeden elde edilen yüksek gelirler sayesinde, döviz rezervlerini kaydadeğer bi
çimde artırmıştır. Cari açık aynı zamanda, orta vadede ihracat potansiyelini artı
rarak, dış kaynaklı zafiyetleri azaltmaya yardımcı olması gereken büyük yatırım
lardan da kaynaklanmaktadır. 

Yüksek büyümeye rağmen, az sayıda yeni istihdam yaratılmıştır. İşsizlik ora
nı % 8 ila 1 O arasında değişmektedir. İşgücü arz ve talebi arasında yetenekler açı
sından varolan uyumsuzluk ve işgücü piyasasının bazı bakımlardan esnek olma
yışı, istihdam yaratılmasını güçleştirmeye devam etmektedir. İşsizlik gençler ara
sında daha yaygın (yaklaşık% 18) olup, iş arayanların yarısından çoğu açısından 
uzun süreli bir nitelik arzctmcktedir. Ücret almayan aile işçilerinin hesaba katıl
madığı tarım sektöründe işsizlik oranının düşüklüğü, ekonomide yüksek oranda 
gizli işsizliğin mevcudiyetine işaret etmektedir. Ayrıca, istihdam oranı 2006 orta
larında bir nebze azalarak % 43 'e düşmüştür. Özellikle, kadınların istihdamı 
% 23'lük oranla, düşük bir düzeydedir. Genel olarak, işsizlik hayli yüksek ve sü
reklidir; buna mukabil istihdam piyasasına katılım ise düşük ve azalmaktadır. 

Tütün ve alkol üzerindeki vergilerin artırılınasına ve yüksek petrol fiyatlarına 
rağmen, enflasyonu azaltmaya yönelik politikalar sayesinde, Aralık 2005'de enf
lasyonun% 7.7'ye düşürülmesi sağlanmıştır. Bu süreç, katı mali politikalar, ve
rimlilikteki büyük gelişmeler ve Liranın gücü sayesinde yürütülebilmiştir. Ancak, 
Lira'nın zayıflaması ve yüksek enerji fiyatları yakın zamanda bu süreci tersine 
çevirmiştir. Ağustos 2006'da tüketici fiyatlarına göre enflasyon yaklaşık% lO'a 
çıkmıştır. Bilhassa döviz kurlarından gelen ilave baskılar, tüketici fiyatlarına gö
re enflasyon için öngörülen % 5'lik sene sonu hedefini zora sokmaktadır. Fiyat 
artışlarının güçlü biçimde yavaşladığı dönemi takiben enflasyon son dönemde 
artmıştır. 

Geçmiş yıllarda, Merkez Bankası enflasyonİst baskıların azaltılması alanında 
çok başarılı olmuştu. Merkez Bankası, 1 Ocak 2006'dan itibaren enflasyon hedef
Iernesine yönelik yeni bir politika çerçevesini uygulamaya koymuştur. Bu, Ban
ka'nın politikalarını daha şeffaf hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kısa vadeli faiz 
oranlarını temel araç olarak kullanmaktadır. Piyasa Gözetimi Komitesi ve Merkez 
Bankası Kurulunun çoğu üyesi, Merkez Bankası Başkanı dahil, yeni atanmıştır. 
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Bu yeni politika çerçevesi, yeni Kuruila birlikte, parasal riskierin piyasa algılama
lannı değiştirmiştir. Bu değişiklik, yükselen piyasalara ilişkin olarak küresel dü
zeyde baş gösteren olumsuz algılamalarla birleşince, Lira'nın keskin biçimde de
ğer kaybına yol açmıştır. Mayıs-Haziran 2006 döneminde Euro karşısında % 25 
civarında değer kaybı yaşanmış; ancak, izleyen aylarda önemli ölçüde toparlan
mıştır. Merkez Bankası, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarını, sırasıyla 
425 ve 625 puan artırmıştır. Finans piyasaları yakın dönemde hayli değişken ol
muştur. 

Kamu finansmanının konsolidasyonu yolunda gitmektedir. % 6.5 oranındaki 
(IMF mctodolojisi) 2005 faiz dışı fazla hedefi aşağı yukarı tutturulmuş; genel büt
çe açığı 2004'de GSYİH'nın% 5.7'si iken, 2005'de% 1.2'sine düşürülmüştür 
(AB standartlarına uygun). 2005 yılında mali konsolidasyondaki artış, esas ola
rak, iç reel faiz oranlarında gözlenen daha hızlı düşüşten kaynaklanmıştır. 2006 
bütçesi, benzer bir faiz dışı fazla hedefine göre tasarlanmıştır. 2006'nın ilk yarı
sına ilişkin hedefler, faiz oranlarındaki önemli artışa rağmen, neredeyse tutturul
muştur. Sosyal güvenlik sistemine ilişkin kanunlar 2006 ilkbaharında kabul edil
miştir. Bunlar, bütünüyle uygulandıkları takdirde, konsolidasyon sürecinde önem
li bir adım teşkil edecektir. Genel olarak, mali konsolidasyon güçlüdür. 

Kamunun gayrisafi borç miktarı 2004 sonunda % 76.9'dan; 2005 sonunda 
% 69.6'ya düşmüştür (ESA 95 metodolojisi). Bunda temel etkenler, önemli mik
tardaki faiz dışı fazla, GSYİH'da güçlü büyüme ve faiz oranlanndaki düşüştür. 
Çeşitli derecelendirme kuruluşlan Türkiye'nin notunu yükseltmiştir. Akabinde 
Türkiye, uluslararası piyasalara bono ihraç etmiştir. Bu nedenlerle, iç borçlanma 
dahil, borçların ortalama vadesi hızla uzamış; 2006 ortalarında 30 ayı aşmıştır. 
2006 ortası itibariyle, kamu borcunun yaklaşık % 40'ı yabancı döviz cinsinden
dir; 2003'dc bu oran% 45 idi. Bu da, ulusal paraya doğru bir kayma olduğunun 
ve kırılganlıkların azaldığının göstergesidir. Makroekonomik ve mali istikrar kar
şısındaki riskler, kamu borçlarının yapısı ve vadelerinde sağlanan gelişmeler sa
yesinde daha da azalmıştır. 

Mali şeffaflığın artırıtmasına yönelik tedbirler devam ettirilmiştir. Kamu Ma
li Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere, kabul edilen mevzuatın uygu
lanmasına önem verilmiştir. Etkinliği ve şeffaflığı artırmak üzere, Maliye Bakan
lığı bünyesinde pek çok eşgüdüm ve kontrol birimi kurulmuştur. Bu sayede, büt
çenin hazırlanmasında gelişme kaydedilmiştir. Genel olarak, mali şeffaflık art
mıştır. 

Piyasa güçlerinin serbest etkileşimi 

Hükümet, düzenleyici ve izleyici ajansların bağımsızlığını teyit etmiştir. Ka
mu bankalarına tanınan özel ayrıcalıklar ortadan kaldınlmaktadır. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri şimdi GSYİH'nın% 5'inc ve imalat sektöründe yaratılan katma de-
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ğerin % 15'ine tekabül etmektedir. Kamu bankaları, banka sektöründeki katma 
değerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Kamu İktisadi Tcşebbüslcrindeki ve 
kamu bankalarındaki personel toplam istihdamın% 2.5'uğunu oluşturmaktadır. 
Özet olarak, piyasa kuvvetlerinin serbest işleyişi alanında ilerleme sağlanmıştır. 

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki düzenlenmiş ücretler sepetindcki oran halihazır
da tüm Tüketici Fiyat Endeksi sepetinin toplam ağırlığının % 10.2'sine tekabül 
etmektedir. Ücret reformu tamamlanmamıştır. Örneğin, elektrik ücretleri üretim 
ücretlerinin çok altında ve sektörler arası sübvansiyonları içermektedir. Ücret ser
bestleştirmesi oldukça gelişmiş olmakla birlikte, bu alanda çok fazla ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

Serbest Pazara Giriş ve Çıkış 

Özelleştirme gelirleri 2005 yılında GSYİH'nın % 2.8'ine tekabül etmiştir. 
TÜPRAŞ ve ER DEMİR en büyük özelleştirilmeleri oluşturmuştur. TÜRK TELE
KOM'un özelleştirilmesi tamamlanmıştır. Elektrik dağıtımındaki özelleştirmede 
gecikmeler meydana gelmiştir. İş sektöründe kamunun oranı, tarım dışında,% 5'e 
indirilmiştir. Özetle, kaydadeğer özelleştirme devam etmektedir. 2005 yılında, 
yaklaşık 100.000 işletme kurulmuş, 26.000'den fazla firma batmıştır. Bu rakam
lar, 2004 yılına göre % 5 daha yüksektir. Sivil havacılık, deniz ulaşım"ı, karayolu 
ulaşımı, yer hizmetleri, yatçılık, yayıncılık, elektrik, finansal şirketler, özel işbul
ma ofisleri, turizm, eğitim ve savunma sektörlerinde yabancılara yönelik kısıtla
malar hala devam etmektedir. Pazar çıkışına yönelik engeller kaydadeğer şekilde 
azaltılmamıştır. 

Yeterli Yasal Sistem 

Mülkiyet haklarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere yasal sistem mevcut
tur.. Buna karşılık, çerçeve mevzuatın kabul edilmesi ile uygulanması arasındaki 
zaman aralığı bazen uzun olabilmektedir. Mahkemeler, özellikle ticari mahkeme
ler, göreceli olarak yavaş işlemektedir. Yetkili makamların ve mahkemelerin aldı
ğı kararlarının icrasında zorluklar devam etmektedir. Bu husus yabancı yatırımcı
lar açısından da geçerlidir. Bilirkişi sistemi, yarı-yasal paralel bir yapıya dönüş
müştür. Adli personelin eğitimi her zaman yeterli olmamaktadır. Bu, ticari dava
ların hızlıca hallini güçleştirmektedir. Fikri mülkiyet hakları dahil, mülkiyet hak
ları konusundaki mevzuatın uygulanması yerinde değildir. Özetle, yasa ve sözleş
melerin uygulanması daha ileriye götürülmclidir. 

Yeterli düzeyde gelişmiş mali sektör 

Geçen yılın ilk çeyreğinde GSYİH'nın% 82'si oranında olan banka kredile
ri, 2006'nın aynı zaman diliminde GSYİH'nın% 1 !O'una yükselmiştir. Ortalama 
borç verme ve depozito oranlarının tedricen 2004'de% 6'dan 2005 yılı sonunda 
% 4.6'ya düşmesinin de gösterdiği gibi, mali arabuluculuğun etkinliği artmakta-
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dır. Banka sektöıiine yabancı katılımın artması rekabeti artırmıştır. 2006 yılının 
ortaları itibarıyla, çoğunluğu yabancılara ait bankalar, Türk banka varlığının 
% 15 'ine tekabül etmiştir, bu miktar 2004 yılında % 5 oranında idi. Ancak, mal
Iann ve öz sermayenin geri dönüşü düşmüştür. Bu durum, bankalar için düşen kar 
marjlarına işaret etmektedir. Banka sektöıii kaydadeğer şekilde güçlenmiş ve ma
li aracılık iyice gelişmiştir. 

Borsa son yıllarda büyümüştür, ancak Eylül 2006 tarihi itibarıyla, ana listede 
hala 289 şirketin bulunması nedeniyle küçük kalmaktadır. Listede yer alan şirket
ler, önde gelen büyük şirketler ve bankalar ile birkaç tane devlet denetimindeki 
şirkettir. GSYİH'nin% 50'si civarında bulunan şirketlerin piyasa değeri göreceli 
olarak düşüktür. Bu, 2003-2005 temel ücret endeksindeki büyük artışa rağmen ol
muştur. Küçük sigorta scktöıiinü bankalar ve çokuluslu şirketler yönlendirmekte
dir. Sigorta sektöıii, halihazırda Hazine tarafından düzcnlcnmcktedir. Banka-dışı 
mali sektör daha da büyümüştür. 

Mali sektöıiin denetimi yeni Bankacılık Yasası 'ndan faydalanını ştır. Bu yasa, 
Meclis tarafından Ekim 2005 'tc kabul edilmiştir. Sonuç olarak, yasanın tam ola
rak uygulanmasıyla ihtiyaçlar ve gözetim kaydadeğer şekilde artacaktır. ikincil 
düzenlernelerin çoğu 2006 yılında yerine getirilmiştir. Mali haklar, leasing, fakto
ring ve tüketici finansmanı şirketlerinin üzerindeki düzenleyici ve gözetim yetki
sini "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) devreden düzen
lemeler yerindedir. Özetle, mali sektöıiin denetimi daha da güçlendirilmiştir. 

3.2.2 Birlik içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleri ilc baş edebilme kapasitesi 

İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığı 

Yapısal reformlar ve makroekonomik istikrar sürecinin sonucu olarak, iş 

(bence şirketlcşme) (corporate) ve yatırım ortamı tedricen gelişmektedir. Buna 
karşılık, devlet yardımlarında şeffaflığın düşüklüğü gibi nedenler piyasaların iş
leyişini bozmaya devam etmektedir. Bunlar, ekonominin rekabetini sınırlamakta
dır. Yakın geçmişteki mali piyasa dalgalanmaları, özel ve kamu sektöıiinün işle
diği çevreye bir ölçüde belirsizlik cklcmcktc, ama aynı zamanda ekonominin şo
ka dayanıklılığının gelişmekte olduğunu da göstermektedir. Özetle, piyasa kuv
vetlerinin işleyişi ilerlemeye devam etmiştir. 

Yeterli insani ve fiziksel sermaye 

Eğitim harcamaları artmış ve bazı reformlar yapılmıştır. Hükümet, eğitim har
camaların 2004 yılındaki toplam harcamaların % 8.8'inden, 2006 yılında 

% 12.4'e yükselmesini planlamaktadır. Bu artış, sadeec büyümektc olan genç nü
fusun artan harcamalarını değil, aynı zamanda eğitimin içeriği ve kalitesini de 
yansıtmaktadır. Reformlar orta öğretimin üç yıldan dört yıla yükseltilmesini de 
kapsamaktadır. Buna karşılık, eğitim seviyesinde ve kalitesinde gelir- cinsiyet -
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ve bölgesel farklılıklar kaydadeğer şekilde devam etmektedir. Orta öğretimdeki 
öğrencilerin ortalama bilgi seviyesi hala düşüktür. Yüksek öğretİrnde kalite, şef
faflık ve erişim konusundaki zaafiyeHer önemli ölçüde devam etmektedir. Özet
le, eğitimde reformlar ve artan harcamalar, eğitim seviyesinde bazı olumlu etki
ler doğurmaktaysa da önemli sorunlar devam etmektedir. 

Özellikle kadın ve yaşlı insanlar açısından işgücüne katılım oranları düşüktür 
ve bu oran 2005 ve 2006'da daha da düşmüştür. İlave olarak, hızla büyüyen çalı
şan nüfus ve tarım sektöründeki boşalmalar, yeni meslekler yaratılmasını gerekli 
kılmaktadır. Gayrıresmi ekonomi içindeki kaydadeğer istihdamı azaltmak için 
çok az sistematik çaba sarfedilmektedir. İstihdam çerçevesinde kaydadeğer deği
şiklik yapılmamıştır. Yasal olarak mesleklerin muhafazasına odaklanılmakta ve 
işsizierin % 4'ünden azı işsizlik haklarından faydalanabilmektedir. İşgücünün 
kullanılmasında ücret dışı harcamaların payı büyüklüğü devam etmektedir. Aktif 
istihdam piyasası politikaları küçük ölçekli olup, işsizliğin giderilmesinde kısıtlı 
bir başanya sahiptir. Sonuç olarak, iş piyasasındaki zorluklar devam etmekte 
olup, bu amaçla üretilen politikaların etkileri sınırlıdır. 

2005 yılında yatırımlar güçlü olmaya devam etmiştir. Gayrisafi sabit sermaye 
oluşumu nominal GSYİH'nın % 20'si civarında kaydedilmiştir. Bu, nominal 
GSYİH'nin% 15.3'i oranında güçlü özel sermaye oluşumunu yansıtmaktadır. 
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) akışı 2005 yılında kaydadeğer şekilde artmış, 
2004 yılında GSYİH'nın% 0.8'inden, 2005 yılında GSYİH'nın% 2.8'ine çık
mıştır. Özelleştirme süreci 2006 yılının ilk yarısında devam etmiş ve önemli ve 
sürekli sermaye girişine destek olmuştur. DYY toplam stoku 2005 yılında kişi ba
şına 1300 Euro civarındaydı. Yabancı mülkiyet, yabancı mülkiyetli şirketlerin% 
36'sının faaliyet gösterdiği toptan ve tüketici sektörlerinde daha baskındı. Genel
de -hem yerli hem yabancı- yatırım önemli ölçüde artmıştır. 

Altyapı yatırımları faiz dışı fazla hedefini tutturmak için azaltılmaktadır. Ha
va ve demir yolları ağiarına ilişkin olarak önemli değişiklikler gerçekleşmemiştir. 
Enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ta
mamlanmıştır. Cep telefonu kullanımı yaygınlaşmaya devam ederek Mart 
2006'da% 64'e yükselmiştir. İnternet kullanıcıları düzeyi nüfusun% 1 'inden% 
2'sine yükselmiştir. AR-GE harcamaları düşük düzeyde kalmaya devam etmiştir. 
Bu alandaki çabaların ve sonuçların nasıl arttırılacağına ilişkin bir strateji belir
lenmiştir. AR-GE'ye yönelik kamu harcamalarının 2006 yılında% 20 artması 
bütçe hedefi olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar altyapıdaki gelişmeler sınırlı ve 
yetersiz bir görüntü arzetmektedir. 

Yeterli Sektörel ve İşletme Yapısı 

Ekonominin yapısal dönüşümünde ilerleme sağlanmıştır. Tarımın toplam is
tihdamdaki payı 2005 yılı boyunca belirgin bir şekilde% 33 'ten% 26'ya inmiş-
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tir. Bu eğilim 2006'da da devam etmiştir. İnşaat işleri dahil sanayi sektöründe iş 
imkanları yaratılmış ve sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı 2005 yılında 
% 18 'den % 26 'ya yükselmiştir. Ancak, sanayi ve hizmet sektörlerinde yaratılan 
iş imkanları, tarım istihdamındaki azalmayı tamamen telafi edecek kadar büyük 
olmamıştır. Tarımın GSYİH içindeki payı % l l.7'dcn % l0'7'yc düşmüştür. 
GSYİH içindeki payı% 29,7'den% 31,2'yc yükselen sanayi önem kazanmıştır. 
Hizmetler, GSYİH'nın% 58 civarında bir payla sabit kalmıştır. Özetle, ekonomi
nin yapısal dönüşümü hızlanmıştır. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), istihdamın% 75'ini oluştu
rurken, katma değerin sadece% 27'sini yaratmışlardır. Birçok KOBİ, verimlilik
lerinin arttırılınasını kısıtlayan kayıt dışı ekonomi içinde faaliyet göstermektedir. 
Bankacılık sektörü borç verme olanaklarını genişlettiği için, KOBİ'lere yönelik 
fınansman olanakları iyileşmiştir. Buna karşın, banka krcdileri hala KOBİ'lerin 
fınansman ihtiyaçlarının sadece% JO'unu karşılayabilmektedir. Öz sermaye te
mel finansman aracı olarak kalmaya devam etmektedir. Maddi teminat koşulları 
ve yüksek faiz oranları borçlanınayı engelleyen en önemli faktörlerdir. Sonuç ola
rak, KOBİ'ler ekonominin önemli bir temel taşı olmaya devam etmiş, ancak ve
rimlilikleri genellikle düşük kalmış ve kayıt dışılıkları yaygın olmuştur. 

İşletmelerin yeniden yapılandırılması ilerlemiş, iletişim sektöründe olduğu 
gibi bazı sektörlerde özelleştirmeyle destcklcnmiştir. Kamu bankalarının yeniden 

yapılandırılması ve özclleştirilmcsinc yönelik hazırlıklarda bazı ilerlemeler kay
dedilmiş ancak süreçte planlanana göre gecikme yaşanmıştır. Enerji sektörünün 
yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi çabaları da programın gerisinde 
kalmıştır. Eneıji sektöründe devam eden önemli sorunlardan bazıları çapraz süb
vansiyonlar ve büyük dağıtım kayıplarıyla ilgilidir. Özel sektördeki büyük verim
lilik kazançları şirketlerin yeniden yapılandırılmasının ilerlediğine işaret etmek

tedir. Sonuç olarak, yenilen yapılandırma süreci devam etmektedir. 

Rekabete Kamunun Etkisi 

Rekabet Kurumu'nun çalışmaları tatminkar olarak devam etmiş ve Ku
rum 'un piyasadaki rolü özelleştirme süreciyle daha da desteklenmiştir. Şirketler
de şeffaflıkta iyileşme görülmüş, tam olarak uygulanmamasına rağmen muhase
be standartları yükscltilmiştir. Devlet yardımlarının denetlenmesiyle ilgili iyileş
me sağlanmamıştır. Şeffaf denetim eksikliği ve piyasa bozucu etkilerin azaltıl
masına yönelik politikalar rekabet koşullarını olumsuz etkilemektedir. Düzenle
yici çerçeveye getirilen ilave istisnalar nedeniyle kamu alımları politikaları, za
yıflamaya devam etmiştir. Sonuç olarak, rekabet politikasında bazı iyileşmeler 
sağlanmış ancak bazı alanlardaki eksiklikler devam etmiş veya daha da olumsuz 
hale gelmiştir. 
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AB'ylc Ticari Bütünleşme 

Mal ihracat ve ithalatı 2005 yılında % 3 civarında artarak GSYİH'nin % 
54 'üne denk bir düzeye gelmiştir. Başka pazarlara ihracatta daha hızlı bir artış kay
dedildiği için, AB'ye yönelik ihracat payı 2004'te% 54,5'ten 2005'te% 52,4'c ge
rilemiştir. AB'den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı da % 46'dan % 
42,2'ye düşmüştür. AB Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmiş
tir. Ancak, diğer pazarlar önem kazanmaktadır. Genel olarak, ticari serbestlik (tra
de opcnncss) artmaya devam etmiş ve ticaret ortakları çeşitlendirilmiştir. 

İşgücü verimliliğinde iyileşme görülmüş olup yıl boyunca imalat sanayinde 
% 8 artmıştır. İstihdam edilenlerin sayısının % 7 azaldığı kamu sektöründe de iyi
leşme görülmüş ve verimlilik % 1 O artmıştır. Birim işgücü maliyetine dayanan 
gerçek efektif kur (GEK) 2006 Şu batına kadar ciddi şekilde yükselmiştir. Mayıs 
ayında başlayan keskin kur değer kaybı nedeniyle bu eğilim güçlü bir şekilde ter
sine dönmüştür. Temmuz ve Ağustos aylarında biraz güç kazanmış olmakla bir
likte, GEK halen 2004 sonundaki düzeylerde kalmıştır. Özet olarak, işgücü ve
rimliliği artmaya devam etmiş ve gerçek efektifkuru yükseltme eğilimi ciddi ola
rak tersine çevrilmiştir. 

4. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBiLME YETENEGİ 

Bu bölüm Türkiye'nin üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğini ince
lemektedir. Bu yükümlülükler, antlaşmalar, ikincil yasalar ve AB politikalarında 
ifadesini bulan AB müktesebatından oluşmaktadır. Bölüm, Türkiye'nin müktese
batı uygulamaya ilişkin idari kapasitesini de analiz etmektedir. Analiz, müktese
batın 33 faslının listesi doğrultusunda yapılmıştır. 

4.1. Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı 

Malların serbest dolaşımına uygulanan genel ilkeler alanında sınırlı bir iler
leme sözkonusu olmuştur. 

Yeni teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimi, üçüncü ülkelerden ithal 
edilen ürünler için uygulanan AB güvenlik kurallarına (Tüzük: 339-93) ve genel 
ilkelere uyumu amaçlamaktadır. Bunun sonucu olarak, tüm sektörler dahil olmak 
üzere ithalatta zorunlu standartlar ve teknik standardizasyonlara tabi tutulan ürün 
sayısı yarıdan daha fazla azaltılmıştır. 

ilke olarak, AB içinde serbest dolaşımda bulunan "e", "E" veya "CE" etiketi 
taşıyan ürünler uygunluk değerlendirme usullerinden muaf tutulmaktadır. Ancak, 
hükümterin uygulanması ve idari koşullar bu ürünlerin serbest dolaşımına sınır
lamalar getirmektedir. 
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Yatay önlemler konusunda iyi bir ilerleme sağlanmıştır. S tandardizasyon ala
nında zorunlu standart sayısı, özellikle 2005'te 300'ken 2006'da 29'a inerek, Ye
ni Yaklaşım alanında önemli ölçüde azalmıştır. Kalan zorunlu standartlar çoğun
lukla inşaat ürünleri alanındadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa Stan
dartlar Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi, (CE
NELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) EN stan
dartlarını da kabul etmiştir. CEN standartlarının % 90'ı, CENELEC standartları
nın da% 88'i kabul edilmiş durumdadır. 

Uygunluk değerlendirmesi bağlamında, sınırlı sayıda faaliyet ve sektör için 
de olsa, önemli ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye şimdi uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarını AB Komisyonuna bildirebilir. 

Akreditasyon konusunda bir ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal akreditas
yon ajansı olan TURKAK, kalibrasyon laboratuarları, test laboratuarları, kalite 
sistemleri sertifikasyonu kurumları ve teftiş kurumları konusunda Avrupa Akre
ditasyon İşbirliği'nin çok taraflı anlaşmalarını imzalamıştır. 

Metroloji ve ilgili idari kapasite konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Pi
yasa gözetimi konusunda bir ölçüde ilerleme olduğu belirtile bilir. Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı illerdeki bürolarından oluşan ağ vasıtasıyla piyasa gözetimi faaliyet
lerini sürdürmüştür. Sağlık Bakanlığı oyuncak ve tıbbi cihazlar alanında piyasa 
gözetimi stratejisini uygulamaya başlamıştır ve Telekomünikasyon Kurumu kap
samlı piyasa gözetimi faaliyetlerine devam etmiştir. İnşaat ve şahsi koruma ekip
manı konusunda piyasa gözetimine ilişkin çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bir
çok örgüt piyasa gözetimi konusuyla ilgilidir. İlgili Bakanlıkların idari kapasitesi 
yeterlidir. Bununla birlikte, Bakanlıkların örgütlenme durumu ve aralarındaki eş
güdüm , piyasa gözetimi görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için yeterli 
değildir. 

Ürün mevzuatına ilişkin yeni yaklaşım konusunda bir ölçüde ilerleme kay
dedilmiştir. Denizcilik ekipmanı, oyuncak ve yumuşak PVC'den yapılmış çocuk 
bakımı ürünleri hakkında bazı hükümler yürürlüğe girmiştir. Oyuncaklar, basınç
lı kaplar, basınç ekipmanı ve gaz metreleri ile, mevzuatın daha açık hale gelme
sini sağlayan ağırlıklar sanayi sektörüne bilgi vermek üzere Resmi Gazete'de ya
yınlanmıştır. Bununla birlikte, ticarete teknik engel teşkil eden uygulamalar de
vam etmiştir. Bunlara ölçü aletlerinde doğrulama ücretleri de dahildir. Önceden 
paketlenmiş ürünlere ilişkin yönetmelikler uygulanmaktadır. 

Eczacılık ürünleri konusunda sınırlı ilerlemeden bahsedilebilir. Beşeri tıbbi 
ürünlere ilişkin mevzuat son derece ileridir. Bununla birlikte, 1 Ocak 2005'ten 
önce piyasa yetkisinin talep edildiği bazı jenerik ürünlere uygulanan yetkilendir-
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mc rejimine ilişkin belirsizlik endişe ve anlaşmazlık kaynağı olmaya devam et
mektedir. Veterinerlik alanında kullanım için tıbbi ürünler, kimyevi ürünler, koz
ınetik ve veteriner ilaçlar başta olmak üzere diğer alanlarda ilerleme kaydedilme
miştir. 

Yeni yaklaşım alanında sektörel yönetmcliklcre ilişkin ilave ilerleme olmuş
tur. Uyum genel olarak ileri bir aşamadadır ve bazı sektörlerde tamamlanmıştır. 

Eski yaklaşım ürün mevzuatının uyumu ileri bir aşamadadır. Sınırlı ilave 
ilerleme kaydedilmiştir. Motorlu araçlar konusunda biraz ilerleme kaydedilmiştir. 
Bununla birlikte, çeşitli sektörlerde denetim belgesi şartı müktcscbatla tam olarak 
uyumlu değildir ve ticarete teknik engel teşkil etmektedir; bu Türkiye'nin Güm
rük Birliği yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. 

Usule ait önlemler ve özellikle bildirim usulü konusunda teknik standartlar 
ve yönetmelikler alanında bilgiye ilişkin hükümlcrle uyum ilerlemiştir. Bildirim 
sayısı artmıştır. 

Uyum sağlanmayan alanda ilerleme kaydedilmemiştir ve karşılıklı tanıma 
ve bildirim konusundaki hükümler kabul edilmeyi beklemektedir. 

Kültürel mallar ve ateşli silahlar konusunda ilerleme olmamıştır. 

Türkiye, Kıbrıs bayrağını taşıyan veya son uğradığı liman Kıbrıs'ta olan ge
mi ve uçaklara limaniarına erişim izni verınemeye devam etmiştir. Nakliyat üze
rindeki bu tür sınırlamalar genelde en ekonomik ulaşım yolunun dışlanmasına yol 
açmaktavebu şekilde malların serbest dolaşımına ve ticarete engel teşkil etmek
tedir. Bu, Gümrük Birliği kararını ihlal eder. 

Sonuç 

İlerleme eşit bir şekilde olmamıştır. Akreditasyon, standardizasyon ve uyum 
değerlendirmesi alanlarında iyileşme olmuştur. Mecburi standartların ciddi şekil
de azaltıldığı yeni yaklaşım direktiileri altındaki alanlarda da iyileşme olmuştur. 
Bununla birlikte, malların serbest dolaşımı ve karşılıklı tanıma ilkelerine aykırı 
hükümlerin tespiti ve kaldırılması tamamlanmamıştır. Geriye kalan ithal lisansı 
şartları AT Anlaşmasının 28-30. maddelerine aykırıdır. Ticarete teknik engeller 
devam etmektedir. 

Uygunluk değerlendirmesi yapıları geliştirilmiştir. Bu yapılar, bazı alanlarda 
ve sınırlı sayıda faaliyet için Türk onaylanmış kuruluşların tayin edilmesine izin 
vermektedirlcr. 

Başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklar piyasa göze
timinin uygulanmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırrnışlardır. Bununla birlikte, 
yeni yaklaşım ilkelerine uygun, etkin bir piyasa gözetim sistemi henüz ülke genc
linde yerlcşmemiştir. 
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4.2 Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı 

İş gücü piyasasına erişim konusunda gelişme olmamıştır. Birçok kanun ve 
mesleki kuruluşların rolü yabancı işçilerin serbest dolaşımına sınırlama içermek
tedir. 

Kamu İstihdam Hizmetlerinin modcmizasyonuna devam edilmiştir. EURES 
(Avrupa İstihdam Hizmetleri) ağına gelecekte katılım için personel eğitimine dik
kat etmek gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümü konusunda, yeni sosyal güvenlik 
reform kanunları yabancı uyrukluların çalışma şartları ve sosyal güvenlik hakla
rını düzenleyen bazı unsurlar içermektedir. Türkiye'de bir yıldan fazla bir süre 
ikamet eden yabancı uyruklular Evrensel Sağlık Sigortası Yasası kapsamı altında 
olacaklardır. 

Sonuç 

Bu fasılda sınırlı ilerleme sağlanmıştır. İlerleme esas olarak sosyal güvenlik 
sistemlerinin eşgüdümü alanında gerçekleşmiştir. Uyum erken bir safhadadır. İda
ri kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

4.3 Fasıl 3: Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 

Yerleşme hakkı alanında yeni gelişme kaydedilmemiştir. Yabancıların Çalış
ma izni hakkında Kanun ilkesel olarak serbest meslek mensubu AB vatandaşları
nı çalışma izni alına şartından muaf tutmaktadır. Bununla birlikte, bu tür muafi
yetler, Türk idaresinin yorumuna göre, karşılıklılık şartlarına tabiidir. Yabancıia
nn çalışına izinlerinden sorumlu olan kurum Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığıdır. 

Şirketlerin tesciline dair gerekli hususlar konusunda, yabancıların yerleşme 
hakkını sınırlayan kısıtlamalar devam etmiştir. Sektörel mevzuat, bir ticaret oda
sına, ticaret kuruluşuna veya diğer bir mesleki örgüte zorunlu üyelik dahil olmak 
üzere, işletmecilerin ruhsat veya izin alınalarını gerektirmektedir. Bazı sektörler
de, yabancı ülke vatandaşları, şirketleri Türkiye' de kurulmuş olsa dahi hizmet su
nuınunda bulunaınaınaktadır. Belirli meslekler yabancı ülke vatandaşlarına kapa
lıdır. Bu alanda, ınüktesebat ile genel uyum sınırlıdır. 

Sınır ötesi hizmet sunomu özgürlüğü alanında belirli bir gelişme kaydedil
memiştir. Hizmet sunucularının genelde geçici hizmetler de dahil ruhsat veya izin 
almaları gerekmektedir. Bu durum genellikle bir meslek örgütüne zorunlu üyelik 
ile bağlantılıdır. Geçici olarak hizmet sunuınunda bulunan yabancı şirketlerin de 
örneğin TOBB gibi ilgili örgüte kaydı gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlara dair 
kanun değiştirilmiştir. Böylece, belirli bir odaya kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlar 
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tüm ülke genelinde faaliyette bulunmak konusunda serbest olacaklardır. Ancak, 
izin usulleri zahmetlidir. Genelde bu alanda müktcscbat ilc uyum sınırlıdır. 

Posta hizmetleri alanında, belirli bir gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye, 
mevzuatını uyumlaştırmaya başlamamıştır. Posta sektöründe tekel (ağırlık sınır
laması olmaksızın) devam etmiştir. PTT Genel Müdürlüğü tek genel hizmet su
nucusudur. Bununla birlikte, uygulamada fiilen hızlı posta ve özel paket dağıtı
mında özel sektör faaliyetleri bulunmaktadır. Türkiye'de posta direklifine uyum 
ve adil rekabeti sağlamak için bağımsız bir düzenleyici kurum bulunmamaktadır. 
Mali denetim sistemindeki şeffaflık eksikliği, hakim pazar konumunun kötüye 
kullanılmasından veya çapraz sübvansiyondan kaynaklanan potansiyel çarpıklık
Iann izlenınesini engellemektedir. Genelde bu alanda müktesebat uyumlaştırılma
mıştır. 

Türkiye, katılım ortaklığı belgesinde belirtildiği şekilde posta hizmetleri 
müktescbatının uygulanması için bir yol haritası geliştirmemiştir. 

Kurallara bağlanmış meslekler alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Türkiye'nin yasal çerçevesi, eğitim niteliklerinin aksine yabancı mesleki nitelik
lerin tanınması konusunda genel bir çerçeveyi kapsamamaktadır. Mesleki stan
dartların yönetimini yeni bir bağımsız otoriteye veren bir kanun Eylül 2006'da 
kabul edilmiştir. Ancak, kurallara bağlanmış mesleklere dair sektörel direktifler 
aktanlmamış ve sağlık sektörü meslekleri için asgari eğitim gereklilikleri mükte
sebat ilc uyumlaştırılmamıştır. Yabancı niteliklerin tanınmasına ilişkin idari yapı
lar akademik tanınma ile sınırlıdır. Mesleki niteliklerin tasdik edilmesi ve yaban
cı ülke vatandaşlannca yapılan tanınma taleplerini ele almak için idari yapı bu
lunmamaktadır. Avukat, tıp doktoru, dişçi, ebe, hava trafik kontrolörü ve özel gü
venlik hizmetleri gibi meslekler için vatandaşlık koşulları müktesebat ile uyumlu 
değildir. Bu alandaki genel uyum sınırlıdır. 

Sonuç 

Müktesebatla genel uyum sınırlıdır. Yerleşme hakkı ve hizmet sunum serbes
tisi alanındaki AT ilkeleri ilc uyum cksiktir. Posta hizmetlerinin serbestleştirilme
si ve bağımsız bir düzenleyici otorite kurulması alanında gelişme kaydedilmemiş
tir. Kurallara bağlanmış meslekler alanında sınırlı gelişme sağlanmıştır, ancak 
Türk mevzuatı müktcsebata farklı bir yaklaşım göstermektedir. 

4.4 Fasıl 4: Sermayenin serbest dolaşımı 

Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında herhangi bir gelişme yoktur. Dış 
sermaye hareketleri, kredi ve nakdi işlemler, bazı sektörlerde doğrudan yabancı 
yatırımı, özelleştirilmiş şirketlerde Hükümetin özel hakları ve yabancıların gayri
menkul edinimi gibi alanlarda Türkiye'de önemli kısıtlamalar mevcuttur. 
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Gayrimenkul alanında, son dönemlerde kabul edilen mevzuat geriye doğru 
atılmış bir adımdır. Değiştirilen Tapu Kanunu, yabancıların Türkiye'de gayrimen
kul ediniminde mütckabiliyet ilkesini getirmekte, ve diğerleri mcyanında, yaban
cılarca sahip olunabilecek arazinin azami büyüklüğü ve mülkün yeri hususların
da bu hakka daha katı sınırlamalar getirmektedir. Yabancı ticari şirketler için, Ta
pu Kanunu'nda belirtilen kısıtlamalara ilaveten, gayrimenkul ediniminin sektörel 
mevzuatta yeralan hükümlere uyması da gerekmektedir. Bunlar Petrol Kanunu, 
Turizmi Destekleme Kanunu ve Sanayi Bölgeleri Kanunu'nu da kapsamaktadır. 
Bakanlar Kurulu, kamu çıkarını ve ulusal güvenliği korumak amacıyla, belirli bir 
arazi parçasının satışına sınırlama getirebilir. 

Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında uyuma yönelik hazırlıklar sürmek
tedir. Ödemeler sistemi ve sınır ötesi transferler alanında sınırlı ilerleme sağlan
mıştır. Yeni Bankacılık Kanunu, Türk Bankalar Birliğine, sınır ötesi kredi trans
ferlerine dair müşteri şikayetleri için mahkeme dışında bir ihtilafların çözümü bi
rimi kurması yetkisi vermektedir. Ancak bu birim henüz kurulmamıştır. 

Kara para aklama ile mücadele alanında, kısmi kalan müktesebat uyumun
da bir gelişme sağlanmamıştır. Etkili uygulama mekanizmalarının eksikliği, Tür
kiye'de kara para aklama alanındaki esas sorundur. Şüpheli işlemlerin bildirilmc
sinde bazı gelişmeler kaydedilmiştir. (Mali Suçları Araştırma Kurulu-MASAK'a, 
2004'teki 290 raporla karşılaştırıldığında 352 rapor bildirilmiştir.) Ancak, bu ra
porlama faaliyeti mütcvazı durumda olup, bankacılık 'sektörüylc sınırlıdır. 
2004 'teki 4 I olayla karşılaştırıldığında 33 olayda takibat yapılmıştır. Mahkumi
yet, el koyma, haciz ve varlıkların dondurulması da sınırlı kalmıştır. 

Sonuç 

Çok sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Yabancılarca gayrimenkul edinimi dahil ser
mayenin dolaşımı alanında önemli kısıtlamalar mevcuttur. Ödeme sistemlerine 
ilişkin uyum sınırlıdır. Kara para aklama ile mücadele alanındaki mevzuat uyumu 
eksiktir. Uygulayıcı kurumların soruşturma kapasitesi ilc kurumlar arası ve ulus
lararası işbirliği zayıftır. Genel uyum sınırlıdır. Sermaye hareketleri ve ödemeler 
alanında uyum hazırlıkları daha fazla dikkat gerektirmektedir. 

4.5 Fasıl 5: Kamu alımları 

Genel ilkeler alanında bir gelişme bulunmamaktadır. Çeşitli sektörel kanun
lar yoluyla Türk Kamu ihale Kanunu'na müktescbattan bazı istisnalar getirilmiş
tir. Bunlar arasında, Kamu Mali Yönetimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanun, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı bazı sözleşme ihale usullerinden muaf tut
muştur. (Türkiye genelinde kalkınma faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlayan) 
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluşuna dair Kanun, ajansların mal ve hizmet 
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alımını Kamu ihale Kanunu kapsamı dışında bırakmaktadır. Yatınmı destekleme 
ve teşvik ajansı kurulmasına dair kanun benzer şekilde bu ajansı muaf tutmakta
dır. Ayrıca, Kamu ihale Kanunu, teklif veren yabancılar açısından hala aynıncı 
unsurlar içermektedir. 

Kamu ihalelerinin verilmesinde bir ilerleme kaydedilmemiştir. Kamu ihale 
Kurumunun günceliediği kamu ihale eşikleri ve mali limitleri, AB seviyesinin üs
tünde kalmaya devam etmektedir. Bu durum, tcklif veren yabancıların şansını 
azaltmaktadır. Buna ilaveten, karmaşık ve pahalı nitelik usulleri de, kamu ihale
lerine geniş çaplı katılım için bürokratik engel oluşturmaya devam etmektedir. 

Türk Kamu ihale Kanunu ve AB müktesebatı arasında çeşitli veçheler bakımın
dan farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, kamu sözleşmeleri ile sözleşmeyi yapan 
birimler de olduğu gibi bazı temel tanımlar AB Direktiflerine uygun değildir. Ka
mu kuruluşlarının imtiyazları konusunda açık yasal bir çerçeve yoktur. Kamu ihale 
Yasasında, bayındırlık alanında imtiyaziara ilişkin referans bulunmamaktadır. 

İdari kapasite konusunda, politika oluşturulması aşamasında mevcut olan ye
tersiz eşgüdüm, Kamu ihale Kurulunun etkinliğine helal getirmektedir. Kamu iha
le Kurumu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, kamu ihale uygulamala
rı konusunda potansiyel teklif vericilere sertifıka programları düzenlemektedir. 

Sorunların çözümü bağlamında yeni bir gelişme kaydedilmemiştir. Gözden 
geçirme işlemleri müktesebatla uyumlu değildir. 2005 yılında açılan 115,639 iha
leden 2135'i hakkında Kamu ihale Kurumuna şikayet gelmiştir. Şikayetlerin sa
yısında bir önceki yıla nazaran % 47 oranında artış kaydedilmiştir. 

Sonuç 

Bu fasılda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Sektörel istisnaların getirilmesi 
nedeniyle özellikle kamu ihale mevzuatının dar şekilde uygulanır olmasından do
layı Türkiye'deki kamu ihale sistemi zayıflamıştır. Kamu ihale Yasasıyla kurulan 
idari yapı kapasitesi yetersizdir. Kamu ihale Kurumu, kamu alımlarıyla ilgili tüm 
alanlarda tutarlı bir politika yürütülmesinin sağlayabilecek durumda değildir. Ay
nı zamanda, kamu ihale yasasının etkin bir şekilde uygulanmasını da sağlayama
maktadır. Kamu alımlarıyla ilgili bütün alanlarda uyumlu bir politika takip edile
bilmesi amacıyla bir kurum oluşturulması, kapsamlı strateji ortaya konulması ve 
bütün ilgili alanları içermesini tcminen yasanın kapsamında değişiklik yapılması 
konusunda ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

4.6 Fasıl 6: Şirketler Hukuku 

Şirketler hukuku alanında, hala onaylanmamış olan yeni Türk Ticaret Yasa
sı nedeniyle Türkiye'nin yasal çerçevesinin uyumlaştırılmasında herhangi bir 
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ilerleme kaydedilmemiştir. Ticaret Odaları tarafından yapılan şirket kayıtları, bu 
alandaki AB müktesebatının gereklerini yerine getirecek teknik altyapıya sahip 
değildir. 

Muhasebe alanında bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Türk Muhasebe Standartla
rı Kurulu bu zamana kadar neredeyse bütün Uluslararası Muhasebe Standartları 

ile Uluslararası Mali Raporlama Standartlarını kabul etmiştir. Ancak, bunlar ya
sal olarak bağlayıcı olmadığı gibi, Türk şirketleri tarafından da genelde uygulan
mamaktadırlar. Dahası, Türk muhasebeci ve mali müşavirleri eğitim programla
rındaki boşluklar nedeniyle müktesebatı uygulayamamaktadırlar. 

Türkiye, uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun genel amaçlı 
bir muhasebe çerçevesine sahip bulunmamaktadır. Çoğu şirket, vergi temelli ge
reksinimlcrden dolayı rapor sunmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri raporlarını 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde hazır
lamaktadır. Bankalar için muhasebe gereksinimleri ise, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından oluşturulmuştur. 

Her ikisi de Uluslararası Muhasebe Standartları(IAS)/ Uluslararası Mali Ra
porlama Standartları (IFRS) ile büyük oranda uyumludur. Ancak, yasa, özellikle 
finansal olmayan grup şirketlerini dışarıda bırakan bankaların dış konsolidasyo
nuyla ilgili hususlarda bazı sapmalar içermektedir. 

Türk Muhasebe Standartları Kurulunun idari kapasitesine ilişkin bazı ilerle
meler kaydedilmiştir. Kurul daimi binasına taşınmış, çalışan sayısını arttırmış 
olup, personel alırnma devam etmektedir. Bilgi verme yükümlüklerinin güçlendi
rilmesi gerekecektir. 

Denetleme alanında sınırlı bir gelişme kaydedilmiştir. Haziran 2006'da Ser
maye Piyasası Kurulu (SPK), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından 
düzenlenen ve Uluslararası Denetim Standartlarını da içeren Bağımsız Denetleme 
Standartları Tebliğini yayınlamıştır. BDDK denetim prensiplerine ilişkin uygula
ma mevzuatını kabul etmiştir. SPK ve BDDK sırasıyla listede yer alan şirketlerin 
ve denetlenecek bankaların muhasebe kayıtlarını talep etmektedir. Ancak, ulusla
rarası kabul görmüş denetim ilkeleriyle uyumlu genel amaçlı uygun bir çerçeve 
mevcut bulunmamaktadır. Ayrıca, denetim mcsleği için düzenleyici çerçevenin 
de önemli ölçüde geliştirilerek iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Bağımsız denetim şirketleri, kamuya ait anonim şirketlere ilişkin raporlarında 
Sermaye Piyasası Kurulunun nitelik denetimine tabidirler. Teftişler rastgele veya ra
porların niteliği temelinde yapılmaktadır. Teftişler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Muhasebe ve Murakabe Standartları Bölümü tarafından yapılır. Kurulun 2005 yılın
da 7, 2004 yılında ise 9 çalışanı mevcut idi. Ancak, 2005 yılında 2,048,059 şirketin 
sadece 614'ü kamuya ait anonim şirketti (9. Fasıl Mali Hizmetler Faslma bkz.). 
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Sonuç 

Bu fasılda daha ziyade muhasebe alanına yoğunlaşmış sınırlı bir ilerleme sağ
lanmıştır. 

IFRS ve IAS'ın uluslararası muhasebe standartları kabul edilmiştir. Ancak, 
bunlar Türk şirketlerinin çoğunluğu için yasal olarak bağlayıcı değildir ve uygu
lama tutarlı olmamıştır. İş çcvrclcrinin, yatırımcıların ve genel kamuoyunun bu 
alandaki farkındalık düzeyi mütevazı ölçüdcdir. 

Müktcsebata uyum, hem şirketler hukuku açısından hem de şirketlerin mali 
raporlamaları açısından genel olarak sınırlı kalmaktadır. 

4. 7 Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Yasası 

Telif hakları ve ilgili diğer haklar konusunda müktescbatla uyum açısından 
sınırlı bir gelişme kaydedilmiştir. Uygulama konusunda ise, Bandrol Uygulama
larının İ lke ve Prosedürüne İlişkin Tüzük değiştirilerek, bandrollerin yapıştınlma
sını kolaylaştıran gerekli şartlar sağlanmıştır. Fikri ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve 
Tesciline ilişkin Tüzük yayınlanmıştır. Böylece bazı eserlerin, korunabilmeleri 
için kayıt edilmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum, Roma Konvansiyonuy
la çelişmektedir. 

Yasada çok sık yapılan değişiklikler uygulanabilirliği ve öngörülebilirliği 
azaltmıştır. Hayır demeklerinin yasal çerçevesi ile denetimi yeterli değildir. Ha
yır demekleri arasında hak sahiplerinin temsili konusunda sorunlar vardır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye, telif ve benzeri haklar konusun
daki yasal mevzuatını önemli ölçüde AB müktesebatıyla uyumlaştırmıştır. Zayıf 
idari kapasite, çok sık ve tutarsız yasal değişiklikler ilc hakların müşterek idare
sine ilişkin çatışmalar sorun olarak devam etmektedir. 

Sınai mülkiyet hakları (SMH) konusunda az bir gelişme kaydedilmiştir. 
KOBİ'Icr, hak sahipleri ve kamunun bilinçlenmesini artırmaya yönelik seminer
ler yapılmaya devam edilmektedir. İdari kapasiteye ilişkin olarak Türk Patent 
Enstitüsü (TPE) Bilgi teknolojisi (IT) alanındaki yapısını ve online hizmetlerini 
geliştirmiştir. Kaydedilmiş sınai dizaynlar, ticari markalar ve patentlere ilişkin ve
ri bankalan daha önceki haklara ilişkin ön araştırma yapmak ve bu hakların mev
cut durumunu görmek amacıyla kamuya açılmıştır. Bu imkan başvuru sahipleri
nin maliyetlerini ciddi biçimde düşürmüş ve başvuru sürecini kısaltmıştır. Ancak, 
TPE'nin işleyişiyle ilgili özellikle ticari marka başvurularında temyiz ve itiraz iş
lemlerine ilişkin bazı eksiklikler mevcuttur. Bu işlemler uzun sürmekte ve karar
ların gerekçeleri yetersiz olmaktadır. Bunun yanında, kötü niyetli ve/veya ayırt 
edici özelliği bulunmayan dizayn başvurularının bir bölümü kayıt edilmekte ve 
bunlar ancak mahkeme kararlarıyla iptal edilebilmektedir. 
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Uygulamaya ilişkin olarak illerdeki korsanla mücadele komisyonları etkin 
biçimde çalışmamaktadır. Üçüncü fikri Mülkiyet haklan medeni hukuk mahke
mesi kurulmuştur. Ancak, bu mahkemelerin sayısı ve lojistik altyapıları yetersiz
dir. Uzman olmayan alt düzey mahkemelerden arama ve el koyma müzekkerele
rinin çıkartılmasındaki güçlükler devam etmektedir. Yargıçların eğitiminin güç
lendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Ulusal polis, fikri ve sınai mülkiyet haklarını uygulamaya yönelik baskınları
nı sürdürmektc ve bu konuda personelini cğitmcktedir. Ancak, korsan ve taklitle 
mücadele, örgütlü suçlarla mücadele kapsamında yürütülmcmektc ve bu konuda 
kanun uygulayıcı birimlerin genel kapasitesi yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu 
olarak Türkiye'deki kitap ve müzik sektörlerinin önemli bölümü korsan mal tica
reti yapanların elindedir. 

Sonuç 

Bu fasıl altındaki mevzuat uyumu zaten üst düzeydedir. Telif hakkı ve sınai 
mülkiyet hakları alanında uyum düzeyini artırmaya yönelik ilave bir ilerleme ol
mamıştır. İdari kapasite gelişmiş, ama özellikle telif hakkı ve ilgili haklar bağla
mında yetersiz kalmıştır. Mevzuatın etkin uygulanması genel anlamda yetersizdir. 
Mevzuatın uzman olmayan alt seviyeli mahkemelerce düzgün biçimde uygulan
ması konusunda boşluklar bulunmakta ve bilirkişiye başvurma mücssesi suiisti
mal edilmektedir. Adalet Bakanlığı, Yargı, Polis, Maliye Bakanlığı, Gümrük 
Müsteşarlığı, Belediyeler ve hak sahipleri gibi ilgili kurumlar arasında eşgüdüm 
ve işbirliği daha da güçlendirilmelidir. 

4.8 Fasıl 8: Rekabet Politikası 

Rekabet politikası alanında geçen yıldan bu yana kaydedilen ilerleme karışık 
bir tablo ortaya koymaktadır. 

Şirket birleşmeleri dahil anti-tröst alanında mevzuat uyumu bakımından 
ilerleme kaydedilmiştir. Rekabet Kurumu motorlu taşıtların dağıtımında blok mu
afiyete ilişkin mevzuatını müktesebat ile uyumlu hale getirmiştir. Rekabet Kuru
mu ayrıca idari para cezalarına ilişkin genelgesini 2006 sonundan itibaren ceza
lan artıracak şekilde değiştirmiştir. Ancak, mevzuat uyumu için sigorta, iletişim 
ve posta hizmetleri sektörlerinde bu sektörlere yönelik blok muafiyet kurallarına 
ihtiyaç vardır. Ayrıca, yatay işbirliği anlaşmaları ve de minimis (teferuattan ka
çınma) konusundaki kurallann da aktanlması gerekmektedir. Uygulamaya yöne
lik faaliyetlerde ise Rekabet Kurumu çelik sektörü gibi sektörlerde rekabet kural
lannın ihlal edilmesi halinde para cezası uygulamaya devam etmektedir. Anti
tröst alanında uyum düzeyi yüksektir. 
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Rekabet Kurumu şirket birleşmelerinin kontrolünde aktif bir rol oynamayı 
sürdürmektedir. Bu durum özellikle piyasa aktörleri bakımından görünürlüğü da
ha yüksek olan özelleştirme davalarında önem taşımaktadır. Mevzuat uyumuna 
yönelik olarak Rekabet Kurumu şirket birleşmesinin denetlenmesi konusundaki 
tüzüğü değiştirerek Rekabet Kurumu'na bildirilmeyen şirket birleşmelerine para 
cezası uygulanmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca, şirket birleşmesine verilen ona
yın başvuru sahipleri tarafından verilen yanlış bilgiye dayandığının tespiti halin
de Rekabet Kurumu soruşturmayı yeniden başlatabilmekte ve sözkonusu birleş
meyi yasaklayabilmektcdir. 

Rekabet Kurumu'nun idari ve işlevsel bağımsızlığı vardır. Anti-tröst kuralları
nın uygulanması ve şirket birleşmelerinin denetimi konusunda Rekabet Kuru
mu'nun yeterli idari kapasitesi vardır. Kurum personelinin sürekli eğitimine büyük 
önem vermektedir. Rekabet Kurumu'nun rekabet üzerinde etkisi olabilecek tüm 
mevzuat tasiaklarına ilişkin görüşlerinin tutarlı biçimde dikkate alınması halinde; 
tüm kamu ve yasama kurumlarının rekabetin önündeki hukuki engelleri ortadan 
kaldırmak yönündeki iradesi daha da iyi biçimde güvence altına alınacaktır. 

Danıştay'ın idari kapasitesi kaygı konusu olmayı sürdürmektedir. Temyize 
gitmiş rekabet davalarının ele alınması uzun sürmektedir. 

Kamu teşcbbüslcri ve münhasır ve özel haklara sahip tcşebbüslerin tabi oldu
ğu kuralların uyumu konusunda bir gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye'nin, kamu 
teşebbüslcri ile kamu kurumları arasındaki mali ilişkilerin şeffaflığını güvence al
tına alınası gerekmektedir. 

Uygulama kayıtları bakımından ise, Rekabet Kurumu 2005 yılında toplam 
3 1 7 karar kabul etmiş olup, bunlar arasında rekabet ihlalleri (97), menfi tespit 
(50) ve şirket birleşmeleri ilc iktisapiara ilişkin (170) kararlar yer almaktadır. Re
kabet Kurumu 12 davada toplam 25.040.479 YTL (yaklaşık 12.5 milyon Euro) 
tutarında para cezası vermiştir. 

Devlet yardımiarına ilişkin mevzuat kabulü ya da bağımsız bir devlet yar
dımları izleme kurumunun kurulmasına dair bir gelişme kaydedilmemiştir. Bun
ların mevcut olmaması 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararının rekabete ilişkin uy
gulama kurallarının kabulünü geciktirmckte ve rekabette ciddi sapmaların ortaya 
çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Mevzuat, çelik sanayine yatırımı teşvik edici yeni sertifikaların verilmesi ola
nağını askıya alacak şekilde değiştirilmiştir. Ancak, şirketler eski sertifikalardan 
yararlanmayı sürdürmektedir. Türkiye, 1996 tarihli AKÇT-Türkiye Serbest Tica
ret Anlaşmasında taahhüt ettiği biçimde çelik sektörüne sağladığı devlet yardım
lannın şeffaflığında tatmin edici bir düzeye gclememiştir. Türkiye 31 Ağustos 
2006 tarihinde Türk çelik sanayinin Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Ulusal 
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Programı Komisyona göndermiştir. Program Komisyon birimleri tarafından ince
lenmektedir. 

Sonuç 

Anti-tröst alanındaki müktesebata uyum ileri düzeydedir. Rekabetin Korun
ması Kanunu ilc şirket birleşmeleri ve iktisalıma ilişkin tüzük Topluluk kuralları
nın ana ilkelerini yansıtmaktadır. Rekabet Kurumu'nun kuralları uygulama düze
yi tatmin edici olmayı sürdürmektedir. Devlet yardımları konusunda ise bir önce
ki İlerleme Raporundan bu yana bir ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye, şeffaflı
ğın sağlanmasına ve Topluluğun devlet yardımları alanındaki kurallarını uygulan
masına yönelik gerekli yasal çerçcvcyi ve idari yapıları oluşturmamıştır. 

4.9 Fasıl 9: Mali Hizmetler 

Bankacılık alanında belirli bir ilerleme sağlanmıştır. Yürürlüğe giren yeni 
Bankacılık Kanunu ana tcşebbüsler için azami kredi limitini AB standartlarına 
uygun biçimde azaltmıştır. Ayrıca yeni kanunla riske dayalı denetim getirilmiş, 
yeminli banka denetçilerinin yerinde denetim konusundaki tckeli kırılmış ve ma
li sektördeki denetim kurumları arasında işbirliğini artırmak amacıyla bir mali 
sektör komisyonu kurulmuştur. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) vasıtasıyla, sistem mu
rakabe ilkeleri konusundaki ikincil mevzuat da dahil olmak üzere yeni uygulama 
tüzüklerinin kabul edilmesi konusunda bazı ilerlemeler meydana gelmiştir. Ban
kaların konsolide hesaplarının kapsamından finans dışı gruplara ait şirketlerin 
dışlanması, karma holdinglerin (Altıncı Fasıl-Şirketler Hukuku'na bakınız) bir 
parçasını oluşturan bankaların etkili denetimini zayıflatmaktadır. BDDK, perso
nel sayısını artırmış ve geniş stratejik hedeflerini ortaya koyan 2006-2009 Strate
jik Planını yayımlamıştır. Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni tüzüğünün yürürlüğe 
girmesi, yabancılara ait bankalara karşı aynıncılığa son vermeyi öngörmesi nede
niyle olumlu bir gelişmedir. Denetleme uygulamalan ve bu bağlamda özellikle 
konsolide denetleme ile ilgili olanlar daha erken bir aşamadadır. Bankacılık ala
nında müktesebat ile genel uyum kısmidir. 

Sigorta ve ek emeklilik alanlarında bazı ilerlemeler görülmektedir. Sigorta, 
reasürans ve meslek sigortası şirketleri için yeni bir borç geri ödeme rejimi kabul 
edilmiştir. Bu, halen yürürlükte olan AB Solvency-1 çerçevesine benzemektedir, 
ama bir yandan da halen devam eden Solvcncy-11 çalışmasından csinlenmcktedir. 
Mevcut Sigorta Murakabc Kanunu güncelliğini yitirmiştir; mahkeme kararlarıyla 
birçok hüküm iptal edilmiştir. Türkiye'nin sigorta gruplarının denetlenmesi, kon
solide sigorta muhasebesi ve reasürans konularında özel bir mevzuatı bulunma
maktadır. Bunlardan sonuncusu halihazırda hayat dışı sigorta olarak düzcnlcn-
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mektedir. Özel hayat dışı sigorta müktesebatında ise, Türkiye'de, ortak sigorta, 
kredi sigortası, adli masraf sigortası ve turist sigortası alanlannda hüküm bulun
mamaktadır. Hazine Müsteşarlığı, ek emeklilik de dahil olmak üzere sigortacılık 
sektörünü düzenlemektc ve dcnetlcmektedir. Hazine bünyesinde, Sigortacılık Ge
nel Müdürlüğü (SGM) düzenleme faaliyetleri ve uzaktan denetlemeden sorum
luykcn, Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) uzaktan izleme faaliyetleri yürütmck
tedir. İcra yetkileri, bağımsızlıklan ve eşgüdümleri başlangıç aşamasındadır. Ba
zı ilerlemeler olmakla birlikte, sigorta alanında müktcsebat ilc uyum sınırlıdır. 

Menkul değerler piyasası ve yatırım hizmetleri alanlarında bazı ilerleme
ler görülmektedir. Son on sene içinde ilk defa bir özel sektör şirket tahvili veril
mesi, memnuniyetle karşılanan bir gelişmedir. Müşterilerin daha fazla bilgilendi
rilmcsini sağlayan hükümlcrin kabul edilmesi ve aracı kurumların katılım sınırla
rına kısıtlama getiren hükümlcrin kaldırılması, atılan diğer olumlu adımlardır. 
Bununla birlikte, özellikle yatırımcı tazmin programı, sınır ötesi hizmet sağlama, 
bildirim yükümlülüğü ve prospcktüslcr hakkındaki ilerlemeler halen başlangıç 
aşamasındadır. Piyasa Suistimal Dircktifınc uyum sınırlıdır. Sermaye piyasası 
mevzuatını icra edecek idari ve yargı kapasitesi tam yeterli değildir. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yatırım hizmetlerini ve menkul 
kıymetler piyasasını düzenlemektc ve denctlemcktedir. Denetleme makamı ola
rak SPK'nın idari kapasitesi oldukça gelişmiştir, ancak Türk mevzuatını mükte
sebat ilc uyuıniaştırma yönünde daha fazla ilerleme kaydedildikçe, bu kapasitey
le ilgilcnmcyc ihtiyaç duyulacaktır. Farklı denetleme makamları arasındaki işbir
liği az gelişmiştir. 

Yatırım hizmetleri ve menkul kıymetler piyasalan alanında müktesebat ilc 
kısmen uyumludur. 

Sonuç 

Türkiye bu fasılda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Yeni bir bankacılık kanunu 
kabul edilmiştir. Sigortacılık ve ek emeklilik sektörlerinde ilgili borç geri ödeme 
mevzuatının kabul edilmesi de bir ilerleme teşkil etmektedir. Ancak, genel olarak, 
sigortacılık mevzuatının uyumu sınırlıdır. Yatırım hizmetleri ve menkul kıymet
ler piyasaları alanlarında, yatırımcı tazmin programı, sınır ötesi hizmetlerin sağ
lanması, bildirim yükümlülüğü ve prospcktüslcr konularında daha fazla uyarla
maya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sigortacılık sektöründe ve menkul kıymet
ler piyasaları bağlarnındaki denetleme kapasitesi erken bir aşamadadır. 

4.10.1 Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya 

Elektronik iletişim ve bilgi teknolojilerinde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Türkiye, yeni uygulama mevzuatının çıkmasıyla uyum çabalarına devam etmiş-
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tir. 2006 Mayıs ayında "geçiş hakkı"na dair bir uygulama tüzüğü yayımlanmıştır. 
Bu ayrıca, altyapı ruhsalı da dahil olmak üzere, çok sayıda ilgili ruhsatların veril
mesini sağlamıştır. Buna ilaveten, taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön-seçimi, yakın geç
mişte sonuçlanan enterkoneksiyon tekliflerine dahil edilmiştir. Ancak, pazara ye
ni girenierin sadeec küçük bir bölümü şu ana kadar işlevsel hale gelmiştir. Bu, sa
bit telefonculuk pazarında etkili rekabetin erken bir aşamada olduğu anlamına 
gelmektedir. Ayrıca, yerel ağın kullanıma açılması, numaraların taşınabilirliği ve 
maliyet muhasebesi gibi rekabete dönük koruma tedbirleri uygulanması halen 
beklemededir. Bu alandaki Türk mevzuatı, I 998 AB Düzenleyici Cerçevesini te
mel almaktadır. Telekomünikasyon Kurumu, bu çcrçcvcyi temel alan piyasa ana
liz kararları kabul etmiştir. Ancak bunlar, 2002 yılına ait düzenleyici çerçeve kap
samında yürütülmüştür. Türkiye, kendisini 2002 çerçevesi ilc uyumlaştıracak ye
ni mevzuat kabul etmemiştir. 

Evrensel hizmetlerin kapsamının, bilgisayar kullanımının yaygınlaştınlması 
hakkındaki bir ulusal politikanın bclirlenmesini (bu hizmetleri sunmak için tek bir 
operatörc özel hak verilmesi de dahil olmak üzere) ve Türkiye çapında sayısal ya
yıncılığın gcliştirilmesini içerecek şekilde genişletilmcsi, uygulanabilen AB hü
kümleriyle uyuşmamaktadır. 

Avrupa'nın tek acil çağrı numarası olan "1 I 2", diğer acil çağrı numaralarına 
ilaveten tek acil hizmet çağrı numarası olarak tahsis edilmiştir ve ücretsiz olarak 
erişilebilmektedir. 

Türk Telekom hisselerinin çoğunluğu özel sektöre satılmıştır. 2006 Mayıs 
ayında, mobil operatör Telsim Vodafonc tarafından satın alınmıştır. 2006 Mayıs 
itibariyle, 3 operatör ve% 63,7'lik bir giriş oranıyla, mobil iletişim pazarında re
kabet görülmekle birlikte, çoğunlukla ilgili rekabet artırıcı önlemlerin uygulan
masına henüz geçilmemesi nedeniyle, sabit hat pazarında rekabet daha azdır. Ma
yıs itibariyle, internet hizmetlerinin yaygınlık oranı % 1 5,5'c ulaşmıştır. Çoğun
lukla rekabet eksikliğinden dolayı, geniş bant için kapsama alanı dardır, devamlı 
kalite sorunlarına ve yüksek fiyatiandırmaya maruzdur. 

Telekomünikasyon Kurumu personel sayısını artırmıştır ve halihazırda 128 
kişi doğrudan düzenleme işleriyle uğraşmaktadır. Beklenildiği üzere, daha fazla 
sayıda operatörün pazara girmesiyle ve AB düzenleyici çerçevesine uyum arttık
ça, idari kapasitesinin daha fazla izlenmesi gerekecektir. Ulaştırma Bakanlığı'nın 
idari kapasitesinde gelişme kaydedilmemiştir. Bu alandaki uyum, bu aşamada ge
nel olarak tatmin edici düzeydedir. 

Pazar gelişimi, iletişim için uygulanan çok yüksek vergi oranlarından zarar gör
meye devam etmiştir; bunlar başlıca,% IS'lik KDV'nin üzerine istenen sabit tele
fonlardan alınan% 15'lik vergi ve mobil telefonlardan alınan% 25'lik vergidir. Ay
nca, özellikle mobil operatörlerden farklı ek vergiler tahakkuk ettirilmektedir. 
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Bilgi toplumu hizmetlerinde ise, Türkiye 2006 Haziran ayında Bilgi Toplu
mu Stratejisi ve Eylem Planını kabul etmiştir. Türkiye elektronik ticaret ve şarta 
bağlı hizmetler konularında AB standartları ile uyumlu değildir. Sanal suç mev
zuatı kabul edilmemiştir. Bu alandaki genel uyum sınırlıdır. 

Görsci-İşitsel politika alanında, Türkiye'nin Avrupa standartlarıyla ve AB 
Görsel-İşitsel Müktesebatıyla uyum düzeyi sınırlı kalmıştır. Katılım Ortaklığı 
Belgesi 'nde konuya ilişkin olarak yer alan önceliklerde ilerlemeler ciddi şekilde 
gecikmiştir. 

Ulusal mevzuat bağlamında sağlanan ileriemelere ve yeni TCK'nın yürürlü
ğe girmesine rağmen ifade özgürlüğü hali hazırda mevcut yasal çerçevede güven
cc altına alınamamıştır. iftira, hapis cezası gerektiren bir suçtur. Buna ilaveten, 
yakın zamanda Meclis tarafından kabul edilen yeni Terörle Mücadele Kanunu te
rör eylemi olarak cezalandırılan suçların kapsamını genişletmektc ve basın haber
lerine ilişkin kısıtlamalar içermektedir. Şimdiye kadar, Adalet Bakanlığı'nın yar
gıya yönelik genelgeleri TCK'nın Avrupa standartlarına uygun şekilde uygulan
masını sağlamada başarılı olamamıştır.(ayrıca bkz. insan hakları ve azınlıkların 
korunmasına ilişkin bölüm) Medya alanında sözkonusu standartiara uyum çok sı
nırlıdır. 

Türkiye'nin AB'nin görsel-işitsel müktesebatıyla uyum düzeyi reklamcılık ve 
küçüklerin korunmasına ilişkin bazı hükümlerle sınırlı kalmıştır. Ayrıca, Radyo 
ve Televizyon Yayınlarının Kuruluşuna ilişkin Kanun, tanımlar, yetki, yayın alma 
özgürlüğü, başlıca olaylar, bağımsız escrlerin teşviki ve yabancı sermayenin tele
vizyon kuruluşlarındaki payına ilişkin kısıtlamalar bakımından sorunlar yarat
maktadır. Yayıncılık sektörünün idaresi hususunda, Radyo Televizyon Üst Kuru
lu (RTÜK) frekansların yeniden tahsisini ve geçici lisansların etkin şekilde göz
den geçirilmesini sağlayamamıştır. 

Radyofrelevizyon yayıniarına erişim hususunda, Türkçe dışındaki dillerde 
yapılan yayınlar alanında yerel ve bölgesel düzeyde ilerleme sağlanmıştır. Ancak, 
Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları 

Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkındaki 
Yönetmelik (2004) uyarınca, televizyondaki yayınların süresi günde 45 dakikayı 
ve haftada toplam 4 saati geçememektedir. Radyodaki yayınların süresi günde 60 
dakika, haftada toplam 5 saat ile sınırlandırılmıştır. Radyo Televizyon Üst Kuru
lu Mayıs 2006'da müzik ve sinema eserleri sözkonusu olduğunda kısıtlamaları 
kaldırma kararı almıştır. Ancak, sözkonusu karar yayıncılam resmi olarak duyu
rulmadığından, yayıncılar cezalandırılma korkusuyla eski sınırlamaları aşmaktan 
imtina etmişlerdir. Haberler ve güncel olaylar süre sınırlarnalarına tabi olmaya 
devam etmektedir. Canlı yayınlar yasak olmamakla birlikte uygulamada tüm ya
yınları altyazı veya yayının hemen akabinde Türkçe tercümesini yayınlama yü-
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kümlülüğü bulunması bunu çok güç hale getirmektedir. Bu yayınlar Kürtçe dili
nin öğretilmesine ilişkin eğitim programları şeklinde veya çocuklara yönelik ola
rak yapılamamakta olup, Türkçe altyazıyla verilmek zorundadır. Bu yönetmeliğe 
karşı açılan ve halen karara bağlanmamış bir tcmyiz davası bulunmaktadır. On iki 
başvuru arasında üç medya kuruluşu gerekli izni almış ve çeşitli Kürt lehçelerin
de yayınlara başlamıştır (ayrıca bkz. insan hakları ve azınlıkların korunmasına 
ilişkin bölüm). 

Ulusal düzeyde, bir kamu kuruluşu olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
lu (TRT) Boşnakça, Arapça, Çcrkczcc, Kırmcnçc ve Zazaca yayınlar yapmakta
dır. Ancak, bu yayınlar haftada beş gün ve günde 30-35 dakika ilc sınırlı olup, 
kapsam bakımından sadeec haber, spor, müzik ve bclgcscllcrdcn oluşmakta, ör
neğin çocuk programlarını kapsamamaktadır. 

Sonuç 

Bu alanda ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, elektronik iletişim ve bilgi tekno
lojileri alanında daha ileri dcreec uyum sağlamak için iyi bir temel hazırlamıştır. 
Ancak, medya ve görsel-işitscl politika alanında uyum çok sınırlıdır. 

4.11. Fasıl ll: Tarım 

Yasal uyum bakımından düzensiz bir ilerleme söz konusudur. Türkiye "2006-
2010 Tarım Stratejisi Belgcsi"ni uygulamak amacıyla yeni bir Tarım Kanunu ka
bul etmiştir. Kanun verimliliğin arttırılması ve gıda terlariki konularına ağırlık 
vermekte olup, gıda güvenliği ve tüketicilere ilişkin konulara daha az önem atfct
mcktcdir. Üretime bağlı desteği tarım politikasının temel unsuru olarak belirlc
rnek suretiyle sözkonusu Kanun Türkiye'yi reformdan geçmiş Ortak Tarım Poli
tikası (OTP) ilkelerinden uzaklaştırmaktadır. Kırsal alanların ve tarım sektörünün 
rekabet edebilirliğinin ve modernizasyonunun öncelikli konular olarak belirlen
mesi Kanunun olumlu yanını oluşturmaktadır. Ayrıca, Kanun, müktescbatın uy
gulanması amacıyla bazı işletme sistemlerine (Entegre Yönetim ve Kontrol Sis
temi, Tarımsal Muhasebe Veri Ağı) yönelik yasal zemin yaratmaktadır 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın idari kapasitesinin güçlcndirilcmcmiş olması 
AB tarafından finanse edilen birçok projenin uygulanmasını etkilemektedir. Tanm 
ve Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılması gecikmiştir. Sorumlulukların 
birimler arasındaki dağılımındaki belirsizlik gibi birimler arasındaki yetki çatışma
ları da devam etmektedir. Yatay unsurlar bağlamında, Türkiye, tarımsal mevzuatını 
müktcscbata uyuıniaştırma bakımından sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Entegre Yönc
tim ve Kontrol Sistemi'nin (IACS) uygulanınasını hazırlamaya yönelik ilk adımlar 
atılmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi AB tüzüklerine aykırıdır. Tarımsal Muhasebe Veri 
Ağı (FADN) kurulması konusunda ilerleme kaydcdilmcdiği söylenebilir. 
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İkili ticari ilişkiler bağlamında, Türkiye'nin ikili ilişkilerinden doğan yüküm
lülüklerine aykırı şekilde sığır eti ve canlı büyükbaş hayvan ticaretine getirdiği 
teknik engeller temel sorunu teşkil etmektedir. Öte yandan, Toprak Mahsulleri 
Ofisi'nin (TMO) buğday unu ihracatını destekleme mekanizmaları özel bir dikkat 
gerektirmektedir. İç pazar fiyatı ilc ihracatçıların unu satın aldıkları fiyat arasın
daki fark yasaklanmış ihracat desteği olarak kabul edilmektedir. Buna ilaveten, 
buğday unu ihracatını destck mekanizması ilc bu mekanizmanın Türkiye'nin 
DTÖ yükümlülükleriyle olan tutarlılığına özel dikkat gösterilmesi ihtiyacı bulun
maktadır. 

Ortak Pazar örgütlenmeleri ile uyum konusunda, genişleme sürecinin bu 
aşamasında anlaşılabilir şekilde, sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Ancak, mevcut mü
dahale sistemleri bağlamında daha fazla şeffaflık gerekmektedir; TMO gibi kamu 
iktisadi tcşcbbüslcrinc sağlanan devlet yardımları alanı özel dikkat gerektirmek
tedir. Zeytin ve zeytinyağı pazarlama standartlarının uygulanmasına yönelik ikili 
yardım başlamıştır. Sebze ve meyveler için, AB'ye ihracat aşamasında Türkiye 
tarafından gerçekleştirilen uygunluk kontrolleri AB tarafından onayianma süre
cindcdir. Bu gelişme idari gümrük sürecini kolaylaştıracaktır. 

Kırsal kalkınma konusunda sınırlı gelişmelerden bahsedilebilir. Eylem Pla
nı ve Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı'nın (IPARD) üzerine bina edileceği 
Ulusal Strateji kabul edilmiştir. IPARD programlaması başlamıştır. İlgili tarafla
rın katılımı erken safhadadır. İdari yapılanma açısından bakıldığında, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, IP ARD programı için yönetim otoritesi olarak belirlenmiştir. 
Personel ataması yapılmış olup, bu personelin daha fazla eğitilmesi ve onlara be
lirli sorumluluklar verilmesi gerekmektedir. Ancak, IPARD Ajansı için gerekli 
yasal altyapı dahil olmak üzere işletim yapılarına ilişkin kanuni çalışma henüz ta
mamlanmamıştır. Bu durum, akreditasyon sürecinin başlamasını ve bunun netice
sinde IPARD fonlarının Türkiye'de kullanımını geciktirebilir. 

Kalite politikası alanında herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Organik 
tarım konusunda bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Eğitim programları başlamıştır. 
Türkiye'nin AB'nin üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesine ilişkin görüşmeler 
ilerlemiştir. Türkiye'nin nihayetinde bu listeye dahil edilmesi Türk organik ürün
lerinin AB 'ye ihracında Türk belgelendirme sisteminin tanınmasını mümkün kı
lacaktır. 

Sonuç 

Müktcsebat uyumu sınırlı kalmaya devam etmektedir. Kırsal kalkınma ala
nında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, gerekli mevzuatın ve idari yapı
ların oluşturulmasındaki gecikme IPARD'ın zamanlıca uygulanmasını ciddi bir 
risk altına sokmuştur. OTP ilc ilgili çoğu idari yapı henüz kurulmamıştır. Üretim-
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Ic bağlantılı desteklerdeki artışa yönelik eğilim 2003 tarihli OTP reformuyla ters 
yönde gitmektedir. Sonuçta, bu fasıldaki hazırlıklar daha erken bir aşamadadır. 

4.12 Fasıl12: Gıda Güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası 

Yasal düzenlemeler alanında, "gıda, yem ve veterinerlik paketine" ilişkin AB 
kurallarına gelecekteki uyurnun temeli henüz kabul edilmemiştir. 

Genel gıda maddeleri politikasıyla ilgili olarak, mcvzuatın aktarılması ve uy
gulamadaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi'ne katılım 
konusunda, acil durumların izlenmcsindcki eksiklikler ilc merkezi ve yerel birim
ler arasındaki bilgi ağının yetersizliği devam etmektedir. 

Veterinerlik politikasına ilişkin uyum konusunda bir ilerleme sağlanmamış
tır. Türkiye kuş gribi gibi salgın hastalıktarla mücadeleye odaklanmıştır. Bulaşıcı 
süngcrsi ensefalopati (BSE) ve hayvan yan ürünleri alanında gelişme kaydedil
memiştir. Türkiye hayvan hastalıklarının kontrolüne yönelik önlemler konusunda 
gittikçe daha fazla zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Ekim 2005'te ortaya çıkan ilk 
kuş gribi salgınları acil durum planı yardımıyla etkin olarak idare edilmiştir. Bu
na karşın, daha sonraki salgınlar eksiklikleri ortaya koymuştur. Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki cşgüdümde eksiklikler görülmüştür. 
Olumlu olarak ise, kuş gribi konusunda AB'ye ve diğer uluslararası kuruluşlara 
bilgi akışı şeffafbir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kuş gribi referans laboratuarının 
teknik kapasitesi artırılmıştır. Şap hastalığının yeni ırkiarına karşın aşı kampanya
lan düzenlenmiştir. Bununla birlikte yeni salgınlar, şap hastalığı görülmeyen 
Trakya'yı tehlikeye sokmuştur. Şarbon, kuduz, brüsella (bruccllosis), koyun ve 
keçi vebası, koyun ve keçi çiçek hastalığı, mavi dil hastalığı, Newcastic hastalığı 
gibi diğer hastalıklar için aşılama kampanyaları uygulanmaya devam etmiştir. 

Büyükbaş hayvaniann kimliklendirilmesi ve tescili ile hareketlerinin kayıt al
tına alınması konusunda gelişme kaydcdilmekie birlikte, AB müktesebatıyla uyu
rnun değeriendirilmesi ihtiyacı vardır. Bunun yanında, canlı hayvanların hareket
lerinin kontrolü ihtimam gerektirmektedir. Hazırlık çalışmaları başlamış olması
na rağmen, koyun ve keçi türü hayvanların kayıtianna ilişkin ilerleme gözlenme
miştir. Veterinerlik denetimleri ve kontrollerinin finanse edilmesi konusunda ge
lişme kaydedilmemiştir. Türkiye'nin mevcut sistemi AB uygulamalarına uygun 
değildir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalata yönelik veterinerlik denetim uygula
maları ve ithalat kuralları AB kurallarıyla uyumlu değildir. Bu alandaki uyum sı
nırlıdır. 

Bir üçüncü ülke olarak Türkiye, ulusal kalın h izleme planının hazırlanmasın
da belirgin bir ilerleme göstermiştir. AB mevzuatında yer alan tüm aktif madde
ler yıllık planlara dahil edilmiştir. Kalıntı planı süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti 
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için AB tarafından onaylanrnıştır. Hayvan refahı konusunda bir gelişme bildiril
memiştir. 

Gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin kurallar hakkında 
önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tarımsal gıda tesislerinin büyük bölümü
nün AB hijyen şartlarını karşılayabilmek için geliştirilmesi gerekmektedir. Hijyen 
ve gıda kontrollerindeki eksikliklerin giderilmesi ve AB müktesebatının uygulan
masının sağlanmasını temin en, gıda yasasının gözden geçirilmesi ve merkezi ida
reler ile belediyeler arasındaki yetkiterin tanımlarının açık bir şekilde yapılması 
gereklidir. 

Gıdayla ilgili özel kurallar konusunda ise, etiketleme, sunuş ve reklam, kat
kılar ve saflık kriterleri, öz çözücüleri, hızla dondurulmuş yiyecekler ve ışınlan
mış gıdalara ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde müktesebatla uyumludur ve uy
gulanmaktadır. Maden suları konusundaki uyum hayli ileridir. Özel beslenme 
amaçlı gıdalada ilgili mevzuata Türkiye uyum sağlamıştır. Tatlandırıcılar ve gıda 
ile temas edem malzemelere ilişkin müktcsebat uyumu tamamlanınayı beklemek
tedir. Gıda ilaveleri (suppliments) hakkındaki müktesebatın yansıtılması henüz 
başlamamıştır. Hijyen ve resmi kontroller alanındaki müktesebatın uygulanması 
sınırlıdır. Gıda maddelerinin ve paketierne malzemelerinin piyasa kontrolleriyle 
ilgili tüzük tam uyumlu değildir. Bulaşıcı maddelere ilişkin, sözkonusu maddele
rin bazılarıyla ilgili üst sınırları belirleyen tüzük yürürlüktedir. Ancak, AB uygu
lamalarının takibi için bazı değişiklikler gereklidir. Bulaşıeı maddelerin resmi 
kontrolleri hakkındaki mevzuat müktesebatla uyumludur. Aflatoksin kullanımı
nın önlenmesine yönelik planın uygulanması sürdürülmektedir. Bununla birlikte, 
sorunlar devam etmektedir. Genetik olarak değiştirilen organizmalar (GMO) ve 
yeni çıkmış gıdalara ilişkin müktesebatın aktarılmasında ilerleme sağlanmamıştır. 

Yemlerle ilgili özel kurallar alanında bazı gelişmeler olmuştur. Hayvan gı
daları konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hayvan gıdalarında katkı mad
delerinin kullanımına ilişkin mevzuat uyumu ileri düzeydedir. 

Bitki sağlığı alanında sınırlı ilerleme sağlanmıştır. Türkiye tohum kalitesi ve 
üretme materyalleri, bitki sağlığı, bitki koruma ve tarımsal karantina konuların
daki mevzuatını uyumlaştırmamıştır. Bir denetim rehberi hazırlanmış ve sınırlar
daki denetimler aynılaştırılmıştır. Bitki sağlığı enstitülerinin teşhis kapasitesi ar
tırılmış ve AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmiştir. Zararlı böcek risk analizi 
uygulanmaya başlanmıştır. Bakanlık personeli, çiftçiler ve özel sektör için eğitim
ler düzenlenmiştir. Uluslararası anlaşmalar konusunda gelişme olmamıştır. 

İdari kapasiteyle ilgili olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkezi ve yerel 
düzeyde güçlendiri lmelidir. Takviye özellikle genel kontrol hizmetlerinde ve hay
vanların kimliklendirilmesi ve hastalıklarına ilişkin AB gereklerinin yerine geti
rilmesinde gereklidir. 
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Sonuç 

Veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda sektörlerinde uyum konusunda sınırlı ilerle
me sağlanmıştır. Hukuki çerçeve ve mevcut idari yapılar müktesebatın tam olarak 
uygulanmasına izin vermemektedir. Kontrol sistemleri zayıf olmaya devam et
mektedir. Ana sorunlar, başta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü olmak 
üzere veterinerlik sektöründcdir. 

4.13. Fasıl 13: Balıkçılık 

Türkiye, mevzuatını balıkçılık konusundaki topluluk müktesebatına uyumlaş
tırmada önemli bir gelişme kaydctmemiştir. Balıkçılık Kanunu 'nun değiştirilmc
sinde yeni bir gecikme, ilan edilmiş olan uygulamaya yönelik mevzuatı ve idari 
değişiklikleri de etkilcyeccktir. 

Balıkçılık sektöründeki idari yapı, kısıtlı chliyct ve yelkilerin farklı bakanlık
lar arasında dağılımı nedenleriyle, yetersiz kalmaktadır. Uygulama denetimi, tef
tiş ve kontrol faaliyetleri hem Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na, hem İçişleri Ba
kanlığına bağlı Sahil Güvenlik teşkilatma verilmiştir. Başbakanlığa bağlı Deniz
cilik Müsteşarlığı gemi kayıtlarının tutulmasıyla ilgilenmektedir. Tanm ve Köyiş
leri Bakanlığı 'nın, Balıkçılık Ürünlerinden sorumlu merkezi bir Genel Müdürlük 
kurulmasıyla planlanan yeniden yapılandmiması henüz gerçekleşmemiştir. İdari 
kapasitenin güçlendirilmesi ise, seferleri n izlenmesi ve kayıt altına alınması ama
cıyla yerel seviyede oluşturulan 30 balıkçılık liman ofisi ve bu yeni ofisiere ilave 
personel alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. 

Kaynak ve filo yönetimi ile denetleme ve kontrol konularında ise gelişme 
kaydedilmemiştir. Genel olarak, Türkiye, özellikle hedef türler açısından stokla
rın tespiti ve kaynaklann yönetimi bakımından yeterli bilimsel araştırma eksikli
ği içindedir. Topluluk müktesebatının uygulanmasının ilk safhalanndadır. 

Yapısal eylemiere ilişkin gelişme kaydedilmemiştir. Topluluk müktesebatı
nın uygulanmasına henüz başlanmamıştır. Piyasa politikası konusunda, topluluk 
müktesebatına uygun bir pazara müdahale sistemi bulunmamaktadır. Beş balıkçı
lık ve balık yetiştiriciliği birliği kurulmuştur, ancak bunlar üretici birliklerinin or
ganizasyonuna dair Topluluk müktesebatıyla kısmen uyumludur. Devlet yardım
ları alanında, balıkçılıkla ilgili mevzuat konusunda gelişme kaydedilmemiştir. 
Türkiye yeni uluslararası anlaşmalara taraf olmamıştır. 

Sonuç 

Türkiye balıkçılık alanında bir gelişme kaydetmemiştir. Topluluk mükteseba
tına kıyasla mevzuatında önemli eksiklikler bulunmaktadır ve idari yapılan Ortak 
Balıkçılık Politikasının gelecekte uygulanabilmesi için henüz yeterli değildir. 
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4.14. Fasıl 14: Taşımacılık Politikası 

Karayolu taşımacılığı alanında, özellikle mevzuata yönelik gelişmeler i ba
kımından, ilerleme kaydedildiği not edilebilir. Uluslararası fılo Topluluk nıükte
sebatı gereklerine çoğunlukla uygun şekilde ruhsatlandırılmıştır. Bununla birlik
tc, ulusal fılonun ruhsatlandınlması tamamlanmamıştır. Ulusal ve uluslararası ta
şımacılık arasında önemli farklılıklar sürcgelmcktedir. Bunlar genellikle mesleki 
yeterlilik ve mali durum kriterlerine ilişkindir. Vergiler ve geçiş ücretlerine dair 
mcvzuatın daha uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Sosyal kurallar ve bunla
rı uygulayan mcvzuatın en son Topluluk müktcscbatının son haliyle uyumlaştıni
ması gereklidir. Dijital takometre uygulamasına pratikte henüz başlanmamıştır. 
Hafif tonajlı otobüs ve hizmet taşıtlarında hız sınırlayan cihaz mecburiyeti uygu
lanmaınaktadır. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği özellcştırilmiş 

yola uygunluk merkezleri konusunda gelışıne sağlanmaınıştır. Sayıları oldukça 
kısıtlıdır. İdari kapasitenin güçlcndirilmcsı ve ayrıca tüm ilgili makamlar arasın
daki işbirliğinin artırılınasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki hazırlıklar ge
lişmiş düzeydedir. 

Demiryolu taşımacılığı alanında bir gelişme kaydedilmemiştir. Mevzuat 
uyumu ve idari kapasite kısıtlıdır, düzenleyici bir kurum bulunmamaktadır. Dev
let Demiryolları Kurumu TCDD tekel konumundadır ve büyük ölçüde kamu süb

vansiyonuna dayanmaktadır. Avrupa demiryolu ağı ilc birlikte çalışabilirliğinin 
sağlanması için altyapının önemli ölçüde modemize edilmesi gerekmektedir. Bu 
alanda Topluluk müktescbatına uyum geri kalmış olup, temel fonksiyonların lü
zumlu ayrımı, güwnlik scrtifikaları. görevlcııdirilnıiş işleticin ın idari özcrkliği ilc 
demiryolları piyasasının oluşması için gerekli idari ve kurumsal tcrtibatın sağlan
ması konularında önemli eksiklikler göstermektedir. 

Türkiye'de Topluluk müktescbatı kapsamına giren iç suyolu taşımacılığı bu
lunmamaktadır. 

Hava taşımacılığı alanında bazı gelişmeler kayda değerdir. Sı\'il Havacılık 

Genel Müdürlüğü'ne kanunla mali ve teknik özerklik verilmiştir. İlgili yeniden 
yapılanmalar ve eleman alımları göze çarpıcıdır. Sivil llavaulık Geııd Müdürlü
ğünün İstanbul'da bir şubesi açılmıştır, Antalya 'da da başka bır şube açılması ön
görülmektedir. Bazı uygulama yönergelcri ya) ımlanmıştır. Bakan'abağlı otonom 
bir kaza araştırma kurulu teşkil edilmiştır. Slut talhi'ı prensiplerine dair bir tali
mat yayımlanmıştır. Bunlara ilaveten, slot knordinatörlüğü görevi ve ayrıca tek
nik ve değerlendirme komiteleri tesis edilıni~tir. Bu alanda müktesebatla uyum
laştırma sürmektedir. Türkiye henüz Komisyon ilc "yatay havacılık anlaşması" 

müzakerelerine başlamamış olup, Topluluk hukukunun temel bir gerekliliği olan 
Topluluk tahsisini kabul etmcmektcdir. 

225 



Deniz taşımacılığı alanında, mevzuatın uyumunda ve özellikle güvenlikle il
gili idari kapasitenin güçlendirilmesinde iyi düzeyde gelişme kaydedilmiştir. Ba
lıkçı gemiterinin güvenliği, deniz kazalarının tahkiki, denizcilerin eğitim kalitesi 
ve denetlenmesi, yük gemilerinin güvenli yükleme ve boşaltımı, denizcilik ekip
manları ve liman kontrolleri konularında yönetmelikter yayımlanmıştır. 49 perso
neli olan bir deniz kaza tahkik kurulu tesis edilmiş, 200 uzman bayrak devleti ve 
liman devleti denettcyicileri otarak işe alınmıştır. 

Bazı ulustararası sözleşmelere (SOLAS-78, SOLAS-88, Load Line 88 ve 
Mar-Po! annex III ve IV) imzacı olma usulleri bakımından gelişme kaydedilme
miştir. 2005 yılında alıkonulan Türk gemisi oranı% 7,5'e gerilemiştir. Ancak, ül
ke halen, Paris Mutabakat Zaptının kara listesinde orta ila yüksek risk kategori
sinde bulunmaktadır. Seyrüsefer güvenliği açısından, liman güvenliğini artıracak 
mevzuata uyum çalışmaları başlatılmasından başka adım atılmamıştır. Piyasaya 
erişim bakımından, gerek kabotaj gerek gemi tesciline dair kurallar Topluluk ku
rallarıyla çclişmektedir. Bu alanda daha fazla ilerleme sağlamak amacıyla hazır
lıklar sürdürülmektedir. 

Kıbrıs bandıralı ve/veya işletimindeki deniz taşıtları ilc son durağı Kıbrıs olan 
deniz taşıtlarının Türk timaniarına erişimine yönelik bir ilerleme kaydedilmemiş
tir. Türk ulusal hava sahasını kullanmayı amaçlayan Kıbrıs hava araçlarına uygu

lanan kısıtlamaların kaldırılması konusunda, ayrıca Türk ve Kıbrıs sivil havacılık 
makamları ve hava yönlendirme hizmet sunucuları arasındaki haberleşme kısıtla
matarında ilerleme olmamıştır. 

Devlet yardımları konusunda gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye'de devlet 
yardımlarını düzenieyecek yerleşik kurum veya yasal çerçeve bulunmamaktadır. 

Sonuç 

Bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yasal uyum karayolu taşımacılığı alanında 
oldukça ileridir, ancak diğer sektörlerde farklı düzeylerdedir. Uygulama ve icra 
kapasitesi ilave dikkat gerektirmektedir. Demiryolu sektörünün yapılanmasına 
dair kararlar göze çarpmaktadır. Deniz ve hava taşımacılığı alanlarında, uluslara
rası anlaşmaların kabulü, ilgili müktesebatın aktanını ile tamamlanmamıştır. Tür
kiye, ulaştırma araçları üzerindeki kısıtlamalar dahil olmak üzere, malların ser
best dolaşımına dair tüm kısıtlamaları kaldırmaını ştır. 

4.15 Fasıl 15: Enerji 

Arz güvenliği konusunda hazırlıklar oldukça ileri seviyededir. Ancak, Türki
ye'nin petrol stokları AB yöntemlerine göre hesaplanmamaktadır. Bakü-Tiflis
Ceyhan petrol boru hattı faaliyete geçmiştir. 
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İç enerji piyasası konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Dağıtım şebekeleri
nin özelleştirilmesi süreci üç bölgede başlamıştır. Elektrik talebi tahminleri ve sı
nır ötesi elektrik ticareti konularında uygulama yönetmelikleri kanunlaştırılmıştır. 
Tüketici kabul edilme eşiği 6 GWh'ne indirilmiştir. Öte yandan, yeni bir düzen
leme çapraz sübvansiyonlara ve dikey entegrasyona izin vermektedir. Kaçak ku
lanım da dahil olmak üzere yüksek elektrik kayıplarıdevam etmiştir .. Temmuz 
ayında iki kez yaşanan altı saat süreyle 13 şehri etkileyen elektrik kesintilerinin 
nedeni büyük ölçekli üretim kapasitesi sınırlamalarıdır. Doğalgaz ithal fiyatları
nın artmasına rağmen değişmeyen elektrik fiyatları kısa vadede gerçek kapasite 
azalmasına yol açabilir. Türkiye henüz Enerji Nakli Koordinasyon Birliği üyesi 
değildir. Türkiye güneydoğu Avrupa'da bölgesel bir enerji piyasası oluşturan 
Enerji Topluluğu Antlaşmasını imzalamamıştır. 

İç doğalgaz piyasası hakkında yeni uygulama mevzuatı kabul edilmemiştir. 
Bazı özelleştirmeler vuku bulmuştur: 54 şehirde şehir içi doğalgaz dağıtım ihale
leri yapılmıştır. Herhangi bir ithalaıçı veya dağıtıcının pazar payı kanunen % 20 
ile sınırlanmıştır. Devlet şirketi BOTAŞ mevcut sözleşmelerini dcvrctmcmiştir ve 
tekel konumunu korumaktadır. Bu alanlarda genel uyuıniaştırma süreci ilerle
mcktedir, ancak uygulama yavaş ilerlemektedir. 

Kömür endüstrisine devlet yardımları konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

Bu alanda uyum düşük scviyededir. 

Enerji verimliliği alanında gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye bu konunun 
geliştirilmesine yönelik hukuki bir çerçeveye sahip değildir. Yenilenebilir ener
ji kaynakları konusunda bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak, Türkiye bu konuda 
artış için kendisine iddialı bir hedef henüz belirlcmemiştir. Kaynak garantisine 
dair bir uygulama yönetmeliği kabul edilmiştir. Türkiye, bu alanda kısmen uyum 
sağlamıştır. 

Nükleer enerji alanında, Türkiye 'nin Topluluk müktesebatı gereklerine 
uyum kapasitesi oldukça gelişmiştir. Türkiye'de henüz nükleer enerji üretim san
trali bulunmamakla birlikte, 2020 yılına kadar 5000 MW'Iık kapasite inşasını teş
vik planı açıklamıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK'in özcrkliği dikkat 
gerektirmektedir. Gözetim sorumluluklan, araştırma ve nükleer enerjinin teşvi
kinden ayrı tutulmamıştır. Türkiye, nükleer güvenlik ve radyasyondan korun
ma alanlarında kayda değer bir uyum seviyesine ulaşmıştır. Uygulamaya dair ye
ni yönetmelik kabul edilmemiştir. Radyoaktif atık yönetimi ve depolama tesisle
ri dahil olmak üzere, mevcut tesislerin önemli ölçüde geliştirilmesi gerekecektir. 
Türkiye, Euratom'un Ocak 2006'da taraf olduğu 'Kullanılmış Yakıt İdaresi Gü
venliği ve Radyoaktif Atıkların İdaresi Güvenliği'ne dair Birleşik Konvansiyona 
taraf olmamıştır. 
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Sonuç 

Enerji alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Genel olarak, uyum dengeli 

değildir. Enerji verimliliğine ilişkin bir çerçeve kanun henüz oluşturulmamıştır. 

İdari kapasite ve düzenleyici kunımların özerkliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

4.16 Fasıl 16: Vergilendirme 

Dolayh \'ergilcndirnıc alanında çok sın ırlı bir ilerleme olmuştur. Türkiye 

mevzuatını kısmen uyuııılaştırmıştır. Müktesebattan farklı KDV uygulaınal<ırı ya

pısal nitel ik tedir ve bunlar arasında, muafiyetler, özel düzenlemeler ve indirimli 

oranl arın uyguboması bulunmaktadır. Tekstil ürünleri için indirimli yüzde 8 ora

nının uygulamaya konulınasıyla. Türkiye müktesebattan daha fazla uzaklaşmıştır. 

Öz.:l Tüketim Vergileri alanında rapor edilebilecek hiçbir ilerleme olmamış
tır. Yt:ni bir vergi kanunu, sadece kıyınet üzerinden (ad valorcm) oranların ve en 

az tüketim vergisi seviyelerinin belirlenmes iyle, tütün ürünlerine uygulanan özel 

vergiyi ortadan kaldırmıştır. Bu yapı müktesebatla uyumlu değildir. Üstelik. ka
nun ithal edilmiş tütün ve sigaralııra uygulanan vergiyi ortadan kaldırmamı~tır. 

Bu ayırırncı uygulama müktesebatla uyumlu değil dir ve Gümrük Birliği ve DTÖ 

kurallan çerçevesinde bir ihlal oluşturmaktadır. Türkiye henüz iç piyasa hareket

leri ve mali antrepolar için giimıiik vergilerinin askıya alınması rejimini getirme

mişti r. 

Türkiye, belirli bir miktardan az olan alkollü içeceklcre özel bir çeşi t vergi ek

lem.:si suretiyle kıyınet esaslı (ad valorem) bir güınıiik vergisi uygulamaktadır. 

Yin.: , bu sistem, alkoliin içeriğine göre değil, ürünün çeşidine göre aynıncı vergi 

kullandığıııdan ınüktesebata uynıanıaktadır. Sonuçta, yerel iirüıılerl e kıyaslandı

ğında, ithal ürünl..:r için daha yüksek oranlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Bakan

lar Kurulunun arttırabiieceği vergi oranları aralığını düşürerek gelecekteki oran

Iann daha kolay tahmin edilmesi imkanını sağlamıştır. 

Doğrudan vergilendirme alanında sınırlı bir ilerleme vardır. Kurumlar Ver

gisi Kanunu, şirket bölünmesi ve şirket ayıılınası gibi konulara hitap edebilecek 

şekilde biraz daha uyumlaştırılnııştır. Türkiye, işletme vergilerine yönelik davra

nış k ıırallaıına aykırı tedbirler getirmekten kaçınınalıdır. Genel olarak, uyum sı

nırlı kalmıştır. 

İdari İşbirliği ve Karşılıklı Yardım alanında az bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Maliye Bakanlığına bağlı yan özerk bir kunım olan yeni Gelir İdaresi faali

yete geçmiştir. Bununla, hiyerarşi katmanlarının azaltılması ve yerel vergi dairc

lerinin merkeze karşı sonıııılııluklarınııı artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca , Maliye 

Bakanlığında politika oluşturma görevi, yeni kurulan vergi politikası genel mü

dürlüğüne geçmiştir. Bunun etkisi henüz değerlcndirilcım·ınektedir. 
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Vergi dairelerinin bilgisayar ortamına geçişi ve mükelk:tlcrc vergi kimlik nu
ıııarabn dağıtımı devanı etmiştir. Şimdiye kadar,-+ 1 ıııılyon ,·ergi ınükcllell ver
gi kimlik numarası almıştır. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 7S'i dektmııik ola
rak dosyalanmıştır. Topluluk sistemleriyle karşılıklı bağlantı için Bilişim Tekno
lojisi alanındaki hazırlıklar da dahil olmak üzere, süreli ve sonııç alınaya yönelik 
bir vergi strar.:jisi çcrçevc~ imk dalw ileri düzeyde uyumu sağlayacak planlama 
çalışmaları erken bir aşamııJ'! bulunmaktadır. 

Sonuç 

Sınırlı d(izcyde ilerleme kaydedilmiştir. Türk mali rejimi müktesebatla kıs
men uyum! udur. Uyum, özdlikk KDV kapsamı ve "'ranları ilc özeltüketim ver
gilerinin yapısı ve oranlıırı bakımından v..: llenci olarak, doğrudan vergilendirme 
alanında taınamlanınaınışrır. Alkol ve tütün ürünlerinin vergilcııdiıjlnıesinc yönc
lik tüm :ıyınnıcı unsurlar açi lcn kaldırılmalıdır. 

4.17 Fasıl17: Ekonomik ve Parasal Birlik 

Parasal politika al~nırıda Türkiye sınırlı düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Tür
kiye, kamu kurumlarının finansal kuruluşlara :ıyncalıklı erişim imkanlarını ya
saklayan yeni bir mevzuat kabul etmiştir. Türkiye'ııiıı, kunımsal ve hukuki çerçe
vede yapılan gerekli değişiklikleri uygulamaya devarn etmesi gerekecektir. Özel
likle, Merkez Bankası, Avrupa Topluluğunun genel ekonomik hcdcfininin. ülke 
içi bedenerin üzerinde yeralnıasma izin veren tamamlayıcı bir hedefi kabul ctıııc
ıni~tir. Buna ek olarak, Merkez Banbsın ııı. Avrupa Merkez Bankaları Sistemine, 
AB üyelik tarihi itibarıyla entcgrt: edilmesiyle il gili kural ve yapıları lıeııü z kabul 
etmemiştir. Merkez Bankası'nın ha~ımsızlığı ve kanıunun finansmanının yasıık
lanması ile kamu kesiminin finansal kunıluşlara ayrıcalıklı erişiminin yasaklan
ması alanlarında bir miktar ilerleme rapor ..:dilebilir. Mcrkt:;. Bankası. yabancı dö
viz alım ve satım işlenıleriyle ilgili kar ve zarar hcs:ı planıa yöntemini ''Avrupa 
Merkez Bankalan Sisteminde tvluh:ısebe ve Mali Raporl<ınıaya dair Hukuki ('er
~:evcyc İlişkin Avrupa Merkez Bankası Yönergcsi" uyarınca , "onal..ıına maliyet 
yöntemi"ylc değişti rm iştir. Bankalar bundan böyle belirli miktarda zorunlu rezcr
vi Türk Hazine bonoları şeklinde tutmak zonında değillerdir. Ancak , menkul kıy
ıncı yatırımiarına yönelik bir garanti sistemi olan Yatırırncı Konırn~ Fonu, devlet 
bankalarında tutmak zorunda olduğu varlıklarını, hükümet bonolarına ve mevdu
atiarına yatırnıaya nıecburdur. Son olarak, merkezi Hükümet hari ç ıiim kamu ku
nıluşları fonlarını ya devlet bankalarına yarırmak ya d<ı hükiinıcı tahvilleri satın 
almak zorundadırlar. Genel olarak, para politikası alanında Türkiye ilcrkıııc ka> · 
dcınıi şıi r. 

Ekonomik politika alanında bir miktar ilerleme rapor l'dilebilir. G..:lir İdare
~inııı kurulmas ı ve Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Kanunu 'nun kabul edilmesi 
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mali politika alanında idari kapasitenin geliştiri lmesine katkı sağlamaktadır. An
cak, bazı bakanlıklar ve müsteşarlıkların birbirleriyle ilişkili temel ekonomik Ca
aliyet alanlanııda değişik dcreeclerde sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumluluk
ların bu şekilde dağılmış olması. ekonomik politikanın oluşturulmasının tünı aşa
ınalarında, özellikle karar alına, koordinasyon ve uygulama bakımından verimli
liğini ve etkisini azaltmaktadır. Kısmen bu durum nedeniyle, temel ekonomik ka
rarlar duruma özel (ad hoc) olarak alınmakta ve kilit nitelikteki mevzuatııı ekono
mik etkisi sadece kısmen dcğerlcndirilmektcdir. 

Sonuç 

Türkiye, ekonomik ve parasal politika alanında ilerleme kaydetmiştir. Ancak, 

merkez bankasının bağımsızlığı tam değildir. Ayrıca , kamu kesiminin parasal ba
kımdan finanse edilmesinin önlenmesine ilişkin mevzuat ve kamu kurumlarının 

finansal kuruluşlara ayrıcalıklı erişiminin yasaklanması müktsebatla uyumlu de

ğildir. Ekonomik etki değerlendirmelerinin ve verimli koordinasyon ve işbirliğ i

nin mevcut olmaması ekonomik politikanın etkinliğini azaltmaktadır. 

4.18 Fasıl 18: İstatistik 

İstatistiki altyapı bakımından Türkiye' yeni istatistik kanununu kabul cder.:k 

müktescbatın aktarılması bakımından önemli ilerleme kaydetmiştir. Kanun, Tür

kiye İstatistik Kuıumunun eşgüdüın rolünü güçlcndimıektedir. Kurumun uygula
madaki güçkndirilmiş rolünün tesisi erkm aşamadadır. İdari kapasite daha fazla 

güçlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Miiktesebatııı gereklerini karşılannıasını te
ıninen karar alına sürecinin daha verimli kılıııınası üzerinde ciddiyetic durulması 

gerekmektedir. Mctodolojik ve işlevsel değişiklikler hakkında personelin eğitil
mesi gereği devam etmektedir. 

Sınıflandırma alanında dikkate değer bir ilerleme kaydedilmiştir. Kurumun, 

Avrupa uygulamasını takip eden sııııflandırmaları, şimdi elektronik ortanıda mev

cuttur ve daha geniş şekilde kullanılmaktadır. Ekonomik faaliyetler ilc faaliyet , 

yapı, meslek, ve eğitim ıncnşeli ürünler gibi bazı s ınıtlandırırıalar tercüme edil

miş ve uygulanmıştır. Bu sınıflandırmaların diğer devlet kurumlan tarafından 
kullanımı artmaktadır. 

Sektör istatistiklerinin crişilcbilirliği bakımından birçok alanda ilerleme 
sağlanmıştır. Demografik ve sosyal istatistikler alanında. ikamet yerine bağlı nü

fus kayıtları sisteminin hırulınasına ilişkin yasa kabul edilmiştir. Gelir ve yaşanı 

şartları araştırması (EU-SlLC) gerçekleştirilm iştir. İş istatistikleri bakımından , 

yapısal iş istatistikleri (SBS) araşt.ırmaları başlatılnııştır. Hane bazında bütçe araş
tırmaları alanında, aylık araştırma devarn etmiştir. Satın alına gücü paritesi ala

nında AB standartları doğrultusunda bazı çalışmalar yürütülmüştür. Dış Ticaret 
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İstatistikleri ve uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksieri (HICP) alanlarında yük
sek derecede uyuma ulaşılınış ve Eurostal'a veriler gönderilmiştir. Tanmsal ista
tistikler alanında, çiftlik kaydı olııştunılmasıııa yönelik çalışına devam etmekte
dir. Son olarak, istatistiki bilgiye kamunun erişimi ilerleme kaydetmiştir. 

iş sicili ve iş, kamu maliyesi ve tarım istatistikleri ilc ulusal hesaplara ilişkin 
istatistikler bakımından ilerleme erken aşamadadır. Ulusal hesaplar alanında, 
ESA 95 doğrultusunda ilerlerken, temel bir gözden geçirmeye gidilmesi ve tekrar 
eşik belirlenmesi zorluk teşkil etmektedir. 

Sonuç 

Türkiye. sınıflandırmaların kullanılması ve sektör istatistiklerine erişim alan
larında bir miktar ilerleme sağlamıştır. Yeni istatistik kanunu uyum için önemli 
bir adım oluşturmaktadır. Ancak, genel olarak uyum taınamlanıııaınıştır. 

4.19 Fasıl 19: İstihdam ve Sosyal Politika 

İş hukuku alanında ilerleme kaydedilmemiştir. Bazı direktiflerin Türk mev
zuatına aktanınında halen eksiklikler mevcuttur. Bunlara Çalışma Yasası 'nın uy

gulama kapsamının sınırlı olması da dahildir. İdari kapasite bakımından, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bazı nitelikli personel ilaveten istihdam edil
miştir. 

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (!LO) desteğiyle çocuk işçiliğinin 
azaltılmasına yönelik gayretlerini sürdürmelidir. 

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında, Türkiye müktcscbat ile iyi derecede uyum 
sağlamış olmakla beraber, geçtiğimiz yıl belirtilen önemli eksiklikler devam et
mektedir. Bu alandaki diğer direktifler yürürlükte olmakla birlikte, özellikle, Çer
çeve Direktifinin aktarırnma ilişkin mevzuat halen askıdadır, Mevzuat, ne özel 
sektör ne de kamu sektöründe çalışanların tümünü kapsamaktadır. Kamu kurum
ları, sosyal ortaklar ve diğer ilgili kuruluşlardan oluşan danışma organı niteliğin
deki Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında 
ulusal bir politika bcnimscmiştir. Rapor dönemi süresince, iş sağlığı ve iş güven
liği alanındaki mevzuatlll yürürlüğe konması ve uygulanmasına yönelik faaliyet
ler sürmüştür. Ancak, bilinçlendirmc, eğitim ve teftiş kurumlarının kapasitesinin 
güçlendirilmesi (iş ve sosyal güvenlik tcftişi) dahil olmak üzere, bu yönde daha 
fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sosyal diyalog alanında, halen uygulanabilir durumda bulunan Sendikalar ve 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunlarının, AB ve Uluslararası Çalışma Ör
gütü standartlarına getirilcbilmesini amaçlayan ve halen gündemde olan yasa ta
sarılarında bir ilerleme bildirilememcktcdir. Sendikal haklar henüz tamamiyle te-
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sis edilmemiştir. Sosyal diyalog zayıftır; Ekonomik ve Sosyal Konsey'in perfor

ınansının iyileştirilmesi gerekmektedir. (ayrıca Ekonomik ve sosyal haklar bölü

müne bakınız). 

istihdam politikası ilc ilgili olarak az ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle ka

dınların durumuna ilişkin olmak Ü7erc, düşük işgücü katılımı ve istihdam oranla

rı ; genç nüfusun yüksek düzeyde işsizliği, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve 

kentselikırsal işgücü piyasaları arasındaki büyük fark başlıca zorluk ları teşkil et

mektedir. 2005 yılında genel istihdam oranı% 43.4'c düşmüştür, işsizlik oranı ise 

% I 0.3 'de kalmıştır. Kayıt dışı istihdamın boyutları endişe vermeye devam et

mektedir. Kayıt dışı istihdamın genel istihdamın % 50.l'ini, tarım sektöründeki 

istihdamı n ise"" 88 .2'sini teşkil etmektedir. Türkiye İş Kurumu (İŞ KUR) kurum

sal k::ıpasitcsini geli ştirme çabalarını devanı cttirnıiştir. "İstihdam Politikası Ön

celiklcrinin Ortak Dı.:ğerl e ııdirilınesi Belgesi 'nin hazırlanmasında Avrupa Komis

yonu ve Türk makanıları arasında ilerleme sağlanmıştır. 

Avrupa Sosyal Fonu alanında hukuki uyum sınırlı kalmıştır. Avrupa Sosyal 

Fonu tarzı önlemlerin ulusal ve gerektiğinde bölgesel ve yerel düzeyde, geleeck

teki idaresi . uygulanması, izlenmesi. denetimi ve kontrolü için yeterli kurumsal 

yapının oluşturulmasını tcminen idari yapıların ve mcvzuatın uyarlanması gerek

mektedir. Bu bağlamda, Türkiye ' nin ilk olarak, Katılım Öncesi Araçlarından olan 

İnsan Kaynakları Kalkındırma unsurunun uygulanabilmesi için yapısını ve mev

zuatını uyarlaması gcn:kmektedir. 

Sosyal içerme ilc ilgili olarak, Ortak içerme Mutabakatı altındaki çalışma sü

reci sürmüştür. Ancak, ulusal bütünleşmiş stratejide bir ilerleme yoktur. Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından yapılan fakirlik konulu bir araştırmanın sonuçlarına 

göre, nüfusun% 1.29 açlık sınırının altında yaşarken , % 25 .6 ise fakirlik sınırının 

altında yaşamaktadır. Fakirlik sınırının altmda yaşayanların oranı kırsal kesimde 

% 40'a çıkmaktadır. Aynı çalışmaya göre çocukların fakirlik oranı (altı yaşın al

tında) % 34 olup, bu oran kırsal kesimde % 40'a ulaşmaktadır. İdari yapıların ni

teliklerinin artırılması ve cşgüdümün geliştirilmesi yönünde bir ilerleme kayde

dilmemiştir. 

Engclli k i şilerin istihdamı için bir eylem planı hazırlanmış ve Engcllilcr Ya

sası ile ilgili olarak birkaç uygulama yönetmeliği çıkartılmıştır. Bunlar engclli in

sanlar için işyeri ve eğitim hizmetlerini alanlarını kapsamaktadır. 

Sosyal koruma alanında, Parlamento, Türk sosyal güvenlik sisteminin bütü

nüyle elden geçirilmesini tcminen, Mayıs ve Haziran 2006 aylarında sosyal gü

venlık rcr,ırıııuna ili ş kin \ asama faaliyetinde bulunmuştur. Böylece basitleştiril

miş . bürokrasisi azaltılmı~ . hcrh·s için lı.ıklarııı ve sorumlu lukların eşit olduğu, 

I 8 yaşın altındaki tüm çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti sağlanan bir sosyal gü-
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vcnlik sistemi oluşturulmuştur. Reformunamacı sosyal güvenlik sisteminin uzun 

vadede mali istikrarını sağlamak ve en yoksullara yardımı düzenlcmcktir. Yeni 

oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun idari kapasitesinin iyileştirilmesi sür

mektedir. Sosyal güvenlik sisteminin denetim kapasitesinin güçlendirmesi gerek

mektedir. 

Ayrımcılıkla mücadele alanında her hangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Irk 

veya etnik kökcn, din veya inanç, cngcllilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ay

rııııcılığa ilişkin AB yöııcrgekrinin aktarımı taıııamlannıaınışıır. Özellikle, Irk 

Eşitliği Yöncrgesi'nın istihdam ile il!!ili olmayan boyutlarının aktarıınına yönelik 

çaba gerekmektedir. Ayrııncılıgın önknmc·,i ve eşit muamelenin teşviki için etkin 

ve bağımsız bir "E~ıtlik Kurumu" olu~ıurulınasına ihtiyaç vardır. Azınlıkların du

rumu ilc ilgili olarak ciddi güçlükler huluııınaktadır. (Bakınız ayrıca, Bölüm İn
san hakları ve azınlıklarm konınınasıl 

Eşit fırsatlar alanında, özellikle dnğuııı izni , eşit ücret, istihdaıııa eşit erişim, 

ispat külfcti, kanuni ve ıncslckı sosyal güvenlik alanlarında daha ileri düzeyde 

uyuma ihtiyaç bulunmaktadır. Buna ilaveten, :\H müktcsebatının gerektirdiği 

Eşitlik Kurumu hala kurulmamıştır. Kadınların ı~gücünc katılıını çok düşük sevi

yededir (% 25'in altında) ve kadınların istihdam oranı% 20 civarına düşmüştür. 

(Bakınız ayrıca, Bölüm Ekonomik ve Sosyal Ha!... lar) . Kadının Statüsü Genel Mü

dürlüğü 'n ün idari kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç 

Türkiye, müktcsebata uyum konusunda sınırlı ilerleme gerçckleştirmiştir. 

Sosyal koruma ve yeni Engcllilcr Yasası'nın uygulanmasında bir miktar ilerleme 

kaydedilmiştir. İstihdam Politikası Önceliklerinin Ortak Değerlendirilmesi Belge

si ilc Ortak içerme Mutabakatı belgelerinin tamamlanınası için ilave çabaya ihti

yaç vardır. Tam sendikal hakiann tesisi ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine özel 

önem verilmelidir. Kayıtdışı istihdaınla mücadelenin üzerine eğilrnek gerekmek

tedir. Çoğu alanda, etkin uygulama yapılabilmesi için idari kapasitenin iyileştiril-
mesi gerekmektedir. · 

4.20 Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası 

Türkiye, işletme ve sanayi politikası esaslarına ilşkin olarak bir miktar iler

leme gerçekleştirmiştiL 9'ncu Kalkınma Planı (2007-2013), orta vade programı 

(2006-2008) ve yıllık program (2006) gibi politika belgeleri doğrultusunda, Tür

kiye büyük oranda AB işletme ve sanayi politikası esaslarını takip etmektedir. 

Başbakan ' ın başkanlığını yaptığı ve önemli yabancı yatırımcı firmalar ilc sa

nayi demeklerinin Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımından oluşan Yatırım 

Danışma Konseyi bazı politika önerilerinde bulunmuştur. Hazine Müsteşarlığı, 
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yabancı yatınmcılara bilgi sunmak için bir yatırım portalı oluşturmuştur. 2005 yı
lında Türkiye'ye yönelik net doğrudan yabancı yatırım ikiye katlanarak, 7.8 mil
yar Euro'ya ulaşmıştır. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın kurulmasına yönc
lik kanun yürürlüğe girmiştir. Ajans, Ankara'da kurulacak olup, bağımsız idari ve 
mali bir yapıyla Başbakanlığa bağlı olacaktır. Şirket kurmak için gerekli süre bir 
güne indirilmiştir. Ancak, özellikle gereksiz bürokrasinin azaltılması gibi husus
larda iş ortamının geliştirilmesi için ilave düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Tüzel yönetim şartlan tam olarak uygulanmamaktadır. 

Türkiyc'nin, Küçük işletmelere Yönelik Avrupa Sözleşmesi'ne uyumlu KO
Bİ stratejisi bulunmaktadır. Tüm Türk kuruluşları için ortak bir KOBİ tanımı ya
pılmıştır. Bu alanda, ciro ve mal varlığı tavanlarının düşüklüğü dışında, müktese
bat ilc uyum sağlanmıştır. Başvuru işlemleri basitlcştirilmiştir. 

Bilim ve Araştırma Yüksek Kurulu oluşturulmuş ve Bilim ve Araştırma Ulu
sal Stratejisi (2005-2010) kabul edilmiştir (Bakınız ayrıca, fasıl 25: Bilim ve 
Araştırma). Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi garanti sistemi ilc mikro-kredi 
sistemi henüz somut sonuçlar vcrmemiştir. KOBİ'lere devlet bankalarınca süb

vanse edilen krediler verilmektedir. 

Türkiye, işletme ve sanayi politikası araçlan alanında iyi bir ilerleme kay
detmiştir. Türkiye, KOBİ'ler için çok yıllı programda yer alarak, 9 adet Euro-in
fo merkezi kurmuş ve kredi garanti fonları oluşturarak 22 BEST projesine iştirak 
etmiştir. Türkiye ayrıca LIFE ve c-CONTENT'e katılmış olup, e-TEN program
Ianna iştirak edecektir. Özellikle KOSGEB tarafından idare edilen borçtandırma 
ve kredi programı kapsamında, şirketler için teşvik programları uygulanmıştır. 

Türkiye'nin halihazırdaki mevzuatı ("Borçlar Kanunu", "Ticaret Kanunu", 
"Yasal Faiz ve Gecikme Faizi Kanunu" ve "İcra ve İflas Kanunu" da dahil olmak 
üzere) ticari işlemlerde geç ödemeyle mücadele konusundaki AP ve Konsey'in 
2000/35/EC sayılı direktiiiyle uyum içerisindedir. Ancak, özellikle kapsam, ta

nımlar ve ödeme sürelerine ilişkin boşluklar ve şeffaflık eksikliği bulunmaktadır. 
Bu alandaki hazırlıklar iyi yönde ilerlcmcktedir. 

Sektörel politikalar ilc ilgili olarak bir miktar ilerleme sağlanmıştır. Türki
ye, yeni temel planlama ve programlama belgelerinde sektör bazında öncelikler 
belirlemiştir (bakınız işletme ve sanayi politikası esasları). Belirli alanlarda, sek
tör bazında politika çerçevesi ve uygun danışma mekanizmaları oluşturulması 
için kanunlar kabul edilmiştir. Ancak, sektör bazında stratejiler bulunmamaktadır. 
2004 yılında özelleştirme gelirleri 1 milyar Euro olarak gerçeklcşmişkcn, 2005 
yılında 10 milyar Euro'yu aşmıştır. ihalelerde, kamuya duyurma şartları her za
man tam olarak yerine getirilmemiştir. 3 1 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye, çelik 
sanayi ile ilgili olarak Ulusal Yeniden Yapılandırma Programını, Komisyona sun-

234 



muştur. Bu program Komisyonun ilgili birimlerince incelenmektedir (Bakınız ay
rıca, Fasıl 8: Rekabet politikası). 

Bu alandaki hazırlıklar belirli düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Türkiye uygun 
sektörel politika önlemleri almak için yeterli kapasiteye sahiptir. Ancak, Türki
ye'nin rekabeti değerlendirme ve politika önlemlerinin tesirlerini değerlendirme 
kapasitesini iyileştirmesi gerekmektedir. 

Sonuç 

Özellikle Yatırım Destck ve Tanıtım Ajansı'nın kurulması için atılan yasal 
adımlar, özelleştirme ve KOBİ tanımının müktesebat ve politika programlanması 
ilc uyumlaştırılması alanlarında Türkiye bu fasılda genel olarak iyi düzeyde ilerle
me kaydetmiştir. Ülke, bu fasılda müktesebata makul düzeyde uyum sağlamıştır. 

4.21 Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları 

Trans -Avrupa Ağları konusunda kısıtlı bir ilerleme sağlanabilmiştir. Ulaşım 
ağları konusunda, ulaşım altyapı ihtiyaçlan değerlendirmesi (Transport Infras
tructure Needs Asscssment-TINA) henüz tamamlanmamıştır. Türkiye'nin, 
"TEN-T'' ile aynı özellikleri taşıyan muhtemel ulaşım ağlarının belirlenmesi için 
güvenilir ve yüksek kalitede trafik öngörüleri sunması gerekmektedir. Sınıflandı
rılmış ulaşım verileri eksikliği vardır. Türkiye, ana trans-Avrupa ulaşım eksenle
rinin komşu ülkelere uzatılınası konusunda "Yüksek Düzeyli Grup"a katılmıştır. 
Grubun tavsiyelerini uygulaması beklenmektedir. 

Enerji ağları programında, Topluluk, arz güvenliğini güçlendirirken, Avrupa 
elektrik ve gaz piyasalarında rekabeti artıracak aklarım altyapı fizibilite projele
rini desteklemektedir. Türkiye-Yunanistan doğal gaz bağlantı hattının inşası gc
cikmiştir. Hazar ve Orta Asya bölgesinden başlayarak Türkiye üzerinden Avru
pa'ya uzanan Nabucco doğal gaz boru hattı AB'nin öncelikli projelerindendir. 
Türkiye bu projeyi destekleyen gayretlerini sürdürmclidir. 

Sonuç 

Sınırlı gelişme sağlanmıştır. Türkiye'nin bu alandaki uyumu görece olarak er
ken bir aşamadadır. 

4.22 Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

Bölgesel örgütlenme konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bölgesel Ista
tistik Birimleri (NUTS) düzenlemenin gereklilikleri ve bölgesel politikaların ct
kin uygulanması ışı~ında mevcut istatistik bölgelerin geçici sınıflandırmasının 
(NUTS Düzey II'ye tekabül etmektedir) daha da geliştirilmesi gerekebilir. NUTS 
Il düzenlemesine paralel olarak Türkiye'de kurumların büyük çoğunluğu hala ge-
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lencksel coğrafi bölgeleri referans alnıaya devam etmektedir. Bölgesel istatistik

ler alanında gel i şme sağlanmıştır. Bu alandaki hazırlıklar belirli düzeyde ilerleme 

kaydetmiştir .. 

Yasal çerçevenin geliştirilmesinde bir miktar ilerleme sağ l anm ı şt ır. Kalkınına 

Ajansları ' nın Kuruluşu , Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun onaylan

mış ve Şubat 2006 ayında yürürlüğe gim1iştir. Bu yasa, kalkınma ajanslarının ku

rulması, görevleri ve koordinasyonu konularında olduğu gibi, bunların istihdam 

politıkası, bütçe ve denetim mekanizmaları hakkında da esas ve usülleri içermek

tedir. Her bir ajansın kurulması için uygulanıaya yönel ik yasal düzenleıncierin de 

ayrıca yapılın ası gerekmektedir. 

Yasa, ulusal düzeyJe Devlet Planlama Teşkilatı'nı, kalkınına ajanslarının ko

ordinasyonundan (DPT) sorumlu kurulu ş olarak belirlemektedir. Amaç 26 NUTS 

ll bölgesinJe kalkınma ajansı kurmaktır, ancak bunların kanun hükmünde karar

nameyle kurulınaları bırkaç yıl a yayılabilccektir. Bu ajansların temel amacı böl

gesel kalkınınayı hızlandırmak, özel ve kamu kesimleri arasında işbirliğini geliş

tirmek ve bölgeler arası kalkınınışlık dengesizlik lerinin azaltılmasını sağlamaktır. 

Kalkınma ajansları kısmen ulusal bütçeden ayrı l acak payla, kısmen de il Özel 

İdareleri (yerel makamlar) ve belediyeler tarafından finanse edilecektir. Kalkın

ma ajanslarının ayrıca, daha fakir olan bölgelerde gerçekçi olmamakla birlikte, iş

letme gelirleri elde etmeleri de beklenmektedir. Kalkınma ajanslarının rolü ve iş

levleri bir miktar kaygı uyandırmaktad ır. 

Mali kontrol ve Topluluk politikaları ilc uyum konusundaki yasal çerçeve di

ğer fasıllarda ele alınmaktad ır. Bu alandaki hazırlıklar erken bir aşamadadır. 

Kurumsal çerçevede önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. Ana gelişmeyi, 

DPT'nin sektörel ve bölgesel birimleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi teş

kil etmektedir. İki Kalkınma ajansı Adana ve İzmir'de kurulmuştur. Ancak, ba

kanlıklar arası eşgüdüm birimi gibi yapılar henüz bulunmamakta, bölgesel kal

kınma ilc ilgi li kurumlar arası ilişki, bazı önemli belgelerin hazırlanma aşaması

nın başlangıcından itibaren değil, ilerlemiş düzeylerinde danışmalarla sınırlı kal

maktadır. lPA 'nın bölgesel kalkınma unsurunu uygulamakla görevli idari makam

lar ilgili bakanlıklar bünyesinde henüz kurulmamıştır. Geçiş döneminde sözkonu

su işlevleri yerine getirmek üzere, katılım öncesi Türkiye'ye yardımların uygu

Janması konusunda halihazırda tek kurum Merkezi Finans ve İlıale Birimi 

(MFİB) olarak belirlenmişti r. Bu alandaki hazırlıklar erken bir aşanıadadır. 

İdari kapasitede kısıtlı bir gelişme sağlanmıştır. MFiB yoğun şekilde personel 

alımıııa yönclmiştir. Ancak devamlılığı sağlamak için bu personel alımları , ilcri

de bünyelerinde idari makamların kurulacağı ilgili Bakanlık birimlerinden görcv

lcndirıııe lerlc desteklenmelidir. Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde personel 

236 



bakımından idari kapasite yeterlidir, ancak karar verme yetkisi hala az sayıdaki 
yetkilinin elinde toplanmaktadır. Teknik bakaniıkiara ve bölgesel yapılara kısıtlı 
düzeyde sorumluluk dc•:rcdilmiştir. Yeni kalkınma ajansları, AB destekli bölge
sel kalkınma programları başlatılan tüm bölgelerde kurulan Hizmet Birlikle
ri'nden faaliyetleri devralmak üzere, önümüzdeki bir kaç yıl içinde bölgesel dü
zeyde gerekli idari kapasiteyi sağlamak durumundadırlar. Bu alandaki hazırlıklar 
erken bir aşamadadır. 

Programlama alanında bazı ilerlemelerden bahsetmek mümkündür. DPT tara
fından 2006 yılı başlarında yayımlanan dokuzuncu yedi (daha önce beş yıllık) yıl
lık kalkınma planı, kalkınma konusunda bölgesel bakış açısına atfedilen artan 
önemi yansıtmaktadır. DPT ve ilgili bakanlıklar kalkınma programiarına ilişkin 
belgelerin; özellikle Stratejik Uyum Çerçevesi ve İşievsel Programlar belgesinin 
hazırlanmasında işbirliği ve temas halindcdirlcr. 

!PA programlamaları, Komisyon'la üzerinde mutabık kalındığı üzere, bölge
sel unsur çerçevesinde daha odaklı olacak ve çevre. ulaşım ve bölgesel rekabet 
konularında en fazla üç uygulamaya dönük program sunulacaktır. DPT'nın geniş 
bir planlama deneyimi olmakla beraber, stratejik planlama ilc işlevsel programlar 
arasındaki ayrılığın giderilmesinde yaşanan zorluklar sürmektedir. Bu alandaki 
çalışmalar belirli düzeyde ilerleme sağlamıştır. 

İzleme ve değerlendirme alanlarında iyi düzeyde ilerleme sağlandığı söylene
bilir. 2004 yılında izleme ve değerlendirmeden sorumlu olacak bir birim kuran 
DPT, 2006 yılında oluşturduğu kurallarla izleme ve değerlendirme sürecindeki 
makamların sorumluluklarını belirlemiştir. Bu çerçevede, bir izleme kılavuzu 
oluşturulmuş ve internet üzerinde bir İzleme Bilgi Sistemi hizmete sokulmuştur. 
Bu konudaki hazırlıklar başlamaktadır. 

Mali yönetim ve kontrol konularındaki gelişmeler için 32. fasıla bakınız. 

Sonuç 

Bölgesel politikaların uygulanabilmesi amacıyla hukuki çerçevenin çizilmesi 
ve bölgesel yapılanmaların tanımlanması hususlannda ilerleme sağlanmıştır. An
cak, bu ajansların rolü ve işleyişi üzerine eğilrnek gerekmektedir. Merkezi ve böl
gesel düzeyde bakanlıklar arasında yetki dağılımının değerlendirilmesi dahil ol
mak üzere, sahiplenme ve sorumluluğun geliştirilmesi gerekmektedir. lPA'in uy
gulanmasına dair programlama belgelerinin hazırlanışı hızlandırılmalıdır. Özetle, 
Türkiye'nin, bu fasılda müktesebatla uyumu belirli düzeydedir. 

4.23. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar: 

Yargının bağımsızlığı, Türk Anayasası ve mevzuatının çeşitli hükümleriyle 
güvence altına alınmıştır. Bununla birlıkte, bu ilkeyi zayıflatan çeşitli hususlar 
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mevcuttur. Hakimler ve savcılar, idari görev ve yetkileri bakımından Adalet Ba
kanlığına bağlıdır. Yargıyı düzenleyen temel kurum olan Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, kendi bütçe ve yazmanlığına sahip değildir. Çalışma mekanı, ha
la Adalet Bakanlığı binası içindedir. Hakim ve savcıların performansını değerlen
direcek adli müfettişler, Yüksek Kurul'a değil, Adalet Bakanlığı'na bağlıdır. Ada
let Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı, kurulun oy hakkına sahip yedi üyesinden iki
sidir. Kalan beş üye ise Yargıtay ve Danıştay hakimleri arasından atanmaktadır. 
Belirtilen hususlar ışığında, bu yapılanma yargının tamamını temsil ctmcmcktc, 
ve yürütme temsilcisinin bulunması halindc3 yürütmenin hakimierin kararlarını 
ve mesleki geleceklerini etkilcmc olasılığı doğmaktadır Hakim ve savcıların per
formansını değerlendirecek adli müfettişler, Yüksek Kurul'a değil, Adalet Bakan
lığı'na bağlıdır. 

26 Haziran 2006 tarihinde, 501 hakim ve savcı "Hakimler ve Savcılar Birli
ği" (YARSAV) adlı kuruluşu kurmuştur. YARSAV'ın üyeleri, çoğunlukla Yargı
tay ile Danıştay üyeleri ve Ankara ile İstanbul'dan hakim ve savcılardan oluş
maktadır. YARSAV'ın temel hedefleri, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, görev 
süresi güvencesini, ayrıca meslek kurallarını ve ahlakını korumaktır. 

Hakim ve savcılar artık sicil dosyalarını görcbilmektedir. 

Yargının tarafsızlığı konusunda bir miktar ilerleme sağlanmıştır. Hakimler 
ve Savcılar Kanununda 2005 yılında yapılan bir değişiklikle, görevlerinden ayrı
larak genel veya mahalli seçimlerde aday olan hakim ve savcıların, seçilememe
leri halinde eski görevlerine dönmeleri yasaklanmıştır. 

Adalet Bakanlığının bir kararıyla, hakim ve savcı adayları, Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu Yasası kapsamına sokulmuştur. Adli davranış ilkelerini belirleyen 
Bangalore İlkelerinin Adalet Akademisinin müfredatına konulmasıyla, tüm ha
kim ve savcı adaylarına dört saatlik adli etik semineri verilmektedir. 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 10 Ekim 2006 tarihinde kabul ettiği 
424 sayılı kararla, Avrupa Savcılar Konferansında kabul edilen Budapeşte İlkele
rini tanımış ve yargının tüm birimlerine dağıtmıştır. 

Haziran 2006'da kabul edilen bir yasayla, hakim ve savcıların maaşları yak
laşık % 40 oranında artırılmıştır. Yargıdan gelen talep doğrultusunda, yüksek 
malıkernelerin başkanlarına ödenen maaş, Başbakanlık Müsteşarına ödenen maa
şın seviyesine çıkarılmıştır. 

Yargının profesyonelliği ve etkinliği konusuna gelince, Adalet Bakanlığı ve 
Adalet Akademisi, yeni Ceza Yasası ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile işkence ve 
kötü muamelenin önlenmesi, ifade özgürlüğü ve yargı sürecinin etkinliği konula
nnda geniş çaplı eğitim vermeyi sürdürmüştür. AB ve İnsan Hakları hukuku ko
nuları ile yabancı dil eğitimi verilmeye devam edilmiştir. Bu çerçevede, belirli sa-

238 



yıda hakim ve savcıya yurt dışında eğitim görme olanağı sağlanmıştır. Bununla 
birlikte, Adalet Akademisi, bölgesel seviyede de olmak üzere, tüm yargı teşkila
tma eğitim veren güçlü ve bağımsız bir kurum olma yönünde geliştirilmeye de
vam edilmelidir. 

Yargının etkinliği konusundaki ilerlemenin devam ettiği söylenebilir. Bu 
çerçevede Adalet Bakanlığı, 2006 Ocak ayında özellikle savcılara ilişkin 100 ci
varında yeni genelgeyi kabul etmek suretiyle mevcut genelgelerin tamamını gün
cellemiştir. Bu adım, özellikle yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza infaz 
Yasasının uygulanmasına ilişkin olarak daha net ve öz bir çerçeve çizilmesini he
deflemiştir. 

Fiilen çalışan avukatiann hakim ve savcı olabilmelerine imkan tanıyan yasa 
reddedilmiştir. Böylelikle münhal 4.000 kadro, mutad görevlendirme usullerine 
göre doldurulacaktır. Bu çerçevede, hizmet öncesi eğitim geçici olarak iki yıldan 
bir yıla indirilmiştir. Yeterli düzeyde eğitilmiş mahkeme personeli daha fazla dev
reye sokularak, yargıçların idari yükü hafifletilmelidir. Adalet Bakanlığı'nın büt
çesi önemli ölçüde artırılmış olup, halen genel bütçenin% 1 'inden fazlasına teka
bül etmektedir. Bilgisayar ortamına geçiş bakımından, Ulusal Yargı Ağı Projesi 
gelişıneye devarn etmiş ve daha fazla sayıda mahkeme ve hapishanede kullanılır 
hale gelmiştir. Artık tüm hakim ve savcıların, ayrıca önemli adiiye binalannın di
züstü bilgisayarları ve internet erişimleri mevcuttur. Davalar, Ulusal Yargı Ağı 

üzerinden sürdürülecek, internet üzerinden içtihadara ulaşım mümkün olacaktır. 
Sözkonusu ağ ile, yargının tüm devlet kurumlarına bağlanınası mümkün olacak
tır. Yeni Ceza Muhakeınesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle, savcılar yeterli 
mesnedi bulunmayan olaylar hakkında takipsizlik kararı verme hususunda daha 
fazla takdir yetkisine sahip olmuş, ayrıca yeterli delille desteklenmeyen bir çok 
iddianamenin hakimlerce reddedildiğine dair davalar bildirilmiştir. 

Yeni Ceza Muhakeınesi Kanunu ile uzlaşma sistemi getirilmiştir. Sistemi iyi
leştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından bir komisyon kurulmuştur. 

Yargı reformu alanında ilerlemeler kaydedildiği söylenebilir. 

Genel olarak yolsuzlukla mücadelede bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, vatandaşların devlet organlarından bilgi edinıneyi 
reddeden tüm kararlarına itiraz etmelerini teminen 2006 yılında değiştirilmiştir. 
Kamu kuruluşları yeni yasadan yararlanmaktadırlar. Resmi istatistiklere göre, ka
mu kurumlarına yöneltilen toplam 626.789 bilgi talebinin% 86.5'i olumlu olarak 
yanıtlanınıştır. BM YolsuzluklaMücadele Sözleşmesi, TBMM tarafından onayla
narak Mayıs 2006'da yürürlüğe girmiştir. 

Yolsuzluğu önlemek ve mücadele için genel bir strateji ve eylem planı hala 
yoktur. 
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Yolsuzluk Türkiye'de yaygın bir sorun olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk
la mücadele için Hükümet, Parlamento ve diğer kurumlar bünyesinde ihdas edi
len çeşitli organların verimlilik ve etkinlikleri zayıf olup, bu yapılanmalar arasın
daki eşgüdüm ve işbirliğinin düzeyi yetersizdir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum 
arasındaki ilişki geliştirilmelidir. Yolsuzluğun ciddi bir suç olduğuna ilişkin kamu 
bilincini artırmak için daha güçlü adımlar gerekmektedir. Yolsuzluğa karşı müca
delede en üst seviyede siyasi desteğin sürekliliği sağlanmalıdır. 

2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu insan kaynakları alanın
daki yetersizlikler ve mali kaynak eksikliği nedeniyle etkin çalışmamaktadır.. Ku
rulun, etik ilkelere saygının izlemesi ve şikayetlcrin araştırılmasına yönelik gö
revlerini ifa edebilmek için güçlendirilmesi gerekmektedir. 

200~ 'de kabul edilen Kamu \tlaliyc Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK), 
özellikk iç lknetiııı ve performans tedbırlerİ konusunda layıkıyla ııygulanma
nıaktaJır. Halkdilm~:-;i gerl·ken bir dığer husus ise Sayıştay'ın askeri harcamalar 
üzerind~:ki denetim ) etkisi cksıkliğidır. (daha detaylı bilgi için bakınız: Fas ıl 28 
Mali Kontrol,) 

Türk kamu kesimindeki yolsuzluk bağlamında milletvekili dokunulmazlığı 
önemli bir sorun olarak tanımlanmasına rağmen bu alanda gelişme kaydedilme
miştir. Aynı şekilde, siyasi partikrin finansmanı konusunda da bir ilerleme sağ
landığı söylenemez. 

Temel haklar hususunda yasama alanında ilerleme sınırlı kalmıştır. Bununla 
beraber, reformların uygulanınası devam etmiştir. Kamu Denetçiliği ihdas edil
mesine dair yasanın kabulü memnuniyetle karşılanmıştır. Bu yeni kuruluşun ka
mu sektörü faaliyetlerinin şeffaflığına ve hesap-verilebilirliğine katkıda bulunma
sı beklenmektedir. 

İnsan Hakları Başkanlığı gibi insan haklarını savunmak ve izlemekle sorum
lu kuruluşlar hususunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Yaşam hakkı ve özellikle ölüm cezasının yasaklanması konusunda, Türkiye 
ölüm cezasını yasaklamayı amaçlayan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Söz
leşmesi'nin (JCCPR) İkinci Ek İhtiyari Protokolü ile, AİHS'nin ölüm eczasını 
tüm hallerde yasaklayan 13 Nolu Protokolünü Şubat 2006'da onaylamıştır. Tür
kiye 2004 yılında ulusal mevzuatında ölüm cezasını tüm hallerde yasaklamıştır. 

işkence, insalık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma hususunda ya
sal çerçeve uygulanmaya devam etmiştir. işkence ve kötü muamele şikayetleri 
geçen yıla nazaran azalmıştır. Bununla birlikte, nezarethanelcr dışında hala şika
yetler alınmaktadır. Ayrıca, Güneydoğu'daki insan hakları ihlalleri ve cezasızlık 
sorunu endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 2004 yılında ICCPR Birinci İh
tiyari Protokolü ilc Eylül2005'dc imzalanan BM işkenceye Karşı Mücadele Söz
leşmesi İhtiyari Protokolü hala onayianınayı beklemektedir. 
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Kişisel verilerin korunması hususunda herhangi bir gelişme kaydedilme
miştir. 

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü bağlamında ibadet özgürlüğüne genellikle 
saygı gösterilmektedir. Ancak, bir kısmı resmen tanınmayan gayri-Müslim toplu
luklar ile aynı şekilde resmen tanınmayan geniş Müslüman Alevi toplumunun 
karşılaştığı sorunların halledilmesi hususunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Tür
kiye'nin halen tanımadığı askerlik hizmetini vicdanİ red hakkı hususunda herhan
gi bir ilerleme olmamıştır. 

Genel olarak, Türk toplumunda serbest tartışma ortamı gclişmiştir. Ne var ki, 
yeni Ceza Yasası'nın bazı hükümleri yargıya önemli yorum sahası bırakmaktadır. 
Özellikle, 301. Maddenin kısıtlayıcı bir anlayışla yorumlanması şiddet içermeyen 
görüş açıklayan kişilerin kovuşturulmasına ve hüküm giymesine yol açmıştır. 

Toplanma ve demek kurma özgürlüğü hususunda sivil toplum üzerindeki kı
sıtlamalann azalması yönündeki eğilim devam etmektedir. Ancak, güvenlik güç
lerinin gösteriler sırasında aşırı güç kullandığı yönünde şikayetler bulunmaktadır. 
Ayrıca, dini ve kültürel kimlikleri temsil eden derneklerin kurulmasına yönelik 
bazı engeller hala mevcuttur. 

Eğitim hakkı konusunda kadının toplum içindeki sosyal algılanmasını ve ro
lünü ilerletmek, ayrıca özellikle Güneydoğu'da kız çocuklarının eğitim sistemine 
katılmalarını iyileştirmek amacıyla gösterilen çabalar devam ettirilmelidir. 

Mülkiyet hakkı hususunda, gayri-Müslim toplulukların durumlarını iyileştir
mek için herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Yunan vatandaşlarının ve Sürya
nilerin mülklerini tescil ve miras yoluyla edinmelerine ilişkin karşılaştıkları so
runların çözümünde bir gelişme olmamıştır. 

Aynıncılığın önlenmesi hususunda (Ayrıca, istihdam boyutları için 19. fasıla 
bakınız) yasama alanında herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 2001 yılında 

imzalanan ve resmi makamlarca ayrımcılık yapılmasını yasaklayan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 12 Nolu Ek Protokolü hala onayianınayı bekle
mektedir. 

Cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusu Türkiye'de artan bir şekilde kamu
oyunun dikkatini çekmektedir. Yasal çerçeve genel olarak tatmin cdicidir. Bunun
la birlikte, kadın hakları uygulamada, özellikle ülkenin fakir bölgelerinde, her za
man korunmamaktadır. 

Töre cinayetleri daha sistematik biçimde araştırılınalı ve uygun olduğu haller
de, failler hakkında soruşturma açılmalı ve mahkumiyet kararları verilmelidir. 

Çocuk hakları bağlamında fazla bir değişiklik bulunmamaktadır. Onbeş ya
şından küçüklcrin eğitimine ve istihdamına ilişkin yasal hükümlerin uygulaması
nın iyileştirilmesi gerekmektedir. 

241 



Adil yargılanma ve mağduriyctin etkin şekilde tazmin hakkı bağlamında, or
talama bir ceza davasının uzunluğu 2004 yılında 21 O gün iken, 2005 yılında 234 

güne, keza medeni hukuk davalarının uzunluğu 2004 yılında 177 gün iken, 2005 

yılında 184 güne yükselmiştir. Ceza mahkemelerinde görülmektc olan davaların 

sayısında kayda değer bir değişme olmamıştır: 2004 yılından 2005 yılına 

1.050. 754, 2005 yılından 2006 yılına ise, 1.050.250 ceza davası aktarılmıştır. 

Medeni hukuk mahkemelerinde görülmektc olan davaların sayısında ise kü

çük bir artış olmuştur: 2004 yılından 2005 yılına 717.960, 2005 yılından 2006 yı

lına ise 757.560 dava aktarılmıştır. 

Yeni Ceza Muhakcmcsi Kanunu (CMK) uyarınca, gözaltına alınan kişilerin 

adli yardımdan yararlanma hakkı bulunmakta ve avukat olmaksızın kollukça alı

nan ifadeler kanıt olarak kabul edilmemektedir. Diğer taraftan, Terörle Mücadele 

Kanunu'nda yapılan değişikliklerle adli yardımdan yararlanma hakkına sınırlan

dırma gctirilmcktc, zira gözaltındaki şüphelinin avukat ilc görüşme hakkı ilk 24 
saat içerisinde kısıtlanabilmcktcdir.. Avukat olmaksızın şüpheliden işkence altın

da alındığı iddia edilen ifadelcre dayanan eski davaların yeniden görülmemesi en

dişe uyandıran bir diğer husustur. 

Savunma hakkı bağlamında, yeni CMK'nın yürürlüğe girişini takiben, ücret

siz avukat yardımından faydalanmak için başvuruda bulunan kişilerin sayısında 

ciddi bir artış olmuştur. Bununla birlikte, avukatlara devlet tarafından ödenen üe

retler çok düşük olup, bu durum sağlanan adli yardımın kalitesi bağlamında kay

gı yaratmaktadır. Öte yandan, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasın

da, adli yardımın kapsamının daraltılmasını sağlayacak yasal düzenlernelerin ya

pılması hususunda varılan mutabakat, adli yardımdan otomatik olarak yararlana

cak şüpheli ve sanık sayısının azalmasına neden olabilecektir. 

Yeni CMK'nın anadili Türkçe olmayan vatandaşiara ücretsiz olarak tercüman 

sağlanmasına ilişkin hükümleri doğrultusunda, mahkemelerin bundan sonra ter

cümanların da dahil olduğu bilirkişi listeleri oluşturmalan gerekmektedir. 

Dava esnasında çapraz sorgulama ilkesinin uygulanması hususunda bazı sı

kıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda avukatlara ve hakimiere özel eğitim ve

rilmesi ve duruşmalar için yeterli zaman ayniması gerekmektedir. Mahkemclerin 

kapasitesi iş yükünü kaldırma bakımından zorlanmaktadır. 

Türkiye'nin azınlık haklarına ilişkin tutumunda değişiklik bulunmamaktadır. 

Türkiye'deki uygulamanın uluslararası standartlarla ve AB standartları ile uyum

laştırılması yönünde bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

AB vatandaşlarının hakları bağlamında bir gelişme bulunmamaktadır. 
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Sonuç 

Yargı bağlamında, önceki dönemde kabul edilen yasal düzcnlcmclcrin uygu
lanmasında sağlanan ilerleme sürdürülmcktcdir. Diğer taraftan, yargının bağım
sız, tarafsız ve etkin şekilde işlemesine engel olan unsurlar mevcudiyetini koru
maktadır. Yargı bağımsızlığının algılanış biçimine, özellikle devlet kurumlarının 
yargı üzerindeki tesirine ilişkin kaygılar bulunmaktadır. Keza, savcılık makamı 
ilc savunma makamı arasında silahların eşitliği ilkesine uyulmasını sağlayacak 
önlemler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Özellikle kamu yönetiminin şcffaflığının artırılması alanında olmak üzere 
yolsuzlukla mücadelede bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, yolsuzluk ge
niş çapta devam etmektedir. Yolsuzlukla mücadele makamları ve politikaları za
yıftır. Milletvekili dokunulmazlığının kapsamının öncelikli bir konu olarak sınır
landmiması ve siyasi partilerin tınansınam konusuna cl atılması gerekmektedir. 

Temel haklar bağlamında, yasal anlamda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiş olup, 
geçen yıllara ait reformların uygulaması sürdürülmcktcdir. Temel haklar bağla
mında, belirli alanlarda önemli ölçüde iyileştirme yapılması, azınlıkların karşılaş
tıkları sorunların giderilmesi gerekmektedir. 

4.24 Fasıl 24: Adalet, Özgürlük, Güvenlik 

Schengen ve dış sınırlar konusunda bir miktar gelişme kaydedilmiştir. 2006 
Mart ayında Türkiye'nin Entegre Sınır Yönetim Stratejisinin uygulanmasına yö
nelik bir Ulusal Eylem Planı kabul edilmiştir. Anılan Plan, AB standartlarına 
uyum konusunda olumlu bir adım teşkil etmekte olup, sınırların yönetimi bağla
mında bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi bu fasıl bakımından üyelik müzakere
lerinde kilit bir unsur arzetmektedir. 

Diğer taraftan, bu alanda halen ciddi eksiklikler mevcuttur. 

Halihazırda, kara kuvvetleri, polis, jandarma ve sahil güvenlik makamların ın, 
ülke sınırlarının belirli bölümleri üzerinde sorumlulukları bulunmaktadır. Başba
kanlığa bağlı Gümrük Müsteşarlığı ise, malların ve kişilerin denetimi ile görev
lendirilmiştir. Genel olarak, kurumlar arası eşgüdüm erken bir safhada olup, çe
şitli makamlar arasında bilgi paylaşımı ve sorumlulukların sınıriandıniması husu
sunda önemli iyileştirilmeler yapılması gerekmektedir. 

Sınır güvenlik görevlilerinin eğitiminin ve profesyonelliğinin geliştirilmesi
ne, özellikle askerlik hizmetini yerine getirenierin görevlendirilmesi bağlamında 
ihtiyaç duyulmaktadır. Risk analizi kapasitesinin daha fazla arttırılması öncelikli 
bir husus olarak telakki edilmelidir. Araçların ve malların kontrolüne ilişkin uy
gulamaların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı sınır geçiş noktalarında alt-
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yapının önemli ölçüde yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci düzey ekip
manlar eksik veya gelişmemiş olup, birinci düzey belge kontrol ekipmanları ba
kımından da aynı durum geçerlidir. Sınır geçiş noktalarında ve kara sınır hatların
da bulunan izleme ekipmanlarının, Türkiye'nin özel koşullarına uygun hale geti
rilmesi gerekmektedir. 

Vize politikası konusunda, sınırlı düzeyde gelişme kaydedilmiştir. Olumlu 
vize listesine uyum bağlamında, Venczücla ve Paraguay ilc imzalanan vize mu
afiyeti anlaşmaları yürürlüğe girmiş olup, Kolombiya'yla bir anlaşma imzalanmış 
ve Andora için vizeden muaf bir rejim kabul edilmiştir. Negatif vize listesine 
uyum bağlamında bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Yeknesak AB vize etiketine ilişkin uyuıniaştırma başlamış olmakla birlikte, 
halihazırda Türkiye 35 ülkenin vatandaşlarının sınırda vize almasına izin vermek
tedir. Bu ülkelere 17 adet AB üyesi de dahil olup, bu uygulama tedricen değişti
rilmeli ve vizeler diplomatik makamlar veya konsolosluk makamlarınca düzen
lenmelidir. Türk konsolosluklannın kapasitesi bağlamında, sahte belgelerin tespi
ti bakımından gerekli ekipmanlar dağıtılmış olmakla birlikte, bu konuda daha faz
la eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Vizeler konusunda AB güvenlik vasıfvc standartlarıyla uyum sağlanması hu
susuna acilen eğilinmesi gerekmektedir. 

Göç konusunda sınırlı ilerleme sağlanmıştır. İltica ve Göç Ulusal Eylem Pla
nı uygulanmaktadır. Bununla birlikte, Plan, AB müktcsebatının iç hukuka aktarıl
masına veya uzman bir organ kurulması başta olmak üzere idari kapasitenin ge
liştirilmesine ilişkin takvimin ayrıntılarını içermemektedir. 

Komisyon ile bir geri kabul anlaşması imzalanmasına ilişkin müzakereler dü
şük bir hızda devam etmektedir. Müzakerclerin zamanlı ve başarılı bir sonuca ula
şahilmesi için Türkiye'nin çabalarının kaydadeğer biçimde artmasına ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

Yasadışı göçmenlerin yakalanmasına ilişkin olarak, 2005 yılında 57.428 kişi 
yakalanını ştır. Bu rakam 2004 yılında 61.228 iken, 2006 yılının ilk altı ayında ise 
18.441'dir. 

AB müktesebatı ile uyurnun ve uygulama için gerekli idari kapasitenin sağ
lanması için kaydadeğer çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Temel mevzuatta sağlanan değişikliklerle, iltica konusunda bir miktar ilerle
me kaydedilmiştir. İltica talebinde bulunulabilmesi için gerekli olan 1 O günlük 
zaman sınırlaması kaldırılmıştır. Daha önce sadece İçişleri Bakanlığının uhdesin
de bulunan iltica talepleri konusunda karar verme yetkisini belirlenmiş bazı Vali
liklere de tanıma imkanı doğmuştur. 
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Bununla birlikte, İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı'nın etkili biçimde uygu
lanınası ve gelecekteki kurumsal yapıların açıklığa kavuşturulması için konuyla 
ilgili kurumları biraraya getirecek özel bir forum teşkil edilememiştir. İltica tale
binde bulunan herkesin adil bir sürece ve bir örnek uygulamaya tabi olması için, 
özellikle de uluslararası havaalanlarındaki uygulamalar bakımından, yeni mevzu
ata ihtiyaç duyulmaktadır. 

İltica talebinde bulunanların kabul edildiği merkezlerin kapasitesinin artırıl
ması ve tesislerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu merkezlerin idaresinin sorum
luluğunun kurumsal olarak kimde bulunduğu açık değildir. 

1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü 'nün tam olarak uygulanması ha
zırlıkları sürmektedir. Coğrafi sınırlamanın 2012 itibariyle kaldırılması düşünül
mektedir. 

Müktesebata uyum hazırlıklan ve gerekli idari kapasite çok erken bir aşama
dadır. 

Polis işbirliği alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiş ve örgütlü suça karşı 
mücadelede kısıtlı ilerleme sağlanmıştır. 

Türkiye, polis işbirliği alanındaki bütün temel uluslararası sözleşmelere taraf
tır. Uluslararası polis işbirliği ve AB üyesi ülkelerle işbirliği çoğunlukla iyidir. 
Bununla birlikte, veri koruma yasasının bulunmaması bu alanda bir engel teşkil 
etmektedir. Adli tıp kapasitesi uzmanlık bakımından iyi durumdadır. Ancak, özel
likle polis açısından, modem bir altyapının tesisi ve daha iyi teçhizat sağlanması 
bakımından erken bir aşamada bulunulmaktadır. Personelin, özellikle suç analizi 
konusunda, daha bütüncül bir yaklaşımla eğitilmesi gerekmektedir. Uluslararası 
alandaki en iyi uygulama çerçevesinde kolluk kuvvetleri için bir etik davranış 
rehberi geliştirilmesi gerekmektedir. Örgütlü suçlara karşı, AB'nin en iyi uygula
maları çizgisinde bir ulusal strateji henüz kabul edilmemiştir. Çeşitli kolluk kuv
vetleri arasında ve savcılarla işbirliğinin, iletişimin ve eşgüdümün artırılması ça
baları erken bir aşamadadır. 

İnsan ticaretiyle mücadele alanında ilerleme sürmektedir. Hükümet bu alan
da Uluslararası Göç Örgütü (!OM) ile işbirliğini sürdürmüştür. İnsan Ticareti İle 
Mücadele Programı devam etmiştir. İnsan ticareti mağdurları için kurulan ücret
siz acil yardım hattı Ağustos 2006 itibariyle 98 kişinin kurtarılmasını sağlamıştır. 
Ülkelerine dönmeleri için yardım edilen kişilerin sayısında dikkat çekici bir artış 
görülmüştür. 2005'te insan ticareti mağduru olduğu tesbit edilen 256 kişiden 220 
kişi dönüş için doğrudan yardım görmüştür. 2005'de 125 , Eylül 2006 itibariyle 
de 330 insan taeiri yakalanmıştır. 2004'te İstanbul'da insan ticareti mağdurları 
için açılan sığınma evine ilaveten, Ankara'da damağdurlar için bir sığınma evi 
kurulmuştur. Şubat' ta, Moldova ilc bir işbirliği ve bilgi değişimi protokolü imza-
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lanmıştır. Türkiye'nin mevzuatı, insan ticareti ile mücadele alanındaki AB mev
zuatı ilc uyum içcrisindcdir. Bununla birlikte, sorun bölgede giderek tırmanmak
tadır. Bu nedenle, insan ticaretinin önlenmesi ve baskı altına alınması amacıyla 
idari kapasitenin geliştirilmesi için çabaların artırılması gerekmektedir. 

Kara paranın aklanmasıyla mücadele konusunda sınırlı bir ilerleme görül
müştür. Dcğiştirilmiş Terörle Mücadele Yasası "tcrörizmin fınansmanını" ayrı bir 
suç olarak tanımlamaktadır. İlgili mevzuatı AB müktesebatına yaklaştıran bir ya
sa tasarısı TBMM'de beklemektedir. 

Uluslararası hukuki düzenlemelerle uyum sınırlı kalmaya devam etmektedir. 
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptı ve Müsadcre Edilmesi 
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalamamıştır. 

Terörle mücadele alanında Türkiye, Nükleer Tcrörizm Faaliyetlerinin Ön
lenmesine Dair Uluslararası Sözleşme'yi ve Terörizmin Önlenmesi Hakkında Av
rupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalamıştır. İlgili bütün kuruluşlardan oluşan Terör
Ic Mücadele Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. Kurul, terörle mücadele konusunda 
gerekli önlemleri almakla ve Bakanlar Kurulu'nca yayınlanacak tavsiyeleri hazır
lamakla sorumludur. Terör ve terörisli daha geniş biçimde tanımlayan Terörle 
Mücadele Kanunu'nda değişiklikler 2006 Temmuz ayında kabul edilmiştir. Ka
nun, savunma haklarını kısıtlarken, terör amaçlı suçlara verilen cezaları artırmak
ta ve terörün fınansmanını bir suç olarak kabul etmektedir. (Siyasi kriterler bölü
müne bakınız.) 

Uyuşturucu ile mücadele alanında sınırlı ilerleme sağlanmıştır. AB Uyuştu
rucu Stratejisi 2005-2012 ve AB Uyuşturucu Eylem Planı 2005-2012 uyarınca 
hazırlanmış bir ulusal strateji halen bulunmamaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı ha
len endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, üye devletlerdeki 
polis güçleriyle uluslararası işbirliği ve kontrollü teslimat neticesinde bazı operas
yonlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştiL Ankara'da bir mini-Dublin grubu 
kurulması konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. EMCDDA standartlarında bir 
bilgi toplama ağının daha da geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ulusal Uyuş
turucu Merkezi (Rcitox Focal Point) kurulmuştur. Ancak, Merkez'in işlemesi için 
ayrılan kaynakların artırılması gerekmektedir. Uyuşturucu ile mücadele alanında 
faaliyet gösteren hükümet organları arasındaki işbirliği, gerekli mali kaynağın ve 
personel kaynağının sağlanması suretiyle ciddi biçimde artırılmalıdır. Mükteseba
ta uyum bu alanda sınırlı kalmaktadır. 

Gümrük işbirliği alanında bir miktar ilerleme sağlanmıştır. Personel eğitimi 
ve personel etiği alanlarında iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, su
çun önlenmesi ve suçla mücadele için polis ve gümrük hizmetleri arasında daha 
yakın bir çalışma ilişkisi tesis edilmesi yönünde çaba gerekmektedir. Gümrük 
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idareleri arasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği hakkındaki Sözleşme'nin 

(Naplcs II) uygulanmasına dönük hazırlıkların artırılınasına ihtiyaç bulunmakta
dır. AB müktcscbatı ilc uyum sağlanması bakımından, veri koruma alanında mün
hasır bir yasa bulunmayışı, gümrük işbirliğinin kolluk boyutunun pürüzsüz işle
yişini engcllemcktcdir. 

Personel eğitimi ve personel ctiği konularında iyi bir gelişme sağlanmıştır. 

Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği alanında sınırlı gelişme kaydedil
miştir. Hukuk sistemi adli makamlar arasında doğrudan müdahaleye, yabancı ka
rarların doğrudan icrasına, çifte suçluluğun feshine izin vermemektc ve ret sebep
lerini sınırlandırmaktadır. Özel uluslararası hukuk, adalete erişim konusundaki 
mevzuat ve iflas usulleri konusunda AB müktesebatı ile aşamalı biçimde uyum 
sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Cczai konulardaki adli işbirliğine ilişkin 

mevzuat, özellikle Türk vatandaşlarının ve yabancıların sınır dışı edilmesi, 'ne bi s 
in idcm' (aynı suçtan iki kere yargılanmama) prensibinin uygulanması, çevre suç
ları, cczai işlemler bakımından mağdurların haklarına ilişkin hükümler ve Avru
pa Tutuklama Emri belgesinin uygulanınası bakımından, AB standartlarıyla 

uyumlu değildir. Türkiye Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne 
(1959) ve Protokol'ünc (1978) taraftır. Bununla birlikte, Sözleşme'ye ikinci ek 
protokol'ü (200 ı) imzalaınamıştır. Ek Protokol 'ün onaylanması Türkiye 'yi müş
terek soruşturma ekipleri konusundaki AB ınüktesebatına daha yakınlaştıracaktır. 
Türkiye Eurojust'a katılınaya hazırlanmaktadır. Cczai ve hukuki konularda adli 
işbirliğine ilişkin mevzuata uyum sınırlıdır. Özellikle Karşılıklı Adli Yardımlaş
ma (MLA) alanında ınünhasır bir yasa bulunınayışı göze çarpmaktadır. 

Genel olarak, iltica, sınır yönetimi, insan ticareti ile mücadele, gümrük ve po
lis işbirliği alanları başta olmak üzere bir miktar ilerleme sağlanmıştır. AB mük
tcscbatı ilc uyum bu bölümde devam etmektedir, ancak, göç, örgütlü suçla müca
dele, kara para aklama ve cezai ve hukuki konularda adli işbirliği gibi alanlarda 
kaydadeğer ve devamlı çaba gerekmektedir. 

4.25 Fasıl 25: Bilim ve Araştırma 

Bilim ve araştırma alanında, araştırma ortamını geliştiren faaliyetler ve AB ile 
araştırma işbirliği bakımından daha iyi düzeyde ilerleme sağlanmıştır. Araştırma 
ve Teknolojik Gelişme için Altıııcı Çerçeve Programı'na (FP6) katılımı devam 
eden Türkiye, Euratoın Çerçeve Programı'na henüz katılmamıştır. Türkiye ayrıca 
Müşterek Araştırma Merkezi ile aktif olarak işbirliği içerisindedir (doğrudan fa
aliyetler). 

Türkiye'nin araştırma politikası, araştırma ve geliştirme bütçelerinde ciddi bir 
artışa yol açmıştır. 2002 'ye kıyasla neredeyse beş kat artış sözkonusudur. ı 5 şe-
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hirde yeni üniversiteler açı lmıştır. FP6'ya kadeıncli şekilde daha başarılı biçimde 

katılım da dahil olmak üzere Türkiye'nin bilim ve araştırma yeteneklerinde geliş
mc kaydedilmiştir. Türkiye'nin FP6 çerçevesi ndeki başarı oranı yükselmiş olup, 

şu anda yüzde 17 civarındadır. Ancak, yüzde 20 civarında olan AB ortalamasının 

altındadır. Fon aktanını bakımından, Türkiye küçük projeleri elde etme konusun

da çoğunlukla başarılı olmuştur. Ancak, AB fonları potansiyel düzeyde kullanıla
mamıştır. 

Araştırmacıların, bilim ve toplumun hareketliliği ve Bilim ve Teknoloji Ey
lem Planı çerçevesi ndeki tedbirler için GSYİH 'nin yüzde 3 'ünün tahsisi bağla

mındaki faaliyetler dikkate alındığında Türkiye'nin Avrupa Araştırma Sahası ' na 

halihazırda iyi biçimde entegre olduğu düşünülmektedir. 

Özel sektörün ve KOBİ'lerin araştırma faaliyetlerine ve FP6 programına ka
tılımı çok düşüktür. Bilim adamı sayı sı AB ortalamasının altındadı r. Araştırma, 

eğitim ınüfredatına yeterince dahil edilmemişti r. Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yeni destck programları başlatmış ve kadrosuna 
50 genç uzman almıştır. Bilim Konseyi'nin 14 üyesi ve başkanının ve üniversite 

rektörlerinin görcvlcndiri lmclcrini düzenleyen kanunlarda ahiren yapılan değişik
liklerin anayasaya uygunlukları konusunda hukuki açıklık olmaması durumu sür

mektedir. 

Sonuç 

AB araştırma programiarına katılım ve ulusal bütçeden yapılan tahsisatlar 

başta olmak üzere, bazı alanlarda daha fazla ilerleme meydana gelmiştir. Genel 

olarak bakıldığında, Türkiye bilim ve araştırma alanında katılıma iyi biçimde ha
zı rdır ve bütünleşmiş bir araştırma stratejisi o luştumıa ve uygulama konusunda 

oldukça ileridir. 

4,26 Fasıl 26: Eğitim ve Kültür 

Eğitim, öğretim ve gençlik konularında iyi gelişme kaydedilmiştir. Türkiye 

Topluluğun Leonarda da Vi nci , Socrates ve Youth programiarına başarılı biçimde 

katılmaktadır ve programların ülke çapında duyurulmasına yönelik önlemler alın

mıştır. Başvurulardaki kaydadeğer artış ve Türkiye'nin gelecekteki Lifelong Le

aming ve Youth in Action programiarına katılımını önemli ölçüde artırma niyeti 

dikkate alındığında, bu konulardan sorumlu olan Ulusal Ajans, daha fazla güçlen
dirilmesinden ve prosedüre! gerekliliklcrin azaltılmasından fayda sağlayacaktır. 

Türkiye, Eğitim ve Öğretim 201 O Çalışma Programı Eşgüdüm Grubuna ve çeşit
li kümclerc aktif bir şekilde katılmaya başlamıştır. OECD ortalamasının altında 

kalmalarına rağmen, tüm eğitim seviyelerinde kayıt oranlarında artış görülmüş

tür. Kamuoyuna etkin bir biçimde duyurulmuş olan kız çocuklarının eğit imine 
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yönelik kampanya başarılı olmuştur. İlköğretim ve mesleki eğitimde gözden ge
çirilmiş müfrcdat uygulamaya konulmuş ya da pilot uygulamaya geçilmiştir. Tür
kiye Avrupa Nitelikler Çerçevesi'nin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak, 
ulusal nitelikler sistemi henüz tesis edilmemiştir. Yaşamboyu eğitime katılım 
oranları çok düşüktür, ancak, 2000 yılındaki % 1 .i oranına kıyasla 2005 'tc % 

2'yc yükselmiştir. Avrupa Kredi Transfer Sisteminin Haziran'da Türkiye'de zo
runlu olması ilc birlikte yüksek eğitimdeki Bologna sürecinin uygulaması yönün
deki gelişme devam etmiştir. 

Türkiye, Culturc 2000 isimli Topluluk programında yeralınaya başlamıştır. 
Türkiye, Çeşitlilik ve Kültürel Farklılığııı Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin 
UNESCO Sözleşmesi'nin kabulünü destekiemiş ve onay için iç işlemleri başlat
mıştır. İstanbul 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olmak için başvuruda bulun
muştur. 

Sonuç 

Daha iyi düzeyde gelişme kaydedilmiştir. Müktescbat uyumu neredeyse ta
mamlanmıştır ve Türkiye bu alanda katılım için hazırdır. Özellikle yaşamboyu 
eğitim konusunda Lizbon stratejisi ilc ilgili çabalar devam etmelidir. 

4. 27 Fasıl 27: Çevre 

Yatay mevzuat alanında önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu alandaki 
genel müktcscbat uyum seviyesi sınırlıdır. Türkiye Kyoto Protokol'unu onayla
mamıştır ve Emisyon Ticaret Direklifini ve ilgili kararları iç hukuka aktarmamış
tır. Şu anki mevzuatta bazı unsurlar mevcut olmasına rağmen, çevre sorumluluğu 
ve raporlama dircktit1erinin aktanını ve uygulanması konusunda bir gelişme gö
rülmemiştir. Halkın çevre konusundaki bilgilere erişimi ilc ilgili direktitin daha 
ileri düzeyde iç hukuka aktanını konusunda bir gelişme olmamıştır. Halkın katı
lımına ilişkin direktitin bazı unsurlarının iç hukuka aktanını Mayıs 2006'da ka
bul edilen yeni Çevre Yasası yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çevresel Etki Değerlen
dirmesi ilc ilgili Türk mevzuatı sınır-aşan danışma ihtiyaçlarını dışarıda bırakma
ya devam etmektedir. Madencilik gibi bazı faaliyetler buna dahil edilmemiş olup, 
bu gibi konularda kamuoyuna daha fazla danışılması gerekmektedir. Türkiye he
nüz Espoo ve Aarhus Sözleşmelerine taraf olmamıştır. Bu sözleşmelere gelecek
te üye olunması konusunda bir takvim yoktur. Stratejik çevresel etki yönetmeli
ğinin aktarılması gerekmekle olup, buna yönelik hazırlıklar sınırlıdır. 

Hava kalitesi mcvzuatıyla ilgili olarak ise bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
Hava Çerçeve Yönetmeliği ve ilgili yönetmcliklerlc uyum konusunda ilerleme 
sağlanmamıştır. Ancak bir eşleştirmc projesi halen devam etmektedir. Müktcsc
bata uygun izleme istasyonlan şebekesi 36 şehirde kurulmuştur. Petrol ve dize! 
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yakıtlarının kalitesi ve belirli bazı sıvı yakıtlardaki sülftir oranının azaltılması ile 
ilgili yönetmeliklerin aktanını alanında iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Kolay Bu
harlaşan Organik Bileşen (Volatile Organie Coınpound) eınisyonlarıyla ilgili di
rektilin uyumlaştınlması konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmemiştir. Ulusal 
Eınisyon Tavanları direktili henüz aktarılmamıştır. Bu alandaki hazırlıklar daha 
güçlü çaba sarfedilmesini gerektirmektedir. 

Atık Yönetimi ilc ilgili müktcsebatın aktanını halihazırda oldukça ileri bir 
aşamaya gelmiştir. Atık Çerçeve Direktili ileri derecede uyumlaştırılmıştır ve 
Tehlikeli Atık Direktili mevzuata aktanlmıştır. Poliklorinli bi feniller (polychlori
nated biphenyls), ömürleri dolmuş aletler, elektrik/elektronik malzemelerden çı
kan atıklar, düzenli depolama ve atıkların yakılması gibi konulardaki mevzuatın 
daha fazla uyumlaştırılması gerekmektedir. Bir eşlcştirmc projesinin yardımıyla, 
atık kanalları (wastc strcaıns) alanında bir dizi direktilin ve aynı zamanda Düzen
li Depolama Direktilinin (landlill dircctivc) daha ileri düzeyde aktanını ve uygu
lanması konusunda teknik çalışmalar devam etmektedir. Mevcut eksiklikleri gi
dermek amacıyla atık yönetimi konusunda bir ulusal plan hazırlanması beklen
mektedir. Mali planın daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki hazır
lıklar sürdürülmektedir. 

Su kalitesiyle ilgili müktesebata ilişkin olarak ilerleme kaydedildiği söylene
bilir. Şehir suyu atık yönetimi ve yıkanma suyu kalitesi mevzuatının aktanınında 
iyi bir gelişme sağlanmıştır. Ancak, mali planların oluşturulması gerekmektedir. 
Konuyla ilgili yeni yatırımların müktesebatla uyumlu hale getirilmesine yönelik 
Su Çerçeve Yönetmeliğiyle uyuıniaştırma yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Ay
nı şekilde, özellikle Üye Ülkelerle sınır-aşan su işbirliğinin geliştirilmesine yöne
lik olarak da adım atılmamıştır. Su kalitesi alanındaki diğer yönetmeliklcrin 
uyumlaştırılması veya daha fazla uyumlaştırılması konusunda ilerleme sağlanma
mı ştır. Özellikle nitratlar, yeraltı suları ve içme suyu ilc ilgili olarak aktarım dü
zeyi düşüktür. Genel olarak, sorumlulukların paylaşılmasındaki belirsizlik nede

niyle kurumsal kapasite zayıf kalmaya devam etmektedir. 

Vahşi yaşam yerleşimlerinin korunmasıyla ilgili düzenlemenin kabul edilme
siyle, doğanın korunmasıyla ilgili müktesebata uyumlaştırmada bir miktar iler
leme kaydedilmiştir. Ancak, aktarım, uygulama ve İcra düzeyi düşüktür. Yaşam 
alanlannın hızlı bir şekilde kaybcdilmeyc devam etmesi endişeye neden olmakta
dır. Doğanın korunmasıyla bağlantılı alanlardaki politikalardaki mevzuat ilgi ge
rektirmektedir. Kurumsal kapasite, ilgili makamlar arasındaki sorumlulukların 
yeteri kadar açıklıkla tanımlanmaması nedeniyle zayıflamaktadır. 

Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi alanında ilerleme kay
dedilmemiştir. Müktesebatla uyum düşük düzeyde kalmıştır. Bazı teknik çalışma-
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lar devam etmektedir. Seveso, Büyük Bacalı Tesisler (Large Combustion Plants), 
IPPC ve Çözelti direktiflerinin aktarılmaları gerekmektedir. Bu alandaki uyum
laştırma, uygulama ve i cra çalışmaları, yüksek miktarda malikaynağın sağlanma
sı da dahil olmak üzere önemli çaba sarfedilmesini gerektirmektedir. 

Gürültü ilc ilgili uyuıniaştırma ileri düzeydedir. Stratejik gürültü haritaları ve 

eylem planları hazırlanmasıyla ilgilenen makamların idari kapasitelerinin güçlen

dirilmesi ve bu makamlara mali kaynak sağlanması gibi alanlarda uygulama ge
ride kalmaktadır. Planların hazırlanmasıyla ilgili takvim belirlenmiştir. Bu alan
daki hazırlıklar yolundadır. 

Kimyasallar sektöründe ilerleme kaydedildiği söylenemez. Kimyasallardaki 

genel uyuıniaştırma düzeyi düşüktür. İdari kapasite etkin aktarım ve uygulama 
için yetersiz kalmaktadır. 

Genetik açıdan değiştirilmiş maddelerle ilgili gelişme kaydedilmemiştir. 

Ormancıhk alanındaki müktesebatın uyumlaştırılmasıyla ilgili olarak da ilerle

me sağlanmamıştır. Türkiye'nin gelişmiş bir idari kapasitesi vardır, ancak uygu
lama konusunda ilgi gerekmektedir. 

İdari kapasiteyle ilgili olarak ilerleme sağlanmıştır. Değişikliğe uğrayan 
Çevre Kanunu Çevre ve Orman Bakanlığı için daha açık bir görev belirlemekte, 

ilave personel alınmasına ve çevre sektörüne ilave mali kaynak aktarılmasına im

kan vermektedir. Yüksek cezaların yürürlüğe konmasının ve ecza yasasının çev

re suçlarıyla ilgili olarak yaptırım öngören maddelerinin yürürlüğe girmesinin de
netim ve icra alanında gelişmeye yol açması beklenmektedir. Sürdürülebilir kal

kınma enerji, ulaştırma ve tarım politikaları başta olmak üzere ilgili tüm alanlar
la bağlantılı olarak izlenmclidir. Değiştirilmiş Kanun, çevresel bilgiye halkın eri

şiminin artırılınasına ve sorumlulukların pckiştirilmcsine de imkan sağlamakta

dır. Ancak Türkiye henüz, müktesebatın aktanını ve uygulanması için gözden ge
çirilmiş bir programın kabul edilmesi yönündeki kısa vadeli önceliği yerine getir

memiştir. Bölgesel çevre makamlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. İnsan kaynakları idaresi ilgi gerektirmektedir. 

Sonuç 

Atık yönetimi ve gürültü dışında çevre ile ilgili müktcscbatın aktanını genel 

olarak düşük düzeydedir. Yatay mevzuatla ilgili ilerleme eksikliği, özellikle sınır
aşan konularda ve halka danışılmasında giderek artan bir endişe kaynağı olmak

tadır. Hava kalitesi, doğanın korunması ve su kalitesi alanlarındaki müktesebatın 

aklarımında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Çevre Kanunu uygulandığında ku
rumsal kapasitcyi güçlendirecektir. İcra alanındaki sieil zayıf kalmaya devam et

mektedir. 
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4.28 Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 

Güvenlik alanındaki önlemlerle ilgili mevzuatın uyumlaştınlmasında daha 

fazla ilerleme kaydedilmemiştir. Spesifik güvenlik standartları uygun yasal ze

minden yoksundur. Bir önceki genel ürün güvenlik direktili mevzuata aktarılmış , 

ancak yeni direktif aktarılmamı ştlr. Bakanlıklar arası ve gümrükler le olan cşgü

dümün güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Piyasalarda ürün güvenliğinin denetlenmesi ilc ilgili olarak ilerleme sağl andı

ğı söylenebilir. Daha fazla kaynak sahibi olan ve eğitimli personeli haiz birkaç ba

kanlık , yeni yaklaşım direktilleri olarak adlandırılan belgeyle uyumlu olarak pi

yasa denetimi gerçeklcştirıniştir. Kurumsal yapılar Katılım Ortaklığı öncelikleriy

le uyumlu olacak şekilde gcliştirilmi~tir. Konuyla ilgili makamlar arasındaki cş

güdüm belirli düzeyde artırılmıştır. Aynı şekilde, istişari statüdeki Piyasa Deneti

mi Eşgüdüm Kurulu rehber ilkeler gcliştirmiştir. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ya

sal sürecin kalitesinin geliştirilmesi için konuyla ilgili kesimlere danışmıştır. 

Ancak, müfettişler için dahili usullcrlc ilgili rehber ilkeler yeterince açık de

ğildir. Birçok üründe Avnıpa 'ya Uygunluk ibaresi (CE Marking) bulunmamakta

dır. Tehlikeli ürünlerin bildirimi için kolektif bir sistem geliştirilmesi , aynı za

manda uyumlu olmayan ürünlcrlc ilgili bulguların uluslararası değişimi imkanla

rının araştırılması Katılım Ortaklığı çerçevesinde henüz yerine getirilmeyen kısa 

vadeli önccliklcrdir. 

Tüketicilcrin ekonomik çıkarlarının korunması hususunda sınırlı ilerleme 

sağlanmış olmakla birlikte, uyum seviyesi yüksek kalınaya devam etmiştir. Krc

di kartlarının kullanımına ilişkin yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir. İdari kapasite, 

eğitim ve yeni personel alımıyla geliştirilmiştir. Bununla birlikte, tüketici tahkim 

komitelerinden gelen yoğun başvurular, bilgi seviyesinin konınması için daha 

fazla çabaya gereksinim bulunduğuna işaret etmektedir. Bakanlıkların , yargının, 

tahkim komitelerinin ve tüketici kuruluşlarının yaklaşımları birbirleriyle tutarlı 

değildir. 

Tüketici kuruluşları , her yıl toplanan İstişari Tüketici Konseyinde temsil edil

mektedir. Buna rağmen , tüketici hareketi hala zayıftır. 

Kamu sağlığı alanında bazı gelişmeler sağlanmıştır. Tütün ürünlerinin kon

trolüne dair mevzuat kabul edilmiştir. Bununla birlikte, sigarada bululabilecek 

azami katran miktarı hususu daha uyumlu hale getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı 

ilc Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasas ı Düzenleme Kurumu ara

sındaki sorumlulukların dağılımının belirli olmaması , idari kapasitcyi etkilemek

tedir. 

Türkiye, bulaşıcı hastalıkları izleme sistemini, Birliğin listeleriyle kısmen 

uyumlu hale getirmiştir. Epidemiyolojik izleme ve kontrol alanında bir ağ kurul-
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ması hususunda iyi düzeyde gelişme sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye, ilgili AB ku
rum ve ajanslarıyla iyi bir işbirliği içerisinde, grip hastalığına hazırlık ulusal pla
nını güncellemiştir. Bununla birlikte, hastalık vakıalarının tariiinin uyumlu hale 
getirilmesi henüz ilk aşamalarındadır. Test laboratuarlarının modernizasyonu ge
ri kalmaktadır. Sağlık Bakanlığı, eksikliklerin giderilmesi amacıyla sorumluluk
ların belirlenmesi ve bir zaman çizelgesi içerecek bir Ulusal Eylem Planı hazırla
maktadır. 

Aile hekimlerince zamanında bilgi toplanmak suretiyle salgıniara dair erken 
uyarıların Sağlık Bakanlığındaki elektronik veri tabanına yüklenmesi konusunda 
ilerleme sağlanmı~tır. Bununla birlikte, bilginin dağılınasını önleyecek bir uygu
lama temin edilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, aşıyla önlcnebilcn hastalıklara dair Dünya Sağlık Örgütü
nün stratejilerini yakından izlemeye devam etmektedir. HIV/AIDS'le mücadele 
hususunda, Türkiye, mevcut verilere istinaden hastalığın düşük düzeyde görüldü
ğü bir ülke olmaya devam etmektedir .. Türkiye, kan, doku, hücre ve organ gibi 
hayal kurtarıcı nitelikli ve insan kökenli maddelere ilişkin mevzuatını uyumlu ha
Ic gctirmeıniştir. 

Sonuç 

Tüketicinin korunınası hususunda, özellikle piyasa izleme sistemi hususunda 
ilerleme sağlanmıştır. Bununla birlikte, uygulama hala zayıftır. Kamu sağlığı ala
nında Türkiye, özellikle, epidemiyolojik gözlem ağı kurulması ve bulaşıcı hasta
lıkların kontrolü alanında ilerleme kaydetmiştir. 

4.29 Fasıl 29: Gümrük Birliği 

Gümrük kuralları konusunda sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Türkiye, Ha
ziran 2006 itibarıyla Sınırda Eşya Kontrolünün Uyuınlaştırılması Uluslararası 
Sözleşmesini uygulamaya başlamıştır. Türkiye gümrük muafiyeti mevzuatını de
ğiştirmiş ancak bunu AB ınüktcsebatı ile uyuınlaştırmaınıştır. Varış salonlarında 
gümrüksüz satış mağazalarının kurulmasına hala izin verilmektedir. Güınrüksüz 
satış mağazalarında yolcu başına satın alıınına izin verilen azami mal miktarı 
AB' dekinden daha yüksektir. 

Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa dönem öncelikler arasında olmasına karşın, 
serbest ticaret bölgeleri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Serbest bölgelerin 
Türkiye gümrük bölgeleri içinde olmaması AB ınüktcsebatına uygun değildir. Ek 
olarak, gümrük kıyınetlendirme kuralları uluslararası kabul görmüş kurallarla 
uyumlu değildir. 

AB ve Türkiye arasındaki gümrük birliği, gümrükler alanında ileri düzeyde 
uyumu sağlamıştır. Ancak, Türkiyc'nin, serbest bölgeler, gümrük vergisi muafi-
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yeti, transit, korsan ve taklit mallarla mücadele ve sonradan kontrol konularında 
mevzuatını AB ilc uyumlaştırrnası gerekmektedir. AB-Türkiye Gümrük Birliği
nin işleyişi konusunda Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı veFasıl 30- Dış İlişki
ler bölümüne bakınız. Buna ilaveten, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetine karşı gümrük 
birliği hükümlerini tam olarak uygulamamaktadır. 

Rapor döneminde, Gümrük Müsteşarlığı, katılım ortaklığı göstergeleri doğ
rultusunda idari ve uygulama kapasitesini güçlendirmeye devam etmiştir. 

Uygulama rakamları, GÜMSİS Gümrük Güvenlik Sisteminin etkinliği, risk 
analiz süreci ve kaçakçılıkla mücadele uzmanlığı sayesinde önemli ölçüde artmış
tır. Otomasyana geçen gümrük idareleri toplam sayısı ve Elektronik Bilgi Deği
şim Sistemini (EBDS) kullanan gümrük idaresi sayısı daha da artmıştır. Aralık 
2005 itibarıyla, yaklaşık muamelelcrin yüzde lOO'ü elektronik olarak gerçekleş
tirilmiştir. 2005 yılında ihracat ve ithalat beyanlarının yüzde 71 'i EBDS aracılı
ğıyla yapılmıştır. 

Türk gümrüklcrindcki son modcmleştirrne çabalan uygulama sicilini iyileş
tirrncyc devam etmiştir. Ancak Türkiye, gümrük memurlannın genel eğitim dü
zeyini iyileştirrnek amacıyla kapsamlı çaba harcamalıdır. 

Gümrükler ile Kültür Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, emniyet birimleri, fik
ri mülkiyet hakları mahkemeleri gibi diğer ilgili makamlar arasında cşgüdüm 
önemli ölçüde artırılmalıdır. 

Karşılıklı idari yardımlaşma konusunda, Bahrcyn ilc bir anlaşma imzalanmıştır. 

Sonuç 

Gümrük Birliği Türkiye'yi daha üst düzey uyumlaştırmaya hazırlamıştır. An
cak, serbest bölgeler, gümrük vergi muafiyeti, korsan ve taklit mallarla mücadele 
ve sonradan kontrol alanlarında mevzuat henüz uyumlaştırılmamıştır. Türkiye, ül
keye giriş noktalarındaki gümrüksüz satış mağazalarını kaldırmalıdır. Bilişim tek
nolojisi alanında karşılıklı bağlanırlılık ve Topluluk bilişim teknolojisi sistemleri 
ilc uyumlu şekilde çalışılabilmesini teminen zamanında hazırlık yapmak dahil, 
idari kapasiteyi geliştirmek için ilave çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

4.30 Fasıl 30: Dış İlişkiler 

Türkiye ortak ticaret politikası konusunda bir miktar ilerleme sağlamıştır. 
Türkiye, Katılım Ortaklığı Belgesi'nde belirtildiği üzere, Genelleştirilmiş Tercih
ler Sistemini (GSP) değiştirrniştir. Halihazırda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, 
büyük oranda Avrupa Topluluğu teşvik düzenlemelerini kapsamaktadır. Ancak 
terfi (graduation) tam olarak uyumlaştırılmamıştır. Türkiye, Ermenistan ve Myan
mar'ı GSP'ye dahil etmemiştir ve sektör tanımı tarım ve çelik ürünlerini içerrne
mektedir. 
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Türkiye koruma araçlarından artan ölçüde yararlanmış, tuz, buharlı ütü, elek
trikli süpürge, ayakkabı ve motosiklet gibi çeşitli ürünlerde tedbirler koymuştur. 

AB ihracatını da etkileyen koruma önlemlerinin seçimi (sorunun temel kay
nağı bu olmamasına rağmen) karşılıklı ticarete en az zarar veren önlemlerin seçil
mesine ilişkin Gümrük Birliği gerekleriyle uyumlu değildir. Ayrıca, Türkiye be
lirli mallar için rncnşe belgesi uygulamasını yürürlüğe koymuştur. (supplemen
tary origin certifıcate) 

Türkiye ve AB arasında Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki eşgüdürnün se
viyesine, özellikle GATS, Doha Kalkınma Gündemi ve OECD bağlamında dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Türkiye çoğu zaman kendi tutumunu AB tuturnuyla 
uyurnlaştırmamaktadır. Genel anlamda, Türkiye'nin AT'nin ortak ticari politika
sıyla uyum seviyesi ileri olup Türkiye'nin Gümrük Birliği yükümlülükleriyle 
uyurnludur. Ancak, Türkiye-AB Gümrük Birliğine ilişkin bir dizi ihlalin devarn 
ettiği (Bakınız 1. bölüm malların serbest dolaşırnı, bölüm 29 gümrük birliği) ve 
bunların Türkiye ile olan ikili ticari ilişkileri bozduğu belirtilmelidir. 

Orta ve uzun vadeli olarak şirketlere verilen ihracat kredileri ve çift kullanım
lı mallar konusunda bir gelişme kaydedilmemiştir. Genel olarak Türkiye 'nin 
AT'nin ikili anlaşmalarıyla kendisini uyuıniaştırma seviyesi makul ölçüde tatmin 
edici dir. 

Üçüncü ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla ilgili olarak bazı gelişmeler kay
dedilmiştir. Türkiye, Mısırla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalarnıştır. 

Fas'la yapılan STA yürürlüğe girmiştir. Arnavutluk'la müzakereler fiilen tamam
lanmıştır. Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi (GCC), Ürdün ve Lübnan ile serbest 
ticaret müzakerelerine devarn etmiştir. 

Kalkınma politikası ve insani yardım alanlarında bazı gelişmeler kaydedil
miştir. Türkiye 2005 yılında 500 milyon Euro resmi kalkınma yardımı yapmıştır. 
Türkiye'nin yaptığı bu kalkınma yardımından yararlanan öncelikli ülkeler Kırgı
zistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kosova'dır. Türkiye, esas ola
rak Asya'daki doğal afetiere yönelik 37.4 milyon Euro acil yardım taahhüt etmiş
tir. Genel olarak, Türkiye'nin AT'nin kalkınma ve insani yardım politikalarıyla 
kendisini uyuıniaştırma seviyesi önemli ölçüde ilerlcmiştir. 

Sonuç 

Türkiye genel olarak bu alanda ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte bazı 
konular sonuçlandırılarnamıştır. 

4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası 

Türkiye, dış ve güvenlik politikasını Avrupa Birliği'nin bu alandaki politika
ları ilc uyumlaştırmaya büyük ölçüde devam etmiştir. Türkiye ilc katılım strateji-
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sinin bir parçası olarak tesis edilmiş olan güçlendirilmiş düzenli siyasi diyalog de
vam etmiştir. 

Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının (AGSP) geliştirilmesine 
yönelik güçlü ilgisini göstermiştir. Türkiye, Bosna Hersek (EUPM), Makedonya 
Cumhuriyeti (Proxima) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (EUROPOL 
KINSHASA) AB öncülüğündeki polis misyonianna katılmaktadır. Türkiye'nin 
Balkanlarda bazı BM ve NATO barış misyonianna katılımı devam etmektedir. 
UNPROFOR, IFOR, KFOR ve SFOR misyonianna katılımdan sonra Türkiye, 
Aralık 2004'ten bu yana EUFOR-ALTHEA misyonuna katılmaktadır. 

Türkiye'nin AGSP'ye olan etkin katkısına rağmen bazı zorluklar devam ct
miştir. Türkiye, "Berlin Artı" anlaşmasına dayanan AB-NATO stratejik işbirliği
ne Kıbrıs ve Malta'nın dahil edilmesine direnmektedir. Kıbrıs'la ilgili olarak Tür
kiye, siyasi nedenlerle, Kıbrıs'ın Konvansiyonel Silahlar, Çift Kullanımlı Malze
me ve Teknolojileri İhracat Kontrolüne ilişkin Wassenaar Düzenlemesi gibi belir
li tcdarikçi gruplarına üyeliğini bloke etmeyi sürdürmektedir. 

Türkiye, özellikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sözleşmesi ve 
protokolleri dahil olmak üzere kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine 
ilişkin mevcut uluslararası düzenlernelerin çoğuna taraftır ve her ne kadar bu bağ
lamda bir Hükümet kararına yönelik resmi bildirim bulunmasa da, Silah İhracatı
na ilişkin AB Davranış Kurallarına uyum sağladığını belirtmiştir. Türkiye 'nin AB 
sistemiyle tam uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Hem 
Davranış Kuralları hem de Küçük ve Hafif Silahiara ilişkin Ortak Eyleme, etkin 
uygulama yoluyla uyulması, Türkiye 'nin küçük ve hafif silahlar ilc bunların mü
himrnatının üretimi, ticareti, transferi ve alıkonması üzerinde etkin denetim yap
masını sağlayacaktır. Türkiye BM Ateşli Silahlar Protokolünü onaylamıştır. 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bağlamında, Türkiye'nin AB'nin yaptırım 
ve kısıtlayıcı önlemleri, açıklamaları, bildirileri ve girişimlerine geniş çaplı uyu
mu devam etmiştir. 

Türkiye Orta Doğu Barış Sürecini desteklemeye devam etmiştir. Türkiye, 
2006 yılı Şubat ayında, terörle mücadelede belirli önlemlerin uygulanması konu
sundaki AB Ortak Tutumunun hedeflerini paytaşacağını ve ulusal politikalarını 
sözkonusu Ortak Tutumla uyumlaştıracağını açıklamıştır. Hamas bu Ortak Tutum 
kapsamındaki listeye dahildir. Türkiye Filistin Toprakları için Avrupa Birliği Po
lis Misyonuna katılmaya ilişkin ilgisini ifade etmiştir. 

Suriye ile ilişkiler olumlu bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Türkiye, 
özellikle eski Lübnan Başbakanı Hariri 'nin suikastına ilişkin BM Komisyo
nu'nun araştırması bağlamında BM'nin 1636 sayılı Kararına ilişkin olarak, ulus
lararası taleplere uyması konusunda Suriye lidcrliğini ikna etmeye yönelik çaba 
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göstermiştir. Eylül ayında, Lübnan 'daki UNIFIL misyonuna Türk askerlerinin 
katılmasına ilişkin Hükümet tczkcrcsi Meclis tarafından kabul etmiştir. 

Türkiye, ABD makamlan ilc Sünni Araplar arasında diyalog sağlayarak 
Irak'ta istikrar oluşması için somut girişimlerde bulunmuştur. Türkiye, Türki
ye'nin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'yle PKK arasında artan çatışma
lar ve Irak sınırından "PKK üyelerinin sızması" arasında doğrudan bir bağ oldu
ğunu iddia etmektedir. Kuzey Irak'tan PKK teröristlerinin sızmasının önlenmesi 
amacıyla Irak sınırına önemli sayıda asker yerleştirilmiştir. 

Türk yetkilileri uluslararası toplumun taleplerine uyması konusunda İran'ı 
teşvik etmiştir. Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antiaşması 
ve buna bağlı Nükleer Güvence Denetimi Anlaşmasının uygulanması için İran ile 
UAEA arasında uzun vadeli garantilcrio sağlanması konusundaki AB çabalarını 
destekiemiş tir. 

Türkiye'nin Afganistan'ın yeniden yapılanması konusundaki "Bonn sürc
ci"nc ilişkin güçlü desteği devam etmektedir. Türkiye, Fransa ve İtalya ilc birlik
tc rolasyon usulüylc, 2006 yılı Ağustos ayı itibariyle Kabil Bölgesel Komutanlı
ğının ortak lidcrliğini üstlenmiştir. 

2005 yılı Nisan ayında Türkiye Başbakanı ilc Ermenistan Cumhurbaşkanı 
arasındaki resmi mektup tcatisindcn bu yana, Ermenistan ile ilişkilerde önemli 
bir gelişme olmamıştır. Türkiye bu ülke ilc sınırını açmamıştır. Bu, iyi komşuluk 
ilişkilerinin oluşturulması için önemli bir adım olacaktır. Bu, özellikle ticaret bağ
lamında her iki taraf için yararlı olacaktır. 

Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ilc ilişkiler konusunda Türkiye'nin 
resmi tutumunun AB tutumu ilc yakın uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Tür
kiye, Avrupa Komşuluk Politikası'na desteğini tekrarlamıştır. Türkiye, bölgesel 
bir girişim olan GUAM'a (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova) göz
lemci statüsüyle katılmıştır. Türkiye Azerbaycan'daki seçimleri yakından izle
miştir. Türkiye, 10 Kasım 2005 tarihinde Azerbaycan'daki seçimlere ilişkin ola
rak AB Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya katılmıştır. 

Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünü imzalaması konusunda 
gelişme kaydedilmemiştir. 

Türkiye, terörizmle mücadele konusunda yürütülen uluslararası kampanyada 
aktifbir rol oynamaya devam etmektedir. Eylül 2005'tc Nükleer Tcrörizm Faali
yetlerinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmcyi, Ocak 2006'da ise Avrupa 
Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Türkiye'nin AB tu
tumlarıyla uyumunu sürdürmesi gerekmektedir. Terörizmlc mücadele yasa ve 
politikalarının AB uygulamalarıyla uyumlu hale gelmesine gereksinim duyul
maktadır. 
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İdari kapasite bağlamında, Türk Dışişleri Bakanlığı 'nın yapısı AB Ortak Dış 
ve Güvenlik Politikası yapısıyla uyumludur. Avrupa İşleri Müstcşar Yardımcısı 
siyasi direktör görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Avrupa sorumlusu ve Av
rupa sorumlusu yardımcısı da mevcuttur. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 'na yö
nelik iletişim Türk Dışişleri Bakanlığı 'nın da bağlı olduğu ACN bilgi ağı çerçe
vesinde gcrçcklcştirilmcktcdir. 

Sonuç 

Türkiye'nin AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile genel olarak uyumu de
vam etmiştir. Bölgesel istikrarın geliştirilmesi için Türkiye, Orta Doğu, İran ve 
Irak'taki dış politika faaliyetlerini artırmıştır. Türkiye, Ermenistan ilc sınırlarını 
kapalı tutmaya devam etmektedir. Türk makamları AGSP misyonları ve Avrupa 
Savunma Ajansı'na ciddi ilgi dile getirmişlerdir. Ancak, Türkiye'nin AGSP'yc 
katılımı bazı zorluklar içcrmcyc devam etmektedir. Türkiye, Kıbrıs ve Malta'nın 
AB-NATO stratejik işbirliğine katılımını cngcllcmcyi sürdürmektedir. Aynı şekil
de, Türkiye halen Kıbrıs'ın Wassenaar Düzenlemeleri'ne katılımına karşı çık
maktadır. Türkiyc'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünü halen imzalama
sı gerekmektedir. Yunanistan ilc ilişkilerin olumlu bir seyir izlemeye devam ct
miştir. Türkiye komşularıyla her türlü gerginlik kaynağını ele almalıdır ve sınır 
anlaşmazlıklarının barışçıl yoldan çözümünü olumsuz yönde etkileyecek eylem
lerden kaçınmalıdır. Türkiye Müzakere Çerçeve Belgesi'nin 6. paragrafına uygun 
olarak, iyi komşuluk ilişkilerine ve ilerlemenin ölçüleceği diğer gerekliliklere net 
bir şekilde bağlı kalmalıdır 

4.32 Fasıl 32: Mali Kontrol 

Kamu iç mali kontrol alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kamu Maliye
si Yönetimi ve Kontrol Yasası ve Anayasa'nın bütçeye ilişkin ilgili maddeleri 
Aralık 2005'tc değiştiritmiş ve Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasası'nın 
tüm maddeleri, bütçenin uygulanmasıyla ilgili olanlar dahil, 1 Ocak 2006 tarihin
de yürürlüğe girmiştir. 

Değişiklik hem olumlu, hem olumsuz gelişmeleri beraberinde getirmiştir. 
"Ex-antc kontrol" teriminin tanımlaması hariç, yasa'da kullanılan tcrminolojinin 
gözden geçirilmesi, uluslararası alanda kabul edilmiş tanımlamatarla uyumu sağ
lamıştır. Yasa aynı zamanda 2006-2008 dönemi için üç yıllık bütçe uygulamasını 
getirmiştir. Ancak döner sermayenin, Yasa'nın ilk halinde öngörüldüğü üzere kal
dırılmayarak, gözden geçirilmesi ve önemli bir sayıda kamu kurumunun Yasa'nın 
dışında bırakılması etkin mali kontrol ilkelerinden önemli bir sapma olarak görül
mektedir. Kalkınma Ajansları'nı kuran (bkz. Bölüm 22) ve Ocak 2006'da kanun
laşan Yasa, Kalkınma Ajansları'nı Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasası 
bünyesinin dışında bırakmaktadır. 
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Türkiye, Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasası'na ilişkin bazı uygula
ma yönetmeliklerini tatbik etmeye başlamıştır. Sözkonusu yasa 2007 yılı sonu iti
bariyle tam olarak uygulanmaya başlanacaktır. Strateji geliştirme birimlerinin ku
rulması ve bu birimlere personel atanması süreci başlamıştır. ikincil düzeydeki 
mcvzuatın büyük bir bölümü kabul edilmiş olmakla beraber, uygulamada eksik
likler mevcuttur. Bu nedenle, reformun ana unsurlarından biri olan iç denetim ha
len işlevsel hale gelmemiştir. 

2004 yılında kurulan İç Denetim Eşgüdüm Kurulu faaliyete geçmiştir. Ancak, 
sözkonusu Kurulun bir danışma organı addedilmesi ve mevcut uyurolaştırma ve 
cşgüdüm görevlerin in, kurulun bu çerçevedeki sorumluklarının yeterli bir şekilde 
yerine getirilmesinin sağlanmasını teminen daimi nitelikli merkezi bir uyum biri
mine aktarılması gerekmektedir. 2005 yılında Devlet Muhasebesi Standartları 

Kurulu oluşturulmuştur. Bahsckonu kurulun görevi hükümete bağlı kamu kurum
larına uygulanacak muhasebe ve rapor standartlarını belirlemektir. Bu uygulama
nın gerekli yapısı Başbakanlığın 2005 yılında çıkarttığı bir genelgeyle belirlen
miştir. 

Dış denetim konusunda ise son İlerleme Raporu'ndan bu yana hiçbir ilerleme 
kaydedilmemiştir. Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Yasası dış denetim yetki
sini kapsam ve tür olarak Sayıştay'a bırakmıştır. Bu ihtiyaçları karşılamak ve AB 
müktesebatına uyum sağlayabilmek için Türkiye'nin halen Meclis'in gündemin
de bulunan INTOSAT standartlarına uygun olarak hazırlanmış Sayıştay yasasını 
kabul etmeye ihtiyacı vardır. 

AB'nin mali çıkarlarının korunması konusunda bazı ilerlemeler kaydedil
miştir. AB'nin mali çıkarlannın korunması için talep edilen Kamu Maliyesi Yö
netimi ve Kontrol Yasası'nın uygulama yönetmeliği halen tatbik edilmemektedir. 
Bununla birlikte, AB fonlarının denetlenmesi için ulusal yetkilendirme görevlisi 
(national authorizing officer) bünyesinde ilgili Türkiye-AB anlaşmalarına göre 
faaliyet gösteren mekanizma kurulmuştur. Bununla birlikte, PIFC sistemi ile sa
rih bağlantı noktalannın kurulması gerekecektir. Bu mekanizmanın, Toplulukların 
mali çıkarlarının korunmasının yasal, idari ve işlevsel tüm açılardan eşgüdümünü 
sağlayacak ve şüpheli dolandırıcılık ve düzensizlikleri Komisyon 'un ilgili birim
lerine bildirecek, uygulamada bağımsız olan dolandırıcılıkla mücadelede eşgüdü
mü sağlayacak bir yapılanınayla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, do
landırıcılık ile mücadelede cşgüdümü sağlayacak bir birimin kurulması süreci de
vam ederken, Komisyon, Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun OLAF nezdinde tc
mas noktası olarak belirlenınesini memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye'nin hala, 
PIF-Sözlcşmesi ve protokollerine ilişkin mevzuatını tam olarak uyumlaştırması 
gerekmektedir. Bu alanda hazırlıklar devam etmektedir. Türkiye'nin idari yapısı 
katılım öncesi fonlarının ademi merkezi uygulama sistemi ile denetlenmesini ka-

259 



bul etmiştir. Ancak rapor döneminde bu fonksiyonun yerine getirilmesinde ciddi 
eksiklikler yaşanmıştır. Bu eksiklikler Türk Hükümetine rapor edilmektedir. 

Euro'nun kalpazanlığa karşı korunması alanında Türkiye, sahte banknot ve 
madeni paraların analiz ve sınıflandırılması bakımından yeterli deneyime sahip
tir. Türkiye, dört kolluk kuvveti alanında da yeterli polis kapasitesini haizdir. Tür
kiye Ağustos 2005'dc Merkez Bankası'na bağlı olarak Kalpazanlığı İzleme Sis
temi'ni kurmuştur. Bu girişimin, ulusal analiz merkezi, ulusal madeni para analiz 
merkezi ve ulusal merkezi ofisin kurularak tamamlanması gerekmektedir. Sahte 
paraları tedavülden çekmeyen kredi kurumları için yaptırımların oluşturulması 
gerekmektedir. Euro madeni paralarma benzeyen madalya ve nişan kalpazanlığı
nı engellemek üzere yaptırımlar öngören bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu alanda hazırlıklar yapılmaktadır. 

Sonuç 

Genel olarak bu bölümde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Her ne kadar uygu
lama yönetmeliği ve ilgili idari yapı mevcut olsa da, Türkiye'nin 2002 PIFC si
yaset belgesini güncellernesi ve Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasasını 
tam anlamıyla işlevsel hale getirmesi için çabalarını artırması gerekmektedir. 

Türkiye'nin halen, Avrupa Dolandırıcılık ile Mücadele Ofisi ve Euro'nun kal
pazanlığa karşı korunmasından sorumlu ilgili Komisyon birimleri ilc işbirliğini 
sağlamak üzere gerekli merciieri oluşturması gerekmektedir. 

4.33 Fasıl 33: Mali ve Bütçe Hükümleri: 

AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması konusunda bir miktar gelişme kay
dedilmiştir. 

Geleneksel öz kaynaklar bağlamında, Türkiye'nin gümrük mevzuatı büyük 
ölçüde AB müktesebatıyla uyumludur. 

Türkiye bu alanda AB müktcsebatına uyumunu arttıran yeni İstatistik Yasa
sı 'nı 2005 Kasım ayında yürürlüğe koymuş, ancak. konuya ilişkin uygulama yö
netmeliği halen kabul edilmemiştir Özellikle GSMH'nin uygun biçimde hesap
lanmasını teminen ESA 95 standartlarının uygulanmasına ilişkin olarak daha faz
la uyum sağlanması gerekmektedir. 

KDV ve gümrük vergilerinde yolsuzlukların önlenmesi için daha fazla önlem 
alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye gelir vergisi toplanmasını pekiştirrnek 
ve vergi mükelleflerinin gönüllü şekilde mevzuata uymalarını sağlamak amacıy
la Gelir İdaresi Başkanlığı'nı kuran yasayı 2005 yılı Mayıs ayında kabul etmiştir. 
Bu konuda uygulama yönetmeliği tam anlamıyla yürürlüğe girmediği için yasa
nın etkisi henüz değerlendirilememektedir. AB bütçesinden alınan veya AB büt-
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çesine aktarılan fonların uygun şekilde tahsil edilmesi, izlenmesi, ödenmesi ve 
denetimi için merkezi eşgüdümü sağlayacak tek bir birimin belirlenmesi gerek
mektedir. Türkiye'nin raporun diğer ilgili bölümlerinde belirtilen, tanm, gümrük
ler, vergilendirme, istatistik ve mali kontrol gibi politika alanlarında idari kapasi
tcsini güçlendinneye ihtiyacı vardır. 

Sonuç 

Bu alandaki müktesebat mevzuata aktarımı gerektionesc de, Türkiye'nin ile
ride, doğru hesaplama, tahsil, ödeme ve öz kaynakların denetimini temin edecek 
eşgüdüm yapıları ilc uygulama kurallarını oluşturması ve aynı zamanda öz kay
naklarına ilişkin kurallarının uygulanması hususunda AB'ye bilgi vermesi gerek
mektedir. 
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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

Enlargement Strategy and Main Challenges 2006 - 2007 

1. INTRODUCTION 

Enlargement has been at the heart of the EU's development over several de
cades. The very essence of European integration is to ovcrcomc the di visian of 
Europc and to contributc to the peaccful unification of the continent. Politically, 
EU enlargement has helped rcspond to major changes such as the fall of dictators
hips and the eollapse of communism. It has consolidatcd democraey, human 
rights and stability across the contincnt. Enlargement reflccts the EU's csscnce as 
a soft power, whieh has achieved more through i ts gravitational pull than it could 
have achieved by other means. 

Economically, enlargemcnt has hclpcd to increase prosperity and competiti
vencss, enabling the enlargcd Union to rcspond belter to the challcnges of globa
lisation. This has brought direct benefıts for Europe as a whole. Enlargcment has 
increased the EU's weight in the world and made it a stronger international pla
yer. 

The accessian of Bulgaria and Romania on 1 January 2007 will completc the 
fıfth enlargemcnt, fallawing the accessian of ten Member States in May 2004. Ri
gorous preparations have paved the way for their smooth integration in to EU ins
titutions and policies. The ten new Mcmbcr States have rcached an cxccllcnt le
ve! of compliance with EU law and have madc a signifıcant contribution to the 
work of the EU institutions. They have generated increased levels of economic 
activity, trade and investment, and have produeed high rates of economic growth. 

The present enlargement agenda covcrs the countries of the Wcstcm Balkans 
and Turkey. These countrics have been givcn the perspectivc of becoming EU 
members oncc they fulfıl the necessary conditions. The countries are at various 
stages on their road towards the EU. Croatia and Turkey are negotiating their ac
cession. The former Yugoslav Republic of Maccdonia bccame a candidate co
untry in Dccember 2005. The other Westem·Balkan eountrics are making prog
ress towards fulfılling their European perspective. 

The EU enlargcmcnt agenda faces a number of major challenges in 2006-07. 
These ehallcnges rclate in particular to the accessian negotiations with Turkey, 
the question ofKosovo's future status, relations with Serbia, and Bosnia and Her
zegovina's assumption of greater ownership of its govemance. These issues are 
important intheir own right and touch on geo-political questions affecting the se-
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curity and stability of Europe as a who le. The journcy towards membership has 
value in itself, even if accessian is many years away. As this journcy involves 
many challenges, the EU needs to remain engaged throughout the process. 

The pre-accession strategy and negotiations with candidates and potential 
candidates should be pursued in a rigorous manner, fully respecting the agreed 
conditions. The EU will providc financial support through the ncwly-cstablishcd 
Instrument for Prc-Acccssion Assistancc from January 2007. This financial sup
port will focus on priorities identified in the Accessian Partncrships and Europc
an Partnerships. 

EU enlargemcnt is an historical project based on a vision of a united Europe 
and its global role. This project needs to be broadly shared and supported by the 
pcoples ofEurope to cnsure full dcmocratic lcgitimacy. The kcy dccisions Icading 
to a country's accessian are taken by democratically clccted bodics in each Mem
ber Statc and in the Union. 

Mcmber States necd to take the lead in explaining why enlargement is in the 
EU's intercst.The Commission is rcady to improvc the flow of objective informa
tion in uscr-friendly form, and to work togcther with Member States and the Eu
ropean Parliament to communicate more effcctively with the public on the enlar
gement process. 

The European Council will hold a dcbatc on cnlargcment at its mccting in De
cember 2006. The Council stated, in i ts conclusions of December 2005, that the 
stratcgy tabled by the Commission last year was a good basis for the 2006 enlar
gement debatc. This strategy undcrlincs that a carefully managed cnlargement can 
extcnd and decpen European integration. It is based on three basic principles: 
consolidating existing commitmcnts towards countries cngaged in the process, 
applying fair and rigorous conditionality, and intensifying communication with 
the public on enlargement. 

The EU has takcn the concerns on the pace of cnlargemcnt seriously. To avo
id an ovcrstrctch of commitments, the EU honours cxisting commitments towards 
countries already in the process, but is cautious about assuruing any new commit
ments. 

Rigorous conditionality is applied to all candidate and potential candidate co
untries. Any new steps in the accession process depend on each country's prog
ress in making political and economic reforms. As the accession process is a long 
tcrm effort, it is necessary to kecp the countrics motivated to continue rcforms. 
The EU also needs to incrcase transparency in the process. 

The EU's own institutions nccd to be reformed, in line with the European Co
uncil conclusions of June 2006. A new institutional settlement should have bcen 
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reached by the time the next new member is likely to be ready to join the Union. 
The EU's fınancing is anather important issue for the future. The EU's ability to 
take in new members while maintaining the momentum of integration will be 
even more important in the future. The Comrnission's speeial report, annexed to 
this paper, sets out an approach designed to ensure that the EU retains its capacity 
to function etfectively while pursuing an enlargement agenda which is designed 
to meet the challenges of the years ahead. 

Not all European countries are involved in the enlargement process. The EU 
has established a variety of relations with other countries, including through the 
European Economic Area, bilateral ties with Switzerland, the European Neighbo
urhood Policy, anda strategic partnership with Russia. The European Neighbour
hood Policy aims to enhance prosperity, stability and good governance in the co
untries neighbouring the EU though a deeper political rclationship and economic 
integration, The Commission will shortly put forward proposals for reinforeing 
the European Neighbourhood Policy. 

Building on the EU's existing strategy, the present paper outlinesan approach 
to draw lessons from the fıfth cnlargcment, to support countries on their way to 
mcmbcrship, to foster publie support for further enlargement, to address the en
largement challenges, and to ensure the EU's integration capaeity. This is the ha
sis for building a rencwed cansensus on enlargemcnt. 

2. THE FIFTH ENLARGEMENT 

Enlargement has shown its enduring value as one of the EU's most etfective 
policies, successfully contributing to peacc, stability and democratic development 
throughout the continent. The ten Member States which joined in 2004 have con
tinued their smooth integration into EU institutions and polieies. The new Mem
ber States' democratic political systems have, on the wholc, continued to functi
on well. They have an excellent level of compliance with EU law and have made 
a signifıcant contribution to the work of the EU's institutions. The EU's instituti
ons have continued to function etfectively. Enlargement has increased the EU's 
weight in international political and economic life and added to the EU's negoti
ating strength in ditferent fora. It has al so enriched the Union 's cultural heritage. 

As well as having increased security and stability in Europe, enlargement has 
also brought economic benefıts. The new Mernber States are rapidly catching up 
with the old Mcmber States. The old Member States have benefıted from new tra
de and investment opportunities Enlargement has been benefıcial overall for the 
EU economy and helped it face belter the ehallenges of globalisation'. The prog
ressive adoption of the euro by the new Member States, starting with Slovenia on 
1 January 2007, will further contribute to this positive trend. 
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The enlarged Union has meant a more effıcient division of labour and made 
the EU bettcr equippcd to compele globally. Overall, the latest enlargement has 
acted as a catalyst for economic growth and modemisation in the EU. A number 
ofmajor studies have made this clear recently. For example, concrete benefits are 
seen in the three Member States which introduced the free movement of labour, 
upon the accession of the ten new Membcr States. They have seen benefits in 
terms of increased national ineome and tax revenucs and shrinkage of the grey 
economy. Workers from new Member States have helped to overcomc skills shor
tages in the labour market and have adapted well to their new cultural environ
ment' In the light ofthese experienees, a further five Membcr States have opened 
their labour markets and another two have partially opened them'. 

The preparation of Bulgaria and Romania for EU membership has proceedcd 
in accordancc with rigorous conditionality, with full EU support. Both countrics 
introduccd far-rcaching reforms in the course of the accession negotiations. No
netheless, the Commission 's monitoring reports of October 2005, May 2006 and 
September 2006 highlighted areas ofparticular concem where further cfforts wc
re needcd. As a resul ı of the progrcss made, Bulgaria and Romania will be in a 
position to take on the rights and obligations of mcmbcrship on I January 2007. 
The Scptcmber report set out strict conditions to ensure continued progress in the 
reform process in these countries before and after accession. It also drew altenli
on to the provisions in the acquis and in the Accession Treaty to ensure that EU 
policies and institutions will continue to function effectively. The Commission 
will not hesitate to use these mechanisms at any time, if the need ariscs. 

The accession of Bulgaria and Romania dcmonstrates to countries at an ear
lier stagc in thcir prcparations for membcrship that their ultimatc goal is achi
evable. It al so providcs a number oflessons which are now being incorporatcd in
to the pre-accession strategy. Thus it is clear that issues such as judicial reform 
and the fight against corruption and organİsed erime need to be tackled at an early 
stage. The Commission, for example, is promoting greatcr awareness of how best 
to ensure the independence, impartiality and effectiveness of the judiciary and to 
prevent corruption. In addi tion, the Commission underlines the need for sustained 
reforms in the public administration. An accountable and effıcient civil service, 
based on professional career development criteria, enables a country to prepare 
effıciently for accession and subsequently operate as a Member Statc. This is to 
the benefit of the country as a who le. 
' Commission Communication - Enlargement, Two Years Afier -- An Economic Success COM 
(2006)200 of03.05.2006. 

'Commission Communication - Report on the Functioning of Transitional Arrangemenıs set out in 
the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004-30 April 2006)- COM(2006)48 of08.02.2006. 

'Full opcning: May 2004: Ircland, United Kingdom, Swcdcn- May 2006: Spain, Grcccc, Finland, 

Portugal - July 2006: Italy. Partial opening: Bclgium, Francc. 
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Overall, the fifth enlargement has heen a considerable success. The henefits 
will continue to he felt many years ahead. Over 100 million new EU citizens, with 
rising incomcs, will help to drive the European economy forward. Enlargement 
has brought higher standards of democracy and the nılc of law in Europc. It streng
thcned the security of all EU citizens and incrcascd prosperity in the Union. 

3. THE ENLARGEMENT PROCESS 

EU enlargcment policy is taday bascd on three basic principles: consolidati
on of commitments, conditionality and communication. 

Consolidation of the EU enlargcmcnt agenda means that the Union is cauti
ous about assuruing any new commitmcnts, hut honours its cxisting commitmcnts 
towards countries already in the enlargcment process. The EU has started acces
sian ncgotiations with Turkey and Croatia and offcrcd a European perspective to 
the other countrics of the Wcstcrn Balkans. This commitment is a strong incenti
ve for the countrics to continue their reforms. 

Rigorous hut fair conditionality is applicd to all candidate and potential can
didate countries. Evcry step forward depends on each country's own progress in 
mecting the necessary eonditions at each stage of the accessian process. This ap
proach hclps to consolidatc reforms and to prepare new Memher States to fulfil 
their obligations upon accession. 

For cnlargcmcnt to be a success, the EU must ensurc the support of its citi
zens. Memhcr States necd to takc the Icad in communicating effectively the en
largcmcnt process and in particular the benefıts that it offers for EU citizens. De
moeratic legitimacy remains essential for the EU accessian process. 

3.1. Accession negotiations 

Accessian negotiations with Croatia and Turkey opened in Octoher 2005 as 
was unanimously agreed by the Memher States, providing further encouragement 
for political and cconomic reform in these countries and for good relations with 
their neighhours. They are conducted on the hasis of clear and rigorous negoti
ating framcworks agrecd unanimously by the Council. The pace of ncgotiations 
depends on the pacc of reforms on the ground. 

During the accessian negotiations arrangcments are estahlished under which 
the candidate countries commit themsclves to applying the who le body of EU Ie
gislation and polieies, known as the acquis. Countries need to accept and imple
ment the acquis, and to adhcrc to the political objectivcs of the Treaties. The ne
gotiations allow the candidatc countries and the EU to agree on measures that 
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may be necessary to facilitate integration. Each country is judged on i ts own me
ri ts: the negotiations o ffer countrics the opportunity to demonstrate their ability to 
complete the necessary reforms and meet all membership requirements. 

The negotiations proceed in a structured manncr. Since October 2005, the 
"screcning" process has brought together hundreds of cxperts from Turkey, Cro
atia and the Commission to cxplain the acquis, asscss the countrics' levcl of 
alignment, and examinc their plans for implcmcntation. The screening process 
has just been completed for all the acquis chapters. 

After a chapter has been screened, the Mcmber States decide, upon a Com
mission recommendation, on whether the chapter can be opened for negotiations, 
or on the bcnchmarks to be mct by the candidate country bcfore negotiations can 
be opcned. When opening ncgotiations, the Union tables its comman position, 
including benchmarks that have to be met to provisionally close the chapter. 

Benchmarks are a new tool introduced as a resul! of lessons leamt from the 
fifth cnlargement. Their purpose is to improve the quality of the negotiations, by 
providing incentives for the candidate countrics to undertake necessary reforms 
at an early stage. Benchmarks are measurable and linkcd to key clemcnts of the 
acquis chapter. In general, opening benchmarks cancem k ey prcparatory steps for 
future alignment (such as strategies or action plans), and the fulfilment ofcontrac
tual obligations that mirror acquis requirements. Closing bcnchmarks primarily 
cancem legislative measures, administrative or judicial bodics, and a track record 
ofimplementation of the acquis. For chapters in the economic field, they alsa ine
Jude the eriterian of being a functioning market economy. 

If a candidatc country no longer fulfils the opening benchmarks in a chapter 
that is under negotiation, the Commission may propose that negotiations be sus
pended on that chapter. If a candidate country no longer fulfils the closing benc
hmarks in a chapter that has been provisionally closed, the Commission may pro
pose to the Member States that accessian negotiations on that chapter be re-ope
ned. 

The Union expects negotiating countries to comply with the political criteria 
and to work towards higher standards throughout the negotiations. The results of 
dialogue with the countries on their success in addressing issues under the politi
cal criteria will be fed into the negotiation process. The Commission will prepa
re the dialogue with Member States and report back to them in the relevant Co
uncil bodies. In addition, the current negotiating framework provides for a chap
ter on Judiciary and Fundamcntal Rights, under which the political issucs are to 
be addressed. This permits progress in crucial areas to be kept under close seru
tiny. 
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Current ncgotiating frameworks providc for accessian negotiations to be sus
pended in cas e of seri o us and pcrsistcnt breach of the principlcs of libcrty, dcmoc
racy, rcspect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law. ln
crcascd attention to political rcforms will improvc the quality of the accessian ne
gotiations and stimulatc the necessary rcforms in the candidate countries. 

Hcnceforth, the results of dialogue with the countries on thcir cconomic re
form will also be fcd into the ncgotiation process. The Commission will prcparc 
the dialogue with Mcmber States and report back to them in the rclevant Council 
bodies. This dialoguc focuses on the fulfilmcnt of cconomic critcria and on con
vergence with the EU economies. It is essential that, before accession, acceding 
countries are functioning market economics ablc to compcte on the internal mar
ket. Pre-accession assistancc will be focuscd morc precisely to help meeting this 
objective. 

3.2. Pre-accession strategy 

The Accessian Partncrships and European Partnerships are the central ele
ment of the preaccession strategy. Based on the fındings of the Commission's 
progrcss rcports on each country, the Partncrships set out the priorities for thesc 
countries to make progress towards the objective of EU membership. They also 
provide a framework for EU assistance towards achicving this objective. The cur
rent partnerships were decided by the Council earlier this year. The Commission 
intends to reviewthemat the end of 2007. The Commission is now proposing a 
European Partnership for Montcncgro, following indepcndencc. 

lnstrument for Pre-accession Assislance 

From 1 January 2007, the Commission will use a new fınancial tool for pro
moting modcmisation, reform and alignmcnt with the acquis, the Instrumcnt of 
Pre-Acccssion (IPA). This will entircly replace previous assistance instruments 
such as Pharc, Cards, Ispa and Sapard. Candidatc countrics and potcntial candi
date countries are eligible for funding under the new instrument. A single set of 
rules and procedurcs and more flexibility will provide greatcr impact and value 
for money in the alloeation of EU funds. The Westem Balkan countries and Tur
key will benefıt from almost D I 1.5 billion over the next seven years. The Com
mission is preseniing a multi-annual fınancial framework, which sets out indica
tive amounts for allocation of! PA fundsfor each country and for each major com
ponent. 

As the csscntial tasks of post-conflict reconstruction have been attained in 
Serbia, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Maccdonia, the Euro
pean Ageney for Reconstruction will phasc out its activities by the end of 2008. 
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Aid implementation, with priorities adjustcd to the new rcalitics, will be takcn 
over by the Commission's delcgations and, when they are ready, by the countri
cs' own authoritics. The introduction ofiPA also providcs the occasion for closcr 
coordination with the European lnvestment Bank, the European Bank for Recons
truction and Development, the World Bank and other international fınancial ins
titutions. The Commission will build on existing co-opcration, to ensure, with its 
partners, that the most cost-cftcctive mix of grants and loans is mobilised to sup
port modernisation and development throughout the region. 

Implementing the road-map for the Western Balkans 

All the Western Balkan countrics have madc progress towards realising their 
European perspective, on the road-map put forward by the Commission last year 
in its cnlargcmcnt strategy paper. Each country advanccs on its own merits, de
pending on its succcss in mccting the requirements. In particular, a country's sa
tisfactory track-record in implcmenting its obligations under the Stabilisation and 
Association Agrccmcnts (including trade-rclated provisions) is an essential ele
ment for the EU to consider any membcrship application. 

At Salzburg in March 2006, building on the Thessaloniki agcnda, the EU re
iterated i ts commitment that the future of the countries of the Western Balkans li
es within the European Union and called on the countries to take stronger owners
hip of the process of regional cooperation. Regional co-operation remains essen
tial to long-term stability, economic development and rcconciliation in the Wcs
tern Balkans. 

The countries of South-East Europethis year agreed to establish a new frame
work, with grcatcr owncrship, bascd around the South East Europe Co-operation 
Process. A Regional Co-operation Council will be establishcd, bringing togcthcr 
reprcscntativcs of South East Europe with those of the international community. 
The Commission strongly supports this process. The Commission also welcomes 
the entry into force in 2006 of the Energy Community Treaty and the Agreement 
on a European Common Aviation Area. 

The EU will promote people-to-people contacts, both by making available 
more scholarships to students and rcsearchers and by simplifying visa proccdu
res. Croatian citizens are excmpt from short-term visa requirements. The Com
mission has proposed that the Council authorises the Commission to negotiate vi
sa facilitation agreements with the other countries of the region, with a view to 
concluding these agreemcnts in 2007. The proposal covers also readmission, ex
cept for Albania with which the EU already signed a readmission agrecmcnt. 
Furthermore, the EU will continue to provide assistance in key areas such as ener
gy, transport, and economic co-operation. 
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The eountries of South-East Europe launched in April 2006 negotiations for 
a regional free trade agreement and have set themselves the objective of conclu
ding the agrecmcnt by the end of 2006. The Commission and the Stability Pact 
fully support this process'. The EU will soon introducc diagonal cumulation ofru
lcs of origin in i ts agrccmcnts with Croatia and the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, and latcr to furthcr countrics. This will stimulatc regional trade and 
investment. Albania, Croatia and the formcr Yugoslav Rcpublic ofMaeedonia are 
already mcmbers of the WTO. The efforts that Bosnia and Herzegovina, Monte
negro and Serbia will have to make in the near future to join the WTO will also 
help them in deepening their regional trade tics, achieving economie reforms, and 
implcmenting future Stabilisation and Association Agreements. 

4. ENSURING PUBLIC SUPPORT FOR ENLARGEMENT 

The enlargement agenda provides the Union with the ways and means to ad
dress many of the challengcs outlined above. The prospect ofEU accessian otfe
red to the countries of the Western Balkans and to Turkey is an important catalyst 
for reform in these countries. There are clear benefi ts on the who le for the EU in 
terms of growth, stability and security. However, these need to be belter commu
nicated to the public. It is essential to listen to citizens, address their eoneerns, and 
provide taetual information. The Member States must take the Icad, with the sup
port of the European Parliament and the Commission. The Member States, with 
the support of regional and local authorities and civil society bodies who are clo
sest to the public, need to communicate the benefi ts that this policy of enlarge
ment has brought to citizens of the enlarged EU. 

In ensuring publie support for enlargement, it is necessary to inerease mutual 
understanding. To this end, the Commission launched in 2005 a civil society di
alogue between the EU and the eandidate and potential eandidate eountries. This 
programme aims at promoting interaetion between non-governmental organisati
ons, e.g. student exchange, study visits ofjournalists, as well as exchange belwc
en women's organisation, trade unions and business eommunities. 

The Commission will take the following measures: 
' The Stability Pact for South-Eastcm Europc is a rcgional policy framework set up by the interna
tional community in Junc I 999, in ordcr to support the countries' cfforts to foster peace, democracy, 
respect for human rights and cconomic prospcrity, and to achievc stability in the region as a a who

le. It is currently being transformed into a morc regionally owned co-operation process. 

- The Commission supports increased transparency. It recommends that 
screening reports, benchmarks for opening negotiation chapters as well as the fi
na! EU comrnon positions be made public. 

- The Comrnission will expand its support for civil society dialogue, bu
ilding on the measures taken to date for Turkey and the Western Balkan countries. 
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-The Commission will promote more "people to people" contacts in are
as such as education, rcsearch and culture. 

- The Commission will continue to monitor public opinion on enlarge
ment and to li s ten to concems of the public, It will work through its Representa
tions in the Membcr States and Dclcgations in the candidate and potcntial candi
date countrics to communicate more effectivcly on enlargcment policy. 

- The Commission will dcvelop user-friendly information in everyday 
language for the general public and for spccialised users on enlargcment policy 
issucs, notably through targctcd wcb-sitcs. lt will also cxplain practicalitics, in 
particular how conditionality and impact assessments are used. 

5. MAIN CHALLENGES IN 2007 

5.1. Remaining challenges from the fifth enlargement 

Achieving a comprehcnsivc scttlement of the Cyprus issue and the unificati
on of the isiand remains an important challenge. The Commis s i on wclcomes the 
steps takcn in 2006 by the Icaders of the Grcck Cypriot and Turkish Cypriot com
munitics towards rc-launching a process Icading to a comprchcnsivc scttlcment 
under UN auspiccs. These cfforts nced to be substantially stcppcd up in 2007. 

The Commission stands rcady to support such cfforts as it has in the past. The Co
uncil has adoptcd two of the three measures proposcd by the Commission to cnd the 
isolation of the Turkish Cypıiot community. Free movcmcnt of Grcck and Turkish 
Cypıiots as well as other EU citizens throughout the isiand has bccn cnsured through 
the Grccn Line Regulation. The aid programme for the Turkish Cypıiot community 
was adopted and is being implemented. The regulation on direct trade with the nort
hem part of Cyprus proposcd by the Commission remains to be adopted. Enhanced 
efforts and a spiıit of compromise are needed to enable its specdy adoption. 

5.2. Candidate Countries 

Croatia 

In 2006, Croatia has continued to make progress in terms of the political, eco
nomic and acquis cıiteria and implementation ofits Stabilisation and Association 
Agrecment. The main challengc in 2007 will be to build on the progress made, 
and to accelcrate the pace of reforms, notably in the kcy areas of judicial and pub
lic administration reform, the fight against corruption and economic reform. Cro
atia needs to maintain the momenturo towards EU integration through ıigorous 
implementation of i ts obligations, for example in the areas of state aid and real cs
tate. Croatia should continue i ts programme of legislative alignment and further 
enhance its administrative capacity. 
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Good neighbourly relations and regional cooperation remain key and priority 
should be given to finding solutions to outstanding bilateral issues, especially on 
border demarcation. Minority rights and refugee return will need continucd close 
attention. 

Acccssion negotiations with Croatia have started well. Croatia has taken im
portant steps following the screening cxercisc in many ficlds to adapt its legisla
tion. It is in the process of developing the necessary administrativc capacity. Bu
ilding on this progress, and provided that Croatia addresses the challenges discus
sed above, negotiations can be expected to continue at a good pace. 

Turkey 

In 2006, Turkey has continued to make progress in reforms, notably with the 
recent adoption of s ome elements of the 9th reform package. Moreover, the num
ber of reported cases of torture and ili-treatment is dedining on the whole, in li
ne with the zero-tolerance policy, even though the situation in the South-East gi
ves ri sc to concems in this respect. Howcver, the pace of reforms has slowed 
down. In 2007, it will be important to undertake determined efforts to broaden the 
reform momentum throughout Turkey. lt is necessary to ensure freedom of ex
pression without detay by repealing or amending Article 301 of the Penal Code 
and by overall bringing the legislation into line with European standards. Apart 
from the freedom of expression, further efforts are needed to strengthen freedom 
of religion, women 's rights, minority rights and trade union rights. C ivilian de
mocratic control over the military needs to be asserted, and law enforcement and 
judicial practice further aligned with the spirit of the reforms. At the same time, 
there is a need for Turkey to address the serious economic and social problems in 
the South-East and to ensure full enjoyment of rights and freedoms by the Kur
dish population. The Accession Partnership, adopted in January 2006, provides 
the yardstick to measure progress in the reforms. Good neighbourly relations re
main key. The Commission will intensify i ts monitoring of the political criteria. 

As stated in the declaration by the European Community and i ts Member Sta
tes of 21 Septembcr 2005, the EU expects Turkey to ensure full, non-discrimina
tory implemcntation of the Additional Protocol to the Ankara Agreement and the 
removal of all obstacles to the free movement of goods, including rcstrictions on 
means of transport. Failure to implement its obligations in full will affect the ove
rall progress in the negotiations. The Commission will make relevant recommen
dations ahead of the December European Council, if Turkey has not fulfilled i ts 
obligations. lt is also essential that, as stated in the Accession Partnership, Turkey 
takes concrete steps for the normalisation of bilateral relations with all EU Mcm
ber States as soon as possible. 
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The former Yugos/av Republic ofMacedonia 

The designation of the former Yugoslav Republic of Maccdonia asa candida
tc country in Dccember 2005 gave reeognition to this country's reform achieve
mcnts. It also provided an cncouragement to pursue reforms on the road towards 
fulfılling the country's European pcrspective. 

The formcr Yugoslav Rcpublic of Maccdonia has continucd to make progrcss, 
although ata slower pace in 2006. Elections in July took place gcnerally in accor
dance with international standards. The shortcomings that werc idcntifıcd nccd to 
be fully addresscd. 

The govcmment faccs particular challenges stili in iınplcmcnting reforms of 
the palice and judiciary, the fight against corruption, and full implementation of 
the Stabilisation and Association Agreement. The continued implementation of 
the Ohrid Agreement remains essential to fostera positive elimale for reforms. lt 
is important that reform efTorts be sustained in the period alıcad on the basis of 
co-operation and political consensus. Ovcrall, priority should be givcn to advan
eing the pacc of reforms in k ey areas, if progress is to be made lawards the goal 
of maving alıcad in the accessian process 

5.3. Potential Candidate Countries 

A/bania 

Albania has continued to contribute to stability in the region, partieularly 
through its mcasured position on the situation in neighbouring countrics. EU rc
lations with Albania advanccd with the signaturc this year of the Stabilisation and 
Association Agrccment. The priority now is to focus on impleıncntation of the In
tcrim Agreement, which will enter into forcc on 1 Dccembcr 2006, and which co
vers trade-related issues. With EU support, Albania is tackling the challenges of 
political, judicial and cconomic reform, as well as the fıght against corruption and 
organised erime. These themes will remain prioıities in the period ahead. 

Bosnia and Herzegovina 

The European pcrspcctive is crucial in encouraging all parties in Bosnia and 
Herzegovina to carry out political and economic reform, such as palice reform. 
Full co-opcration with International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
(ICTY) is a key part of the conditionality undcr w hi ch the country can draw c lo
ser to the EU. The withdrawal of the Office of the High Reprcscntative (OHR) 
will give the people and institutions of the eountry furthcr ownership of their 
comman destiny. The eompletion of the negotiations for a Stabilisation and As
sociation Agreement and its implementation will reinforcc the country's Europc
an pcrspcctive. Providcd that the conditions are ınct, thcsc ncgotiations can be 
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complctcd within a couplc of months. Constitutional cvolution is essential to bu
i Id a more functional, sustainablc and dcmocratic state. The EU will nced to ad
dress the question of i ts own future reprcsentation in the country following the 
withdrawal of the OHR. 

Montenegro 

Montcnegro achicvcd indcpcndence in June 2006 after a referendum held in 
a free and fair manncr under conditions agrccd with the European Union. Follo
wing indcpcndcnce, Montencgro has begun negotiations on a separate Stabilisa
tion and Association Agrccment (SAA), undcr new directives which were rapidly 
agrccd by the Council. By engaging with the EU, Montenegro has the opportu
nity to meet the challenges of state-building within the stable and securc setting 
of the prc-acccssion process. 

lt will be im portant to sus ta in the pacc of reforms and continue co-opcration 
with ICTY, so that negotiations on an SAA can be concluded in the coming 
months. Montenegro has much to do to strengthcn its institutions sufficicntly to 
ınove forward. The kcy measures are set out in the European Partnership propo
scd togcthcr with this comınunication . Priority needs to be given to judicial re
form and to the fıght against organised erime and corruption. Montcnegro needs 
to upgrade i ts adıninistrativc capacity in vicw of SAA iınplcmentation. 

Serbia 

Scrbia is to be coınıncııdcd for i ts rcsponsiblc approach following Montcncg
ro's indcpcndcncc. The new constitution should pavc the way to reinforcing the 
country's system of govcmancc. Scrbia has rcgistered succcss inensuring macro
cconomic stability in pursuing privatisation, and in attracting foreign direct in
vcstmcnt. Economic integration with the EU has advanccd. Scrbia has also ınade 
furthcr progrcss with administrative rcfonn. In ncgotiations with the EU ona Sta
bilisation and Association Agrecınent (SAA), the Scrbian administration demons
tratcd its considerable institutional capacity. This augurs well for Serbia's ability 
to catch up with the other countrics of the region on the way to the EU, oncc Scr
bia has ınet the condition for rcsuming SAA negotiations. 

The Comınission docs not undcrcstiınatc the scale of the challengcs Serbia fa
ccs in current political conditions. Scrbia needs to take a constructive approach 
on Kosovo. The prospcct of cventual EU access i on needs to be crediblc and ma
de visible for the Serbian population through the early rcsumption and rapid conc
lusion of negotiations for a Stabilisation and Association Agrcemcnt, as soon as 
Scrbia has ınci the condition of full co-opcration with ICTY. The EU is also wor
king to bring the Scrbian peoplc into the European mainsırcam through visa faci
litation' and by hclping Scrbia to participatc ınorc fully in Cornrnunity prograın
ıncs in arcas such as education, youth, rcscarch and culture. 
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Kosova' 

The EU has continued to engage with Kosovo, through monitoring the stan
dards, providing assistance, and working with UNMIK, as well as supporting the 
status process conducted un der the auspices of the UN Secretary General' s Spe
cial Envoy, Mr. Martti Ahtisaari. The EU will have a major role to play in the sta
tus settlement and its implementation, oncc it is agrecd by the United Nations Se
curity Council. 

The status settlement needs to be politically and legally clear and to set out a 
vision for Kosovo's future development. Kosovo's status question is sui generis, 
and hence sets no precedent. 

This will give a further impetus for the Kosovo authorities to progress on the 
reforms that are needed in the key areas of the rule of law, economy, and public 
administration and provide the basis for a successful transfer of responsibility 
from UNMIK. Minority rights remain a vital issuc, as is the participation of mi
norities in Kosovo's institutions. 

The European perspective is crucial to provide all involved with a vision of a 
common future in the European Union. 

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Based on the above analysis, the Commission proposes the following conclu
sions: 

ı. The EU' s cnıargcment policy continues to be based on the three principıcs 
of consolidation, conditionality, and communication. The EU honours the com
mitments made to the countries already in the process, but is cautious in assuming 
any new commitments. The pacc of the accession process depends on the pace of 
reforms in the candidate country. 

' See page 1 O for mo re infonnation on visa facilitation. 

'Undcr UN Security Council Resolution 1244. 

ı The current enlargement strategy, combined with ways and means to ensu
re the EU's capacity to integrate new members, forms the basis for a rcnewcd 
consensus on enıargement. 

3. The EU's capacity to integrate new members is determined by two factors: 

- maintaining the momcntum to reinforce and deepen European integra
tion by ensuring the EU's capacity to function. This is in the interest ofboth pre
sent and future EU citizens; 

- ensuring that candidate countries are ready to take on the obligations of 
membership when they join by fulfılling the rigorous conditions set. This is as
sessed by the Commission on the basis of strict conditionality. 
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2 The EU's integration capacity will be reviewed at all key stagcs of the ac
cession process. In i ts opinions on applications for mcmbcrship and in the course 
of access i on negotiations, the Commission w ili provide impact assessments of ac
cession on key policy areas. This will hclp Membcr States to define EU comman 
positions for the negotiations of the chapters concemed, including, where rele
vant, transition periods or other arrangements. 

3 When assessing the budgetary impact of future aecessions, the Commissi
on will examine the impact on key policies, in particular agriculture and cohesi
on policies. 

4 The EU must ensure that it can maintain and deepen its own development 
white pursuing its enlargement agenda. Institutional reform is nccdcd to improve 
the effcctivcncss of the dccision-making of an enlarged EU. A new institutional 
settlement should have been reached by the time the next new mcmber is likely 
to be ready to join the Union. 

5 The Commission will further improve the quality of the accessian process. 
Bcnchmarks can be laid down both for opening and closing ncgotiation chapters, 
and will providc grounds for suspending or re-opening negotiations on individu
al chaptcrs. The results of political and cconomic dialogues will be fed into the 
ncgotiation process. Diffıcult issucs, such as judicial reform and the fight against 
corruption, need to be addressed at an early stage of the accessian process. 

6 In order to enhance transparency the Commission recommends that key ne
gotiation documents be made public, including impact assessments, screening re
ports, benchmarks for opening chaptcrs and EU comman positions for the nego
tiations. 

7 It is cssential to ensure public support for enlargement. Maintaining rigour 
in the process and strict conditionality is cssential to safeguard this support. So is 
canfidence about the EU's integration capacity. We alsa need to communicate en
largement better. It is important to listcn to citizens, address thcir conccms thro
ugh adequate policies and present factual information. Member States have a le
ad role to play. The Coınmission will play its part together with the European Par
liarnent, national, rcgional and local authorities, and civil society. 

1 Croatia has made a good start in the accessian ncgotiations. The country has 
taken important steps following the screening exercise in many fields to adapt its 
legislation, and is in the process of developing the necessary administrative capa
city. Croatia however needs to considerably step up efforts to meet main challen
ges such as judicial reform, the fıght against corruption, cconomic reform and to 
continue to fully cooperate with the International Criminal Tribunal for former 
Yugoslavia. Good neighbourly relations and rcgional cooperation remain kcy. 
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2 Turkey continues to sufficiently fulfıl the Copenhagen political critcria and 
has continucd political rcforms. Howevcr the pacc has slowcd during the pası ye
ar. Signifıcant further etforts are needcd in particular on freedam of cxprcssion. 
Further improvemcnts are also needcd on the rights of non-Muslim religious 
communities, women's rights, trade union rights and on civilian control of the mi
litary. Turkey can be regarded as a functioning market economy and has impro
ved its ability to take on the obligations of membcrship. Good ncighbourly rela
tions remain key. 

3 As statcd in the dcclaration by the European Community and its Mcmbcr 
States of21 Septembcr 2005, the EU expeets Turkey to cnsure full, non-discrimi
natory implementation of the Additional Protocol to the Ankara Agreement and 
the removal of all obstaclcs to the free movcment of goods, including rcstrictions 
on means of transport. Failure to implement i ts obligations in full will affect the 
overall progrcss in the negotiations. The Commission will make relevant recom
mendations ahead of the Decembcr European Council, if Turkey has not fulfılled 
its obligations. It is al so essential that, as stated in the Accessian Partnership, Tur
key takes concrete steps for the normalisation of bilateral relations w ith all EU 
Membcr States as soon as possiblc. 

4 The designation of the former Yugoslav Republic of Macedonia asa candi
date country in Dccembcr 2005 gave recognition to this country's reform achi
evcments. The country has continucd to make progress although at a slower pace 
in 2006. All Western Balkans countries have made progress following the road
map put forward by the Commission last year. Each country advances on i ts own 
merits. A country's satisfactory track-rccord in implementing its obligations un
der the Stabilisation and Assodation Agreements (including trade-related provi
sions) is an essential element for the EU to consider any mcmbership application. 

ANNEX I 

Special report on the EU's capacity to integrate new members 

INTRODUCTION 

This special report is an integral part of i ts 2006 enlargcment strategy paper. 
Following the request of the European Council at its meeting of June 2006, it fo
cuses on medium to long term issucs canceming the EU's capacity to integrate 
new membcrs. It puts forward an approach for cnsuring that Union can maintain 
and deepen its own development, in terrus ofpolicies and institutions, white pur
suing an enlargement agenda with major challenges in the world today. 
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In 1993 the Copenhagen European Council concludcd that "the Union's ca
pacity to absorb new members, whilc maintaining the momenturu of European in
tegration, is an im portant consideration in the general interest of both the Union 
and the candidate countrics". As set out in the Commission's 2005 Strategy Pa
per and confirmed by the June 2006 European Council, the pace of enlargcment 
must take into consideration the EU's integration capacity. 

The EU must ensure that it can maintain and deepen its own development 
whilc pursuing its enlargement agenda. Institutional reform is needed to improve 
the effectiveness of the deeision-making of an cnlarged EU. A new institutional 
settlement should have been reached by the time the next new member is likely 
to be ready to join the Union. 

Enlargement is about sharing a project based on common principlcs, policies 
and institutions. The Union has to ensure it can maintain its capacity to act and 
dccide according to a fair balance within institutions, rcspcct budgctary limits, 
and implcmcnt ambitious common policies that function well and achieve their 
objectivcs. 

The EU's absorption capacity, or rather integration capacity, is determincd by 
the development of the EU's policics and institutions, and by the transformation 
of applicants in to well-prcparcd Membcr States. The capacity of would-bc mem
bcrs to accede to the Union is rigorously asscsscd by the Commission on the ha
sis of strict conditionality. Integration capacity is about whether the EU can take 
in new members at a givcn moment or in a given period, without jeopardizing the 
political and policy objcctivcs established by the Treaties. Hence, it is first and fo
rcmost a functional conccpt. The Commission will in the futurc prcpare impact 
asscssmcnts at all kcy stagcs of the acccssion process. Where such asscssments 
are madc, the spccific characteristics of each country will be taken into account. 

The EU has cnlarged five times, growing from six to 25 and soon 27 Mem
ber States. Thcse enlargements madc a major contribution to the unification of 
Europe, fostering democracy, human rights and stability across the continent. 
They stimulated the development of new EU policies, in areas such as economic 
and social cohcsion, extemal rclations, and cnvironmental protcction. The intcr
nal market, the Schcngcn area and the euro were developed in parallel. The fifth 
enlargement in 2004, soon to be completed w ith the accession of Bulgaria and 
Romania, has increased the EU's weight in the world and generated specifıc eco
nomic gains, in terms of trade and investment and economic growth. At the same 
time, the EU has continued to develbp and implemcnt new policies, for example 
on justice, freedom and security. W idening the EU has proccedcd in paralici with 
the dccpcning of European integration. 
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The present enlargement agenda is based ona strategy consisting of three ba
sic principles: consolidation, conditionality and communication. It covers coun
tries in the Westem Balkans and Turkey which are at different stages on the road 
towards the EU. Thesc countries have been given by the European Council the 
clear perspective of becoming EU members once they fulfil the necessary condi
tions. The EU honours existing commitmcnts towards countries already in the 
process, but is cautious about assuming any new commitments. 

At present, it appears unlikely that a large group of countries will in future ac
cede simultaneously. The candidates and potential candidates vary considerably 
in terms ofpolitical and economic development and administrative capacity. Furt
her accessions are likely to occur in the medium to long term, given the preseni 
state of pre-aecession preparations. 

The EU can suceessfully welcome new countries provided its own develop
ment has progressed and candidate countries can fulfil their responsibilitics as 
Member States. EU citizens also need to be ready for further enlargement, with a 
better understanding of the issues at stake. This will enhance the democratic legi
timacy of the process in terms ofpublic perception.The approach presented in this 
paper is based on: 

- Ensuring the EU's capacity to maintain the morneotum of European in
tegration; 

- Ensuring candidate countries fulfil the rigorous conditions; 

- Better communication. 

The question of the ultimate borders of the European Union has been raised 
in reeent years. This has enabled the Commission to draw a number of conclusi
ons. The term 'European' combines geographical, histerical and cultural elements 
which all contribute to European identity. The shared experience of ideas, values, 
and histarical interaction cannot be condensed into a simple timeless formula and 
is subject to review by each succeeding generation. 

The legal basis of the enlargement is Article 49 of the Treaty on European 
Union, whieh states that "Any European State which respects the principles set 
out in Article 6(1) may apply to become a member of the Union". However, this 
treaty provision does not mean that all European countries must apply, or that the 
EU must aecept all applications. The European Union is defined first and fore
most by its values. 

A SHORJ HISTORY OF THE EU'S INTEGRATION CAPACITY 

The Union has assessed i ts eapacity to integrate new mcmbers in prcvious en
largemcnts. The Commission's opinions on applications for membership have 
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served as a basis for the Council to decide on the opening of accessian negotiati
ons. They assessed the candidates' ability to assume the obligations ofmembers
hip including their acceptance of EU policies. In the case of the fırst four enlar
gements, the opinions al so provided a general analysis of the impact of accessian 
on the Union, in areas such as the functioning of the rotating Council Presidency, 
estimates of net financial transfers based on existing common policies, or the ad
dition of official EU languages. 

The Commission presented in 2004 a study on the issues raised by Turkey's 
possible membership, together with its recommendation to open accessian nego
tiations. The study envisagcd that the necessary preparations for accessian would 
last well into the next decade. It presented estimatcs of the budgetary impact of 
Turkey's accessian and identifıed areas where this would raise particular challen
ges: agriculture, cohesion, cnergy, migration, extemal borders, and foreign policy. 

In preparing past enlargemcnts the Commission examined in separate policy 
papcrs the implications for the EU of issues common to several applications for 
membership. The Commission has emphasised strengthening EU institutions, 
furthering economic integration and devcloping common policies as pre-requisi
tes for European integration. 

In 1997, the Commission as sessed the likely impact of the fifth enlargement 
and proposcd budgetary and policy reforms in peeparation for accession. A key 
goal of "Agenda 2000" was to ensure that EU policies were ready for enlarge
mcnt. 

Economically, the EU had started to prepare the fıfth enlargement round as 
early as 1991, when the EU signed the first Europe Agreements with Central and 
Eastem European countries. As a result of these agreements, the EU quickly be
came the fırst trading partner of thesc countries. Most of the bilateral trade in in
dustrial goods bctwccn the EU and these countries was li heralised well before ac
cession, which facilitated greatly economic integration. 

Economic integration with Turkey is facilitated by the Customs Union which 
has stimulated economic reforms and dynamism. In the Westem Balkans, coun
tries are prepared through the Stabilisation and Aecession Agreements which pro
vide for progressive trade liberalisation and economic assistance. The simultane
ous enlargement and modemisation of the Central European Free Trade Agee
ement (CEFTA) paves the way for deeper economic integration in South-Eastem 
Europe. 

The assessment of the EU's ability to integrate new Members continued du
ring the accession negotiations. The Commission proposed measures to address 
the impact of cnlargement on the existing Member States in particular policy are-
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as. In the fıfth enlargement, these included the movement of workers and road 
transport. The Commission's evaluation of the budgetary amounts necessary for 
linaneing the fıfth enlargement provided the basis for concluding the negotiati
ons, including for agriculture payments. 

The Union assisted the applicant countries in their preparations for assuming 
their future membership obligations. For the fıfth enlargement it established a 
pre-accession strategy. This included close monitoring and regular reporting on 
progress made by each country, prioritysetting through accession partnerships, 
and fınancial assistance. Far-rcaching association agrecments allowcd the appli
cant states to take on somc of the rights and obligations of the acquis before ac
cession in arcas of the singlc market, such as compctition policy, intellcctual pro
perty, maritime transport and certifıcation for industrial products . Candidate co
untries participated in EU agencies and comrnittees. Once the accession treaıies 
were signed, the aeeeding countries partieipated as observers in the law-making 
process. 

This strategy, which aimed at sound preparations by the candidaıe countries 
themselves, facilitated their smooth integration into the EU. Two yearsafter the
ir accession, the ten new Member States have achieved an excellcnt !eve! of 
coınpliance with EU lcgislation, as highlighted in the Coınmission's internal mar
ket scoreboard and reports on the iınplcmentation of EU law. The economic im
pact of the ir access i on has been positive. Institutions have continued to function 
and to take decisions; the new meınbers have playcd an active role. 

The Comrnission conducted a study on the economic dinıension of enlarge
ment two yearsafter the 1 May 2004 ro und of enlargement. The study shows that 
the experience from the pası two years has been largcly positive' . Eastward enlar
gement has boosted growth and created new jobs in the European econonıy. Ca
reful preparation of the enlargement over the previous decade has been key to ae
hieve this successful outcomc. 

A majority of ciıizens in the EU and in the candidate countries supported en
largement. Nevertheless, much is at stake and certain anxieties and misapprehen
sions rcmain present in public opinion with regard to enlargement. These need to 
be addressed. 

THE EU'S INTEGRATION CAPACITY TODAY 

The Union needs to ensure it can ınaintain its capaeity to function, in the in
terest of i ts preseni and future citizens. While the Union prepares internally for 
further institutional reforms, the carefully managed accession process will conti
nue. 
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This seetion presenis an approach for asscssing the EU's capacity for futurc 
enlargements, building on pası experience. 

Ensurin~ the EU's capacity to maintain the morneotum of European in
te~ration 

The capacity of the Union to maintain the momentum of European integrati
on as it enlarges has three main components: institutions, common policies, and 
budget. The Union needs to ensure that i ts institutions continue to act etfectively, 
that its policies meet their goals, and that its budgct is commensuratc with its ob
jcctives and with its fınancial resources. 

lnstitutions 

The EU does not nced new institutional arrangements simply for the sake of 
enlargement; it also needs them so that the current Union can function better. The 
Union needs to cnsure that i ts institutions and decision-making processes remain 
etfective and accountablc, for the sakc of current Member States as well as in vi
ew of furthcr en largemen ı. 

In previous enlargements, the integration of the acceding countries into the 
EU institutions formed part of the accession negotiations. The rcsulting adjust
ments to the institutional provisions were made in the respective Accession Tre
aties. The latest cnlargcment was preccded by institutional reforrns. The instituti
onal provisions of the Accession Trcaties with the ten new Member States that 
joined in 2004 and with Bulgaria and Romania are based on the Nice Treaty. 

The Nice Treaty provides rules for up to 27 Member States, that is, the acees
sion ofBulgaria and Romania. But the Treaty stipulates that when the Union con
sists of 27 Member States, the number of members of the Commission shall be 
less than the number ofMember States. The number ofmembers of the Commis
sion shall be set by the Council, acıing unanimously. This rule applies to the fırst 
Commission following the entry of the 27th Member State. The Council would 
also adopt the implcmenting arrangements for a rotation system based on the 
principle of equality. 
7 Commission Communication - Enlargcmcnt, Two Years After - An Economic Success -

COM(2006)200 of03.05.2006. 

The Nice Treaty does not provide for adaptations to the composition and 
functioning of the other institutions for a Union of more than 27 Member States. 
The allocation of seats in the European Parliament and the weighting of votes in 
the Council are clearly central to the EU's capacity to take decisions. Therefore, 
before any further en largemen ı, the EU will have to decide on the scope and sulıs
tance of those institutional reforms. 
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Enlargcmcnt will also have practical implications for the functioning of the 
institutions, such as the use of languages. An assessmcnt of the impact of enlar
gement on EU institutions will be included in Comrnission opinions on any futu
re application for EU membership. 

A new institutional settlement should have been reached by the time the next 
new membcr is likely to be rcady to join the Union. Making the EU function bct
ter is as much in the interest offuture prospcctive Membcr States as of the enlar
gcd Union. 

EU policies 

Pası enlargements have strengthened EU policies, as new Member States ha
ve brought their own national experience and policy oricntations to the European 
entcrprise. The present acquis, in areas as diverse as cohcsion policy, agriculturc, 
fıshcrics, cnvironmcntal protcction, cxtcmal rclations, transparcncy, accountabi
lity and European citizenship reflcct, in part, the impact ofpast cnlargcmcnts. So
mc EU policies would bring cvcn greatcr benefi ts if cxpandcd to morc countrics 
under the right conditions, for cxamplc the internal market or the arca of justice, 
freedam and sccurity. 

The Union needs to be ina position, as it cnlarges, to continue dcvcloping and 
implemcnting comman policies in all arcas. Asscssment of the impact of cnlargc
mcnt on EU policics will take placc at all kcy stagcs of the cnlargcmcnt process. 

Each Commission opinion ona country's application for EU membership will 
in future include an asscssment of the impact ofits accessian on EU policics. This 
will al so be rcflcctcd in the framework which cstablishcs the terms of rcfcrcncc 
for the accessian negotiations. 

The ncgotiation framcworks for Croatia and Turkey cnvisage a set of measu
res to cnable thcir smooth integration in EU policies. They also lay down measu
res to ensure the proper functioning of EU policics aftcr cnlargemcnt, such as 
transition pcriods, derogations, spccific arrangcmcnts and pcrmancnt safcguards. 

The Comrnission will examine the impact of future enlargements on agricul
turc and cohesion policies when assessing the budgctary impact of enlargcment. 
This will take into account the future evolution of these policies. 

In the course of accessian negotiations, the Commission will provide substan
tial asscssments of the impact of accessian on kcy policy areas, including the mo
vement of persons, bordcr managcment, agriculture, cohesion policy and trans
port. S imilar assessments will be conducted in the areas of energy policy and fo
reign and sccurity policics, alsotaking into account the EU's strategic motivcs to 
enlarge in tcrms of increased stability, foreign and security policy assets, or seeu
re energy supply. This will enable Mcmber States to define the EU comman po-
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sitions for the negotiations in the chaptcrs conccmcd, including, where relevant, 
transition pcriods or other arrangements, with a full understanding of the likely 
impact. 

EU Budget 

The Union needs to be ina position to continue financing i ts policies ina sus
tainablc manner. The impact of enlargement on the EU budget will be carcfully 
assessed throughout the enlargcment process. Each Commission opinion on a co
untry's application for EU mcmbership will provide estimates of the budgetary 
impact. 

Before any further accession, the EU will need to decide on the overall bud
getary means required. On that basis, the Commission will propose, in any futu
re accessian ncgotiations, a package of necessary financial measures. The Com
mission 's analysis w ili take account both of the budgetary aspects and of the in
creased economic dynamism generated by acccssions. 

Ensurine that candjdate countrjes fulfil the rieorous condjtjons 

Conditionality is one of the pillars of the Commission's cnlargement strategy. 
Good preparation by candidatc countries facilitates their smooth integration into 
the EU. Furthcr improvement in the quality ofpreparations has become crucial as 
the scope of EU activities has developed. This warrants the strict application of 
conditionality during the pre-accession phase, and thorough fulfilment of the re
quirements at each stage of the accessian process. 

As part ofthe pre-accession strategy the Commission will closely monitor the 
progrcss made by each enlargement country. This monitoring will be based on the 
political, economic and acquis critcria for membership. The Commission will pay 
particular attention to the establishment of the structures needed to ensurc the ru
le of law. This includes administrative and judicial capaeity and the fight against 
fraud and corruption. These issues should be tackled at an early stage of the pre
aecession process. 

Based on its findings, the Commission will propose short and medium term 
reform priorities for the Accessian or European Partnerships covering each co
untry. These policy frameworks have proved to be an etfective means for setting 
priorities during preparation for the fifth enlargement. The Commission will pro
pose updatcs regularly. Financial assistance to support the enlargcment countrics 
will focus on the rcforms identified as partnership priorities. The introduction in 
2007 of a single new financial instrumcnt to covcr all prc-accession needs, will 
make EU support for mcmbcrship preparations morc ctfective. 
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Association agrcemcnts with the cnlargemcnt countries play a central role in 
the countries' preparations. The Commission will vcrify compliance with the ob
ligations. A satisfactory track record in implementing bilateral obligations is an 
cssential element for the EU to considcr any mcmbcrship application. 

Progrcss in accessian ncgotiations will be determincd by success in fulfılling 
the accessian requirements set out in the negotiating frameworks, asscssed on 
cach country 's own mcrits. Candidatc countrics will be cxpectcd to demonstratc 
succcss in mccting prccisc bcnchmarks bcforc a ncgotiation chaptcr can be ope
ncd or closcd. Failurc to mcct a bcnchmark could Icad to ncgotiations on the 
chapter conccrncd bcing suspcndcd or rcopcncd. 

In futurc, thcrc w ili be a closcr li nk bctwccn progrcss in political rcforms and 
the overall pacc of the ncgotiations. The results of dialoguc w ith the countrics on 
thcir progrcss in mccting the political critcria for mcmbcrship will be fcd direct
Iy into the ncgotiation process. The Commission will prcparc the dialoguc with 
Membcr States and report back to thcm in the rclcvant Council bodics. New ar
rangcmcnts have bccn set up in the Council framcwork to ensurc that officials 
from Member States responsible for monitoring progrcss with reforms and offi
cials rcsponsiblc for accessian ncgotiations mcet in the same working group. 

In addition, the current ncgotiating framcwork provides for a chaptcr on Ju
diciary and Fundamental Rights, under whieh the political issues are to be addres
scd. This pcrmits progrcss in crucial arcas to be kcpt under closc scrutiny. Acces
sian negotiations may be suspcnded, in casc of scrious and persistcnt breach of 
the principlcs of libcrty, dcmocracy, respcct for human rights and fundamcntal 
freedoms and the rulc of law. 

Henccforth, tbe results of dialogue with the countrics on thcir cconomic re
form will also be fed into the negotiation process. The Commission will prcparc 
the dialogue with Membcr States and report back to them in the relcvant Council 
bodies. This dialogue focuses on the fulfılment of economic critcria and on con
vergcncc with the EU economies. It is essential that , bcforc accession, acccding 
eountries are functioning market economies able to compele in the internal mar
ket. Prc-acccssion assistancc will be focuscd morc prccisely to hclp mcct this ob
jective. 

Together with the negotiation framcwork and the cstablishmcnt of benc
hmarks to open or close negotiation c hap ters, these arrangements w ili ensure ari
gorous approach to accessian negotiations . 

Whilc countrics may wish to set their own targel dates for accessian in order 
to stcer their reform efforts, the EU should refrain from setting such datcs until 
accessian ncgotiations are close to complction. The principle should be mainta-
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ined that the date for the complction of access i on negotiations will depend on the 
progress made by the eountry itsclf. 

Bettcr commonication 

Democratie legitimacy is essential to the EU enlargement process. Every key 
dccision Icading to a country's accessian is takcn unanimously by the dcmocrati
cally clcctcd govcmments of the Mcmber States and candidate countries. Nati
onal parliamcnts ratify the dccision. The European Parliament, whose members 
are directly elccted, must give its assent. 

Dcmocratic lcgitimacy also mcans a Europe which listcns to the cxpcctations 
of its citizcns and addrcsscs thcir coneems through adcquatc policies. For any of 
i ts polieics, including enlargcmcnt, the EU has to win the support of i ts citizens. 
Maintaining rigour in the process and strict conditionality is csscntial to safegu
ard this support. So is contidcncc about the EU's integration capacity. In additi
on, belter communication is an csscntial part of EU's cnlargcmcnt policy. Prcvi
ous cnlargcmcnts have gcncrally gamcrcd support from public opinion, but have 
also !cd to doubts and misapprchcnsions. Citizens nccd to be belter preparcd for 
futurc enlargcmcnts. 

The EU needs to communieatc bettcr the advantagcs and the challenges of cn
largcmcnt. It is primarily the task of the Member States and the candidatc coun
tries to explain and dcfcnd the choiccs they have madc. Lcadcrs at national, regi
onal and locallcvcl are best placcd to understand the conccms of thcir constitu
ents and to coınrnunicatc directly with thcm. Mcmbcr States which are thcmscl
ves committed to the enlargement process nced to explain belter to citizens the 
eoncrete benefits they expcct from enlargement. The Coınrnission will play its 
part together with the European Parliament, national, regional and loeal authori
ties, academic institutions and think tanks, and eivil society. In particular, the 
Commission will improvc the availability of factual information in uscr-fricndly 
form. This concems both cnlargcmcnt policy issues, and practicalitics such as the 
application of conditionality through monitoring reforms, setting benchmarks, 
and making impact assessments. 

The Union, its Member States and candidate countries need to intensify their 
efforts to foster mutual knowledge and understanding and devdop ownership of 
the coınrnon European project. Sustained efforts are needed over many years. The 
Civil Society Dialogue established with Turkey in 2004 and extended to the Wcs
tem Balkan countries in 2006 should be further developcd. The Coınrnission in
tcnds to cxtcnd this dialogue to further scctors of society and economy. lt will do 
so in liaison with the Economic and Social Commitlee and the Coınrnittcc of the 
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Regions as well as other bodics active in the field. It is important to involvc the 
citizcns in this dialoguc and to address anxictics and misapprchcnsions. 

The Commission supports grcatcr transpaceney as a mcans to bring the enlar
gemcnt process ciaser to the citizcns. The Commission already publishes its opi
nions on applications for mcmbcrship as well as its reports on each country's 
progrcss. It has also published the ncgotiating framcworks for Croatia and Tur
key. Other kcy documcnts rclatcd to the accessian negotiations should now be 
made public. In the fıfth cnlargemcnt, this was the practice of a number of candi
dates with rcspect to their own negotiation position. The Commission considers 
that screening reports, benchmarks for opcning ncgotiation c hapters as well as EU 
ncgotiation positions should be made public via the web. 

The approach outlined in this report will reinforce the dcmocratic basis for the 
cnlargcmcnt process. It is in the intcrest of all stakcholdcrs in this process to ava
id a gap bctween policy makers on the one side and the public on the other sidc. 
Lessons Jeamcd in the coursc of the fıfth cnlargcment will assist the Union when 
carrying the process forward in the years ahead. 

ANNEX 2 

Conclusions on Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo', Turkey 

Albania 

As rcgards political criteria, Albania has madc somc progrcss on dcmocracy 
and the rule oflaw, including fıghting corruption, which is a key European Part
nership priority. A constructive policy towards the region has been ınaintaincd. 
Morc work is needed on other Partnership priorities. 

Somc progrcss has bccn madc on democracy and the rule of law. Howcvcr, 
this progrcss has becn uncvcn. The par/iament is assuruing a full role politically 
and its comınittcc on European integration has been very active. The parliament 
is now morc transpareni and i ts relations w ith other constitutional bodics have be
en cffcctivc, but it stili faces tcchnical and administrativc shortfalls. Morc co-opc
ration between govemıneni and opposition is needed to cnable iınportant work, 
such as electoral reform and addressing Stabilisation and Association Agrccmcnt 
(SAA) obligations, to go ahead. 

The government has adoptcd a plan to fulfıl European Partnership and SAA 
obligations. It is creating structures to co-ordinatc the substancc of EU reforrns 
and manage the resources to impleıncnt them. Co-ordination bctween thcsc sıruc
tures is essential. Better use of expcrtisc in drafting Jcgislative proposals is nce-
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dcd. The rcstructuring of many ministrics has temporarily rcduced capacity in so
mc arcas of the public administration. lt isimportant now to build upon the chan
ges to strengthen cflcctivcness. Some stafT changes have takcn placc without d uc 
attention to the civil service law. Appointments in the administration continue to 
be politically influcnced. Public service managcment, carccr structurcs and pay 
rcmain poor. 

A new law should improve the carccr structure and casc allocation methods 
for judgcs. Transparcncy has bccn incrcascd sornewhat inthejudicial system. So
mc progrcss has bccn madc in enforcing judgcmcnts. Howevcr, overall progress 
in improving the justice system has bcen limited. Progrcss is nccdcd on impro
ving rccruitmcnt proccdurcs for judgcs and cmploymcnt conditions for judicial 
administrators. The competenccs of the two judicial inspcctoratcs nced to be pro
pcrly dividcd. Co-opcration betwcen the policc and the judiciary needs to be im
proved. Execution of judgements rcmains poor overalL Legal ccrtainty is nccded 
to provide a positivc climatc for trade and invcstmcnt. 

The fight against corruption has !cd to large-scale public service dismissals. 
The number of public officials prosccuted for corruption has incrcascd. A high
lcvcl anti-corruption task forcc has bccn set up and the law on conflicts of intc
rest has bccn improvcd. The High Inspcctoratc for Disclosurc and Vcrification of 
Asscts is now more cffectivc and stcps have bccn takcn to incrcase public admi
nistration transparcncy. Where anti-corruption measures have gone beyond cons
titutional limits, the constitutional court has intcrvencd. Furthcr institutional me
asures to prcvcnt corruption are now necdcd, as it remains a seri o us problem. The 
fıght against corruption is a priority for the implemcntation of the SAA. 

8 U nder UN Sccurity Council Resolution 1244. 

Limited progrcss has been achicvcd regarding human rights and the profec
tion ofminorities. Human rights training for justice personnci is now obligatory. 
Prc-trial detcntion rules have improvcd. Albania's ombudsman has bccn morc ac
tive on human rights. Howcvcr, cnforcement of international standards on tartu
rc prcvcntion, prison conditions, and the rights of detainccs, particularly in prc
trial dctcntion, remain wcak. Rccent changes to the composition of the mcdia su
pcrvisory authority should be implcmcntcd appropriatcly. The !ega! framcwork 
for mcdia freedoru rcmains inadcquatc and poorly implcmcntcd. Fostering mcdia 
freedamisa kcy European Partnership priority. A new cxccutive ageney may spc
ed up property restitution, also a kcy Partnership priority, but currently the pro
cess rcmains vcry slow. Ccrtainty on propcrty ownership is vital to fulfıl SAA 
commitmcnts. Albania has bcgun to crcatc a !ega! framcwork to protcct minoriti
es; implcmcntation of international commitmcnts rcmains incomplcte and further 
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efforts are needed to promote tolcrancc. Albania's Roma strategy has !cd to somc 
worthwhilc initiativcs, but suffcrs from a lack of resourees. Roma children are 
particularly vulnerablc to human tra!Tıcking. 

Regarding regional issues and international obligations, Albania has conti
nucd to play a positive role. It is an active membcr of regional initiatives in the 
political, trade, cnvironmental, economic, security, aviation and cncrgy fıclds. Al
bania has furthcr dcvclopcd i ts relations with ncighbouring and other countrics in 
the region, notably maintaining a constructive position on Kosovo. 

As rcgards economic criteria, Albania has broadly achievcd macrocconomic 
stability. This has contributcd to its progress towards bcing a functioning market 
cconomy. Furthcr considerable reform ctforts must be vigorously pursucd al so to 
enablc it to copc with compctitivc prcssurc and market forces within the Union. 

Political consensus on the csscntials of cconomic policy has gcnerally bcen 
maintaincd. Albania broadly maintaincd macroeconomic stability. Economic 
growth continucd to be strong and rcduccd poverty lcvcls. The macrocconomie 
policy mix rcmained adcquate. Monetary policy was crcdible and managed to kc
ep inflalion low. Fiscal consolidation furthcr advanced and reforming the public 
and tax administration contributcd to improved fıscal stancc. Adıninistrativc bar
riers to market cntry werc rcduccd. 

However, the defıcits of cxtemal accounts markedly widened and the cxport 
basc rcmaincd vcry wcak. Albania's lcgal framcwork for procurcmcnt, privatisa
tion and concessions needs to be improvcd. Shortcomings in the business clima
tc, such as !ega! unccrtainty and wcakncsscs in law implcmcntation, poor infras
tructurc, or unrcliable power supply impcdc cconomic development. Enforccment 
of property rights continued to be weak and only marginal progrcss was achicved 
in improving c!Tıcicncy of the judicial system. Strcngthcning of the rcgulatory 
and supervisory framework for the non-bank fınancial scctor constitutes a major 
challcnge. Efforts in tackling and formalizİng the considerable grey eeonomy ne
ed to be further accelerated. The privatisation process is not yet completed and 
the restructuring of state-owned enterprises, in partieular of the cleetrieity utility, 
needs to be pursued without delay. 

Albania has made progrcss in aligning its legislation, polieies and capacity 
with European standards, particularly in the fıelds of fıghting organİsed erime, 
of customs and of compctition. Pushing forward reform in areas such as public 
procurement, intellectual property and veterinary and phytosanitary control is vi
ta! for succcssful SAA implementation. 

Progress has been madc in sonıc internal market fıelds, but in othcrs much 
work will be needcd to fulfıll Albania's SAA obligations. Therc has bccn somc 
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progress in adopting and monitoring standards. Capacity for aecreditation, meiro

logy and market surveillanee is being strengthened, but lcgislative improvements 
and better co-ordination are needed. Coherenee of sıruetures for consumer and 

health protection has improved. They now need to be sırengthened. The SAA ine

ludes commitments regarding the mavement ofworkers, freedom of services and 
freedom of establislıment. There have been no notable developınents regarding 

movement of workers .. Discriınination on registration fees for foreign compani

es has been reınoved. Procedures for business registration have been siınplifıed 
but remain relatively unclear. Barriers to establislunent and restrietions on capital 
movement remain . 

An effective eusıoms system is vital to iınplement the SAA. Customs revenue 

has ri sen following substantial custoıns reforms. Progress has been ınade on com

puterisation, customs rules and managemen ı of origin. Cooperation between po

lice and customs has been strengthened. lmproved infrastructure and further ac

quis alignınent is now needed. The administration of taxation has been siınplifi

ed, and progress ınade on computerisation and risk analysis. Further alignınent 

with EU legislation and a comprehensive tax collcction and control strategy are 

now needed. 

Albania has undertaken coınınitıncnts in the area ofcompetition under the SAA. 

Regarding anti-trust, the functioning of the Conıpetition Authority has improved, 

bul İl is held back by the scarcity and inexperience of i ts s ta tT. State aid-related SAA 

preparatıons are on traek. The legal fraınework and inventory is now conıplete. The 

State Aid Department' s operational independence now needs to be ensured. 

A new public procurement law is pending, and publie procurement training 

has been expaııded, but the current !ega! fraınework is not in line with the acqu

is. The Public Procureınent Ageney reınains weak. Progress in this field is vital 

for improving publie sector goverııance, a key European Partnership priority, and 

for fulliliing SAA obligations. Regarding inte/leetual properıy riglıts (lPR) a tra

demark, patent and industrial design database has bccn launched. An lPR un it has 

been set up in the custoıns administraıion. Howrver, the copyright office is not 

yct operational and lPR enforceınent reınains weak. Considerable strcngthening 

is requircd to fulfil SAA coınmitments. 

Progress has becn limited in the area of emp/oyment. Soıne progress can be 

reportedin the area of education, including approval of national strategies for se

condary and vocational training. However, participation rates in education reına

in relatively low. 

Progress can be reportcd on soıne sectoral policies. Regarding industry and 
SMEs, a revised action plan on removing adnıiııistrative barriers to business and 
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a new umbrclla organization to promotc invcstmcnt, cxport and SM Es are in pla
ce. Howcvcr, progress on improving the business cnvironment and redueing the 
informal cconomy continucs to be slow. Progrcss in agriculture has bcen very li
mited. An incrcase in salcs and in investment in some products has takcn placc, 
but productivity and competitivencss remains low. Compliance with EU veteri
nary and phyıosanitaty requirements, vital to successfully using SAA and interi m 
agrcement trade conditions, remains poor. TheJislıe1y service controls the landing 
of fısh, but the illegal damaging of stock continues. 

Regarding both environmenl and ıransporı, somc progrcss has been made on 
horizontal lcgislation, but implementation and iııfrastructurc development rema
in wcak. The energy scctor remains very wcak. Albania has ratifıed the Encrgy 
Community Treaty and has begun to adopt the relcvant laws, but clcctricity los
ses have iııcrcased and bill collcction has dropped. Albaııia is lagging bchind in 
i ts prcparcdncss to take on SAA commitmcnts on information socieıy and media. 
Regarding clcctronic commuııications and infonnation tcchnologics, liberalisati
on laws nced to be implcmcntcd and cnforced. The rcgulatory framcwork is not 
yct in line with the acquis. The telecommunications rcgulator is not sufficicntly 
active. Regardingfinancia/ control, the Public Internal Fiııancial Control Policy 
Paper has bccn cndorsed by the govcmmcnt. Lcgal and rcgulatory progress has 
been madc but it rcmains at an early stagc. Thcrc has been reasonablc progrcss in 
the arca of statistics. 

In the field ofjustice,freedom and security thcrc has bccn progrcss in somc 
arcas; howevcr, all fields require dctermincd and sustained attcntion. Training and 
doeumcnt security for visa administration have improved. No centraliscd IT net
work is in place, and lcgal changes are stili rcquired. New cquipmcnt and bettcr 
co-ordination has lcd to somc progress on border managemen ı , but an intcgratcd 
bordcr managcmcnt stratcgy is not yct in placc. Bordcr managcment infrastnıctu
rc needs to be strengthencd. Lawson asylunı comply witlı iııtcnıational standards, 
but implementation needs to improvc. Albania has improved its intenıal coordi
nation and cooperation with ncighbouring countries to combat illegal migration. 
It is iınportant that Albania cnsurcs suffieient staffing to fulfıl its obligations un
der readmission agrecments. 

Regarding the fıght against money laundering, the Financial Intelligence U nit 
(FTU) and the prosecutor's office have bcen reinforccd and international coopera
tion iınproved , but both need to be further strengthened and the legislativc fraıne
work needs to be further developcd. Greatcr political iınpctus and belter interna
tional co-opcration have increascd arrests of largescalc drug traffickcrs, but bet
tcr criıninal intelligence eapaeity, domcstie inter-ageney eoordination and procc
dures for seizcd drugs are required. Drug traffieking rcmains a serious problem. 
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Efforts are undcrway to improve the organisation of the po/ice. Cooperation with 
the customs and intelligence scrviccs has iınproved, but iınprovcınent of cas e ına
nagcmcnt and internal control structures is nccded. 

Progress has bccn madc in thcjighı against organised erime, a key European 
Partnership priority. Strong political will to taekle organİsed erime has led to po
licc opcrations aga inst major criminal groups. Operational coopcration with Al

bania's neighbours has grcatly iınproved. Coopcraıion bctwccn police and the ju
diciary at central levcl has soınewhat improvcd. Howevcr, much scope remains 
for iınprovcmcnt in concrctc results. Setter coordination bctwccn palice and ju

diciary at local lcvcl and grcater cfforts to combat high lcvcl corruption in thcse 
bodics are necded. Stronger witncss protcction is rcquircd. The govemmcnt has 
adopted a national stratcgy against trajficking in human beings and improved 
stnıcturcs to implcmcnt it. Succcssful prosccutions and convictions of traffickers 
have continucd. Howcvcr, trafficking rcınains a problem. Furthcr rcsourccs and 
better domcstic and international coordination are rcquircd. The policc countcr

terrorism directorale has scizcd large quantitics of arms, although infrastnıcturc 
and intcr-ageney coopcration needs to be strcngtheııcd. The si tuatioıı as rcgards 
the protcctioıı of personal data rcmaiııs a matter of conccm. 

Bosnia and Herzegovina 

Bosnia and Hcrzcgoviııa 's progrcss towards ınceting the political criteria has 
continucd, although ata slowcr pacc. Kcy political prioritics identifıed in the Eu

ropean Partnership have bccn only partially addrcsscd. A number ofimportant is
sııcs rcınain to be tacklcd beforc ncgotiations for a Stabilisation and Association 
Agrccmcnt can be conclııdcd . 

Partial progrcss has bccn made regarding democracy and rule of law. The ge
neral elections of 1 Octobcr wcre the fırst elections since the Dayton/Paris Agrc
cment to be fully adınİnistered by the authorities ofBosnia and Herzegovina. Pre
linıinary conclusions of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human 

Rights (ODIHR) indicatcd that thcsc clcctions rcprcscntcd a step forward in con
solidating deınocracy and nı le of law, and wcre conducted gcncrally in line with 
international standards. Howcver, failurc to amcnd the Consıitution madc it im

possible for the clcctions to comply fully w ith the requirements of the European 

Convention for Human Rights (ECHR) . 

Soıne steps have becn taken towards eıısuring that Statc-lcvcl ministrics and 
institutions have the necessary rcsourccs to implement their tasks, but further ef

forts are necessary to meet this key European Partnership priority. Limited prog
rcss has bccn made in providing the Statc Par/iamentary Assembly with suffıci
cııt technical resourccs and pcrsonııcl. State-Entity coordination rcmains inadcqu-
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ate and no new mechanisms have been put in placc to improve it. Overall perfor
mance of the cxecutive and legislative institutions has rcmaiııed insufficient. 

Bosnia and Herzegovina's achicvements over recent years in terms of stabi

lity and security have allowed the Peacc lmplementation Council to decide on the 

closure of the Office of the High Representative (OHR) by 30 June 2007. This de

cision is to be reviewed in early 2007. 

The adoption of a comprehensive strategy for pub/ic administration reform 

partly addresseel a key priority of the European Partnership. The law on the Statc 

Ombudsman was also a positive development. The Public Administration Coor

dination Office has bcen strengthencd and the Civil Service Agcncies have im

provcd recruitment procedures. The implementation of the publie admiııistration 

reform is nQw necessary to strengthen overall administrative capacity. 

Li tt le progress has been madc as regards the key issue of po/ice reform. The 

work of the Directorale for Police Rcstructuring has bccn held back, largely due 
to Republika Srpska's approach. This has !cd to delays in implementing the Oc

lober 2005 Agreement on police restrueturing, which isa kcy European Paı1ners

hip priority. 

As regards the judicial ~ystem, the State Court, the Prosecutor's Office and 

the High Judicial and Prosecutorial Council have performed their duties well. 

They are progressively gaiııiııg ownership and rcducing their relianee on the in

ternational community. Nonetheless, the independence of the judieial system ne

eds to be further strengtlıened, and its effieiency improved. 

A new strategy against corruption has becn adoptcd. Corruption remains a se

rio us issue in Bosnia and Herzegovina. Cases need to be investigated and prose

cutcd more vigorously. 

Limited progrcss has been made in relation to human rights and protection 
of minorities. The Human Rights Commission within the Constitutional Court 

has continued to work effieiently. En forcemeni of human rights-related rulings 

and propcr implementation of international human rights eonventions require mo

re attention. Ethnic discrimination remains a critica! issue. Further efforts are nee

ded to combat intolerance and improve prison conditions. Concrete steps need to 

be taken to support the Roma minority. 

In the framework of freedom of expressian and media, the State-level public 

broadcasting laws have been adopted. The corresponding Entity-levellegislation 

has been adopted in Republika Srpska, but not in the Federation. lmplemenıation 

of the public broadeasting reform has been partial. The relevant European Part

nership priority has not been fully met. 

296 



The Refugee Return Fund is operational and Bosnia and Herzegovina has ac
tivcly participated in the Sarajcvo process. Further action is necessary to support 
the returo ofrcfugecs and intcrnally displaccd persons and, in particular, thcir so
cial and economic intcgration. 

Limited progress has been achicved in relation to regional issues and inter
national obligations. Somc cfforts have becn made to cnsurc coopcration with 
the ICTY- a key European Partnership priority- but thcre is room for improve
mcnt. Further action is required to locate the indictccs rcrnaining at large and to 
fıght networks supporting them. There has been progress in the prosecution of 
war crimcs by the Statc Court. Prosecution at Entity-level needs to be improved. 

Bosnia and Herzcgovina's relations with its ncighbours have continucd to be 
good. Somc bilateral issues, notably on border dcmarcation and trade, rcrnain to 
be addressed. 

As regards economic criteria, Bosnia and Hcrzegovina has made limited 
progrcss towards bcing a functioning market economy. Considerable additional 
efforts are also necded in order to be ablc to copc with competitivc prcssurc and 
market forces within the Union. 

Coordination on fıscal policies decpencd and a value added tax (VAT) was 
successfully introduced in January 2006 across the country. The analytical capa
city to support policy making improved to somc degrcc. Economic growth rema
ined robust. Fiscal consolidation continucd. Reportcd exports picked up in the 
fırst half of2006, supported by the VAT introduction and increased production for 
somc commoditics. Privatisation continucd, in particular in the Rcpublika Srpska, 
and certain !ega! changes werc adopted to support entcrprise restructuring. 

Howevcr, rcforrns in many areas remained slow. Imbalanccs in the trade and 
current accounts continued to be very large, rcflecting an insuffıcicntly dynamic 
entcrprisc scctor and strong privatc consumption. The base for economic growth 
continucd to be narrow. The fıscal stancc in the country has not propcrly rcflec
tcd the large macrocconomic imbalances. Decisionmaking proccsscs on ccono
mic and fıscal policy in the country remain complcx and not suffıciently coordi
natcd. In addi tion, prcssures on public spending incrcased in spite of i ts already 
rclativcly large size. Also the effıcicncy of public expcnditurc is stili relative Iy 
low. The business climate and corporate govcrnance remained overall weak. Pri
vatisation and corporate restructuring was slow, in particularly in the Federation. 
Large parts of the enterprisc sector are stili not suffıcicntly restructured. 

Bosnia and Hcrzcgovina has madc limited progrcss in aligning i ts legislation 
and policies with European standards. Bosnia and Hcrzcgovina will need to 
further enhance its capacity to respond to the requirements of the European Part
nership in this respect. 
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Regarding intema/ market, littlc has becn achicved in the area ofji·ee mave
ment ofgoods. Prcparations in the field of standardisation, certification, meiro
logy and market survci ll ancc rcmain at an early stagc and new lcgislation is not 

be ing propcrly iınplcmcntcd. A lack of conformity assessmcnt bodies and procc
durcs continucs to hi nder cxport capacity. The cstablishmcnt of a market survcil
lancc structurc bascd on appropriatc product lcgislation and the phasing out of 
contradictory prc-markct controls rcquire urgent acıion . 

Thcrc are no particular developments to report with regard to the mavement 
of ıvorkers. Limited progress has becn madc in the arca of services and no signi
ficant changes have occurrcd in rc lation to riglıt of establislıment and company 
law. Banking supcrvision has not bccn brought to the Sıate lcvel and rcınains an 
Entity rcsponsibility. 

No significant development has takcn placc in the arca offree mavement of 
capital, but Bosnia and Hcrzcgovi na 's prcparations in this area are well undcr
way. Limited additional progrcss has bccn ınadc in rclation to customs rııles. Cus

toms lcgi slation is in placc and is largely aligııcd to the acquis. I ts full implcıııcn
tation needs to be cnsured, cspccially in arcas such as origin, valuation and simp
lificd proccdurcs. As for taxaıion, the succcssful introduction of the value addcd 
tax (VAT) was a positivc development. Therc has bccn limited progrcss in the fi

eld of direct taxation. 

As regards compelition, Bosnia and Hcrzcgovina is progrcssing stcadily in the 
arca of antitrust control, but no progrcss has bccn madc w ith rcgard to statc aid. 
S ome dcvclopmcnts have tak en placc in the field of public procurement, in parti
cular w ith the cstablishment of the Public Procurcmcnt Ageney and the Procurc
ment Revicw Body. Limited progrcss has becn made regarding implemcntation 
and enforccment of inte/leetual property riglıts . 

Fcw dcvelopments have occurred in rclat ion to employment policies. Bosnia 
and Herzegovina 's labour market rcmains challenged by uncmployment, a high 
dcgrec of fragmentation and the lack of a sound employment policy. Little prog
ress has been made in the field of education. The Highcr Education Law and ot
her key laws have not yet been adopted. Scparatioıı of children at sehools along 
cthnic lines remains a serious issue. 

Li tt le additional progress has been ınade towards en suring the existenee of a 

real internal market within Bosnia and Herzegovina, which isa key priority of the 
European Partnership. 

As far as sectoral policies are concerncd, no significant dcvclopments can be 
reportedin the area of industry and smail and medium enterprises (SME). The in
dustrial strategy and the SME Development Stratcgy have not yet been adoptcd. 
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Overall, limited progress has been madc in the field of agriculture. Policy is 
stil! being developcd at Entity level and coordination is insuffıcient. The develop
ment of a comprehensive agricultural stratcgy is delayed, partly due to the lack of 
the necessary legal and institutional framcwork at Statc levcl. Implcmcnting lc
gislation has bcen adopted in the vcterinary field. Implementation rcmains limi
ted, mainly due to inadequate human and financial resources and weak coordina
tion bctwcen State and Entity veterinary services. Bosnia and Herzegovina's pre
parations in the field of environment rcmain at an early stagc. A Statc-level Envi
ronmental law to create the framework for nationwide, harmonised environmcn
tal protcction has not bcen adopted and the State Environment Ageney has not be
en set up. 

Sustained progress continues regarding Bosnia and Herzegovina's involve
ment in devetoping the trans-European transport network. Bosnia and Hcrzego
vina is implcmcnting the Junc 2004 Mcmorandum of V nderstanding on the So
uth East Europe Core Regional Transport Network. It has signed the European 
Common Aviation Arca Agreemcnt (ECAA), aimed at creating a single Europc
an aviation market where EV aviation standards are applied. lt has made signifi
cant progress in alignment to the aviation acquis. 

Some positive dcvelopmcnts have taken place in the field of energy. The 
Energy Community Treaty has been ratified. In the electrieity seetor, transmissi
on has been unbundled, and the Independent System Opcrator (ISO) and the 
Transmission Company (Transco) have becn legally cstablished. Nonctheless, the 
transfer of assets and liabilities betwcen ISO and Transco remains to be comple
tcd. This is preventing ılıesc bodics becoming fully opcrational. A countrywide 
energy strategy has not yet been developcd. 

As regards information society and media, the independent Communications 
Regulatory Authority has bccn active in prcparing for cffcctive compctition in the 
tclecommunications market. However, limited progress has been made on public 
broadcasting and the establishment of the Information Agency. No signifıcant de
velopmcnts have occurred in the area of public internal financial control (PIFC). 

Steps have been taken in the field of statistics, in particular with the signatu
re of a cooperation agrcement between the country's statistics institutions at Sta
te and Entity levcl. Nonethelcss, further significant efforts are necessary to estab
lish an effcctivc, EV-compliant statistics system in Bosnia and Herzegovina. 

In the area ofjustice,freedôm and security, somc progrcss has bcen made in 
the fields ofvisa administration, border management, asylum and migration. The 
lifting of visa requirements for all EV citizens has been confirmcd. Bosnia and 
Herzegovina has concluded several readmission agreemcnts with EV Member 
States and third countries, and it has expressed readiness to negotiate such an ag-
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recmcnt at EU-Ievel. The number ofvisas issucd at the bordcr-crossing points has 
becn rcduced. Thcre has becn furthcr progress in cstablishing a functioning asy
lum system and in addressing illcgal ınigratio n. Some progrcss has bcen madc on 
border managcmcnt, with the update of the 2005 National lntcgratcd Bordcr Stra
tcgy and the fina! isation of the lntegrated Bordcr Managemen ı Action Plan. Ho
wcvcr, funds for ıhcir implemcntation are lacking. Thcrc ı s room for improvc
mcnt as rcgards bordcr controls. Shortcomings in staffing and facilitics stili nccd 
to be addrcsscd in all arcas. 

Limited progrcss has bccn ınadc on money laımdering. The Financial Intelli
gence Unit (FIU) within the State Invcstigation and Protcction Ageney (SlPA) rc
mains inadequatcly staffed. No new lcgislation against moncy laundcring has be
en adoptcd and law enlorccmcnt rcmaiııs limited. Somc stcps have bccn takcıı as 
regards the fight against drugs through the adoption of the Law on the Prevcnti
on of Narcotics and Prccursor Abusc. A Statc-lcvcl drug policy in line with EU 
standards needs to be devclopcd. 

Bosnia and Hcrzcgovina has made somc progrcss as rcgards thcjiglıt against 
organised erime, trafficking in human beings and ıerrorism . A national stratcgy 
to combat organİsed erime has bccn adoptcd. The lcgal framcwork to fight orga
nİsed erime is in placc, although law iınplcmcntation needs to improvc furthcr. 
SlPA has conducted more investigations and arrcsts. It needs now to rcach i ts fu ll 
capacity, notably in tcrms of staff. The 2005-2007 National Action Plan for Com
bating Trafficking in Human Beings is bcing implcıncntcd . Inconsis tcncics belwc
en Statc- and Entity-lcvcl lcgi slation continue to hindcr prosccution. Bosnia and 
Herzcgovina has also adopted a strategy to fıght ıerrorism . As rcgards data pro
tecıion , the law on the protcction of personal data has becn adoptcd, but the Da
ta Protcction Ageney has not yet bccn establishcd. The situation as rcgards pro
tcction of personal data reınains a matter of conccm. 

Croatia 

Croatia continues to mcct the political criteria. Progrcss has bccn madc ove
rall but further sustained cflorts are requircd in a number of arcas. The short-tem1 
prioritics of the Accessian Partnership have bccn partially addrcsscd. 

Democracy and tlıe rule of law have bcen furthcr strcngthcned . Howcvcr. 
there is considerable scopc for improvcment in the judiciary, public administrat i
on and in the fıght against corruption. Signifıcant improvements in thesc arcas are 
indispcnsable if a solid basis for full implemcntation of the acquis is to be crc
ated. 

Work prcparing a stratcgy for public administration reform has begun. The 
Govemmcnt adoptcd a policy paper in Scptcınbcr 2006 committing it to drafting 
a rcviscd General Administrativc Proccdurc Acı by July 2007. Howcvcr, the 
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adoption of an overall strategic framework for addressing this crucial issuc is long 
ovcrduc. The cxisting !ega! administrative system is cumbcrsome and needs 
simplifıcation. The wide discrctionary scope in lcgislation lcads to incffıciency 
and !ega! unccrtainty and facilitatcs corruption. A new civil service law cntcrcd 
into forcc in January 2006 and somc rclatcd implementing lcgislation has been 
adoptcd. Howcvcr, the civil service continues to sulTer from undue political inf
lucncc, high staff turnover and a lack of qualifıed personnel. 

Implementation of a judicial reform stratcgy, a kcy Access i on Partnership 
priority, has bcgun. Legislative and organisational changes have bcen madc ai
med at improving the functioning of the judiciary. The casc backlog has becn re
duccd but rcmains large. Reform is at an early stagc and the judieial system con
tinucs to suffer from severe shortcomings. More needs to be done to rcduce the 
length of court procccdings, improve casc managemen ı, rationalise the court net
work and cnsurc proper cnforccment of judgcments. To cnsurc impartiality the 
procedures for the appointmcnt, training and disciplining of judicial offıcials ne
cd to improvc. A new anti-con·uption programme was adoptcd in March 2006. 
The Office for the Prcvcntion of Corruption and Organİsed Crimc (USKOK) has 
becn strcngthcncd. Measures have recently been taken in some hithcrto uninvcs
tigatcd corruption cases. Thcse actions partially address a key priority undcr the 
Accessian Partncrship. Howcver, corruption rcmains a scrious problem. Many al
legations of corruption rcmain uninvcstigatcd and corrupt practices usually go un
punishcd. Implcmcntation of the anti-corruption programme is at an early stage. 
USKOK and other bodics involved in this programme need further strengthening 
and coordination among thcm needs to be improvcd. Full implcmentation of the 
programme and strong political will to step up efforts are needed, especially on 
high !eve! corruption. 

In the area of human rights and the protection ofminorities progress conti
nues to be made, albcit at a slow pace. An appropriate !ega! framework is in pla
ce. Howcver, actual implcmentation of legislation needs to be acccleratcd. 

In Junc 2006 the Penal Code was amended to, inter alia, abolish prison sen
tenccs for li bel and to include a wider defınition of "hale erime". With regard to 
minorities, therc has bccn a signifıcant incrcase in funding and grcatcr attention 
paid by the Govemıneni to the action plan undcr the Decade of Roma lnclusion. 
High !eve! politicians have dcmonstrated commitmcnt to integraling minorities. 

However, morc efforts are ncedcd to combat intolcrance and to encourage re
conciliation as well as to propcrly invcstigatc and prosccute those responsiblc for 
apparcntly cthnically motivated crimes. Implementation of the Constitutional 
Law on National Minorities continues to be slow, particularly as rcgards its cmp-
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Ioyment provisions for minorities. These issues are key priorities under the Ae
cession Partnership. A comprchcnsivc strategy and action plan on all forms of 
discrimination has not yct bcen adopted. 

Therc have bcen instanccs of politieal interfcrencc in the media. Plan s aimed 
at improving womcn's and childrcn's rights have becn adoptcd and should now 
be implemented. 

As regards regional issues and international obligations, full cooperation 
with the International Criminal Tribuııal for the former Yugoslavia (ICTY) has 
contiııucd, as rcquircd by a key Acccssion Partnership priority and overall comp
Iiancc with the Dayton and Erdut agrecments has been ensured. The prosecution 
of war c rime s in Croatia has continucd to improve. However, bi as against Serb 
defcndants stili needs to be fıılly addresscd. The issuc ofwitness protcction is be
ing taek! cd scriously by the Statc Prosccutor, this issue is not be ing addrcsscd suf
ficiently in the widcr judicial system. yhas bccome morc acutc. Progrcss on rcfu
gec rctum- a kcy Acccssion Partnership priority- has bcen uncvcn. Whilc the is
sues of rcconstruction and reposscssion have gencrally bccn well addrcssed, imp
lcmentation of housing care programmes for former tenancy rights holders wis
hing to retum to Croatia is particularly weak; no progress has been madc on va
lidating pension rights. Efforts to ereale the economic and social conditions ne
cessary for the sustainability of rcfugec rctum nced to be accclcratcd. 

There has bccn continued general progress in the arca of rcgional cooperati
on. This progress needs to be sustained. However, littlc progrcss has been made 
towards fınding dcfınitivc solutions to various pcnding bilateral issucs with Cro
atia's ncighbours, particularly as rcgards bordcr dcmarcation. This issue isa kcy 
Acccssion Partnership priority. Efforts are necdcd to furthcr dcvclop coopcration 
and good ncighbourly rclations. 

As rcgards economic criteria, Croatia can be regardcd as a fıınctioning mar
ket economy. The country should be ablc to cope with compctitive prcssures and 
market forces within the Union in the mcdium term, providcd that it vigorously 
implements its reform programme to remove the significant remaining weakncs
ses. 

Political consensus on the csscntials of economic policy has gcnerally becn 
maintained. Stability-oriented macrocconomic policies have contributcd to low 
inflation, exchange ratc stability and a slight acceleration of growth. Privatc in
vestment has risen and unemployment has declincd. Gradual fıscal consolidation 
has continued, backed by strong revenue growth. Some measures have bccn ta
ken to belter control health care spending. Business registration proeedurcs have 
been further simplified. The banking sector has continued to grow and a new su-
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pcrvisory ageney for the non-banking financial sector has bccn cstablishcd. Road 
infrastnıcture has improved. Further progrcss has been maue in enhancing com
pctition in the tclecommunication scctor. lnitial stcps have been taken to restruc
ture the loss-making railway system. Croatia's econoıny is well integrated with 
that of the EU. 

However, signifıcant and rising iınbalanccs in the trade and current accounts 
and a high cxtcmal debt iınply potcntial risks to ınacrocconoınic stability. Subsi
dies to loss-ınaking cntcrpriscs and a high lcvel of current spending continue to 
burdcn the governrııent budget. The pace of structural reforms has gcııcrally be
en slow. Littlc progrcss has becn made in implcmenting privatisation plansandin 
cntcrprise rcstnıcturing . The development of a ınore vivid privatc scctor has be
en haınpered by dcfıciencies in public adıniııistration and the judiciary, underıni
ning market entry and exit proccdures and the cnforceınent of propcrty and crc
ditor rights . Statc intervcntion in the cconoıny rcınaincd signifıcant. Incrcascd cf
forts are rcquircd to raise participation in lifelong lcaming. 

Croatia has iınprovcd i ts ability to take on the obligations of membcrship. 
In most arcas thcrc has bccn soınc progrcss, ınainly in terrns of lcgislative align
ıncnt. Progrcss has va ri cd considcrably betwccn chapters As rcgards the overall le
ve! of alignıncnt and adıninistrativc capacity, ınuch rcmains to be done. Short-terrn 
priorities w1dcr the Acccssioıı Partnership rcnıain to be fulfılled in many areas. 

Progress in free mavement ofgoods has bcen limited and unevcn . Progress on 
new and global approach has not becn matchcd in the old approach area. Consi
derable efforts are stili needed on legislation and administrativc capacity across 
the board. On free movemenı of workers thcre has been limited progress. Consi
derable cfforts are needcd in terrns of devcloping capacity for coordination of so
cial sccurity systems. Limited progress has been ınade on the right of establish
ment and thefreedam Lo provide services. Overall alignment is reasonable, altho
ugh considerable efforts are stili required in some areas. Croatia made some prog
ress on the free mavement of capital. Howevcr increased efforts are necded, cspe
cially as regards money laundering and procedures for acquisition of real estate 
by EU nationals. 

Progress in the area of public procurenıent has becn limited. Considerable 
further efforts are ııeeded to design an overall strategy for alignment and to 
strengthcn the institutional set-up. As regards company law progress has bcen go
od. Thcre wcre significant legislative changes in the field of corporate accounting 
and auditing. Alignment is on track, although monitoring and enforcement of cor
porate compliance requircs continued efforts. Some progress has bcen made on 
inte/leetual properly law, particularly on enforccment. However continııed cfforts 

are necdcd. 
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In the field of competi/ian policy, Croatia has continued to make some prog
ress, both as regards anti-trust and state aid. However, it needs to intensify its ef
forts. There is a need for İnıportant further legislative alignment, strengthening of 
administrative capacity and a more efficient enforcement record. Viablc restmc
turing plans in steel and shipbuilding sectors need lo be urgcntly adopted. Fiscal 
aids remain problcmatic. The relevant obligations under the Stabilisation and As
sociation Agreement remain to be fulfilled. 

Croatia has made some progress onfinancial services, particularly by enhan
cing the alignment of insurance legislation and by establishing an integrated su
pervisory authority for the non-banking sector. Alignment is moderately advan
ced but efforts need to increase. 

Some progress has been made in the area of information society and media. 
Competition in the telceoms market has been enhanced. Alignınent in elcctronie 
communications and information technologies is moderately advanced. However, 
further strcngthening of Croatian Ageney for Tclecommunications is needed. 
Further lcgislative alignment is also needed in the media and audiovisual field. 

In agriculture reasonable progress has been achieved, notably on the imple
mentation ofrural development programmes, quality policy and organic farming. 
However, setting up of administrative structures for the implementation, manage
ment and control of the Common Agricultural Policy is at an early stage. Concer
ningfisheries, Croatia has made some progress with further alignmcnt on resour
ce and fleet management and some strengthening of inspection services. Inerc
ased efforts are needed to close some major gaps including the establishment of 
a computeri sed fıshing fleet register, VMS, data collection and a strengthened ins
peetion system. State aids also necd to be aligned. Somc progress was made in 
aligning the veterinary, phytosanitary andfood policy. Substantial efforts are ncc
ded however, including the adoption of a eomprchensivc food safcty stratcgy as 
well as the necessary framework legislation. 

Good progrcss has been made in transport policy. Alignmcnt has continued 
on road, air and maritimc transport. Further implementing legislation needs to be 
adopted, howevcr, and incrcascd ctforts are needed notably as regards adminis
trative capacity. On energy thcrc has also bccn somc progrcss, including on secu
rity of energy supply and on the internal energy and gas market. Croatia ratificd 
the Energy Community Treaty. Howcver, increased efforts are nccded, particu
larly on cnergy cfficicncy, nuclear safety and regulatory strengthcning. 

There has been limited progress on taxation. Overall progress with lcgislati
ve alignment remains limited. The tax administration needs to be modemised sig
nifıcantly and IT interconnectivity improvcd. Croatia has madc some progrcss in 
the field of economic and monetary union. Ovcrall, preparations are well under-
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way. However, further efforts are needed, cspccially to cnsurc full indcpcndcncc 
of the Central Bank. Croatia has made good progrcss across the board on statis
tics. Continued cfforts and cspecially sustainablc national funding are necessary. 

As regards social policy and employment, limited progress has becn made .. 
Considerable efforts are needed to strengthcn the weak administrativc capacity in 
this arca. Croatia has madc uncvcn progress on enterprise and industrial policy. 
Whilc there has been good progrcss on the business cnvironmcnt and SME po
licy, major challcnges remain on cntcrprisc restructuring, in particular in the stc
el and shipbuilding sectors. Somc progrcss has becn made on Trans European 
Networks. There has also bccn some progress on regional policy and coordinati
on of structural instruments. Howcver, considerable cfforts are nceded to set up 
the administrativc structurcs necessary for implcmcntation ofEU funding. 

As rcgards the judiciary and fundarnen/al rights somc progrcss has becn ma
de. Howevcr, signifıcant improvcmcnts are nccdcd on judicial reform and in the 
fıght against corruption. Thcrc is further scope for improvcment in fundamcntal 
rights. In the arca ofjustice,freedom and security Croatia has madc progrcss, par
ticularly in bordcr managcment, visa policy and asylum. Howevcr, the intcgratcd 
border managemcnt action plan should be updated and equipment needs upgra
ding. Considerable andsustaincd cfforts are needed to strengthen enforcement and 
administrativc capacity, particularly as rcgards organİsed erime. 

Rcasonable furthcr progrcss has been madc in the chaptcrs science and rese
arch and education and culture. In both cases, a good overall lcvcl of prcparati
on has been rcachcd. As regards the environment good progress has bcen made 
overall, cspccially on air and water, nature protection, chemicals and GMOs. Ho
wever, in view of the scope and complexity of this chapter, very signifıcant ef
forts are stili nccdcd. Administrative capacity is weak and strategies for fınancing 
the signifıcant invcstmcnts necessary are lacking. On consumer and health pro
tection Croatia has made limited progress. Much legislative alignment remains 
and market surveillancc is far from EU standards. 

In the area of the Customs union, Croatia has made some progress, notably by 
further aligning customs procedures and customs protcction of intellectual pro
pcrty rights. Howcver, signifıcant strcngthcning ofadministrativc capacity and IT 
interconnectivity is necessary. Croatia has made some progress in the area of ex
ternal relations. As regards Foreign. Security and Defence Policy, progress has 
continued. Croatia has continued to systcmatically align with EU dcclarations and 
other CFSP instruments. 

Thcrc has bccn some progrcss onjinancial control, notably as regards Public 
Internal Financial Control, cxtcrnal audit and protcction of the Euro against co-
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unterfeiting. More capacity for internal audit and fınancial rnanagement is nee
ded, however. Structures to protect the EU's fınancial interesis need to become 
operational. No particular progress has been made on jinancia/ and budgetary 
provisions. 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 

As notedin last year' s Opinion on its application for rnembership, the former 
Yugoslav Republic ofMaccdonia is well on the way to satisfy the political crite
ria. However, the pace of reforms has slowed down in 2006 and the country ne
eds to step up its efforts. The short term political priorities in the European Part
nership have been partially addressed. 

The continued implemcntation of the Ohrid Framework Agrcement has con
tributed to the country's stability and to consolidating democracy and the rule of 
law. To achieve further progress, all political parties need to make the necessary 
efforts to bui Id consensus, in full compliance with the letter and spirit of the Ag
reement. 

The former Yugoslav Republic ofMacedonia made progress in strengthening 
the electoral process to prepare for the July par/iamentary elections. The lcgal 
and institutional framework for clections has been reformed, in line with ODIHR 
recommendations and a key priority of the European Partnership. In July, the 
electoral process was conducted largely in accordance with international stan
dards. However, there were stili irregularities before and during the elections. 
Major efforts will be required to ensurc that standards are fully met during the 
next elections. A constructive dialogue, in particular in Parliamcnt, among all po
litical parties in the govemrnent and the opposition is needcd to ensure the proper 
functioning of the institutions. 

As regards pub/ic administration reform, the 2000 Law on Ci vii Servants has 
been further implemented. Steps were taken to improve the management of the 
administration and transparency in public decisions. The decentralisation process 
has moved forward and public services started to improve. Continued strong com
mitment from the government and the m unicipalities is required to address the re
maining challenges. Howcver, appointments and dismissals in the administration 
continue to be politically influenced. Large scalc changes occurred in the admi
nistration after the change of government. Independence and professionalism of 
the administration, as well as administrativc capacity, nced to be strengthened. 

An important reform of the judicia/ system has been initiated, as required in 
the European Partnership. The constitutional and legal frarncwork for an indepen
dent and efficient judiciary is now largely in place. Successful implemcntation of 
the reform remains a major challenge anda key priority of the European Partners-
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hip, which will require continuous efforts and a sustained traek record. Further 
steps remain to be undertaken to secure effective rule of law throughout the co
untry. The adoption of a new po !ice law mct a key priority of the European Part
nership, after delays which slowed down the reform in the police. Constructive 
cooperation is needed between the govemment and the opposition to ensure its 
smooth implementation. 

The !ega! and institutional framework for jighting corruption has been streng
thened. The cooperation and coordination among the bodies involved have im
proved. However, corruption remains widespread. Many allegations of corrupti
on have yet to be investigated. Full implcmentation of the legislation and strong 
political will to step up efforts are needed. 

As regards human rights and the protection ofminorities, implementation of 
the Ohrid Agreement has gone ahcad. In general, inter-ethnic relations have con
tinued to improve. Howcvcr considerable further efforts are needed in a number 
of ficlds. The Penal Code was amended to abolish prison sentences for !ibe!. Mee
hanisms for investigating ili-treatment of detainecs need to be strengthened, inc
luding through theco-operation between the Ombudsman and the Ministry ofln
terior. Telecommunication tapping stili takes place in alısence of a proper !ega! 
framework. Further cfforts are ncedcd to develop trust betwcen ethnic communi
ties. The representation of the different communities inthepublic administration 
is uneven. There has been some progress in the implementation of the action 
plansunder the 2005-2015 Decade of Roma Inclusion. However, the situation of 
the Roma eommunity continues to cause concems. 

Regarding regional issues and international obligations, the former Yugos
lav Republic ofMacedonia has maintained full cooperation with the International 
Criminal Tribunal for the form er Yugoslavia. Further progress in the reform of the 
judiciary is essential to prepare for the transfer of the cases to be retumed by the 
ICTY. The country maintained a constructive position on Kosovo status talks. 
The bilateral non-surrender agreement with the United States of America is stili 
not in line with the relevant EU guiding principles conceming arrangements bet
ween a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court and the 
USA. 

The former Yugoslav Republic of Macedonia has remained an active partner 
in regional cooperation. Bilateral relations with neighbours have developed; ho
wever, there has been no progress on the name issue, which remains an open 
problem. Renewed efforts are needed, with a constructive approach, to find a ne
gotiated and mutually acceptable solution on the name issue with Greece, under 
the auspices of the UN, thereby contributing to regional cooperation and good ne
ighbourly relations. 
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As regards economic criteria, the former Yugoslav Republic of Macedonia 
is well advanced in establishing a functioning market economy. Continucd stabi
lisation and reform efforts are needed to enable it to cope with competitive pres
sure and market forces within the Union in the medium-term. 

The country has maintained a broad consensus on the essentials of economic 
policies. As a result of a sound policy mix, macroeeonomie stability and predic
tability have further increased. lnflation has remained under controL Public see
tar accounts have becn kcpt closc to balance and the rclatively low !eve! of pub
lic scctor debt has declined further. Price and trade liberalisation are largely 
eompleted, and the privatisation of state-owned enterprises has proceeded. Barri
ers to market entry and exit have been reduced by simplifying and accclerating 
bankruptey and, in line with a key priority of the European Partncrship, registra
tion procedures. The fırıancial sector's stability has improvcd. Furthermorc, me
asures have been taken to improve the quality of human capital and to upgrade 
the country's infrastructure. Foreign direct investment inflows increased signifı
cantly, mainly driven by privatisation cfforts. Economic integration with the EU 
is well advanced. 

However, the functioning of the market economy is stili impeded by institu
tional weaknesses, such as the slow speed of administrative procedures, corrupti
on, red tape and a low degree of !ega! certainty. Shortcomings in the judiciary 
continue to be bottlenecks, impeding a faster improvemcnt in the business clima
te. Furthermore, labour and fınancial markets are stili poorly functioning, which 
hinders the reduction of the particularly high unemploymcnt and hampers eredil 
provision to enterprises. The education system does not sufficicntly reflcct the co
untry's needs. These factors allowed only moderate economic growth. The con
siderable informal sector continues to causc major distortions in the economy. 
The commodity structure of exports is very concentrated. 

The country has made further efforts to improve i ts ability to assome the ob
ligations of membership. The country stili faccs major challenges in implemen
ting and effectively enforcing the legislation. Thcre was some progress in the ful
fılment of the short-term priorities of the European Partnership. 

In the free mavement of goods. thcrc w as some progrcss as rcgards horizontal 
measures. However, most of the sectoral acquis remains to be transposed and 
implcmcntcd. Development has becn limited in the arca of free mavement ofwor
kers and preparations are at an early stage. There has becn no progress on the 
right of establishment and freedam to provide services. Further efforts are needed 
to align with the acquis. Some progress has been made in the area of free mave
ment of capital, in particular as regards payıneni systcms. However, further ef
forts are needed. In particular, the legislative and institutional framework regar
ding money-laundering needs to be reinforced. 
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Significant progress can be reported in the area of public procurement where 
the basis for developing an effective public procuremcnt system has been estab
lished. Howevcr, further cfforts will be necded, in particular in setting up an cf
fcctive remcdy system. Notable progrcss has bcen made in the arca of Company 
law, in particular the introduction of the one-stop-shop system for company rcgis
tration, as requested by the European Partnership. Further efforts are needed to 
cnsurc the cffective implcmentation of the rules adopted. On Intel/ectual property 
law, there has been some progress in parti cu lar in the area of industrial property 
rights. Howevcr, efforts nced to be stepped up to strengthen enforcement capaeity, 
administrative structures and political will to fight piracy and counterfeiting in or
der to comply with the SAA. Prcparations to align with the acquis are stili at an 
early stage. 

In the field of competition, some progress can be reported, mostly limited to 
the legal framework. Considerable etforts are needed to implement existing legis
lation much more effectively, in particular as regards the functioning of the Com
mission for Proteetion of Competition. 

There was some progress in the area ofjinancial services, as the country has 
continued its efforts to align its national legislation with EU standards in the va
rious sectors. Nonetheless, some deficiencies remain, in particular as regards the 
standard of supervision in the banking and the insurance scctors. 

Progress has been notablc in parts of the arca of information society and me
dia. There was further alignment of the lcgislation in the areas of elcctronic eom
munications and information teehnologics, as well as in the audiovisual sector. 
Howcver, progress is needcd in the liberalisation of the teleeomrnunieations mar
ket, ensuring the principle of non discrimination between operators and the inde
pcndence of the rcgulatory authority in order to end the brcaeh of the Stabilisati
on and Association Agreement and meet a key priority of the European Partners
hip. 

There has been some progress in the area of agriculture and rural develop
ment. Alignment has been initiated but is at an early stage. Progress has been ma
de in parts of the arca foo d safety, veterinary and phytosanitary policy. However, 
the enactment and implementation of legislation to align with the acquis is lag
ging behind. Prcparations to align with the acquis, where relevant, in the area of 
jisheries are at an early stagc. 

Good progress has been made in some areas of transport policy. However, 
considerable efforts to align and strcngthcn the administrative capacity in all 
transport scctors are needed. There has been notable progress in part of the ener
gy scctor. Adoption of implementing legislation isa matter of priority, in particu
lar in view of commitmen ts under the Encrgy 
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Community Treaty which was ratified by the former Yugoslav Republic of 
Macedonia in May 2006. 

Progress in the legislative alignment could be reported in the area of ta.xation. 
However, significant efforts will be needed to further align legislation, ensure ef
fective implementation of the legislation, as well as to strengthen the administra
tive capacity in the arca of tax co lleeti on. 

Progrcss in the area of economic and monetary policy has been limited. Ho
wever, overall, preparations are well advanced. There has becn same progress in 
the arca of statistics. Furthcr alignment with the acquis is nccdcd and administra
tive capacity needs to be substantially strengthened. 

Notable progrcss has becn made in the area of social policy and employment, 
main Iy in the field of labour and equal opportunities legislation. However, much 
of the acquis remains to be transposed, notably in the area of health and safety at 
work, and considerable efforts in the employment policy are required to address 
the difficult labour market situation. There has been limited progress in the area 
of enlerprise and industrial policy. The country stili lacks industrial, technology 
and innovation strategies and further efforts are needed to devclop instruments 
and seetar policies. As regards Trans-European networks, the former Yugoslav 
Republic ofMacedonia participates in the regional initiativcs. The need for subs
tantial financial input remains a bottlcneck to upgrade the infrastructures. Prog
ress has been limited in the area of regional policy and co-ordination of sıruc/u
ral inslntments. Considerable efforts will be needed to align the legislation on re
gional development and strengthen the institutional framework and administrati
ve eapacity. 

In the area of the judiciary and fundarnen/al rights, the Constitution and the 
legal frarnework were amended to allow for the implementation of the judieiary 
reform. Same progress has been made in the legal and institutional framework to 
fight corruption. However, improving the independenee and the efficieney of the 
judiciary rcmains a major ehallenge and very strong political will is needed to 
taekle corruption. There is further scope for improvement in fundamental rights. 
The situation as regards protection of personal data remains a matter of concem. 
The re has been progress in parts of the area of justice, freedam and security. no
tab Iy as regards migratian and visa policy, and border managemen ı. Further imp
lementation of the border management strategy is needed. Progress has been mo
re limited in judieial cooperation, palice cooperation, the fight against organİsed 
erime and drugs. Considerable efforts and sustained efforts are needed to streng
then enforcement and administrative capacity. 

The former Yugoslav Republic ofMacedonia has startcd to prcpare a more in
tegral policy in the field of science and research. Progress has been made in the 
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area of educalian and cu/ture. As regards environment, some progress has becn 
made to strengthcn the legislative framework. However, prcparations to align 
with the acquis in this chapter are at an early stage and very signifıcant efforts 
will be necdcd to ensure the implementation and the cnforccment of the lcgislati
on. On consumer and health protection, some lcgislativc progrcss has been ma
de, mainly in the arca of safety rclatcd measures. Further legislative alignment is 
needed as well as sustained efforts to establish a functioning system of consumer 
and health protection throughout the country. 

Substantiallcgislativc progrcss took place in the area of customs union. Fees 
which wcrc brcaching the SAA have been abolished, in line with a key priority of 
the European 

Partnership. However, further strengthcning of the administrativc capacity in 
terms of staff, IT and other equipmcnt will be necessary to allow cnforccment of 
the legislation. 

There has been progrcss in somc arcas of externa/ re/ations, in particular in 
the field of dua! use goods and regional integration through the CEFTA initiati
ve. Progress has becn madc in parts of the area of foreign, security and defence 
policy. Furthcr alignment will be needed, notably as regards international restric
tive measures. 

Legislative progress has been made in the arca ofjinancial control. However, 
considerable efforts will be needcd, in particular to strengthcn the public internal 
fınancial control, external audit and anti-fraud capacitics. In the arca offinancia/ 
and budgetary provisions, progress has becn limited. Howcver, basic principles 
and institutions are in place. 

Montenegro 

As regards political criteria, Montcncgro has made some progress. lt has 
broadly addrcssed the key priorities of the European Partnership, but signifıcant 
results remain to be produced. 

Montenegro has managed smoothly the overall process Icading to indepen
denee including the organisation and conduct of the referendum on 21 May 2006 
in line with the requirements of the Constitutional Charter and the recommcnda
tions of the European Union. Montencgro is in the process ofputting in place the 
!ega! and institutional set-up required by its new competences as an independent 
statc. In particular, it will have to adopt a new Constitution. The Constitution sho
uld be in line with European standards and adoptcd by a broad consensus. Mon
tenegro will also have to sign and ratify the international agreemcnts to w hi ch the 
State Union of Serbia and Montenegro was a party. 
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Regarding democracy and the rule of law, the parliamentary elections of 1 O 
September 2006 were conducted in line with international standards. 

The government and the parliament have made sustained efforts to increase 
their efficiency. The govemıneni has set up coordination mechanisms in key are
as of its aetivity. The parliament has adopted new rules of proeedure. Elemenis 
for the establishment of a political cansensus on key choices including on Euro
pean integration have started to emerge. This process needs to be pursued with 
determination and reflected in particular in the work of the parliament. 

Progress in establishing the legislative framework for public administration 
reform has continued anda new recruitment system is in place. The training of ci
vii servants has been upgraded. However, the public administration continues to 
suffer from serious weaknesses. Its de-politicisation and professionalism necd to 
be fully ensured, in line with a key European Partnership priority. 

The overall strengthcning of the judicial system has eontinued. This is a key 
European Partnership priority. The adoption of a law on judicial training and the 
establishment of a s ta te Judicial Education Centrc have been steps to the right di
rection. Howcver, problems of efficiency and indcpendenee in practicc remained. 
The emerging consensus onjudicial reforms should be followed by concrete steps 
on implementation and plans should be linalised soon and matched by the alloca
tion of appropriate resources. Appointments and advancement of judges and pro
secutors needs to be de-politiciscd and based on professional and objective crite
rıa. 

Willingness to advance in the area of the fight against corruption has incre
ased, in particular through the adoption of a number of planning documents by 
the Govcrnmcnt and in improvements in rcporting. The Anti-Corruption directo
rale has started to send cases to competeni bodies. However, corruption remains 
a widcspread problem in Montcncgro and the overall !ega! and institutional set
up presenis loopholes which allow for corruption and tirnit the capacity of the sta
te to etfectively prevent and prosecute corruption. The Partiarneni failed to amend 
the law on conflict of interest, w hi ch needs to be substantially reviewed and en
forced with determination. 

In the area of human rights and protection of minorities Montenegro is at an 
early phase in the process of putting in placc a !ega! and institutional set-up fol
lowing independence. In the next period particular attention needs to be paid to 
constitutional guarantees for human and minority rights, i ncluding in prisons, re
ligious freedom, non-discrimination and the situation of Roma and rcfugccs. Me
dia independence and professionalism need to be strengthened and the law on ac
cess to information be implemented with morc dctermination. The independencc 
of the broadcasting authority should be maintaincd. 
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Conceming regional issues and international obligations, co-opera tion with 
the ICTY is currcntly satisfactory, in line with a key European Partnership prio
rity. This should be maintained. The ongoing investigation in rclation to the ease 
of the disappcaranee of a number of Bosnian refugees in 1992 is a matter of eon
cem. Montenegro is committcd in regional cooperation. lt is an active partkipant 
of regional initiatives such as in the fields of aviation, transport infrastructure and 
energy. lt enjoys good relations with neighbouring countries. Following indepen
dence, the smooth settlement of pending issucs with Serbia has becn a contribu
tion to regional stability. Montenegro maintained a constructivc approach on Ko
sovo, which was a key priority under the European Partncrship. 

As regards cconomic critcria, Montencgro has madc some progress towards 
bcing a functioning market economy. Further reform e!Torts must also be pursu
cd in order to enable it to cope with competitive pressure and market forccs wit
hin the Union. 

The country has maintaincd a broad cansensus on the essentials of economic 
policies. Macrocconomic stability is gctting firmer. In particular, economic 
growth has gained pace and inllation has remained subdued. Public debt has be
en reduced and budgetary revenues increased further. Foreign direct investment 
remained robust. Price liberalisation is almost complete. The privatisation prog
ramme is well advanced and business registration has been further facilitated. The 
capacity of the judiciary to dea! w ith commercial disputes has improved. Finan
cial intermediation has deepened and the restructuring of network industries is 
underway. 

However, economic growth remains dependent on a few key sectors and en
terprises. Extemal imbalances widened. The labour market remains rigid and 
unemployment high. The financial audit system, both for internal and extemal 
controls, needs to be upgraded. The business environment is stili harupcred by the 
regulatory environment, i ncluding at municipal !eve!. The !eve! of infrastructure 
investment is low. Debt and arrears from some public enterprises to the govem
ment are very significant. The state ai d structure must be strengthened. A system 
of ex an te control of all new ai d measures needs to be set up. Public enterprises 
are stili awaiting further restructuring and the privatisation plan is only partly 
completed. Trade openness and trade integration with the EU has reccntly risen, 
but is stili at fairly modest levels. Privatisation procedures nced to be efficient and 
fair. 

Montenegro has madc some progress in approximating i ts lcgislation and po
licics with European standards in most arcas and has ad vanecd in strengthening 
its administrativc capacity in particular in coordination of European integration 
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mattersincluding on the negotiation of an SAA. However, it is stili at an early s ta
ge of preparations and considerable resources need to be allocatcd for finalisati
on of the legislative process and implementation. 

Conceming internal market, Montencgro has started legislative and adminis
trative preparations to fully assume the new competences in the fields of standar
disation, certification, metrology, market surveillance and intellectual property 
rights. Consumcr and health protection including veterinary, fisheries and phyto
sanitary controls remain also at an early stage of preparation. lmprovement is nce
dcd in reinforcing implemcntation of in telleetual property rights legislation. Mon
tenegro will also have to acccde to all international agrecments in this area the 
State Union was a party to .. 

Progress has been made in the area of services and the right of establishment 
andfree movement of capital. 

Customs reform has advanced but signiticant problems remain regarding the 
!ega] framework and the implementation of rulcs of origin. An adaptation to the 
EU standards in this area is essential for the conclusion and subsequcnt imple
mentation of the Stabilisation and Association Agreement. Duty free shops have 
reeently been established at !and borders, which is a matter of concem, as it in
ereases the risk of smuggling. Reforms in the area of taxation should be pursued. 

Some progress has bcen aehieved in the area of competition. However, furt
hcr progress is needed in establishing the operational independence and providing 
resources for the competition authority and in advancing preparations to introdu
ce and implement the !ega! framework for state aids. Some progress has been ma
de in the field of public procurement and eurrently prcpared amended legislation 
and secondary lcgislation is expected to strengthen the performancc of the rclc
vant bodies. However, the overall implementation of public procurement lcgisla
tion has not been satisfactory and needs to be upgradcd. Progress in all thesc fi
elds is essential for the implementation of the SAA. Limited progress has been re
gistered in relation to emp/oyment po/icies. Unemployment is stili a significant 
problem in Montenegro, with inadequate actions to match needs and skills. Much 
of the acquis remains to be transposcd, notably in the area of health and safety at 
work and gender equality. In the field of education, ongoing reforms mean that 
integration into the European area of Higher Education in the context of the Bo
logna process is on traek. However, signifieant efforts are stili needcd to devdop 
skills in line with the requirements of the cconomy. 

As far as sectoral policies are eoncemed, Montenegro has moderately advan
ced in implcmenting the European Partnership priorities in the area of industry 
and SMEs. However, Montenegro has made little progress in streamlining licen-
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sing systems. The business environment needs to be improved by simplifying ad
ministrative proecdures. The steel sector rcquires restructuring to achieve viabi
lity and competitiveness. 

Some progress has been made in the field of agriculture. Stratcgies for agri
eultural development and fishcries have been adopted by the Government and put 
up for public discussion. Montenegro has dcsigned plans for the development of 
the veterinary sector. Overall it has moderately advanced on reforms with EU 
support and allocation of budget resources. Howcvcr, implementation is stili be
low European standards and needs to be upgraded. 

Preparations in the field of environment remain at an early stagc. Strategic and 
legislative documents have been adopted but the environment-related administra
tive eapacity in management and control bodies should be substantially strengthe
ned. 

As for transport and energy, somc progress can be reported. Montenegro is 
participating actively in regional transport networks and deciding its priorities ac
cordingly. Progress has been registered in the adoption of the law on road trans
port. In energy progrcss has becn registercd in particular in the area of restructu
ring of the electricity and gas sectors and in promoting energy efficiency. Monte
negro has ratified the Energy Community Trcaty. 

Progress has been noticed in the areas of public internal financi al control and 
external audit. The State Audit institution progressed in strengthening its capa
city. However, Montenegro will have to substantially upgrade i ts system of inter
nal and external control and the State Audit institution should be upgraded into a 
supreme audi! institution with constitutional guarantees and in line with EU best 
practices. 

In statistics, some progress has been made regarding the establishment of a 
national statistical system in Montcnegro. However, the overall quality of statis
tics remained low. The Statistical Office ofMontenegro and the other parts of the 
national statistical system need substantial upgrading in ordcr to implcmcnt com
mitments and to deliver timely, reliable and accurate statistics in accordance with 
EU standards. 

In the area ofjustice,freedom and security, some progress has been achieved 
canceming border management. Montenegro has assumed full responsibility in 
the arca of visa policy, asylum and migratian following indcpendence. Preparati
ons have started to put in place the !ega! and institutional framework required for 
implementation. 

Some progress has been registered in the area of anti-money laundering. The 
Directorale against Money Laundering, which operates as a Financial Intelligen-
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ce U nit, upgradcd i ts cooperation with law cnforccmcnt bodics and with ncighbo
uring countrics. Howcvcr, coordination and exchange of information needs to be 
substantially cnhanccd. 

Somc progrcss has bccn madc in the fight against drugs. Montenegro is a 
transit country for drug trafficking, and drug use is incrcasing. 

Some progress has been made regarding overall po/ice restrueturing. Howe
ver, the resources and means available for poliee, in particular in the area of the 
fight against organİsed erime, remain inadequate. 

Montenegro has achieved some progress as regards the jight against organi
sed erime. An action plan to implement the strategy for the fight against corrup
tion and organİsed erime was adopted in August 2006. It should be followed by 
an upgrading of the implementation capacity of law enforcemcnt bodics. S ome 
progress has bcen achieved in the jight against tra.f(icking in human beings. A 
shelter for victims has been established with public funding. Prcparations are ad
vancing to preparc a law on the protcction of personal data, a kcy rcquirement of 
the SAA. The situation as regards protection of personal data remains a matter of 
conccm. Montenegro is in the process of upgrading i ts capacities in the area of 
the fight against terrorism. 

Serbia 

As regards political criteria, Scrbia has made progrcss in line with the Euro
pean Partnership. However, a number of challenges remain to be addrcsscd. In 
particular, Serbia has not yet met its international obligation to fully co-operate 
with the ICTY, which is the condition for resuroing the Stabilisation and Associ
ation Agreement negotiations. 

Canceming democracy and rule of law, further to Montenegro's independen
ce Scrbia has become the successor state of the Statc Union of Serbia and Mon
tenegro, in aceordance with the Statc Union Constitutional Charter. The authori
ties have handled by this process in a responsible manner. The resolution of issu
es between the two Republies has been proeeeding smoothly. Serbia has taken 
over the State Union pohcies and institutions. This process is not yet fully eomp
leted. 

The adoption of a new Constitution isa welcome development. However, the
re are somc areas of eoneem, related in partieular to the independence of the ju
diciary. The constitutional framework needs to be soundly developcd and imple
mented to strengthcn dcmoeracy and rulc of law, and to ensure i ts future compa
tibility with EU mcmbership. As regards Kosovo, its future status will be deter
mincd by the political process established under UNSCR 1244. 
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The Serbian Parliament has continued with intensive Jegislative activity. It 
has become more transpareni and open to the general public. The revisi on of i ts 
rules of procedure is wclcome. However, i ts functioning has shown same weak
nesses. In partieular same members of the Parliament were deprived oftheir man
dates in a controversial manner. The Governmenl activities have become more 
transparent. The European Integration Office has continued its good work, no
tably with regard to the Action Plan for the implementation of the European Part
nership. However, the lack of coordination within the Govemment persisted. The 
line ministries still have widely varying capacities and resources to dea! with Eu
ropean integration issues. 

As regards the public administration reform. a key priority of the European 
Partnership, there has been further progress in setting the !ega! framework for the 
civil service. This is now in line with general European standards. Serbia has a 
good administrative eapaeity in a number of areas. This eapacity needs to be de
veloped further throughout the administration. The Parliament has not yet appo
inted an Ombudsman as required by the relcvant law. 

The reform of the mi/itary has eontinued but with difficulties and resistanee 
from same elements within the army. Ci viiian oversight of the military, whieh is 
a key European Partnership priority, is still insuffieient. The new Constitution and 
the reviscd parliamentary rules ofprocedurcs set out the bases for a more effecti
ve civilian oversight. 

The judicial reform strategy has been adopted and its implementation has 
started. However, the independence of the judiciary, an issue which mentioned in 
a key priority of the European Partnership, is still affeeted by political influence. 
Positive trends can be seen as regards speeding up ofproceedings in commercial 
courts. Still, the efficiency of the administration of justice is not satisfactory. The 
establishment administrative and appellate courts has been delayed further. 

The National strategy and the relevant Action Plan for fighting against cor
ruption were adopted. Tangible results were achieved in same sectors. However, 
corruption remains a source of concem. A clear and effective institutional set-up 
stili needs to be put in place. 

As regards human rights and the protection of minoritie.s, overall the human 
rights situation has continued to improve. The State Union Ministry for Human 
and Minority Rights has been replaced by an Office under the Prime Minister. 
However, the performance of the Office remains to be tested. The new law on 
churches and religious organisations does not guarantee the equal treatment ofre
ligious groups. A comprehensive anti-discrimination law is stili lacking and furt
her efforts are needed to promote toleranee. Further efforts are alsa needed to pre
vent torture. The issue of property restitutian remains outstanding. 
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Measures have been taken to promotc the participation of members of mino
rities in the education system and their representation in public administration. 
Problcms pcrsisted, however, in the area of information in minority languages. 
The interethnic situation in Vojvodina has continued to improve. The situation in 
South Serbia remains tense. In SandDzak, incidents have occurred within the Bos
niak community. The Govemmcnt has adopted a number of Action Plans concer
ning Roma people. However, their situation remains precarious. Local integrati
on of rcfugees, in particular the most vulncrablc oncs, rcrnains difficult. 

As regards regional issues and international obligations, Serbia has continu
ed to contribute to regional co-operation and to pursuc policics aimed at impro
ving rclations with its neighbours. Progress has been made canceming regional 
co-operation in the fıelds of aviation, transport infrastructurc and cnergy. Serbia 
has not yct rnet its international obligation to fully co-opcratc with the ICTY, 
which is a key priority of the European Partnership. The Scrbian authoritics par
ticipatc in the political talks on the future status ofKosovo, launched in 2005 un
dcr UN auspices. However, Belgrade has discouraged the participation of Koso
va Scrbs in the Provisional lnstitutions of Self-Govcmrncnt. Serbia needs to takc 
a constructivc approach in line with the key priority of the European Partnership. 

As rcgards economic criteria, Serbia has made notable progrcss towards be
ing a functioning market cconomy. Stabilisation and reform cfforts nced also be 
continued in order to enable it to copc with competitive pressurc and market for
ccs within the Union. 

Cansensus on the directian of cconomic policy and reform has generally be
en maintaincd in 2005. Economic growth has continucd. The current account dc
fıcit has narrowed, helped by recovcring exports. Foreign currency reserves have 
been boosted by strong capital inflows in the form of privatization procecds as 
well as corporate and commercial banks' foreign borrowing. Foreign direct in
vestrnent (FDI) has continued to grow predominantly related to privatisation. Mo
nctary policy has been tightened and fıscal consolidation continued in 2005 due 
to cuts in expenditure and strong tax receipts. General govemment debt has dec
lined. Tangible progress has been made in pension reform and company registra
tion. Privatisation ofsocially-owned companies and of the banking seetar has ad
vanced. Preparations for restructuring and privatisation of state-owned compani
es have intensifıed. There was a ccrtain progrcss in creating the necessary regu
latory framework for network industries. Economic integration with the EU ad
vanced. 

However, inflation and extemal defıcits remained relatively high. Since early 
2006, fıscal consolidation has stoppcd. The cnvisaged accelcration of public in
vestrnent risks jeopardising further fıscal consolidation and macroeconomic sta-
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bility. Extcmal de bt has risen as borrowing of the private sector has increased. 
Unemployment has further risen. Grecnfıeld invcstmcnt rcmaincd negligible. The 
enterprise sector rcmaincd overall weak, also due to lack of competition in do
mestic markets and slow progress in corporate restructuring, privatisation and 
market exit procedures. The new bankruptey lcgislation is not yet applied frequ
ently. Capital markets rcmained in an infant stage. State intervention in the eco
nomy has remained prevalent. 

Serbia has made good progrcss to approximatc its legislation and policies 
with European standards in most areas. Overall, Scrbia has eontinued to strcng
thening i ts administrativc capacity to be ab! c to implcmcnt the SAA properly. Ho
wevcr, on its way towards futurc integration into the EU, efforts are necded for 
complcting the legislativc process and implementation notably in arcas where 
there are strong vested interests. 

Scrbia has advanced well in its !ega! and administrative approximation to the 
EU internal market acquis. With the objective to fulfıl the requirements of the 
Stabilisation and Association Agrecmcnt, Serbia has made sustained efforts to ap
proximate the country's Jegislation to that of the EU during the pası year. Parti
cular progress is reported in the areas of standardisation, conformity assessmenı 
and accreditation, metrology, mavement of services, anti-trust, company law and 
cusıoms. The legislativc framework in the area of standardisation, certifıcation 
and meirology is now in place and needs to be implcmented. A set of Jaws in fı
nancial services has been adopted to further approximate rules to the EU. An in
dependent anti-trust body has fınally been set up. The customs administration has 
made substantial progress in the control and management of the customs Jegisla
tion. 

In somc areas Serbia needs to make efforts not only to implement but also to 
fully benefit from the futurc Agreement. Serbia needs to strcngthen administrati
ve structures, particularly in soıne the areas such as taxation, state aid control, 
public procurement, inte/leetual property rights and consumer protection. The le
gislative framework is relatively well advanced in public procurement and in in
tellectual property rights. Furthcr efforts are needed to reach adequate implemen
tation and enforcement. Serbia needs to revise discriminatory taxation of foreign 
goods and to commit itself to the EU code of conduct on business taxation. The 
!ega! framework for state aid control remains to be adoptcd and the administrati
ve capacity, strengthened. The Consumer Protection Council needs to be further 
reinforced. 

In rclation to sectoral policies, Serbia has ınade good progrcss in a number of 
areas: education, cınployment and social policy, SME policy, agriculture policy. 
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statistics. energy. aviation and transport infrastructure. Serbia has established a 
new !ega! framcwork for higher cdueation. Scrbia has continucd implcmcnting 
effectivcly the European SME Charter. Serbia has made furthcr cfforts to reform 
and modemise its agricultural sector and has actively taken part in the improvc
ment of transport networks in the region. Serbia has signcd the European Com
mon Aviation Area Agrecmcnt. Serbia is activcly participating in the implemen
tation of the Mcmorandum ofUnderstanding on the Development of the Core Re
gional Transport Network and the South East Europe Transport Observatory. Ser
bia has ratifıcd the Energy Community Treaty. 

In ccrtain areas morc cfforts are needcd to fulfıl the future SAA obligations 
and the priorities of the European Partnership. This includcs EU approximation 
in the area ofjood safety, environment, information society andfinancial control. 
On food safety, administrative capacity needs to be furthcr strcngthcned, especi
ally in the phytosanitary area. Concerning environment, Scrbia needs to streng
then administrative eapacity, to develop new legislation and to cnsure propcr imp
lementation and enforcement. As rcgards information technologies, the telccom
munication regulatory authority needs to be strengthencd to improve competition 
in the scctor. As regards the media, the !ega! framework raises conccms, notably 
in relation to the capacities of the rcgulatory body. In the area offınancial control, 
Serbia needs to introduce a strategy to establish a Public Internal Financial Con
trol system. 

As rcgards justice, freedam and security, Scrbia has taken over the rclevant 
State Union competcnces in the areas of visa administration. border managemenı, 
asy/um and migration. 

The Law on Foreigners which is to defıne the future visa regime has stili to 
be adoptcd. The national intcgrated bordcr management stratcgy and the imple
menting action plan were adopted. The Law on State Borders has not been adop
ted. The transfer of border control from the military to the ci viiian authorities is 
proceeding. In the field of asylum, the implementing legislation to regulate pro
cedures for reception and protection of the asylurn seekers rcmains to be adopted. 
There is a lack of adcquate infrastructure and qualifıed staff. A number of read
mission agreements has been signed. The !ega! and fınancial framework for in
tegration of peoplc who have been readmitted is stili lacking. Some results have 
bcen achieved in the fıght against illegal migration but this continucs to be an area 
ofconcem. 

The implcmcntation of the new Law on Potice has bcen rather slow. The le
gislation on the security scrvices has not yct becn adoptcd. Conceming the fıght 
against money laundering, the legislation has becn improvcd but there is stili in
suffıcicnt cooperation betwcen the competeni agencics. 
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Organised erime remains a source ofscrious concem. The action plan to imp
lemcnt the National Strategy for the fıght against Organİsed Crime has not yct be
en fınalised. Thcre is a need to further reinforce speeialised services within poli
ce, especially the ones tasked with investigating fınancial erime. Appropriate le
gislation on seizure and freezİng of assets, bank accounts and the procceds of eri
mc remains to be adoptcd. The implcmentation of the Law on Witness Protcction 
has revealed defıciencics. Canceming trajjicking in human beings, the criminal 
legislation has been amendcd and there have bcen somc first convictions. Terro
rism and its financing have becn introduccd as specitic offenccs in the Criminal 
Code. The ratification and implementation of the relevant international conventi
ons needs to be accelerated. The situation as regards protcction of personal data 
remains a matter of conccm. 

Kosovo 

As rcgards political criteria, Kosovo has remaincd stablc and madc progress 
in the transfer of responsibilitics to the provisional institutions of self govemment 
(PISG). lncrcascd efforts are nceded to strcngthcn the rulc oflaw. Kcy short-term 
priorities of the European Partnership have only becn partly addresscd. 

As regards democracy and the rule of law, the status issue has dominatcd 
Kosovo's politics. The main Kosovo Albanian political partics have devclopcd a 
morc constructivc dialoguc which will necd to be sustained. The focus on status 
has !cd to the swift implcmentation of some UN standards but has delayed rc
forms. The status settlcment should provide the basis for a stablc democracy for 
all Kosavans regardlcss of the ir cthnic background, consolidating the rule of law 
and promoting human and minority rights. Kosovo's institutions must start to de
vclop a vision for Kosovo's future beyond status with a focus on sound policy
making, prudent fiscal policies, effıcient institutions and good govcmancc at all 
levcls. 

Progress has been made in strcngthening the Assembly 's role. An im portant 
reform package was adopted, improving executive ovcrsight, fınancial aecounta
bility and transparcncy. However, Assembly committees are not always able to 
fulfıl their role in the legislative process, partly due to a lack of qualified staff 
working for the secretariats of the committees. They do not yet have the practice 
of appointed rapporteurs. 

The succession of the Iate President Rugova and the establishment of a new 
government went smoothly. Kosovo's progress under the Stabilisation and Asso
ciation Process is now a top govcmment priority. The govemment established an 
ageney for European integration and adopted an action plan to address European 

Partnership priorities. 
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As regards public administration, the provisional institutions have set up an 
independent oversight board and a senior public appointments committee. They 
have cstablishcd new ministries of justicc and of the interi or. The govemment has 
madc some progrcss in improving its coordination and policy-making capacitics. 
The authoritics cxcrcisc limited control over ccrtain Kosovo Serb arcas, particu
larly in the northem municipalitics. Howcver, Kosovo's administrative capacity 
remains weak and the civil service overstaffed. A comprehensive reform of the 
civil service is necdcd. Appointments in the administration continue to be politi
cally influenccd. 

As regards the judicial system, the Kosovo Judicial Council and the Kosovo 
Judicial Institute wcre set up. Substantial responsibilities were transferred to the 
provisional institutions in order to incrcasc local ownership and accountability. 
The current role of the Asscmbly in the appointmcnt of judgcs and prosecutors 
undcrmincs the indepcndcnce of the judiciary and allows political and ethnical 
considerations to intcrfere in what should be an objective and technical recruit
mcnt process. Kosovo 's judicial institutions have madc little progrcss in ci vi! and 
criminal justicc. The backlog of cases has increascd and judgcmcnts are not al
ways enforccd. Rendering judgcmcnts in the high profıle cases in relation to the 
March 2004 riots rcmains problcmatic duc to a lack of diligence in case investi
gations by the policc, lcnicnt scntcncing and a lack of cooperation from witncs
ses. 

In responsc to a kcy European Partnership priority, the govcmmcnt approvcd 
an anticorruption action plan, an anti-corruption council was established and the 
Asscmbly appointed the director of the anti-corruption agcncy. Neverthcless, cor
ruption in Kosovo is stili widcsprcad and littlc progrcss has been made in cffcc
tivcly tackling corruption. 

In the area of human rights and the protection ofminorities an advisory pa
nel has been cstablished to dea! with complaints from persons daiming to be the 
victims of human rights violations by UNMIK. The mandate of the international 
ombudsperson expircd at the end of2005 and the assembly nominated a Kosovan 
acıing ombudsperson. 

In spring 2006, the President and the Prime Minister started a highly visible 
outreach campaign towards minorities. Both called on minority communities to 
consider Kosovo their home and to work together with Kosovo's provisional ins
titutions of self govemment. However, minorities continue to be in a disadvanta
ged position and ftırther efforts are needed to combat intolerance. There have be
en a number of violent attacks against Kosovo Serbs particularly during the sum
mer of 2006. The conditions remain diffıcult for a sustainable returo of refugees 
and displaced persons. 
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Relations between Kosovo Serbs and Kosovo Albanians have remained stra
ined. Belgrade has discouraged the Kosovo Serbs' participation in the provisional 
institutions and Kosovo Serbs have continued to boycott thcm. 

Conceming regional issues and international obligations, Kosovo has en
hanced its participation in rcgional fora and cooperation initiativcs, a kcy Euro
pean Partnership priority, particularly in the arcas of transport and energy. A free 
trade agreement with the former Yugoslav Republic of Macedonia entered into 
force and free trade agreements were signed with Croatia and Bosnia and Herze
govina. 

As regards economic criteria, Kosovo has made limited progress towards be
ing a functioning market economy. Considerable additional efforts are also nec
ded in ordcr to be able to cope with competitivc prcssurc and market forces wit
hin the Union. 

Consensus on the essentials of economic policy in Kosovo has been broadly 
maintained. Monetary stability continued to be undcrpinned by the use of the eu
ro as solc !ega! tender. Fiscal policy has been tightened, retlccting a rapid decli
ne in donors' support and foresccable exhaustion of the reserve of accumulated 
cash deposits. In line with a key European partnership recommcndations, a medi
um-term cconomic policy framcwork for Kosovo has becn establishcd, which 
aims at ensuring a sustainable fiscal stance. The tirst Medium-Term Expenditure 
Framework was adopted, providing a consolidated overvicw of budget and off
budget fınancing needs, i ncluding public investmcnt projects. Privatisation of so
cially-owned enterprises progresscd markedly. Considerable progress has been 
achieved in the incorporation of publicly-owned enterprises which is a key Euro
pean Partnership priority. 

However, macroeconomic stability has not yct becn satisfactorily achicved so 
far, mainly due to the fragile fıscal and unsustainable extemal position. Unemp
loyment rcmains high, also due to exccssive labour costs. These costs also dam
pcn private sector development and export competitiveness. Serious challenges 
remain in implementing the policy commitments taken by the authorities, in par
ticular as regards a sustainablc fıscal policy stance over the medium term. An 
inefficientjudiciary and !ega! uncertainty with respect to enforcement ofproperty 
rights continue to hamper economic activity. Access of smail and medium-sized 
cnterprises to extemal finance is limited. lnfrastructure remains insufficient and 
often ofpoor quality. The power supply rcmained unrcliable, hindering economic 
development. Restructuring of publicly-owned enterprises, in particular of the 
Kosovo Energy Corporation, need to be further accelerated. 

Kosovo has made good progrcss to approximatc its legislation and policies 
with European standards. However, limited progress has been made on the ef-
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fective implemcntation and cnforccmcnt of lcgislation passed. More efforts are 
needed to crcate an administrative environment that will ensurc further approxi
mation to European standards. 

In the area of the internal market, some progress has becn madc on the es
tablishment of a system for standardisation, certification, metro/ogy, accreditati
on and conformity assessment. Li tt! e progress can be reported in a number of im
portant areas such as public procurement, competition, and the protection of intel
leetual property rights. Little progress has been made in the areas of employment, 
social policy and education. Limited progress has been madc on the free mave
ment of capital. 

Customs legislation is broadly in line with the acquis and good progress has 
been achieved in response to European Partnership priorities in several areas re
lated to administrative capacity in the customs area (e.g. computerisation, risk 
analysis, fıght against corruption). A revised Integrated Tarifi for Kosovo entered 
into force. A eomprehensive reorganisation of UNMIK customs took place and 
the intelligence unit and the investigation unit were strengthened. Some progress 
has been made in the area of taxation, although domestic tax collection remains 
weak. 

As regards the development of sectoral policies, good progress has been ac
hieved in the transport sector as prioritised in the European Partnership. The go
vemment adopted a multimodal transport policy paper. Kosovo signed the agre
ement on the establishment of a European Common Aviation Area. 

There has been some improvcment in rclation to the rcstructuring of the ener
gy utilities. The energy rcgulatory office became operational and issued substan
tial implementing legislation. Kosovo ratifıcd the Energy Community Treaty. Ho
wever, the fınancial viability and reliability of the cncrgy sector remain precari
ous. Bill collection rates remain at unsustainably low levels and technical losses 
and theft remain vcry high. 

Regarding the environment, progress has bcen fairly good in legislative 
terms. Some progress has been achieved in the agricultural scctor, particularly in 
the veterinary area. Good progress has bcen achieved in the area ofjinancia/ con
trol. 

Good progress was aehieved on audiovisual policy and media. The law on 
Radio and Television of Kosovo was promulgated in April 2006. Little progress 
was made in the area of electronic communications and information society. 

There has been some progress in statistics. Preparations for a housing and po
pulation census are ongoing. An international monitoring operation has been es
tablished to help the statistical office prepare for the ccnsus and ensure it will be 
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carried out in line with international standards. Efforts have also been undertaken 
to encourage minority participation in pilot census exercises. The statistical offi
ce's capacities generally remain weak. 

As regardsjustice,freedom and security, somc progrcss has becn achieved in 
the arcas of border management. A mcmorandum of understanding was signed 
between the border police and customs in January 2006 to facilitate integrated 
bordcr managemcnt. 

The Financial Information Centre has rcvised the anti-money /aundering re
gulations with input from the banking and paymcnt authority of Kosovo. 

No progrcss can be rcported in the fight against drugs. Local policing capaci
ties to fıght drugs nccd to be strcngthcncd. 

The Kosovo policc service has continued to make progrcss towards bccoming 
a profcssional po/ice force. A K osovan deputy po li cc Commissioner and four Ko
sovo policc service assistant police commissioncrs wcrc appointcd. Furthcr cf
forts are needed to develop an effective police service and strengthen Jocal inves
tigation capacities in relation to corruption and organİsed erime 

Efforts are underway to intensify the fight against organised erime which rc
mains a serious problem in Kosovo. Criminal networks extend to various socio
economic sectors and into politics. Finding the highly skillcd Kosovan police per
sonnci rcmains a major challenge. Legislation is stili lacking to keep the identity 
ofinformants confıdential in court. Little progress has been made in the fight aga
inst lrafficking human beings and Kosovo rcmains a source, transit, and destina
tion point for trafficking. No progress has been made with regard to the protecti
on of personal data, which is a matter of concem. 

Turkey 

Turkey continues to sufficiently fulfil the Copenhagen political criteria and 
has continued political rcforms. However the pace has slowed during the past ye
ar. Significant further efforts are needed in particular on freedom of expression. 
Further improvcments are also needed on the rights of non-Muslim religious 
communitics, women 's rights, trade union rights and on ci viiian control of the mi
litary. 

As regards democracy and the rule of law, in the area of pub/ic adminislra
tion a law establishing an Ombudsman was adopted. No progress is reported with 
regard to civil service reform. 

In the area of civil-military relations the parliament passed revised proccdu
res for military courts enhancing guarantees for defendants. However, senior 
members of the armed forces have continued making public statements to influ
ence areas beyond their responsibilities. 
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There was progress in the area ofjudicial reform. However, implementation 
of the new legislation by the judiciary presents a mixed pieture so far and the in
dependence of the judiciary needs to be further established. 

There was some limited progress on legislative reforms in the fight against 
corruption. Corruption remains widespread. Anti-corruption policies are weak 
and the authorities responsible for the fight against corruption need to be streng
thened. 

Concerning human rights and the protection of minorities, there has been a 
further decrease in reports of torture and ili-treatment. However, allegations of 
torture and ili-treatment outside delention centres and in the South-East give ca
use for concern. Impunity for perpetrators oftorture also remains a problem. The 
impact on fundamental freedoms of the amendments to the anti-terror law needs 
to be followed closely. Such amendments introduced a wide list of terrorism of
fences and weakened guarantees for defendants. 

In general, open debate has increased in Turkish society on a wide range of 
issues, including traditionally sensitive subjects. Notwithstanding this trend,fre
edom of expressian in line with European standards is not yet guarantecd by the 
present !ega! framework. A reeent ruling of the Court of Cassatian establishes ju
risprudence on Article 301 of the Penal Code which restricts free speech. More
over, a significant number of persons have been prosecuted for expressing non
violent opinions. Article 301 and other provisions of the Turkish Pcnal Code that 
restrict freedoru of expressian need to be brought in line with the European Con
vention of Human Rights (ECHR). 

Restrictions on freedam of assembly andfreedam of association have eased, 
with improved implementation of measures taken in rcccnt years. Howevcr, in so
me cases security forces made use of excessive force during demonstrations. Dif
ficulties in establishing associations promoting a specific cultural identity remain. 

With regard to freedam of religion, the adoption of a law that was expected to 
improve the situation of religious minorities has been postponed several times, 
and there has been no change in the diffıculties faced by the non-Muslim commu
nities on the ground. There has been no change in the situation of the Alevi com
munity. A legal framework should be established in line with the ECHR so that 
all religious communities can function without undue constraints. 

Women 's rights receive growing public attention in Turkey, and civil society 
is increasingly ab le to play a positive role in this area. The !ega! framework is bro
adly satisfactory. However, in practiee women's rights are not always protcctcd, 
in particular in the poorest areas of the country. 'Honour crimcs' need to be in
vestigated more systematically and where appropriate followed-up with prosecu
tion and convictions. 
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There has been little change in the situation as regards children 's rights. Imp
lementation of !ega! provisions concerning cducation and employment under the 
age of fifteen needs to be improvcd. 

On trade unions' rights there was no legislative progress. Turkey docs not yet 
meet EU and ILO (International Labour Organisation) standards, in particular as 
regards the right to strike and the right of collcctive bargaining. 

Turkey's approach to minority rights rcmains rcstrictive. Turkey did not ra
tify the international !ega] instrumcnts on minority rights. As rcgards cultural 
rights, limited broadcasting is allowcd in languages other than Turkish. Restricti
ons on teaming such languages are maintained for the public schooling system. 
All private establishments offering courses in Kurdish language closed down in 
August 2005. General restrictions on the use of languages other than Turkish re
main tight both in political life and when accessing public services. 

Turkey has been the subject of incrcased terrorist attacks, in particular from 
the PKK, w hi ch is on the EU list of tcrrorist organisations. The EU has strongly 
condemned thesc tcrrorist acts. 

There is a need for Turkey to address the serious economic and social prob
lcms of the South East and ensure full enjoyment of rights and frcedoms by the 
Kurdish population. The large numbers of internally displaced persons continues 
to cause concern. 

With regard to regional issues and international ob/igations, Turkey has ex
pressed continued support for UN efforts to find a comprehensive settlement of 
the Cyprus problem. However, there has been no progress towards normalisation 
of bilateral relations with the Rcpublic of Cyprus. S ince signing the Additional 
Protocol to the Association Agreement in July 2005 Turkey has not moved to
wards i ts full implementation and the removal of all obstacles to the free movc
mcnt of goods, including restrictions on direct transport links with Cyprus. At i ts 
June 2006 meeting, the European Council recalled that the Council would revicw 
implcmentation of the Additional Protocol in the coursc of 2006 and ensure fol
low-up to the issues included in the EU declaration of 21 September 2005. 

Relations with Greece have cvolvcd positively but no progress has been ma
de in resolving the outstanding border dispute. Ata meeting of Foreign Minİsters 
of the two countries a new package of confidence-building measures w as agrced. 

Good neighbourly relations remain key. 

As regards economic criteria, Turkey can be regarded as a functioning mar
ket cconomy, as long as it firmly maintains its reccnt stabilisation and reform ac
hievements. Turkey should also be ablc to cope with cornpctitive pressurc and 
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market forccs within the Union in the medium tcrm, provided that it tirmly ma
intains its stabilisation policy and takcs ftırthcr decisivc stcps towards structural 
rcforms. 

The cansensus on the essentials of a markct-hased cconomy has remaincd 
broadly intact. Stability-oıientcd macroeconomic policics have contributcd to 
strong cconomic growth and growing rcsiliencc to shocks. Budgct dcfıcits and 
govcrnrncnt dcbt lcvcls have bcen signifıcantly rcduccd and somc kcy measures 
have bccn takcn to cnhancc the social sccurity system. The indepcndcncc of re
gulatory and surveillancc agcncies has been confırmcd and special privilcges of 
state-owned banks are being phased out. The privatisation process has gained mo
men tum. The banking and non-banking fınancial sectors have continued to dee
pen, and supervision has been further strcngthened. The cconomy has becomc 
morc open to foreign trade and investmcnt. The Central Bank and the govemment 
continued to implemcnt disinflation policy. 

The relatively high extemal and govemment fınaneing needs rcmain highly 
vulnerable to investor sentiment, which implies a potential threat to macroccono
mic stability. Thcrefore, fıscal consolidation needs to be furthcr strengthcncd and 
effectively backed by structural measures. Combating unregistcred cmploymcnt 
requires attention. Labour market imbalances pcrsist. Employmcnt rates are very 
low and falling, in particular for the female population. Policy respanses to these 
imbalances were limited and non-wage costs of biring remained large. Average 
educational standards are relatively low and large disparities persistcd. The busi
ness environment was negatively affected by barıiers to exit and low transparency 
as regards state aids. The process of restructuring of the energy sector advanced 
fairly slowly. 

Turkey has improved i ts ability to take on the obligations of mcmbcrship. 
In mostarcas some progress was made. However, fulfılment ofshort-term prioıi
ties under the Accessian Partnership is lagging behind in many areas. A number 
of obligations by Turkey under the Customs Union rcmain unfulfıllcd. Much re
main s to be done to improve the !eve! of alignmcnt and the institutional and ad
ministrativc capacity. 

Progress in free mavement of goods has becn uneven. There werc improve
ments in areas such as accreditation, standardisation and conformity asscssmcnt. 
Howcvcr, a number of provisions re main contrary to the general principles of free 
circulation of goods, and tcchnical barriers to trade continue to exist. On free mo
vement of workers. there were no developments. Alignment w ith the acquis on 
the right of establishment and tlıe freedam to provide services remains limited. 
Turkey made very little progress on the free mavement of capital. Alignment is 
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incomplete in particular conceming the fight against money laundering. Acquisi
tion of real estate by foreigners is restricted. 

Progress in the area of public procurement is vcry limited. The scope of app
lication of the legislation narrowed through the introduction of exemptions. Tur
key does not have an organisation that guarantecs a cohcrcnt policy in all areas 
rclatcd to public procuremcnt. As rcgards company law, some limited progress 
was made. Turkey has adoptcd most international accounting standards. Howe
ver, these are not lcgally binding for the majority of Turkish companics, which 
are only subject to tax-based reporting requirements. The !eve! of alignment is 
low. On inte/leetual property law, alignmcnt is well advanced and administrative 
capacity improvcd. However, further progress remains necessary, in particular on 
cnforccmcnt addressing organİsed piracy and countcrfciting. Furthcrmorc, coope
ration and coordination bctwccn rclcvant authoritics needs strcngthening. Non
specialised tower courts have difficulty in propcrly implcmcnting lcgislation. 

Progress in the field of compelition policy is mixed. Alignment of anti-trust 
acquis is well advanccd and enforccmcnt by the Compctition Authority is satis
factory. Howcvcr, on statc aid there is no progrcss: Turkey docs not have the ne
cessary legislative framcwork, nor administrative structurcs to implcmcnt EU ru
lcs. The rclevant obligations undcr the Association Agrccment remain to be ful
fillcd. 

Turkey has madc same progress on fınancial services. A new banking law, 
and insolvency lcgislation in the insurance and supplementary pension sectors, 
are improvemcnts. Alignment of legislation in insuranccs is limited. In the area 
of invcstmcnt scrviccs and securities market s the investor compcnsation scheme, 
cross bordcr provision of serviccs, disclosure requirements, and prospectuses ne
cd furthcr adaptation. Supervisory capacity needs to be fiırther strengthened, in 
particular in the insurance and sccurities market sectors. 

Progrcss has becn madc in parts of the information society and media areas, 
i ncluding local broadcasting in other languages. Turkey achicvcd a good basis for 
furthcr alignment in electronic communications and information tcchnologics. 
Overall alignment in mcdia and audiovisual policy rcmains very limited. 

In agriculıure so mc limited progress w as achievcd on rural development. Ho
wcvcr, implcmcntation was put into risk by delays in adapting rclated lcgislative 
measures and administrative structurcs. Most administrative structures to implc
mcnt the Comınan Agricultural Policy (CAP) rcmain to be dcvcloped. Turkish 
policy to increasingly link financial support to the production lcvcl is not in line 
with the reform ofCAP. Overall, alignmcnt is limited. Concerningfısheries. Tur
key madc no progrcss. lmportant elemen ts of the acquis are missing in Turkish 
lcgislation. Structurcs to implcmcnt the Comman Fishcrics Policy are not in pla-
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cc. Limited progress was made in aligning the veterinary, phytosanitary andfood 
policy. Neither the legislative framework nor the administrative structures are in 
place to allow implementation of the acquis. In general, control systems are wc
ak. The main difficulty is in the vetcrinary sector, in parti cu lar in view of the ani
mal health situation, the lack of an cffcctive animal disease control system. 

Some progress has been made in transport policy. Alignment is fairly advan
ced on road transport, but uneven in the other sectors. Implementation and enfor
cement capacity require attention. A decision on the structure of the railway sec
tor is pending. International maritime and air transport agreements are not comp
lemented by the transposition of applicable acquis. Limited progress was made on 
Trans European Networks. On energy there was some progress. However, !ega! 
alignment is uneven. A framcwork law for energy efficiency remains to be deve
loped. The administrative capacity, and the independence of regulatory bodies, 
needs strengthening. 

There was limited progress on taxation. The Turkish fıscal regime is partially 
in line with the acquis. lncomplete are particularly the scope and rates of V AT, the 
structure and rates of exeise dutics, as well as direct taxation in general. All dis
criminatory elemcnts on the taxation of alcoholic and tobacco products need to be 
abolished urgently. 

Turkey made progress on the field of economic and monetary union. In gene
ral, preparations are well under way. However, legislation toprevent monctary fi
nancing of the public sector, as well as prohibition of privileged access of public 
authorities to financial institutions is not in line with the acquis. Furthermore, a 
lack of efficient coordination and cooperation practises reduees the effectiveness 
of economic policy. Turkey made some progress in the use ofuniform classifica
tions and the availability of s ector statistics. Alignment remains limited, but new 
legislation is providing significant progress. 

Turkey made some limited progress on EU employment and social policy, in 
particular in the field of social protection and as regards the implementation ofthe 
new law for people with disabilities. However, full respect of trade union rights 
needs to be ensured. Combating unregistered employment requires attention. The 
administrative capacity needs to be enhanced to ensure implementation. 

Turkey made good progress on enterprise and industria/ policy, particularly 
on the !ega! establishment of an lnvestment Support and Promotion Agency. Pri
vatisation, alignment of the SME definition, and policy programming, also prog
ressed. Alignment is well advanced. 

Progress was made on regiona/ policy and coordination of structura/ instru
ments, notably with the adoption of the law establishing development ageneies. 
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Howcvcr, the role and functioning ofthesc agcncies raise same concem. Owners
hip and accountability nced improvement, including considering a repartition of 
competences between ministries at both central and regional levcl . Alignrncnt rc
mained modcst. 

As regards the judiciary and fundamental rights some progress was made. 
Overall, there was continued progress in the area of judicial reform. Howcver, 
implementation of the new legislation by the judiciary presents a mİxed picture 
so far and the independence of the judiciary needs to be further cstablished. The
re has bcen same progrcss in the fıght against corruption, notably on inercasing 
transparcncy in the public administration. Howcvcr, corruption remains widcs
pread and anti-corruption authoritics and policics are stili wcak. The scopc ofpar
liamcntary immunity is too widc. On fundamcntal frccdoms, limited lcgislativc 
progress was made, though implcmcntation of refomıs continued. 

In the area ofjustice,freedom and security, Turkey made progrcss on asylum, 
bordcr management, the fıght against traflicking in human beings, customs and 
palice coopcration. Alignment is undcrway, but incomplctc inarcas such as mig
ration, the fıght against organİsed erime, money laundering, as well as judicial co
opcration in civil and criminal mattcrs. 

Same further progress was madc on science and research, notably in partici
pating in EU rcsearch programmcs, and on budgct allocations. Furthcr good prog
rcss was madc in educalian and culture. Alignmcnt in both arcas is well advanced. 

Alignmcnt is on track as regards waste managemcnt and noise. On other as
pects, including international conventions, alignment in the arca of environment 
remains low. Lack of progress on horizontal legislation, in particular on trans
boundary issucs and on public consultation, is of inercasing conccm. Limited 
progress in transpasing the acquis was achieved in the field of air quality, natu
rc protection and water quality. When implemcnted, the amendcd Environmcn
tal Law will strengthcn the institutional capacity. The track record on enforce
mcnt is wcak. 

On consumer and health protection consumer protection improved, notably 
through the introduction of a market survcillance system. The public health arca 
alsa improved, in particular by sctting up a network for the epidemiological sur
veillance and control of communicable discases. However, in both areas implc
mentation remained weak. 

The Customs union has prcpared Turkey for a high !eve! of alignmcnt in this 
arca. However, on same specifıc issucs, such as free trade zones, customs duty re
lief, fıght against counterfeit goods, and post-clearance, legislation is not aligned. 
The customs administration needs strcngthening, including starting preparations 
for IT interconnectivity .. 

331 



Turkey reached an advanced level of alignmcnt in the area of exlernal relati
ons. Howevcr, alignment with the EU's Common Commcrcial Policy is not 
complete. Alignment with EU Common Foreign and Security and Defence Po
licy continued. Turkey has intensifıed its foreign policy activity in the Middlc 
East, promoting regional stability. The border with Armenia remains closed. Tur
key participated in ESDP missions. Howevcr, Turkcy's participation in ESDP 
continues to present difficulties. Turkey continues to block the participation of 
Cyprus and MaltainEU-NATO strategic coopcration. Similarly, Turkey opposcs 
Cyprus' accession to the Wassenaar Arrangement. Turkey has yet to sign the In
ternational Criminal Court statute. 

There was so me progrcss on jinancia/ control. Somc administrativc sıruelu
res and implcmenting legislation are in place. Howcvcr, the Public Financial Ma
nagemcnt and Control Law is not fully operational. Although soınc tcınporary 
measures have been adopted, structurcs to protcct the Eu·s fınancial interesis are 
not coınpletc yet. In re la tion to the financial and budgetary provisions, Turkey 
will necd to cstablish in due coursc the coordination structurcs and iınplcınenting 
rulcs to cnsurc the correct calculation, collcction, paymen ı and control of own rc
sources. 
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AB KOMiSYONUNUN AVRUPA PARLAMENTOSUNA 

VE AB KONSEYiNE BİLDİRİMİ 

2006-2007 Yıllarında Genişleme Stratejisi ve Başlıca Sınavlar 

ı. GİRİŞ 

Genişleme, son birkaç onyıldır AB'nin gelişiminin merkezinde yer almıştır. 
Avrupa entegrasyonunun özü, Avrupa'nın bölünmüşlüğünün giderilmesi ve kıta
nın barışçıl biçimde birleşmesine katkıda bulunmaktır. Siyasi açıdan, AB'nin ge
nişlemesi diktatörlüklerin devrilmesi ve komünizmin çökmesi gibi büyük deği
şimlere yanıt vercbilmcye yardımcı olmuştur. Demokrasi, insan hakları ve istik
rarı kıta çapında pekiştirmiştir. Genişleme, AB'nin çekim gücü sayesinde diğer 
yollarla elde edebileceğinden daha fazlasını başarmış olan bir yumuşak güç ola
rak özünü yansıtmaktadır. 

Ekonomik açıdan, genişleme refahı ve rekabet yeteneğini artırmış, genişlemiş 
AB'nin küreselleşmenin yarattığı sorunlara daha etkili yanıt verebilmesini sağla
mıştır. Bu, bir bütün olarak Avrupa'ya doğrudan faydalar getirmiştir. Genişleme 
AB'nin dünya çapındaki ağırlığını artırmış ve onu daha güçlü bir uluslararası ak
tör haline getirmiştir. 

Mayıs 2004'te on yeni üyenin katılımının ardından, Bulgaristan ve Roman
ya'nın 1 Ocak 2007'de Birliğe dahil olmasıyla beşinci genişleme tamamlanmış 
olacaktır. Bu ülkelerin titiz hazırlıkları AB kurum ve politikalarına sorunsuz bi
çimde entegre olmalarına imkan vermiştir. On yeni üye ülke, AB hukukuna mü
kemmel düzeyde uyum sağlamış ve AB kurumlarının işleyişine önemli katkıda 
bulunmuşlardır. Bu ülkeler, ekonomik aktivitenin, ticaretin ve yatırımın artması
na katkıda bulunmuş, yüksek düzeyde ekonomik büyüme sağlamışlardır. 

Mevcut genişleme gündeminde Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye bulunmakta
dır. Bu ülkelere, gerekli koşulları yerine getirdikleri zaman AB üyesi olma pers
pektifi verilmiştir. Bu ülkeler AB'ye üyelik yolunda farklı noktalardadırlar: Hır
vatistan ve Türkiye'nin üyelik müzakereleri devam etmektedir. Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti Makedonya Aralık 2005 itibarıyla aday ülke statüsü kazanmıştır. Di
ğer Batı Balkan ülkeleri de Avrupa perspektiflerinde ilerleme kaydetmektedirler. 

2006-2007 döneminde AB genişleme gündemi önemli bazı sınavlada karşı 
karşıyadır. Bu sınavlar özellikle, Türkiye 'nin üyelik müzakereleri, Kosova 'nın 
gelecekteki statüsü, Sırbistan'la ilişkiler ve Bosna-Hersek'in kendi yönetiminde 
daha çok söz sahibi olması konularını kapsamaktadır. Bu konular kendi başlarına 
önemli olmalarının yanı sıra, tüm Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına yönelikjeo-
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politik meseleler olma özelliğini taşımaktadır. Üyelik yolculuğu, Birliğe katılım 
uzun yıllar sonra gerçekleşecek olsa bile, başlı başına bir anlam taşımaktadır. Bu 
yolculuğun pek çok sorun içermesi, AB'nin sürecin tamamı boyunca angaje kal
masını gerektirmektedir. 

Katılım öncesi stratejisi ve gerek aday gerek potansiyel adaylarla müzakere
ler titiz biçimde, üzerinde anlaşılmış koşullara uygun biçimde yürütülmelidir. 
AB, Ocak 2007'den itibaren, yeni kurulan Katılım Öncesi Yardım Aracı vasıta
sıyla mali yardım sağlayacaktır. Bu mali yardım, Katılım Ortaklıkları ve Avrupa 
Ortaklıklarında yer alan öncelikler üzerinde yoğunlaşacaktır. 

AB genişlemesi, birleşmiş Avrupa vizyonu ve küresel rolü üzerine bina edil
miş tarihi bir projedir. Demokratik meşruiyetİn tam olarak sağlanması açısından, 
bu sürecin Avrupa halkları tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi gerekmek
tedir. Bir ülkenin üyeliğine ilişkin kilit kararlar, her bir üye ülkede ve Birlik içe
risinde demokratik yollarla seçilmiş organlarca alınmaktadır. 

Üye ülkeler, genişlemenin AB'nin çıkarlarına neden uygun olduğunun açıklan
masına önderlik ctmclidirler. Komisyon, nesnel bilgi akışını kullanıcı dostu biçim
de iyileştirmeye ve genişleme hususunda kamuoyuyla daha etkin iletişim kurulma
sını tcmincn üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosuyla işbirliği yapmaya hazırdır. 

AB Konseyi, Aralık 2006'da yapacağı toplantıda genişleme hususunda görüş 
alışverişinde bulunacaktır. Konsey, Aralık 2005 tarihli sonuç bildirgesinde, Ko
misyon tarafından geçen yıl ortaya konan stratejinin 2006 genişleme tartışması 
için iyi bir temel oluşturduğunu kaydetmiştir. Sözkonusu strateji, dikkatli biçim
de yönetilmiş olan genişlemenin, Avrupa entegrasyonunu genişleteceğinin ve de
rinleştireceğini n altını çizmektedir. Strateji üç ilke üzerine kuruludur: halen ge
nişleme sürecine dahil olan ülkelere yönelik mevcut taahhütlerin konsolidasyonu, 
koşulluluk hususunun adil ve titiz biçimde uygulanması ve genişleme konusunda 
kamuoyuyla iletişimin yoğunlaştırılması. 

AB, genişlemenin hızı konusundaki kaygılara ciddiyetic cğilmcktedir. AB, ta
ahhütlerinin aşın büyümesine yol açmamak için, süreçte yer alan ülkelere yöne
lik mevcut taahhütlerine sadık kalırken, herhangi bir yeni taahhüt altına girmek 
hususunda temkinlidir. 

Tüm aday ve potansiyel aday ülkelere koşulluluk ilkesi titiz biçimde uygulan
maktadır. Üyelik sürecindeki her yeni adım, aday ülkenin siyasi ve ekonomik re
formları hayata geçirmekteki ilerlemesine bağlı olarak atılmaktadır. Üyelik uzun 
bir süreç olduğundan, aday ülkelerin reformları sürdürmeye teşvik edilmeleri ge
rekmektedir. AB'nin ayrıca süreçteki şcffaflığı geliştirmesine ihtiyaç vardır. 

AB'nin kendi kurumları da Haziran 2006 Zirvesi sonuçları uyarınca reforma 
tabi tutulmalıdır. Bir sonraki üye ülke Birliğe katılmaya hazır hale gelmeden ön-
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ce, yeni bir kurumsal anlaşmaya varılmış olmalıdır. AB'nin finansmanı ileriye 
yönelik diğer bir önemli konudur. Birliğin yeni üyeleri kabul ederken entegrasyon 
ivmesini yitirmemesi ileride daha büyük önem taşıyacaktır. Komisyon'un ckte 
sunulan özel raporu, Birliğin bir yandan etkin biçimde işlemesini sağlarken, diğer 
yandan genişleme gündeminde karşılaşılması muhtemel sorunlara cevap teşkil 
edecek bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. 

Avrupa ülkelerinin tümü genişleme sürecine dahil değildir. AB, diğer ülkeler
le Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ilc ikili ilişkiler, Avrupa Komşuluk Politikası 
ve Rusya ilc stratejik ortaklık dahil olmak üzere çeşitli ilişkiler kurmuştur. Avru
pa Komşuluk Politikası, AB'ye komşu ülkelerle siyasi ilişkilerin ve ekonomik cn
tegrasyonun derinleştirilmesi yoluyla refah, istikrar ve iyi yönelişimin gcliştiril
mesini amaçlamaktadır. Komisyon, Avrupa Komşuluk Politikasının güçlendiril
mesi yolunda yakında öneriler sunacaktır. 

Bu belge, AB'nin mevcut stratejisi çerçevesinde, beşinci genişlemeden ders
ler çıkartılması, aday ülkelere üyelik yolunda destck olunması, genişlemenin de
vamı için kamuoyu desteğinin sağlanması, genişlemeye ilişkin sorunların ele 
alınması ve AB'nin entegrasyon kapasitesinin güvenceye alınmasına ilişkin bir 
yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu, genişleme hususundaki yenilenmiş bir uzlaş
manın temelini oluşturmaktadır. 

2. BEŞİNCi GENİŞLEME 

Genişleme, AB'nin en etkili politika araçlarından birisi olarak süreklilik arzc
den değerini, bütün kıtada barışa ve demokratik gelişmeye başarıyla katkı sağla
yarak ortaya koymuştur. 2004 yılında katılan on üye ülke, AB kurumları ve poli
tikalarıyla sorunsuz bütünleşmelerine devam etmişlerdir. Yeni üye ülkelerin de
mokratik siyasi sistemleri genel olarak iyi işlemeye devam etmiştir. Bu ülkeler 
AB hukukuyla mükemmel bir uyum seviyesine sahiptir ve AB kurumlarının ça
lışmalarına önemli katkı yapmışlardır. Birlik kurumları etkili bir şekilde işlemeye 
devam etmiştir. Genişleme, AB'nin uluslararası siyasi ve ekonomik hayattaki 
ağırlığını artırmış ve değişik forumlardaki müzakere gücüne katkı sağlamıştır. 
Ayrıca, Birliğin kültürel mirasını zcnginleştirmiştir. 

Genişleme, Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını artırmanın yanında ekonomik 
yararlar da sağlamıştır. Yeni üye ülkeler eski üyelere hızla yctişmektedirler. Eski 
üyeler yeni yatırım ve ticaret olanaklarından yararlanmışlardır. Genişleme AB 
ekonomisinin bütünü açısından genel olarak yararlı olmuş ve küreselleşmenin ct
kileriyle daha iyi biçimde baş edilmesini sağlamıştır 1 • I Ocak 2007'de Sloven
ya'dan başlayarak Euro'nun yeni üye ülkeler tarafından kademeli olarak kabul 
edilmesi bu olumlu yönelime ilave katkı sağlayacaktır. 
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Birliğin genişlemesi, daha etkili bir işbölümü sağlayarak AB'yi küresel re
kabetle daha donanımlı hale getirmiştir. Genel olarak son genişleme, AB'nin 
ekonomik büyümesi ve modernizasyonu için bir katalizör görevi görmüştür. Son 
döncmdeki birçok önemli araştırma bunu açıklıkla ortaya koymuştur. Örneğin, 
on yeni üye ülkenin katılımıyla işgücünün serbest dolaşımını benimseyen üç üye 
ülke somut faydalar sağlamışlardır. Bu ülkelerin milli gelirleri ve vergi kazanç
ları artmış ve kayıt dışı ekonomilcrinde daralma olmuştur. Yeni üye ülkelerden 
gelen işçiler, işgücü pazarındaki nitelikli eleman eksikliğinin aşılmasına yardım
cı olmuş ve yeni kültürel ortamiarına iyi uyum sağlamışlardır'. Bu tecrübelerin 
ışığında, beş ilave ülke işgücü piyasalarını açmış ve iki diğer üye ülke kısmen 
açmıştır. 

Bulgaristan ve Romanya'nın AB üyeliğine hazırlıkları, titiz koşulluluk ilkesi
ne uygun olarak ve AB'nin tam desteğiyle devam etmiştir. Her iki ülke katılım 
müzakereleri süresince geniş kapsamlı reformlar yapmışlardır. Bununla birlikte, 
Komisyon'un Ekim 2005, Mayıs 2006 ve Eylül 2006 tarihli ilerleme raporları da
ha fazla çaba gerektiren sorunlu konuların altını çizmiş tir. Kaydedilen gelişme so
nucunda, Bulgaristan ve Romanya I Ocak 2007 itibarıyla üyeliğin hak ve sorum
luluklarını üstlenecek bir konuma gelmiş olacaktır. Eylül raporu, bu ülkelerde ka
tılım öncesi ve sonrasında reform sürecindeki ilerlemenin devamının sağlanması 
için sarih koşullar içermektedir. Rapor ayrıca AB kurum ve politikalarının etkili 
işleyişinin devamını sağlamak için müktesebattaki ve Katılım Antiaşmasındaki 
şartlara dikkat çckmektedir. İhtiyaç ortaya çıkması halinde, Komisyon herhangi 
bir anda bu mekanizmaları kullanmakta tereddüt etmeyecektir. 

Bulgaristan ve Romanya'nın katılımları, üyelik hazırlıklarının daha erken saf
halarında bulunan ülkelere nihai hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu kanıtlamakta
dır. Bu ayrıca katılım öncesi stratejisine ithal edilmekte olan bir dizi ders vermiş
tir. Bu çerçevede, yargı reformunun ve yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadelenin 
üyelik sürecinin erken bir aşamasında ele alınması gerektiği açıktır. Komisyon, 
örneğin, yargının bağımsızlığının, tarafsızlığının ve etkinliğinin en iyi şekilde na
sıl sağlanacağı ve yolsuzluğun nasıl önlcncccği konusundaki bilinçlcnmenin ge
liştirilmcsini teşvik etmektedir. Ayrıca, Komisyon kamu yönetimi alanında sürdü
rülebilir reformlara olan ihtiyaca dikkat çekmektcdir. Profesyonel mesleki ilerle
me kriterlerine bağlı, hesap verebilir ve etkin bir kamu yönetimi, bir ülkenin ka
tılıma etkin biçimde hazırlanmasını ve daha sonra bir üye ülke olarak faaliyet 
göstermesini sağlamaktadır. Bu ülkenin bütünü açısından yararlıdır. 

'Komisyon Bildirimi - Genişleme: İki Yıl Sonra - Bir Ekonomik Başarı - 3.5.2006 tarihli 
COM(2006)200 

'Komisyon Bildirimi - 2003 Katılım Anlaşmasıyla Konulmuş Geçici Düzenlernelerin Işleyişi

ne ilişkin Rapor (1 Mayıs 2004-30 Mayıs 2006 dönemi)- 08.02.2006 tarihli COM(2006)48 
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Genel olarak, beşinci genişleme önemli bir başarı olmuştur. Yararları uzun 
yıllar boyunca hissedilmeye devam edilecektir. Gelirleri artmakta olan 100 mil
yonu aşkın yeni AB vatandaşı Avrupa ekonomisini daha ileriye taşımaya yardım
cı olacaktır. Genişleme, Avrupa'ya daha yüksek demokrasi ve hukukun üstünlü
ğü standartları getirmiştir. Tüm AB vatandaşlarının güvenliğini güçlendirmiş ve 
Birliğin refahını artırmıştır. 

3. GENİŞLEME SÜRECİ 

AB'nin bugünkü genişleme politikası üç temel ilkeye dayarımaktadır: taah
hütlerin konsolidasyonu, koşulluluk ve iletişim. 

AB genişleme gündeminin konsolidasyonu, Birliğin genişleme sürecinde yer 
alan ülkelere yönelik mevcut taahhütlerine sadık kalırken, herhangi bir yeni taah
hüt altına girmek hususunda temkinli olması anlamına gelmektedir. AB, Türkiye 
ve Hırvatistan ilc katılım müzakerelerine başlamış ve diğer Batı Balkan ülkeleri
ne bir Avrupa perspektifi sunmuştur. Bu taahhüt sözkonusu ülkelerin reformlara 
devam etmeleri için güçlü bir teşviktir. 

Titiz ancak adil bir koşulluluk tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için uygu
lanmaktadır. Her ileri adım, her ülkenin katılım sürecinin her safhasında yerine 
getirmesi gereken koşullara dair kendi ilerlemesine bağlıdır. Bu yaklaşım, re
formların peki ştirilmesine ve yeni üye ülkelerin katılım aşamasına kadar tüm yü
kümlülüklcrini yerine getirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Genişlemenin başarılı olması için AB, vatandaşlarının desteğini almak zorun
dadır. Üye ülkeler genişleme sürecinin ve özellikle genişlemenin AB vatandaşla
rına sağladığı yararların etkili bir biçimde izah edilmesinde önderlik etmelidirler. 
Demokratik meşruiyet AB katılım süreci açısından asli unsur olmaya devam et
mektedir. 

3.1. Katılım müzakereleri 

Hırvatistan ve Türkiye ilc katılım müzakereleri, tüm üye ülkelerin oybirliğiy
le kararlaştırdıkları şekilde, Ekim 2005'te başlamış olup, müzakereler bu ülkele
re siyasi ve ekonomik reformlar ve komşularla iyi ilişkiler konularında ilave teş
vik sağlamıştır. Müzakereler, Konsey tarafından oybirliğiyle onaylanmış sarih ve 
titiz müzakere çerçeve belgeleri temelinde yürütülmektedir. Müzakerelerin süra
ti, reformların uygulamaya geçirilmesindeki hıza bağlıdır. 

Katılım müzakereleri sırasında, aday ülkelerin müktesebat olarak bilinen AB 
mevzuatının ve politikalarının bütününü uygulamayı taahhüt etmeleri üzerine 
oturtutan düzenlemeler oluşturulmaktadır. Aday ülkeler müktesebatı kabul edip 
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uygulamak ve Antlaşmaların öngördüğü siyasi hedeflere bağlı kalınakla yüküm
lüdürler. Müzakereler, aday ülkeler ve AB'nin entegrasyonun kolaylaştınlması 
için gerekebilecek önlemler üzerinde anlaşmalarına imkan vermektedir. Her ülke 
kendi ilerlemesine göre değerlendirilmektedir: müzakereler ülkelere gerekli re
formları tamamlama ve üyelik kriterlerinin tümünü yerine getirme konulannda 
yeteneklerini sergileyebilecckleri bir imkan sunmaktadır. 

Müzakereler belirlenmiş bir yapıda yürütülmektedir. Ekim 2005'ten beri de
vam eden tarama süreci Türkiye, Hırvatistan ve Komisyon'dan yüzlerce uzmanı 
müktescbatın tanıtılması, ülkelerin uyum düzeylerinin değerlendirilmesi ve uygu
lama için planiann incelenmesi konulan çerçevesinde bir araya getirmiştir. Tüm 
fasıllardaki tarama süreci yeni tamamlanmıştır. 

Bir faslın taranmasından sonra, üye ülkeler Komisyonun önerileri doğrultu
sunda faslın müzakcreye açılıp açılmayacağına ya da müzakerelerin başlaması 
için aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken performans kriterleri bulu
nup bulunmadığına karar vermektedirler. Müzakereler açılırken, Birlik fasılların 
geçici olarak kapatılması için gerekli performans kriterleri de dahil olmak üzere 
ortak tutumunu ortaya koymaktadır. 

Performans kriterleri beşinci genişlemeden alınan dersler sonucunda ortaya 
konmuş yeni araçlardır. Amaçları, aday ülkeleri gerekli reformları erken bir aşa
mada gerçekleştirmek konusunda teşvik etmek yoluyla müzakerclerin niteliğini 
geliştirmcktir. Performans kriterleri ölçülebilir olup, her müktesebat başlığının te
mel öğeleriyle ilgilidirler. Genel olarak, açılış kriterleri gelecekteki uyum için 
(strateji ve eylem planları gibi) temel hazırlık gerektiren adımları ve mükteseba
ta uyumu yansıtan ahdi yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususları ile ilgilidir. 
Kapanış kriterleri esasen yasal önlemler, idari ve hukuki kurumlar ve müktcseba
tın uygulanmasına dair performansın değerlendirilmesiyle ilgilidir. Ekonomik 
alandaki fasıllarda da işleyen bir pazar ekonomisi olma kriteri söz konusudur. 

Şayet bir aday ülke müzakere edilmekte olan bir fasıldaki açılış kriterlerini 
karşılayamaz hale gelmişse, Komisyon bu fas ıl daki müzakerelerin askıya alınma
sını önerebilir. Eğer bir aday ülke geçici olarak kapatılmış bir fasıldaki kapanış 
kriterlerini yerine getircmcz hale gclmişsc, Komisyon üye ülkelere bu fasıldaki 
müzakcrclerin yeniden açılmasını önerebilir. 

Birlik, müzakere sürecindeki ülkelerin hem siyasi kriterleri yerine getirmesini 
hem de müzakereler boyunca daha yüksek standartiara ulaşma yönünde çaba gös
termesini beklemektedir. Siyasi kriterler başlığı altındaki hususlara yönelik geliş
meler hakkında ülkelerle gerçekleştirilecek diyalogun sonuçları müzakere süreci
ne aktan lacaktır. Komisyon diyalogu üye ülkelerle birlikte hazırlayacak ve onlara 
ilgili Konsey birimleri aracılığıyla rapor sunacaktır. Ayrıca, mevcut müzakere çer-

339 



çevesi siyasi konuların ele alınacağı Yargı ve Temel Haklar faslım içermektedir. 
Bu, kritik alanlardaki ilerlemenin yakından izlenmesine imkan verecektir. 

Mevcut müzakere çerçeve belgeleri özgürlük, demokrasi, temel insan hak ve 
özgürlüklerine saygı ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin ciddi ve devamlı bir bi
çimde ihlal edilmesi durumunda katılım müzakerelerinin askıya alınabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Siyasi reformlara yönelik artan dikkat katılım müzakerele
rinin kalitesini arttıracak ve aday ülkelerde yapılması gereken reformları hareke
te geçirecektir. 

Bundan böyle, ülkelerin ekonomik reformlarıyla ilgili diyalogun sonuçları 
müzakere sürecine aktarılacaktır. Komisyon diyalogu üye ülkelerle birlikte hazır
layacak ve onlara ilgili Konsey birimleri aracılığıyla rapor sunacaktır. Bu diyalog, 
ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi ve AB ekonomileriyle uyum sağlama 
alanlarına odaklanacaktır. Katılım öncesinde ülkelerin işleyen pazar ekonomilcri
ne sahip ve iç pazarda rekabet edebilecek durumda olmaları temel önemdedir. Ka
tılım öncesi yardımlar bu hedeflerin gerçekleştirilmesine odaklanacaktır. 

3.2. Katılım öncesi strateji 

Katılım Ortaklıkları ve Avrupa Ortaklıkları, katılım öncesi stratejinin temel 
unsurlandır. Ortaklıklar, ülkelerin AB üyelik hedefine doğru ilerleme sağlamala
n için gereken öncelikleri, Komisyon'un ilerleme raporlarında yer alan bulgular 
temelinde belirlemektedir. Ortaklıklar, sözkonusu öncelikierin yerine getirilmesi
ne yönelik verilen AB desteğinin de çerçevesini çizmektedir. Mevcut Ortaklıklar 
Konsey tarafından bu yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Komisyon bunları 2007 
sonunda gözden geçinneyi öngörmektedir. Halihazırda Komisyon, bağımsızlık 
sonrasında Karadağ'a yönelik olarak bir Avrupa Ortaklığı önermektedir. 

Katılım Öncesi Yardım Aracı 

I Ocak 2007'den itibaren Komisyon, modernleşme, reform ve müktesebata 
uyumu teşvik etmek için "Katılım Öncesi Aracı (IPA)" adında yeni bir mali araç
tan yararlanacaktır. IPA, Phare, Cards, Ispa ve Sapard gibi önceki destek araçla
nnın tümüyle yerine geçecektir. Aday ve potansiyel aday ülkeler yeni araçtan ya
rarlanma ya eşit derecede ehildirler. Kurallann ve prosedürlerin standartlaştırılma
sı ve daha fazla esneklik sağlanması, tahsis edilen AB fonlarının daha etkili ol
masını sağlayacaktır. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye önümüzdeki yedi yıl içe
risinde yaklaşık I I ,5 milyar Euro tahsis edilecektir. Her ülke ve her temel tahsi
sat alanına yönelik endikatif IPA fon miktarlarını gösteren çok yıllı mali çerçeve, 
Komisyon tarafından sunulmaktadır. 

Sırbistan, Karadağ ve Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'da çatışma 
sonrası yenidenimara ilişkin temel işler tamamlanmış olduğundan, Avrupa Yeni-
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den Yapılanma Ajansı 2008 sonuna kadar faaliyetlerini tedricen sona erdirecektir. 
Yardım düzenlemeleri, yeni realitcler ışığında gözden geçirilerek, Komisyon De
legasyonları ve buna hazır olan ülke makamlarınca devralınacaktır. IPA, Avrupa 
Yatırım Bankası, Avrupa imar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve diğer 
uluslararası fınans kuruluşlarıyla daha yakın eşgüdüm imkanı da yaratacaktır. Ko
misyon, mevcut işbirliği temelinde ortaklarıyla beraber en maliyet-etkin hibe ve 
kredi karışımının bölgenin modemlcşmesi ve kalkınması yolunda kullanılmasını 
sağlayacaktır. 

Batı Balkanlar'a yönelik yol haritasının uygulanması 

Batı Balkan ülkelerinin tümü, Komisyon'un geçen yıl sunduğu yol haritası te
melinde Avrupa perspektifi yolunda ilerleme kaydetmişlerdir. Her ülke, kendi 
gerçekleştireceklerine bağlı olarak, gerekli şartları karşıladığı ölçüde bu hedef 
doğrultusunda ilerlemektedir. Ülkenin özellikle İstikrar ve Ortaklık Anlaşma
sı'ndan doğan yükümlülüklerini (ticari hükümler dahil) tatminkar ölçüde yerine 
getirmesi, AB'nin üyelik başvurusunu değerlendirmesinde temel unsuru teşkil 
edecektir. Mart 2006 Salzburg toplantısında AB, Selanik Gündemi temelinde Ba
tı Balkan ülkelerinin geleceğinin AB içerisinde olduğuna bağlılığını yinelemiş ve 
bu ülkelere bölgesel işbirliği süreçlerine daha çok sahip çıkmaları çağrısında bu
lunmuştur. Batı Balkanlar'da bölgesel işbirliği, uzun vadede istikrar, ekonomik 
kalkınma ve uzlaşı bakımından önemini sürdürmektedir. 

Güneydoğu Avrupa ülkeleri bu yıl Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci teme
linde daha fazla sahiplenecekleri yeni bir oluşum yaratmayı kararlaştırmışlardır. 
Bu kapsamda, Güneydoğu Avrupa yetkililerinin uluslararası toplum temsilcileriy
le bir araya gelmelerini sağlayacak bir Bölgesel İşbirliği Konseyi kurulması ön
görülmektedir. Komisyon sözkonusu süreci kuvvetle desteklemektedir. Komis
yon, Enerji Topluluğu Anlaşması ve Avrupa Ortak Havacılık Alanı Anlaşmasının 
2006 yılında yürürlüğe girmesini de memnuniyetle karşılamaktadır. 

AB, öğrenci ve araştırmacılar için daha çok sayıda burs sağlanması ve vize iş
lemlerinin kolaylaştırılması yoluyla halklar arasındaki temasları teşvik edecektir. 
Hırvat vatandaşları kısa süreli kalışlarda vizeden muaftırlar. Komisyon, bölge ül
keleriyle 2007'dc sonuçlandırmak üzere vize kolaylığı anlaşmaları müzakere et
mek konusunda Konsey'den yetki talep etmiştir. Öneri, AB'nin geri kabul anlaş
ması imzaladığı Arnavutluk hariç olmak üzere, geri kabulü de kapsamaktadır. Bu
nun yanısıra AB enerji, ulaştırma ve ekonomik işbirliği gibi önemli alanlarda des
tek sağlamayı sürdürecektir. 

Güneydoğu Avrupa ülkeleri, aralarında bir bölgesel serbest ticaret anlaşması 
imzalanması konusunda Nisan 2006'da müzakerelere başlamışlardır. Sözkonusu 
anlaşmanın 2006 sonunda sonuçlandıniması hedeflenmektedir. Komisyon ve İs-
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tikrar Paktı bu süreci kuvvetle desteklemektedir. AB yakında Hırvatistan ve Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ile ve mütcakibcn diğer ülkelerle mevcut olan 
anlaşmalarına, ticarette çapraz menşc kümülasyonuna başvurulmasına ilişkin bir 
öneri getirecektir. Bu, bölgede ticareti ve yatırımı geliştirici etki yaratacaktır. Ar
navutluk, Hırvatistan ve eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya Dünya Ticaret 
Örgütüne üycdirler. Dünya Ticaret Örgütüne üyelik yolunda Bosna-Hersek, Ka
radağ ve Sırbistan'ın yakın vadede gösterecekleri çabalar, bölgesel ticari bağlan
tılarını derinleştirmelerine, ekonomik reformları gerçekleştirmelerine ve müstak
bel İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarını uygulamalarına katkıda bulunacaktır. 

4. KAMUOYUNUN GENİŞLEMEYE DESTEGİNİN SAGLANMASI 

Genişleme gündemi, Birliğin yukarıda özetlenen sorunların çoğuna eğilmesi
nin imkan ve yollarını sağlamaktadır. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye sunulan 
tam üyelik perspektifi, bu ülkelerdeki reformların hayata geçirilmesinde önemli 
bir katalizör işlevi görmektedir. Büyüme, istikrar ve güvenlik bakımından AB 
için kayda değer yararları mevcuttur. Ancak, bu yararların kamuoyuna daha iyi 
izah edilmesi gerekmektedir. Vatandaşiara kulak verilmesi, kaygıianna eğilinme
si ve verisel bilgi sunulması şarttır. Üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Komis
yon'un desteğini alarak önderlik etmelidirler. Üye ülkeler, halka en yakın olan 
bölgesel ve yerel makamların ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla, genişle
me politikasının genişlemiş AB'nin tüm vatandaşlarına sağladığı faydaları izah 
etmelidir! er. 

Kamuoyunun genişlemeye desteğinin sağlanması bakımından, karşılıklı anla
yışın geliştifilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla Komisyon, 2005 yılında aday 
ve potansiyel aday ülkeler ile AB arasında bir sivil toplum diyalogu girişimi baş
latmıştır. Bu program, öğrenci değişimi, inceleme gezileri ve kadın örgütleri, sen
dikalar ve iş çevreleri arasında ziyaretler yoluyla sivil toplumlar arasındaki ileti
şimi teşvik etmeyi hedeflemektedir. 

Komisyon aşağıda kayıtlı önlemleri alacaktır: 

- Komisyon şeffaflığın artırılınasını desteklemektedir. Komisyon, tarama ra
porlarının, fasılların müzakereye açılması için performans kriterlerinin ve nihai 
AB ortak tutumlarının kamuoyuna açıklanmasını önermektedir. 

- Komisyon, halihazırda Türkiye ve Batı Balkan ülkelerine yönelik yapılan 
çalışmaları geliştirerek, sivil toplum diyaloguna olan desteğini artıracaktır. 

- Komisyon, eğitim, araştırma ve kültür gibi alanlardaki "halktan halka" te
masların gelişmesini teşvik edecektir. 

- Komisyon, kamuoyunda genişlemeye ilişkin havayı izlemeye devam edecek 
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ve kamuoyunun endişelerine kulak verecektir. Komisyon, üye ülkelerdeki Tem
silcilikleri ve aday ile potansiyel aday ülkelerdeki Delegasyonları aracılığıyla, ge
nişleme politikasını daha etkili bir şekilde izah edecektir. 

- Komisyon, genişleme politikası konusunda kamuoyuna ve özel ilgi sahiple
rine yönelik kullanıcı dostu biçimde ve yalın bir dille hazırlanmış bilgileri, özel
likle hedef kitlelere yönelik internet siteleri yoluyla ulaştıracaktır. Komisyon ay
rıca, koşulluluk ve etki değerlendirmesi çalışmalarının nasıl kullanıldığı gibi pra
tik hususları izah edecektir. 

S. 2007'DEKİ ÖNEMLİ SINAVLAR 

5.1. Beşinci genişlemeden kalan sınavlar 

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve Ada'nın birleşmesi önemli bir sı
nav oluşturmaya devam etmektedir. Komisyon, BM çerçevesinde kapsamlı bir 
çözüme götürecek sürecin canlandırılması yönünde Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
toplumlarının liderlerinin 2006 yılında attıkları adımları memnuniyetle karşıla
maktadır. Bu çabalara 2007 yılında önemli ivme verilmesi gerekmektedir. 

Komisyon, geçmişte olduğu gibi bugün de bu yöndeki çabaları desteklemeye 
hazırdır. Konsey, Kıbrıslı Türklerin İzolasyonunun sona erdirilmesi yönünde Ko
misyon tarafından önerilen üç tcdbirin ikisini kabul etmiştir. Yeşil Hat Tüzüğü 
çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların yanı sıra AB vatandaşlarının Ada 
çapında serbest dolaşımı sağlanmıştır. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım 
programı kabul edilmiş olup uygulanmaktadır. Komisyon tarafından önerilen 
Kıbrıs'ın kuzey kesimiyle doğrudan ticaret konusundaki Tüzük kabul edilmeyi 
beklemektedir. Tüzüğün süratle kabul edilebilmesi için çabaların artırılınasına ve 
uzlaşma ruhuna ihtiyaç bulunmaktadır. 

5.2. Aday Ülkeler 

Hırvatistan 

Hırvatistan 2006'da siyasi ve ekonomik kriterler ilc İstikrar ve Ortaklık An
laşmasının uygulanması bağlamında ilerleme kaydetmeye devam etmiştir. 

2007'de karşılaşılacak en önemli zorluk, özellikle yargı ve kamu yönetimi refor
mu, yolsuzluklamücadele ve ekonomik reform gibi kilit alanlarda reformların hı
zının artırılması olacaktır. Hırvatistan'ın devlet yardımları ve gayrimenkul gibi 
alanlarda sorumluluklarını titiz bir şekilde yerine getirerek AB ile bütünleşme yo
lundaki ivmesini korumasına ihtiyaç vardır. Hırvatistan'ın yasal alanda uyum 
programına devam etmesi ve idari kapasitesini daha da geliştirmesi gerekmekte
dir. 

İyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel işbirliği kilit önem taşımaya devam etmek-
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te olup, sınırların çizilmesi başta olmak üzere kalan önemli ikili sorunlara çözüm 
bulunmasına öncelik verilmelidir. Atınlık hakları ve mültccilcrin geri dönmesi 
konuları sürekli yakın ilgi gerektirecektir. 

Hırvatistan ilc katılım müzakereleri iyi başlamıştır. Hırvatistan tarama toplan
tıları sonrasında birçok alanda mevzuatını uyuıniaştırma yönünde önemli adımlar 
atmıştır. İdari kapasitesini geliştirme sürecine devam etmektedir. Bu ilerlemenin 
devamı getirildiği ve Hırvatistan yukarıda kayıtlı sınavları ele aldığı takdirde, 
müzakerelerin iyi bir hızda sürmesi beklenebilir. 

Türkiye 

Türkiye, özellikle 9. Reform Paketinde yer alan bazı unsurların yakın zaman
da kabulüyle birlikte 2006 yılında reform sürecinde ilerleme kaydetmeye devam 
etmiştir. Buna ilaveten işkence ve kötü muamele vakaları, bu konuda Güney Do
ğu'daki durum endişeleri artırınakla birlikte, sıfır hoşgörü politikasıyla uyumlu 
bir şekilde azalmaktadır. Ancak reformların sürati yavaşlamıştır. 2007'dc ülke ça
pında reformlara ivme kazandırılması yönünde kararlı çabalar gösterilmesi önem 
taşımaktadır. Ceza Kanununun 301. maddesinin kaldırılması veya değiştirilmesi 
ve genelde mevzuatın Avrupa standartlanyla uyumlaştırılması suretiyle ifade öz
gürlüğünün gecikmeksizin güvence altına alınması gerekmektedir. İ fade özgürlü
ğünün yanı sıra dini özgürlükler, kadın hakları, azınlık hakları ve sendikal haklar 
alanında da daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Silahlı kuvvet
lerin üzerinde demokratik sivil kontrol tesis edilmesi, kanunların tatbiki ve adli 
uygulamaların reform sürecinin ruhuyla daha uyumlu hale getirilmesi gerekmek
tedir. Aynı zamanda, Türkiye'nin Güney Doğu'daki ciddi ekonomik ve sosyal 
problemlere eğilmesine ve Kürt nüfusun hak ve özgürlüklerden tam olarak yarar
lanmasını sağlamasına ihtiyaç vardır. 2006 Ocak ayında kabul edilen Katılım Or
taklığı Belgesi, reformlarla ilgili sağlanan gelişme açısından ölçü olmaya devam 
etmektedir. İyi komşuluk ilişkileri kilit önemdedir. Komisyon, siyasi kriterlerle il
gili izlemesini yoğunlaştıracaktır. 

Avrupa Topluluğu ve Üye Ülkelerinin 21 Eylül 2005 tarihli deklarasyonunda 
da belirtildiği üzere, AB, Türkiye'nin Ankara Anlaşmasına Ek Protokolün ayrım
cılık yapılmaksızın tam olarak uygulamasını ve ulaşım araçlarına yönelik kısıtla
malar dahil, malların serbest dolaşımı üzerindeki tüm engellerin kaldırmasını 
beklemektedir. Bu yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemesi müzakerele
rin genel seyrini etkileyecektir. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği tak
dirde, Komisyon Aralık'taki AB Zirvesinin öncesinde konuyla ilgili tavsiyelerde 
bulunacaktır. Katılım Ortaklığı Belgesinde de belirtildiği üzere, Türkiye'nin tüm 
AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerini bir an önce normallcştirmc yönünde somut 
adımlar atması da gerekmektedir. 

344 



Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya 

Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'nın Aralık 2005'tc aday ülke olarak 
kabul edilmesi, bu ülkenin reformlar sonucu elde ettiği kazanımların tasdikini teş
kil etmektedir. Bu, ülkenin Avrupa perspektifi yolunda yerine getirmesi gereken 
reformları sürdürmesini de teşvik etmiştir. 

Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya 2006 yılı içinde düşük bir hızla da ol
sa ilerleme kaydetmeye devam etmiştir. Temmuz ayında yapılan seçimler genel 
olarak uluslararası standartiara uygun şekilde gerçekleşmiştir. Tespit edilen eksik
liklerin çözümü için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 

Hükümet, polis ve yargı reformu, yolsuzluklamücadele ve İstikrar ve Ortak
lık Anlaşmasının tam olarak uygulanmasında hala belirli zorluklar yaşamaktadır. 
Ohrid Anlaşmasının devam etmektc olan uygulaması, reformlar için gerekli 
olumlu ortamın güçlendirilmesi açısından zaruridir. Reform çalışmalarının işbir
liği ve siyasi mutabakat temelinde önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi önem 
taşımaktadır. Katılım sürecinde ilerleme sağlamak doğrultusunda, kilit alanlarda
ki reformların hızlandırılmasına öncelik verilmelidir. 

5.3. Potansiyel Aday Ülkeler 

Arnavutluk 

Arnavutluk, özellikle komşu ülkelerdeki duruma ilişkin ölçülü tutumu sayc
sinde bölgedeki istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. AB'nin Arnavut
luk'la ilişkileri bu yıl İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının imzalanmasıyla ilerleme 
kaydetmiştir. Bu aşamada öncelik verilmesi gereken husus 1 Aralık 2006'da yü
rürlüğe girecek ticari meselclerlc ilgili Ara Anlaşma 'nın uygulanmasına odaklan
maktır. Arnavutluk AB'nin desteğiyle yolsuzlukla ve örgütlü suçlada mücadele
nin yanı sıra siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar sürecinde karşılaştığı zorluk
ların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Bu konular önümüzdeki dönemde de ön
celik taşımaya devam edecektir. 

Bosna Hersek 

Avrupa perspektifi, ülkedeki tüm tarafları polis reformu dahil siyasi ve eko
nomik reformları gerçeklcştirmeyc teşvik etmek açısından hayati öncmdcdir. Es
ki Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam işbirliği, bu ülkenin 
AB'ye yakınlaşabilmcsine ait koşulluluk açısından kilit önemdcdir. Yüksek Tem
silciliğin kaldırılması, halkın ve ülke kurumlarının ortak geleceklerine sahip çık
malarına katkı sağlayacaktır. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması konusundaki müza
kerelerin tamamlanması ve uygulanması ülkenin Avrupa perspektifini güçlendi
recektir. Koşullar yerine getirildiği takdirde, bu müzakereler bir-iki ay içerisinde 
tamamlanabilecektir. Anayasal gelişim daha işlevsel, sürdürülebilir ve demokra
tik bir devlet inşa etmek için şarttır. Yüksek Temsilciliğe son verilmesinin ardın-
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dan AB'nin ülkede ilerideki temsili konusunu ele alması gerekecektir. 

Karadağ 

Karadağ AB ile mutabakatla vanlan şartlar altında hür ve adil şekilde yapılan 
referandumun ardından Haziran 2006'da bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlı
ğın ardından Karadağ, Konsey tarafından hızla kabul edilen yeni direktifler çer
çevesinde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakerelerine başlamıştır. Karadağ, 
AB ile birlikte çalışmak suretiyle, katılım öncesi sürecin istikrarlı ve güvenli or
tamında devlet inşası sırasında karşılaşacağı zorluklarla mücadele fırsatı yakala
mıştır. 

İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına ilişkin müzakereterin önümüzdeki aylar 
içinde sonuçlandıniabi tmesi için reformların hızının sürdürülmesi ve Eski Yugos
lavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğine devam edilmesi önem ta
şımaktadır. İlerieyebilmesini temincn Karadağ'ın kurumlarını yeterli ölçüde güç
lendirmesi için atması gereken çok adım vardır. Kilit önlemler bu bildirimle bir
likte önerilen Avrupa Ortaklığında yer almaktadır. Karadağ'ın İstikrar ve Ortak
lık Anlaşmasının uygulanması bakımından idari kapasitesini güçlendinnesi ge
rekmektedir. 

Sırhistan 

Sırbistan'ın, Karadağ'ın bağımsızlığı konusundaki yapıcı yaklaşımı takdirlc 
karşılanmaktadır. Yeni Anayasa ülkenin yönetim sisteminin güçlendirilmesinin 
yolunu açmalıdır. Sırhistan geçen yıl içinde makrockonomik istikrarın sağlanma
sı, özelleştirmenin sürdürülmesi ve doğrudan yabancı yatırım çekilmesi hususla
rında başarı kaydetmiştir. AB ilc ekonomik entegrasyon ilerlcmiştir. Sırhistan ay
rıca, idari reform konusunda da gelişme kaydetmiştir. Sırp yönetimi, AB ilc yü
rüttüğü İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına ilişkin müzakereler sırasında güçlü ku
rumsal kapasitesini ortaya koymuştur. Bu, Sırhistan İOA müzakerelerine yeniden 
başlanması için koşulu yerine getirdiği zaman ülkenin AB yolunda bölgedeki di
ğer ülkelere yetişme kapasitesi açısından olumlu bir işarettir. 

Komisyon, Sırhistan 'ın mevcut siyasi şartlar altında karşı karşıya olduğu zor
lukların bilincindedir. Sırbistan'ın Kosova konusunda yapıcı bir yaklaşım benim
sernesi gerekmektedir. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi ile 
tam bir işbirliği sağlanması şartı yerine getirildiğinde, İstikrar ve Ortaklık Anlaş
masına ilişkin müzakerelerc bir an önce başlanması ve müzakcrelerin hızla so
nuçlandırılması yoluyla, AB'ye katılım perspektifinin Sırp halkı için inandırıcı ve 
görünür hale getirilmesi gerekmektedir. AB ayrıca vize kolayiaştırma düzenleme
leri aracılığıyla ve Sırbistan'ın eğitim, araştırma ve kültür gibi alanlardaki Toplu
luk programianna artan oranda katılımına destck olmak suretiyle, Sırp halkını 
Avrupa'ya yakınlaştınnak amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır. 
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Kosova 

AB, standartları izlemek, yardım sağlamak ve UNMIK'le çalışmak ve bunla
rın yanı sıra BM Genel Sekreteri 'nin Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari himayesin
de yürütülen statü sürecine destek vermek suretiyle Kosova ilc ilgilcnmcyc de
vam etmiştir. AB, bu konudaki kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından alınma
sını takiben, nihai statünün oluşturulması ve uygulanması konularında önemli bir 
rol üstleneeektir. 

Nihai statü siyasi ve hukuki açıdan sarih olmalı ve Kosova'nın gelecekteki 
gelişimi bakımından net bir vizyon içermclidir. Kosova'nın statü sorunu kendine 
özgü bir niteliğe sahip olup, bu çerçevede herhangi bir emsal teşkil etmemekte
dir. 

Bu durum Kosova makamiarına hukukun üstünlüğü, ekonomi ve kamu yöne
timi gibi önemli alanlarda gereken reformlarda ilerleme kaydcdcbilmcleri için iv
me kazandıracak ve sorumluluğun liNMIK'ten Kosova makamiarına devredil
mesine zemin hazırlayacaktır. Azınlık hakları ve azınlıkların Kosova kurumlan
na katılımı hayati bir konu olmaya devam etmektedir. 

Avrupa perspektifi, ilgili tüm taraflara AB içinde ortak bir gelecek vizyonu 
sağlanabilmesi açısından hayati önemdcdir. 

6. SONUÇ VE TAVSiYELER 

Yukarıdaki analiz temel alınarak, Komisyon aşağıda sunulan sonuçları öner
mektedir: 

1. AB'nin genişleme politikası konsolidasyon, koşulluluk ve iletişim şeklin
deki üç ilkeye dayanmaya devam etmektedir. AB, katılım sürecine dahil olan ül
kelere yönelik taahhütlerine sadıktır, ancak herhangi bir yeni taahhüt üstlenme 
konusunda tcmkinlidir. Katılım sürecinin sürati aday ülkedeki reformların hızına 
bağlıdır. 

2. Mevcut genişleme stratejisi, AB'nin yeni üyeleri entegre etme kapasitesini 
güvence altına alacak araç ve yöntemlerle birlikte, genişleme konusunda yenilen
miş bir uzlaşının temelini oluşturmaktadır. 

3. AB'nin yeni üyeleri entegre etme kapasitesini iki unsur belirlemektedir: 

- AB'nin işleme kapasitesini güvence altına almak suretiyle Avrupa entegras
yonunu güçlendirecek ve derinleştirecek ivmenin devam ettirilmesi. Bu hem 
mevcut hem müstakbel AB vatandaşlarının yararınadır. 

-Aday ülkelerin belirlenen titiz koşulları yerine getirmek suretiyle Birliğe ka
tıldıkları zaman tam üyelik koşullarını yerine getirmeye hazır olmalarının teminat 
altına alınması. Bu husus Komisyon tarafından sıkı koşulluluk temelinde değer-
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lendirilmektedir. 

4. AB'nin entegrasyon kapasitesi katılım sürecinin tüm kilit aşamalarında 
gözden geçirilecektir. Komisyon, üyelik başvurularıyla ilgili ve katılım müzake
releri sürecindeki görüşlerinde, katılımın kilit siyasa konularına yapacağı etki de
ğerlendirmeleri sunacaktır. Bu, Üye Ülkelere, gerekli olduğu hallerde, geçiş süre
leri ve diğer düzenlemeler dahil ilgili fasılların müzakerelerine ilişkin AB ortak 
tutumlarının belirlenmesinde de yardımcı olacaktır. 

5. İlerideki katılımların bütçesel etkilerini değerlendirirken, Komisyon tarım 
ve uyum politikaları başta olmak üzere kilit politikalar üzerindeki etkilerini incc
Ieyecekıir. 

6. AB genişleme gündemini sürdürürken kendi gelişimini devam ettirebilmc
yi ve derinleştirmeyi teminat altına almalıdır. Genişlemiş bir AB'nin karar alma 
etkinliğinin geliştirilmesi için kurumsal reforma ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni bir 
ülkenin Birliğe katılmaya hazır hale gelmesinden önce yeni bir kurumsal anlaşma 
üzerinde uzlaşılmış olması gerekmektedir. 

7. Komisyon, katılım sürecinin kalitesini daha da geliştirecektir. Performans 
kriterleri fasılların müzakereye açılması ve kapanması için konulabilir ve münfe
rit fasılların müzakeresinin askıya alınmasının veya müzakereye yeniden açılma
sının temelini hazırlar. Siyasi ve ekonomik diyalog sürecinin sonuçları müzakere 
sürecine dahil edilecektir. Yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele gibi zor konu
lar katılım sürecinin erken aşamalannda ele alınmalıdır. 

8. Komisyon, şeffaflığın artırılması için etki değerlendirmesi, tarama raporla
rı, fasılların müzakcreye açılmasıyla ilgili performans kriterleri ve müzakerelcre 
ilişkin AB ortak tutum kağıtlan gibi kilit müzakere belgelerinin kamuoyuna açık
lanmasını tavsiye etmektedir. 

9. Genişleme için kamuoyunun desteğinin sağlanması şarttır. Bu desteği gü
vence altına almak için sürecin ciddiyetini ve koşulların sıkılığını devam ettirmek 
gerekmektedir. Bu, AB'nin entegrasyon kapasitesine duyulan güven açısından da 
geçerlidir. Ayrıca, genişlemeyi daha iyi izah etmek zorundayız. Vatandaşların din
lenmesi, endişelerinin uygun politikalarla ele alınması ve somut verilere dayalı 
bilgi sağlanması önem taşımaktadır. Üye ülkelerin bu konuda öncü rolü vardır. 
Komisyon, Avrupa Parlamentosu, ulusal , bölgesel ve yerel makamlar ve sivil 
toplum ile birlikte kendi üzerine düşen görevi yerine getirecektir. 

1 O. Hırvatistan katılım müzakerelerine iyi bir başlangıç yapmıştır. Bu ülke, ta
ramanın ardından mevzuatını uyuıniaştırma yönünde önemli adımlar atmıştır ve 
idari kapasitesini geliştirme sürecindcdir. Ancak Hırvatistan'ın yargı reformu, 
yolsuzlukla mücadele, ekonomik reform gibi temel sorunlarla mücadele edebil
mek için çabalarını artırması ve Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahke-
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mesi ilc tam işbirliğini devam ettirmesi gerekmektedir. İyi komşuluk ilişkileri ve 
bölgesel işbirliği kilit öncmdedir. 

1 1. Türkiye Kopcnhag kriterlerini yeterli ölçüde yerine getirmeye devam et
mektedir ve siyasi reformlarını sürdürmüştür. Ancak reformların sürati geçen yıl
da yavaşlamıştır. Başta ifade özgürlüğü olmak üzere, kayda değer ilave çaba ya ih
tiyaç bulunmaktadır. Gayrımüslim dini cemaatterin hakları, kadın hakları, sendi
kal haklar ve silahlı kuvvetler üzerinde sivil kontrol konularında da ilave iyileş
tirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisi olarak te
lakki edilebilir ve üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetini geliştirmiştir. İyi 
komşuluk ilişkileri kilit öııemdedir. 

12. Avrupa Topluluğu ve Üye Ülkelerinin 21 Eylül 2005 tarihli dcklarasyo
nuııda da belirtildiği üzere, AB, Türkiye'nin Ankara Anlaşmasına Ek Protokolüıı 
ayrımcılık yapılmaksızın tam olarak uygulamasını ve ulaşım araçlarına yönelik 
kısıtlamalar dahil, malların serbest dolaşımı üzerindeki tüm engelleri kaldırması
nı beklemektedir. Bu yükümlülüklcrin tam olarak yerine getirilmemesi müzake
reterin genel seyrini etkileyecektir. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği 
takdirde, Komisyon Aralık'taki AB Zirvesinin öncesinde konuyla ilgili tavsiye
lerde bulunacaktır. Katılım Ortaklığı Belgesinde de belirtildiği üzere, Türkiye'nin 
tüm AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerini bir an önce normalleştirmc yönünde so
mut adımlar atması da gerekmektedir. 

13. Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya'nın Aralık 2005'te aday ülke ola
rak tanınması bu ülkedeki reformların başarısını tasdik etmiştir. Bu ülke 2006 yı
lında daha yavaş olmakla birlikte ilerlemesini sürdürmüştür. Bütün Batı Balkan 
ülkeleri geçtiğimiz yıl Komisyon tarafından sunulan yol haritasını takiben ilerle
me göstermişlerdir. Her ülke kendi koşulları çerçevesinde ilerlemcktedir. Bir ül
kenin İstikrar ve Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini (ticaretle 
ilgili olanlar dahil) yerine getirmektc tatminkar başarı sağlaması AB'nin herhan
gi bir üyelik başvurusunu ele alması için şarttır. 

349 



Birliğin yeni üyeleri entegre etme kapasitesine ilişkin özel rapor 

GİRİS 

Bu belge, AB Komisyonu'nun 2006 genişleme strateji belgesinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. AB Konseyi 'nin 2006 Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantısındaki 
talebi üzerine, bu belge AB'nin yeni üyeleri entegre etme kapasitesine ilişkin or
ta ve uzun vadeli konular üzerine yoğunlaşmış tır. Bu rapor, Birliğin, dünyanın bu
gün karşılaştığı güçlükler karşısında, genişleme gündemini uygularken, politika
lar ve kurumlar açısından kendi gelişimini sürdürmesine ve derinleştirmesine yö
nelik bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

1993 yılı Kopcnhag Zirvesinde AB Konseyi, "Avrupa bütünleşmesinin ivme
sini korurkcn, Birliğin yeni üyeleri kabul etme kapasitesinin, hem Birliğin hem de 
aday ülkelerin ortak çıkarları açısından önemli bir mülahaza olduğunu" karara 
bağlamıştır. Komisyon'un 2005 Strateji Belgesinde ifade edildiği ve Haziran 
2006 AB Zirvesinde teyit edildiği üzere, genişlemenin hızı, AB 'nin entegrasyon 
kapasitesini dikkate almalıdır. 

AB, genişleme gündemini uygularken, kendi gelişimini sürdürmek ve derin
leştirrnek durumundadır. Genişlemiş AB'de karar almanın etkinliğini artırmak 
için kurumsal reforma ihtiyaç vardır. Bir sonraki müstakbel üyenin Birliğe katıl
maya hazır olmasından önce yeni bir kurumsal anlaşmaya varılmış olması gerek
mektedir. 

Genişleme, ortak ilkeler, kurallar ve kurumlara dayanan bir projeyi paylaş
mak anlamına gelmektedir. Birliğin, kurumlar arasında adil bir denge içerisinde 
hareket edip karar almaya, bütçe sınırları içinde kalmaya ve iyi işleyen ve hedef
lerine ulaşan iddialı ortak politikaları uygulamaya yönelik hareket etme ve karar 
alma kapasitesini korumaya ihtiyacı vardır. 

AB'nin hazmetme kapasitesi, ya da entegrasyon kapasitesi, Birliğin politika
larının ve kurumlarının gelişimi ve adayların iyi hazırlanmış üye ülkelere dönü
şümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Müstakbel üyelerin Birliğe katılma kapa
siteleri, kesin koşulluluk çerçevesinde Komisyon tarafından titiz biçimde değer
lendirilmektedir. Entegrasyon kapasitesi, Antlaşmalarla belirlenmiş siyasi ve si
yasa hedeflerine hale) getirilmeden, AB'nin belirli bir anda veya belirli bir dö
nemde yeni üyeler kabul edip edemeyeceğiyle ilgilidir. Bu itibarla, her şeyden ön
ce işlevsel bir kavramdır. Komisyon geleecktc katılım sürecinin her kilit nokta
sında etki değerlendirmeleri hazırlayacaktır. Bu etki değerlendirmeleri yapılırken, 
her ülkenin spesifik özellikleri dikkate alınacaktır. 
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AB, beş defa genişleyerek 6'dan 25 ve yakında 27 üye ülkeye ulaşmıştır. Bu 
genişlcmclcr, demokrasi, insan hakları ve istikrarı Kıta çapında güçlendirerek Av
rupa'nın birleşmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Ekonomik ve sosyal uyum, 
dış ilişkiler ve çevrenin korunması konularında yeni AB politikalarının gcliştiril
mcsini teşvik etmişlerdir. İç pazar, Schcngen bölgesi ve Euro buna paralel olarak 
geliştirilmiştir. Bulgaristan ve Romanya'nın üye olmalarıyla yakında tamamlana
cak olan 2004 genişleme süreci, AB'nin dünyadaki ağırlığını artırmış, ticaret, ya
tırım ve ekonomik büyüme alanlarında belirgin ekonomik getiriler yaratmıştır. 
AB aynı zamanda, adalet, özgürlük ve güvenlik alanı örnek olmak üzere yeni po
litikalar oluşturmaya ve uygulamaya devam etmiştir. AB'nin genişlctilmesi, Av
rupa entegrasyonunun derinleştirilmesi sürecine paralel olarak ilcrlcmiştir. 

Bugünkü genişleme gündemi üç temel kavramdan oluşan bir stratejiyc dayan
maktadır: konsolidasyon, koşulluluk ve iletişim. Genişleme gündemi, AB'yc uza
nan yolun farklı aşamalarında bulunan Batı Balkanlardaki ülkeleri ve Türkiye'yi 
kapsamaktadır. AB Konseyince bu ülkelere gerekli koşulları yerine getirmeleri 
halinde AB üyesi olacakları yönünde açık bir pcrspekti f verilmiştir. Birlik, halen 
süreçte yer alan ülkelere yönelik mevcut taahhütlerine sadık kalırken, herhangi 
bir yeni taahhüt altına girmek hususunda tcmkinlidir. 

Bugün itibarıyla, gelecekte çok sayıda ülkenin cşzamanlı olarak AB'yc gir
mcleri mümkün görünmemektedir. Aday ve potansiyel adaylar, siyasi ve ekono
mik gelişmişlik ve idari kapasiteleri açısından önemli farklılıklar göstermektedir
ler. Müzakere öncesi hazırlıkların mevcut durumu dikkate alındığında, yeni katı
lımların orta ve uzun vadede gerçekleşmesi muhtemeldir. 

AB kendi gelişimini sürdürdüğü ve aday ülkeler üye ülke olarak üzerlerine 
düşen sorumlulukları yerine getircbildiklcri takdirde yeni üyeleri başarıyla kabul 
edebilir. AB vatandaşları, gündemdeki hususları daha iyi anlamak suretiyle yeni 
gcnişlcmclcrc hazır olmalıdırlar. Bu, kamuoyu algılaması bakımından sürecin de
mokratik meşruiyetini artıracaktır. Bu belgede ortaya konan yaklaşım aşağıdaki 
hususlar temelindedir: 

- AB'nin Avrupa entegrasyonunun ivmesini sürdürme kapasitesini güvence-
ye almak; 

- Aday ülkelerin titiz koşulları yerine getirmelerini sağlamak; 

- Daha iyi iletişim. 

AB'nin nihai sınırları konusu geçtiğimiz yıllarda gündeme getirilmiştir. Bu, 
Komisyon 'un bazı sonuçlar çıkarmasını sağlamıştır. 'Avrupalı' terimi, hepsi Av
rupa kimliğine katkıda bulunan coğrafi, tarihi ve kültürel unsurları bir araya ge
tirmektedir. Fikirler, değerler ve tarihi etkileşimin ortak tecrübcleri, basit ve za
man sınırlaması bulunmayan bir formül içerisine sıkıştırılamaz ve gelecek her 
neslin kendi değerlendirmesine tabidir. 
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Genişleme sürecinin hukuki temeli, "6( 1) Maddede ortaya konan ilkelere ria
yet eden her Avrupa ülkesi, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunabilir" hük
münü içeren Avrupa Birliği Antlaşmasının 49. Maddesidir. Ancak bu antlaşma 
hükmü, her Avrupa ülkesi başvuruda bulunmalıdır ya da AB her başvuruyu kabul 
etmelidir anlamına gelmemektedir. Avrupa Birliği her şeyden önce değerleri ile 
tanımlanır. 

AB'NİN ENTEGRASYON KAPASİTESİNİN KISA BiR TARİHCESİ 

Birlik, önceki gcnişlcmclcrindc yeni üyeleri entegre etme kapasitesini dcğer
Jcndirmiştir. Sözkonusu değerlendirme, Komisyonun üyelik başvurularına ilişkin 
görüş vermesiyle başlamıştır. Bu görüşler temelinde Konsey katılım müzakerele
rinin başlatılınasına karar vermiştir. Koınisyonca verilen görüşler, adayların AB 
politikalarını bcnimscınelcri dahil olmak üzere üyelik yükümlüklerini üstlenebil
me yeteneğini ölçmüştür. İlk dört genişlemede Komisyonca verilen görüşler, dö
nüşümlü Konsey Başkanlığı, mevcut ortak politikalar kapsamında net mali trans
ferler ve AB resmi dillerinin artması bağlarnındaki değişiklikler gibi konularda 
genişlernelerin Birliğe etkisinin genel bir değerlendirmesini de içermiştir. 

Komisyon 2004 yılında Türkiye ilc katılım müzakerelerinin açılması tavsiye
siyle birlikte, bu ülkenin olası üycliğiyle bağlantılı konular çerçevesinde bir çalış
ma sunmuştur. Sözkonusu çalışmada, katılıma ilişkin gerekli hazırlıkların gelecek 
onyıla teşmil olacağı öngörülmüştür. Çalışma, Türkiye'nin üyeliğinin bütçesel et
kileri üzerine öngörüler içermiş ve tarım, uyum, enerji, göç, dış sınırlar ve dış po
litika gibi özellikle güçlük yaşanabilecek alanları belirlcıniştir. 

Önceki genişlemeler için yapılan hazırlıklar çerçevesinde Komisyon, birçok 
üyelik başvurusunun benzerlik arzeden unsurlarının AB'ye olan etkilerini ayrı 
politika kağıtlannda incelemi ştir. Bu bağlamda Komisyon, AB kurumlannın güç
lendirilmesini, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesini ve ortak politikaların 
geliştifilmesini Avrupa bütünleşmesinin gereklilikleri olarak belirlemiştir. 

1997 yılında Komisyon, beşinci genişlemenin muhtemel etkilerini değerlen
dirmiş ve katılımın hazırlanması yönünde bütçe ve politika reformları önermiştir. 
"Agenda 2000"in kilit bir hedefi, AB politikalannın genişleme için hazır olmala
rını sağlamak olmuştur. 

Ekonomik alanda AB, ilk olarak Macaristan ve Polonya ile 1991 'de ve müte
akiben diğer ülkelerle Avrupa Anlaşmaları imzalayarak beşinci genişleme için er
ken aşamada hazırlık yapmaya başlamıştır. Sözkonusu anlaşmalar sayesinde AB 
süratle bu ülkelerin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. AB ile bu ülkeler ara
sındaki ikili sınai mamuller ticareti katılımdan çok önce serbestleştirilmiş, böyle
likle ekonomik entegrasyon büyük ölçüde kolaylaşmıştır. 
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Türkiye ile ekonomik entegrasyon, ekonomik reformlan ve dinarnizınİ artır
mış olan Gümrük Birliği sayesinde kolaylaşmıştır. Batı Balkan ülkeleri ise, tica
reti aşamalı olarak serbestleştiren ve ekonomik yardım sağlayan İstikrar ve Ortak
lık Anlaşmaları yoluyla hazırlanmaktadır. Merkezi Avrupa Serbest Ticaret Anlaş
ması'nın (CEFTA) eş zamanlı olarak genişlemesi ve modernizasyonu, Güneydo
ğu Avrupa'da ekonomik entegrasyonun daha da derinleştirilmesinin önünü aç
maktadır. 

Birliğin yeni üyeleri entegre etme kapasitesinin değerlendirilmesi süreci katı
lım müzakereleri esnasında da devam etmiştir. Komisyon, katılımların üye ülke
ler üzerinde olabilecek etkilerine ilişkin olarak bazı özel politika alanlarında ön
lemler tavsiye etmiştir. Beşinci genişlemede bunların arasında işçilerin serbest 
dolaşımı ve karayolu ulaştırmacılığı da yer almıştır. Komisyonun beşinci genişle
menin finansınanına ilişkin değerlendirmeleri, tarım ödemeleri dahil müzakerele
rin sonuçlandırılmasına temel sağlamıştır. 

Birlik, gelecekte üstleneceklcri üyelik yükümlülüklerine hazırlanmaları yo
lunda aday ülkelere destek sağlamıştır. Beşinci genişleme bağlamında bir katılım 
öncesi strateji oluşturmuştur. Katılım öncesi stratejinin unsurları arasında her ül
kenin sağladığı ilerlemenin yakından izlenmesi ve düzenli olarak rapor edilmesi, 
Katılım Ortaklıkları aracılığıyla öncelikierin belirlenmesi ve mali yardım yer al
mıştır. Geniş kapsamlı Ortaklık Anlaşmaları, aday ülkelerin tck pazar mükteseba
tından kaynaklanan rekabet politikaları, fikri mülkiyet, deniz yoluyla ulaştırma ve 
sınai mamuller için sertifikasyon gibi alanlarda bazı hak ve yükümlükleri üyelik 
öncesinde üstlenmelerini sağlamıştır. Aday ülkeler AB ajansiarına ve komiteleri
ne katılmışlardır. Katılım Antlaşmalarının imzatanmasından sonra, katılımcı ül
keler yasama sürecine gözlemci olarak iştirak etmişlerdir. 

Üye ülkelerin kendilerini yeterli düzeyde hazırlamalarına dayanan bu strateji, 
AB ile sorunsuz entegrasyonlarını kolaylaştırmıştır. Birliğe iki yıl önce katılan on 
yeni üye, Komisyonun iç pazar değerlendirme çalışmalarından ve müktcsebatın 
uygulanmasına ilişkin raporlarından da görüldüğü üzere, AB müktesebatına mü
kemmel düzeyde uyum sağlamışlardır. Bu ülkelerin AB 'ye katılımları ekonomik 
alanda olumlu bir etki yaratmıştır. Kurumlar işlemeye ve karar almaya devam et
miştir: yeni üyeler aktif rol üstlenmişlerdir. 

Komisyon 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen genişlemeden iki yıl sonra ge
nişlemenin ekonomik boyutunu konu alan bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma, son 
iki yılda gözlemlenen gelişmelerin büyük ölçüde olumlu olduğunu ortaya koy
maktadır. Doğuya doğru genişleme büyürneyi hızlandırmış ve Avrupa ekonomi
sinde yeni iş imkanları yaratmıştır. Bu başarının temelinde önceki on yılda geniş
leme için özcnli hazırlıklar yapılması yatmaktadır. 
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AB ve aday ülke vatandaşlarının çoğunluğu genişlemeyi desteklemiştir. Bu
nunla birlikte, kamuoyunda genişlemeye ilişkin olarak belirli endişe ve yanlış al
gılamalar mevcuttur. Bunların ele alınması gerekmektedir. 

AB'NİN BUGÜNKÜ ENTEGRE ETME KAPASİTESİ 

Birlik, mevcut ve müstakbel vatandaşlannın yararı için, işleme kapasitesini 
korumak durumundadır. Birlik kendi içerisinde ilave kurumsal reformlara hazır
lanırken, özenle yönetilen katılım süreci devam edecektir. 

Bu bölüm, geçmiş tecrübeler ışığında Birliğin gelecek genişlemeler için ka
pasitesini değerlendirmeye yönelik bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

AB'nin Avrupa entegrasyonunun jymesinj koruma kapasitesinin güven
ceye alınması 

AB'nin genişlerken Avrupa entegrasyonunun ivmesini koruma kapasitesi üç 
ana bileşene dayanmaktadır: kurumlar, ortak politikalar ve bütçe. Birlik, kurum
larının etkili olarak çalışmaya devam etmesini, politikalarının hedeflerine ulaş
masını ve bütçesinin hedefleri ve mali kaynaklarıyla orantılı olmasını sağlamak 
zorundadır. 

Kurumlar 

AB'nin, sadece genişleme için değil, mevcut Birliğin daha iyi işlemesini sağ
lamak için de yeni kurumsal düzenlemelere ihtiyacı vardır. AB, mevcut üye ülke
lerin yararı ve gelecekteki genişlemeler de göz önünde bulundurularak, kurumla
nnın ve karar alma süreçlerinin etkin ve hesap verebilir kalmalarını güvence altı
na almak zorundadır. 

Önceki genişlemelerde, aday ülkelerin AB kurumlarına katılımı üyelik müza
kerelerinin bir parçasını oluşturmuştur. Müzakerelerin sonucunda her aday ülke 
ile imzalanan Katılım Antlaşmalarında kurumsal hükümlere ilişkin değişiklikler 
yapılmıştır. Son genişleme ise kurumsal reformların ardından gerçekleşmiştir. 
2004 yılında üye olan on ülke ve Bulgaristan ve Romanya ile yapılan Katılım 
Antlaşmalarının kurumlara ilişkin hükümleri Nice Antlaşmasına dayandırılmıştır. 

Nice Antlaşması, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte 27 üye ülke için bir ku
rumsal çerçeve düzenlemektcdir. Ancak, Nice Antlaşması, üye sayısının 27'yi aş
ması halinde Komisyonun üye sayısının üye ülke sayısından daha az olacağını 
öngörmektedir. Komisyon 'un üye sayısı Konsey tarafından oybirliğiyle alınacak 
kararla saptanacaktır. Bu hüküm, 27. üyenin katılımının ardından oluşacak ilk 
Komisyon için geçerlidir. Konsey, aynı zamanda, eşitlik ilkesine dayalı rolasyon 
sisteminin işleyişine ilişkin uygulama düzenlemelerini kabul edecektir. 
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Nice Antlaşması, üye sayısı 27'yi aşan bir AB'nin diğer kurumlarının yapı
lanması ve işleyişinde yapılacak uyarlarnalara ilişkin hükümler içcrmemektedir. 
Avrupa Parlamentosu'ndaki sandalye dağılımının ve Konsey'deki oy ağırlıkları
nın AB'nin karar alma kapasitesi açısından temel önem taşıdıkları açıktır. Bu ne
denle, yeni bir genişleme öncesinde, AB 'nin bu kurumsal reformların kapsamı ve 
içeriği konusunda kararlar alması gerekecektir. 

Genişlemenin, AB kurumlarının işleyişi açısından dillerin kullanımı gibi ba
zı pratik sonuçları da olacaktır. Genişlemenin AB kurumları üzerindeki etkilerine 
ilişkin değerlendirmeler Komisyon 'un geleecktc AB üyeliği için yapılabilecek 
herhangi bir başvuruya dair hazırlayacağı görüşlerde yer alacaktır. 

Bir sonraki yeni üye ülkenin Birliğe katılmaya hazır hale gelmesinden önce 
yeni bir kurumsal anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir. AB'nin daha iyi iş
lemesinin sağlanması, müstakbel AB üye ülkelerinin olduğu kadar genişlemiş 
Birliğin de yararınadır. 

AB politikaları 

Önceki genişlemcler, yeni üyelerin ulusal tecrübe ve siyasa eğilimlerini Av
rupa platformuna cklcmlcmelcri sayesinde AB politikalarını güçlendirmiştir. 

Uyum politikası, tarım, balıkçılık, çevre, dış ilişkiler, şcffaflık, hesap verebilirlik 
ve Avrupa vatandaşlığı gibi farklı alanlardaki mevcut müktcsebat, kısmen önceki 
genişlernelerin etkilerini yansıtmaktadır. İç pazar veya adalet, özgürlük ve güven
lik gibi bazı alanlardaki AB politikaları, doğru koşullarda daha çok sayıda üye ül
keye yayılmaları halinde daha fazla katkı sağlayacaktır. 

Birlik gcnişlerkcn, ortak politikaların gcliştirilmcsini ve uygulanmasını de
vam cttircbilir bir konumda olmak zorundadır. Genişlemenin AB politikalarına 
etkisine yönelik değerlendirmeler, genişleme sürecinin tüm kilit aşamalarında ya
pılacaktır. 

Gelecekte, bir ülkenin adaylık başvurusuna ilişkin her Komisyon görüşü, söz 
konusu ülkenin üyeliğinin AB politikalarına yapacağı etkiye dair bir değerlendir
mc de içerecektir. Bu aynı zamanda, katılım müzakerelerinin referans belgesini 
oluşturacak çerçeve belgesinde de yer alacaktır. 

Hırvatistan ve Türkiye için hazırlanan müzakere çerçeve belgeleri, bu iki ül
kenin AB politikalarına sorunsuz uyumunu teminen bir dizi önlem içermektedir. 
Bu çerçeveler ayrıca AB politikalarının bu iki ülkenin üyeliğinin ardından da düz
gün biçimde işleyebilmesine yönelik geçiş süreleri, derogasyonlar, özel düzenle
meler ve kalıcı koruma tedbirleri öngörmektedir. 

Komisyon, genişlemenin bütçesel etkisini değerlendirirken, gelecek genişle
rnelerin tarım ve uyum politikaları üzerindeki etkilerini inceleyecektir. Bu değer
lendirme anılan politikaların ilerideki gelişimini de dikkate alacaktır. 
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Komisyon, katılım müzakereleri süresince, kişilerin serbest dolaşımı, sınır 
yönetimi, tarım, uyum politikası ve ulaştırma gibi kilit politika alanlarına ilişkin 
özlü değerlendirmeler sunacaktır. Benzer değerlendirmeler, AB'nin istikrarın 

güçlendirilmesi, dış ve güvenlik politikası kazanımları ya da güvenli enerji arzı 
açısından genişleme yönünde stratejik niyetleri de dikkate alınarak, enerji politi
kası ve dış ve güvenlik politikası alanlarında da yapılacaktır. Bu, üye ülkelerin, 
gerekli durumlarda geçiş süreleri veya diğer düzenlemeler dahil, üyeliğin muhte
mel tüm sonuçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ilgili başlıklardaki müza
kerelere ilişkin AB ortak tutumlarını belirlemelerine imkan verecektir. 

AB Bütçesi 

AB'nin, politikalarını sürdürülebilir şekilde finanse edebilecek bir durumda 
olması gerekmektedir. Genişlemenin AB bütçesine olası yansımaları genişleme 
süreci boyunca dikkatle izlenccektit. Bir ülkenin adaylık başvurusuna ilişkin her 
Komisyon görüşü, söz konusu ülkenin üyeliğinin AB bütçesine yapacağı etkilere 
ilişkin tahminleri içerecektir. 

Yeni katılımlardan önce, AB'nin ihtiyaç duyulacak genel bütçe miktarlarına 
ilişkin kararlar alması gerekecektir. Bu itibarla, Komisyon ileride yapılacak tüm 
katılım müzakerelerinde gerekli mali düzenlemelere ilişkin bir tcklifpaketi suna
caktır. Komisyon'un değerlendirmesi, hem bütçe boyutunu hem de Birliğe katı
lımların getireceği ekonomik dinarnizınİ dikkate alacaktır. 

Aday ülkelerin tjtjz kosul!arı yerine getirmelerjnin sağlanması 

Koşulluluk, Komisyon'un genişleme stratejisinin sacayaklarından biridir. 
Aday ülkelerin iyi hazırlanmaları AB ile bütün!cşmc!crini kolaylaştıracaktır. AB 
faaliyetlerinin alanı genişledikçe, hazırlıkların geliştirilmesi daha önemli hale 
gelmiştir. Bu, katılım öncesi dönemde koşulluluk ilkesinin katı biçimde uygulan
masını ve katılım sürecinin her aşamasında koşulların titizlikle yerine getirilmc
sini gerektirmektedir. 

Katılım öncesi stratejinin bir unsuru olarak Komisyon her aday ülkede kay
dedilen ilerlemeyi yakından izleyecektir. Sözkonusu izleme siyasal, ekonomik ve 
müktesebata dair üyelik kriterlerine bağlı olacaktır. Komisyon hukukun üstünlü
ğünü garanti altına alacak yapıların oluşturulmasına özel dikkat gösterecektir. 
İdari ve adli kapasite, dolandıncılık ve yolsuzlukla mücadele buna dahildir. Bu 
konular katılım sürecinin erken aşamalarında ele alınmalıdır. 

Komisyon edindiği bulgulara dayanarak her ülkenin Katılım veya Avrupa Or
taklığı belgeleri için kısa ve orta vadeli reform öncelikleri sunacaktır. Bu politika 
araçları, beşinci genişleme dönemi hazırlıkları sırasında öncelikierin belirlenme
sinde etkili bir araç olduklarını kanıtlamışlardır. Komisyon düzenli olarak güncel-
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lerneler sunacaktır. Genişleme sürecine dahil ülkeleri desteklemek için yapılacak 
mali yardımlar ortaklık öncelikleri olarak belirlenen reformlan göz önünde bu
lundurarak sağlanacaktır. 2007' de yürürlüğe girecek olan, tüm katılım öncesi ih
tiyaçları kapsayacak tek mali araç AB'nin üyeliğe hazırlık konusundaki desteği
ni daha etkili hale getirecektir. 

Genişleme sürecine dahil ülkelerle yapılacak ortaklık anlaşmalan bu ülkele
rin hazırlıkları açısından temel rol oynamaktadır. Komisyon yükümlülüklerin ye
rine getirilmesini teyit edecektir. İkili yükümlülükleri uygulamada ortaya konula
cak pcrformansın tatminkar olması AB'nin bir adaylık başvurusunu gündeme al
ması için asli bir unsurdur. 

Katılım müzakereterindeki ilerleme müzakere çerçeve belgelerinde belirle
nen yükümlülüklcrin yerine getirilmesine bağlı olacak ve her ülkenin kendi ko
şullarına bağlı olarak değerlendirilecektir. Aday ülkelerden bir müzakere faslı 

açılmadan ya da kapanmadan o fasılla ilgili sarih performans kriterlerini karşıla
mada başarılı olmaları beklenecektir. Performans kriterlerinin yerine getirileme
mesi durumunda, ilgili fasıldaki müzakereterin askıya alınması ya da faslın yeni
den müzakcrcyc açılması söz konusu olacaktır. 

İleride, siyasi reformlardaki ilerleme ilc müzakerelcrin genel hızı arasında da
ha yakın bir bağlantı olacaktır. Üyelik için gerekli siyasi kriterleri karşılamada 
kaydedecekleri ilerlemeler hakkında ülkelerle gerçekleştirilecek olan diyalogun 
sonuçları doğrudan müzakere sürecine dahil edilecektir. Komisyon söz konusu 
diyalogu Üye Ülkelerle birlikte hazırlayacak ve ilgili Konsey birimlerinde onlara 
rapor sunacaktır. Konsey çerçevesinde, reformlardaki ileriemelerin izlenmesin
den sorumlu Üye Ülke yetkilileri ilc katılım müzakerelerinden sorumlu yetkilile
rin aynı çalışma grupları içinde yer almalarını sağlayan yeni düzenlemeler yapıl
mıştır. 

Ayrıca, mevcut müzakere çerçeve belgesi, siyasi konuların ele alınacağı Yar
gı ve Temel Haklar faslım içermektedir. Bu, kritik alanlardaki ilerlemenin yakın
dan izlenmesine imkan vermektedir. Özgürlük, demokrasi, temel insan hak ve öz
gürlüklerine saygı ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin ciddi ve devamlı bir şekil
de ihlal edilmesi durumunda katılım müzakereleri askıya alınabilecektir. 

Bundan böyle, ekonomik reformlar konusunda ülkelerle yürütülecek diyalo
gun sonuçları da katılım sürecine dahil edilecektir. Komisyon söz konusu diyalo
gu Üye Ülkelerle birlikte hazırlayacak ve ilgili Konsey birimlerinde onlara rapor 
sunacaktır. Bu diyalog ekonomik kriterlerin karşılanmasını ve AB ekonomileriyle 
uyum sağlanmasını içermektedir. Katılımdan önce, katılımcı ülkelerin iç pazarda 
rekabet edebilecek işleyen piyasa ekonomileri haline gelmeleri şarttır. Katılım ön
cesi yardımlar bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunma üzerinde yoğunlaşacaktır. 
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Müzakere çerçeve belgesi ile birlikte fasılların açılması ve kapatılması için 
performans kriterleri konulmasının yanı sıra, bu düzenlemeler katılım müzakere
lerinin titiz biçimde yürütülmesini sağlayacaktır. 

Ülkeler kendi reform çabalarını yönlendirmek amacıyla katılım için hedef ta
rihler belirleyebileceklerse de, AB katılım müzakerelerinin tamamlanmasına yak
taşılmadan bu yönde tarihler tespit etmekten kaçınmalıdır. Katılım müzakereleri
nin tamamlanacağı tarihin ülke tarafından kaydedilen ileriemelere bağlı olacağı 
ilkesi muhafaza edilmelidir. 

Daha iyj i!etjsjm 

Demokratik meşruiyet AB genişleme süreci açısından esastır. Bir ülkenin ka
tılımına dair tüm önemli kararlar Üye Devletlerin ve aday ülkelerin demokratik 
yollarla seçilmiş hükümetleri tarafından oybirliğiyle alınmaktadır. Ulusal parla
mentolar kararları onaylamaktadırlar. Üyeleri doğrudan seçimlerle belirlenen Av
rupa Parlamentosunun onayı gerekmektedir. 

Demokratik meşruiyet ayrıca, vatandaşlarının beklentilerine kulak veren ve 
etkin politikalarla endişelerine cğilcn bir Avrupa anlamına gelmektedir. Genişle
mc dahil tüm politikalarında AB vatandaşlarının desteğini kazanmak zorundadır. 
Sürecin titiz tutulması ve kesin koşulluluk, bu dcstcğin korunması açısından şart
tır. Bu AB'nin entegrasyon kapasitesine duyulan güven açısından da geçerlidir. 
Ayrıca, daha iyi iletişim AB'nin genişleme politikasının asli bir unsurudur. Önec
ki genişlemeler genel olarak kamuoyundan destck görmüş olmakla birlikte, bazı 
şüphe ve yanlış algılamalarada sebep olmuşlardır. Vatandaşların gelecek gcnişlc
mclcrc daha iyi hazırlanmaları gerekmektedir. 

AB, genişlemenin avantaj ve güçlüklerini daha iyi izah etmelidir. Yapmış ol
dukları tercihleri izah etmek ve savunmak en başta Üye Ülkeler ve aday ülkele
rin görevidir. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki liderler seçmenlerinin endi
şelerini anlama ve onlarla doğrudan iletişim kurma hususlarında en uygun ko
numdadırlar. Genişleme sürecine bağlı olan Üye Ülkeler genişlemeden bekledik
leri somut faydaları vatandaşiara daha iyi anlatmalıdırlar. Komisyon, Avrupa Par
lamentosu, ulusal, bölgesel ve yerel makamlar, akademik kurumlar ve düşünce 
kuruluşları ve sivil toplumla birlikte üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Ko
misyon özellikle genişleme süreciyle ilgili somut verilere dayalı bilgilere kullanı
cı dostu biçimde ulaşılabilirliği geliştirecektir. Bu, hem genişleme politikasıyla il
gili konular, hem reformların izlenmesi yoluyla koşulluluk ilkesinin uygulanma
sı, performans kriterlerinin belirlenmesi ve etki değerlendirmesi çalışmalarının 
hazırlanması gibi pratik hususları kapsamaktadır. 

358 



Birlik, üye ülkeler ve aday ülkeler karşılıklı bilgilenme ve anlayışı teşvik et
mek ve ortak Avrupa projesinin sahiplenilmesini geliştirmek yönünde çabalarını 
yoğunlaştırmalıdırlar. Uzun yıllara yayılacak sürdürülebilir çabalara ihtiyaç var
dır. 2004 yılında Türkiye ilc başlayan ve 2006'da Batı Balkanlardaki ülkeleri de 
kapsayacak şekilde genişletilen Sivil Toplum Diyalogu daha gcliştirilmelidir. Ko
misyon bu diyalogu toplumun ve ekonominin diğer alanlarına da genişletme ni
yetindedir. Bunu Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi ve söz konusu 
alanda faal olan diğer organlarla cşgüdüm içinde yapacaktır. Vatandaşların bu di
yaloga katılımı ve endişe ve yanlış algılamalarına hitap edilmesi önem taşımak
tadır. 

Komisyon, daha fazla şeffaflığı, genişleme sürecinin vatandaşiara yakınlaştı
rılması açısından bir araç olması bakımından desteklemektedir. Komisyon hali 
hazırda üyelik başvurularına ilişkin görüşlerini ve her ülkeye ait ilerleme raporla
rını yayımlamaktadır. Hırvatistan ve Türkiye için oluşturulan müzakere çerçeve 
belgelerini de yayımlamıştır. Katılım müzakereleri ile ilgili diğer önemli belgeler 
de kamuoyuna sunulmalıdır. Beşinci genişleme sırasında, bazı aday ülkeler tara
fından kendi müzakere pozisyonları ilc ilgili olarak gerçekleştirilen uygulama bu 
yönde olmuştur. Komisyon, tarama raporlarının, müzakere fasılları için öngörü
len açılış kriterlerinin ve AB'nin ortak tutum belgelerinin internet aracılığıyla ka
muoyuna sunulmasının uygun olacağı görüşündedir. 

Bu raporda ana hatları özetlenen yaklaşım, genişleme süreci için gerekli de
mokratik temeli sağlamlaştıracaktır. Siyaset yapıcılar ve kamuoyları arasındaki 
kopukluktan kaçınılması bu süreçteki tüm çıkar sahiplerinin yararınadır. Beşinci 
genişleme sırasında edinilen dersler Birliğe önümüzdeki yıllarda süreci ilerietme 
konusunda yardımcı olacaktır. 
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Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Eski Yugoslav Cumhuriyeti 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye'ye İlişkin Sonuçlar 

Arnavutluk 

Arnavutluk siyasi kriterler bakımından, Avrupa Ortaklığının ana öncelikle
rinden olan yolsuzlukla mücadele dahil olmak üzere, demokrasi ve hukukun üs
tünlüğü alanlarında bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Bölgeye yönelik yapıcı siyaset 
devam ettirilmiştir. Diğer Ortaklık öncelikleri üzerinde daha fazla çaba gösteril
mcsine ihtiyaç vardır. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında bir miktar ilerleme kaydedil
miştir. Ancak bu ilerleme düzcnsizdir. Parlamento bu konuyu siyasi bakımdan 
tam olarak üstlenmektc olup, Avrupa ilc Bütünleşme Komitesi çok aktif olmuş
tur. Parlamento artık daha şeffaftır ve diğer anayasal organlarla ilişkileri etkindir, 
fakat hala teknik ve idari yctcrsizliklcrlc karşı karşıyadır. Seçim sistemi reformu 
ve İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) yükümlülüklerinin yerine getirilmesin
de ilerleme sağlanması gibi önemli çalışmaların yürütülebilmcsi için hükümet ve 
muhalefet arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Hükümet Avrupa Ortaklığı ve SAA yükümlülüklerini yerine getirmek için bir 
plan kabul etmiştir. Bu plan, AB reformlarının esasları üzerinde cşgüdüm sağlan
ması ve bunları hayata geçirmektc kullanılacak kaynakların yönetilmesi için ya
pılar oluşturmaktadır. Bu yapılar arasında cşgüdüm sağlanması zorunludur. Yasa 
teklifi taslaklarının hazırlanmasında uzmanlığın daha iyi kullanımına ihtiyaç var
dır. Birçok Bakanlığın yeniden yapılandırılması, kamu yönetiminin bazı alanla
rında verimlilikte geçici bir azalmaya neden olmuştur. Artık önemli olan, etkinli
ği artırmak için değişimlere sahip çıkarak ilerlemektir. Bazı memurların değişti
rilmesi kamu hizmeti yasasının gerekleri yeterince takip edilmeden gerçekleştiril
miştir. Yönetimdeki atamalarda siyasi etki devam etmektedir. Kamu hizmeti yö
netimi, meslek yapıları ve ücretler halen yetersizdir. 

Yeni bir yasayla hakimierin meslek yapıları ve davaların verilme yöntemleri 
iyileştirilmclidir. Yargı sisteminin şcffaflığı bir miktar artmıştır. Hakim kararları
nın uygulanmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak yargı sistemini genel 
olarak iyileştirme yolunda kaydedilen ilerleme sınırlıdır. Hakimierin işe alım sü
reçleri ve yargının yönetici kadrolarının çalışma şartlarında gelişmeye ihtiyaç 
vardır. İki yargı müfcttişliği arasındaki işbölümünün uygun şekilde yapılmasına 
ihtiyaç vardır. Yargı ve polis arasındaki işbirliği gcliştirilmclidir. Yargı kararları
nın infazı genel olarak yetersizdir. Ticaret ve yatırıma uygun olumlu bir iklim 
sağlanması için yasal kesinliğe ihtiyaç vardır. 
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Yolsuzlukla mücadele, kamu hizmeti alanında büyük çapta işten çıkarmalara 
neden olmuştur. Yolsuzluk nedeniyle suçlu bulunan kamu görevlilerinin sayısı 
artmıştır. Yolsuzluğa karşı yüksek düzeyli bir görev gücü oluşturulmuş ve çıkar 
çatışmaianna ilişkin yasa iyileştirilmiştir. Malvarlığının Açıklanması ve Tahkika
t! Yüksek Müfettişliği artık daha etkindir ve kamu yönetiminin şeffaflığını artır
ma yolunda adımlar atılmıştır. Yolsuzluklamücadele önlemlerinin anayasal sınır
ları aştığı noktalarda Anayasa Mahkemesi müdahale etmiştir. Yolsuzluk halen 
ciddi bir sorun teşkil ettiği için yolsuzluğun önlenmesi yolunda daha ileri kurum
sal önlemlerin yürürlüğe konulmasına ihtiyaç vardır. Yolsuzlukla mücadele, 
SAA 'nın uygulanması alanında bir önceliktir. 

İnsan hakları ve azınlıkların korunması alanında sınırlı ilerleme kayde
dilmiştir. Adli personel için insan hakları eğitimi zorunlu hale getirilmiştir. Yar
gı öncesi tutukluluk kuralları iyileştirilmiştir. Arnavutluk'un ombudsmanlarının 
insan hakları konusunda etkinlikleri artmıştır. Ancak işkencenin önlenmesi, ha
pishane şartları, özellikle yargı öncesi tutukluluk halinde olmak üzere tutuklu
ların hakları alanlarında uluslararası standartların uygulanması halen yetersiz
dir. Basın denetleme yetkisinin içeriğinde yapılan güncel değişiklikler uygun 
şekilde yürürlüğe konmalıdır. Basın özgürlüğü konusundaki yasal çerçeve ve 
uygulanması halen yetersizdir. Basın özgürlüğünün teşvik edilmesi Avrupa Or
taklığı'nın ana önceliklerinden biridir. Yeni bir yürütme kurulu Avrupa Ortaklı

ğı'nın diğer bir ana önceliği olan malvarlığının lazminini hızlandırabilir, ancak 
süreç halen çok yavaş işlemektedir. Emlak mülkiyetinde kesinlik, SAA yüküm
lülüklerinin yerine getirilmesi bakımından hayatidir. Arnavutluk azınlıkların 
korunması için bir yasal çerçeve oluşturmaya başlamıştır; uluslararası yüküm
lülükler halen eksik uygulanmaktadır ve hoşgörünün teşviki için daha fazla ça
baya ihtiyaç vardır. Arnavutluk'un Roma toplumuna yönelik stratejisi bazı kay
da değer girişimlerin başlatılınasını sağlamıştır, ancak kaynak yetersizliği sıkın
tı yaratmaktadır. Roma çocukları özellikle insan kaçakçılığına karşı savunma
sız durumdadırlar. 

Arnavutluk, bölgesel sorunlar ve uluslararası yükümlülükler bağlamında 
olumlu bir rol oynamaya devam etmiştir. Arnavutluk, siyaset, ticaret, çevre, eko
nomi, güvenlik, havacılık ve enerji alanlarındaki bölgesel girişimlerin etkin bir 
üyesidir. Arnavutluk, özellikle Kosova konusundaki yapıcı tutumunu koruyarak 
komşularıyla ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini daha da gcliştirmiştir. 

Ekonomik kriterler bağlamında, Arnavutluk makrockonomik istikrarı bü
yük ölçüde sağlamıştır. Bu, işleyen pazar ekonomisi olma yolundaki ilerlemesine 
katkı sağlamıştır. Arnavutluk'un AB içindeki pazar güçleri ve rekabet baskısı ile 
baş edebilmesi için de yeniden yapılanma çabaları kararlılıkla sürdürülmchdir. 
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Ekonomi politikasının esaslan üzerindeki siyasi görüş birliği genelde sürdü
rülmüştür. Arnavutluk makrockonomik istikrarını büyük ölçüde korumuştur. 

Ekonomik büyüme güçlü olmaya devam etmiştir ve yoksulluk oranını azaltmış
tır. Makrockonomik karma politika yeterliliğini korumuştur. Mali politika güve
nilirdir ve enflasyon oranını düşük tutmada başarı göstermiştir. Mali konsolidas
yon daha da ilerlemiş ve kamu ve vergi yönetiminin yeniden yapılandırılması ma
li durumun iyileştirilmesine katkı sağlamıştır. Pazara girişin önündeki idari engel
ler azaltılmıştır. 

Ancak, dış hesaplardaki açıklar fark edilir derecede artmıştır ve ihracat taba
nı hala çok zayıftır. Arnavutluk'un kamu alımları, özelleştirme ve vergi kolaylık
Ianna ilişkin yasal çerçevesinin iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Yasal belirsizlik, 
yasaların uygulanmasındaki zayıflıklar, yetersiz altyapı ve güvenilir olmayan 
enerji arzı gibi iş ortaınındaki eksiklikler ekonomik kalkınınayı sekıeye uğrat
maktadır. Mülkiyet haklarının uygulanması konusundaki yetersizlikler devam et
miş ve yargı sisteminin etkinliğinin artınimasında çok sınırlı ilerleme kaydedil
miştir. Banka dışı mali sektör için düzenleyici ve dcnctleyici çerçevenin güçlen
dirilmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. Önemli ölçekteki kayıt dışı ekonomi
nin resmileştirilmesi ve kontrol altına alınması yolundaki çabalar arttırılmalıdır. 
Özelleştirme süreci hala tamamlanmamıştır ve kamu iktisadi tcşckküllerinin, 

özellikle de elektrik kurumunun gecikmeksizin yeniden yapılandırılmasına ihti
yaç vardır. 

Arnavutluk, özellikle organize suçla mücadele, gümrükler ve rekabet alanla
nnda yasalarını, politikasını ve kapasitesini Avrupa standartlarıyla uyuıniaştırma 
yolunda ilerleme kaydetmiştir. Kamu alımları, fikri mülkiyet, hayvan ve bitki 
sağlığı denetimi gibi alanlarda reform sürecinin ilerletilmesi, SAA 'nın başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için zorunludur. 

İç pazarın bazı alanlarında ilerleme kaydedilmiştir, ancak diğerlerinde Arna
vutluk'un SAA yükümlülüklerini yerine getirmesi için çok çabaya ihtiyaç vardır. 
Denetim standartlarının kabulü alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Akre
ditasyon, metroloji ve piyasa gözetimi alanlarında kapasite güçlendirilmcktcdir, 
ancak yasal iyileştirmelere ve daha iyi bir cşgüdümc ihtiyaç vardır. Tüketicilcrin 
korunması ve sağlığın korunmasına ilişkin yapıların uyumu iyileştirilmiştir. Şim
di bu yapıların güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. SAA işçilerin dolaşımı, hizmet
lerin serbestisi ve kuruluşların serbestisine ilişkin yükümlülükler içermektedir. İş
çilerin dolaşımına ilişkin kayda değer bir gelişme olmamıştır. Tescil ücretlerinde 
yabancı şirketlere uygulanan ayrımcılık kaldırılmıştır. İşletmelerin tesciline iliş
kin prosedürler basitleştirilmiş olmakla birlikte, görcccli olarak halen açıklıktan 
uzaktır. İş kurma ve sermaye dolaşımı önündeki engeller devam etmektedir. 
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Etkin bir gümrük sistemi, SAA'nın uygulanması için şarttır. Önemli gümrük 
reformları sonrasında gümrük gelirlerinde artış olmuştur. Bilgisayara geçiş, güm
rük kuralları ve menşc usulleri konularında ilerleme kaydedilmiştir. Polis ve güm
rük arasındaki işbirliği güçlcndirilmiştir. Bundan sonra altyapının iyileştirilmesi 
ve müktesebat uyumunun daha da geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Vergilendirme
nin idaresi basitleştirilmiş ve bilgisayara geçiş ve risk analizi konusunda ilerleme 
kaydedilmiştir. Bundan sonra AB müktesebatıyla uyurnun daha da geliştirilmesi
ne ve kapsamlı bir vergi toplama ve denetim stratejisine ihtiyaç vardır. 

Arnavutluk, SAA altında rekabet alanında yükümlülükler üstlenmiştir. Tekel
lerle mücadele bağlamında, Rekabet Kurumunun işleyişi iyilcştirilmiştir, ancak 
yeterli sayıda çalışanının olmaması ve çalışanlannın tecrübesizliği aksaklıklara 
neden olmaktadır. Devlet yardımlarıyla ilgili SAA hazırlıkları devam etmektedir. 
Yasal çerçeve ve envanter artık tamamlanmıştır. Şimdi, Devlet Yardımları Bakan
lığı'nın operasyonel bağımsızlığının sağlanmasına ihtiyaç vardır. 

Yeni kamu alımları yasası onay beklemektedir ve kamu alımları eğitimi yay
gınlaştınlmıştır, ancak yürürlükteki yasal çerçeve müktesebatla uyumlu değildir. 
Kamu Alımları Ajansı hala zayıftır. Bu konudaki ilerleme kamu kesimi idaresi ve 
SAA yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hayatidir ve Avrupa Ortaklığı'nın 
temel önccliklcrindendir. Fikri mülkiyet hakları (lPR) bağlamında bir marka, pa
tent ve endüstriyel tasarım veritabanı oluşturulmuştur. Gümrük idaresinde bir lPR 
birimi kurulmuştur. Ancak telif hakkı ofisi daha faaliyete geçmemiştir ve fikri 
mülkiyet haklarının korunması halen zayıftır. SAA yükümlülüklerinin yerine ge
tirilmesi için önemli ölçüde ilave çabaya ihtiyaç vardır. 

İstihdam alanında kaydedilen gelişme sınırlıdır. Eğitim alanında, ikincil ve 
mesleki eğitim alanında ulusal stratejilerin kabulü dahil bazı ilerlemeler kaydedil
diğini söylemek mümkündür. Ancak, eğitime katılım oranları halen göreceli ola
rak düşüktür. 

Bazı sektörel politikalarda ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkündür. Sa
nayi ve KOBİ'ler bağlamında, işletmelerin önündeki idari engellerin kaldırılma
sına yönelik gözden geçirilmiş eylem planı ve yatırımın, ihracatın ve KOBİ'lerin 
teşvikine yönelik yeni bir şemsiye örgüt faaliyete geçmiştir. Ancak, iş ortamının 
iyileştirilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması konusundaki gelişme halen 
çok yavaş scyretmektedir. Tarım konusunda kaydedilen gelişme çok sınırlıdır. Sa
tışlarda ve bazı ürünlere yatırırnda artış kaydedilmiştir, ancak verimlilik ve reka
bet edebilirlik seviyesi halen düşüktür. SAA 'nın başarıyla kullanımı ve ticari şart
lar geçici anlaşması için hayati olan hayvan ve bitki sağlığı şartlarına uyum halen 
yetersiz seviyededir. Balıkçılık servisi balıkların karaya çıkarılmasını kontrol et
mektedir, ancak halen balık nesiine yasadışı şekilde zarar verilmektedir. 
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Hem çevre hem ulaştırma bağlamında, yatay mevzuatta bir miktar ilerleme 
kaydedilmiştir, ancak uygulama ve altyapının geliştirilmesi halen yetersizdir. 
Enerji sektörü halen çok zayıftır. Arnavutluk Enerji Birliği Anlaşması'nı (ECT) 
onaylamış ve ilgili yasaları onaylamaya başlamıştır, ancak elektrik kayıpları art
mış ve fatura tahsilatlarında düşüş olmuştur. Arnavutluk bilgi toplumu ve medya 
konularına ilişkin SAA yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olma seviyesi 
bağlamında geriye düşmüştür. Elektronik iletişim ve bilgi toplumuna ilişkin ser
bcstlcştirme yasalarının kabul edilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Düzen
leyici çerçeve henüz müktesebatla uyumlu değildir. Telekomünikasyon u düzenle
yen kurum yeterince etkin değildir. Mali denetim bağlamında, Kamu İç Mali De
netim Siyasa Kağıdı hükümet tarafından onaylanmıştır. Yasal ve düzenleyici 
alanda gelişme kaydedilmiştir, ancak henüz başlangıç aşamasındadır. İstatistik 
alanında makul ölçüde bir ilerleme gerçekleşmiştir. 

Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında bazı ilerlemeler olmuştur, fakat tüm 
bu alanlar kararlı ve sürdürülebilir bir dikkat gerektirmektedir. Vize yönetimi için 
eğitim ve belge güvenliği geliştirilmiştir. Merkezi bilgi teknolojileri şebekesi 
oluşturulmamıştır ve hukuki değişiklikler gerekmektedir. Yenilcnmiş teçhizat ve 
iyilcştirilmiş koordinasyon sınır yönetiminde bazı ilerlemeler sağlaınışsa da, bü
tünlüklü bir sınır yönetim stratejisinden bahsetmek henüz mümkün değildir. Sınır 
yönetimi altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. İltica konusundaki yasalar 

uluslararası standartlarla uyum göstermekte, fakat uygulamada iyileştirmelere gi
dilmesi gerekmektedir. Arnavutluk kaçak göçlc ilgili olarak iç koordinasyonunu 
ve komşu ülkelerle olan işbirliğini ilerletmiştir. Arnavutluk'un geri kabul anlaş
ınalarından kaynaklanan yükümlülüklerini garanti altına alacak yeterli personeli 
sağlaması önemlidir. 

Kara para aklama ilc mücadele hususunda Mali istihbarat Birimi (FlU) ve 
savcılık kuvvctlendirilıniş ve uluslararası işbirliği geliştirilmiştir, ancak her iki 
kurum daha güçlendirilmeli ve yasal çerçeve daha da geliştirilmclidir. Daha bü
yük bir siyasi irade ve geliştirilmiş uluslararası işbirliği neticesinde büyük ölçek
li uyuşturucu kaçakçılığında tutuklamalar artmış olmakla birlikte İyileştirilmiş 
suçlu istihbarat kapasitesi, kurumlar arası uyum ve ele geçirilen uyuşturucu ile il
gili proscdürlerin ortaya kanmasına gereksinim vardır. Uyuşturucu kaçakçılığı 
ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Polis teşkilatını iyileştirme çabaları de
vam etmektedir. Gümrük ve istihbarat birimleriyle işbirliği geliştirilmiştir fakat 
vaka usulleri ve iç denetim yapılarının geliştirilmesine gerek duyulmaktadır. 

Kilit bir Avrupa Ortaklığı önceliği olan örgütlü suçlada mücadele alanında 
ilerleme kaydedilmiştir. Örgütlü suçlada mücadele konusundaki güçlü siyasi ira
de belli başlı suç gruplarına karşı operasyanlara yol açmıştır. Arnavutluk'a kom
şu ülkelerle gerçekleştirilen operasyonel işbirliği büyük oranda ilerletilmiştir. Po-
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lis ve adli teşkilat arasındaki merkezi düzeydeki işbirliği de bir dereceye kadar 
artmıştır. Buna rağmen somut sonuç alma konusunda kat edilmesi gereken çok 
alan vardır. Polis ve adli teşkilat arasında yerel düzeyde işbirliği ve bu kurumlar
da üst düzey yolsuzluklada mücadele konularında daha yoğun çaba ya ihtiyaç du
yulmaktadır. Daha güçlü tanık koruma düzenlemelerine ihtiyaç vardır. Hükümet 
insan kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir ulusal strateji benimsemiş ve uy
gulamayı gerçekleştirecek yapılarda iyileştirmelere gitmiştir. İnsan kaçakçıları
nın yargılanma ve mahkum edilmelerine başarılı bir şekilde devam edilmiştir. 
Buna rağmen insan kaçakçılığı sorunu devam etmektedir. Daha fazla kaynak ile 
ulusal ve uluslararası işbirliği gerekmektedir. Terörle mücadele müdürlüğü çok 
sayıda silah ele geçirmiş olmasına rağmen altyapı ve kurumlar arası işbirliği 
kuvvetlendirilmelidir. Kişisel bilgilerin korunması konusundaki durum önem ar
zetmektedir. 

Bosna-Hersek 

Bosna-Hersek'in siyasi kriterleri yerine getirme yönündeki ilerlemesi yavaş 
bir hızda olmasına rağmen devam etmiştir. Avrupa Ortaklığında tanımlanmış te
mel siyasi öncelikler sadece kısmen yerine getirilebilmiştir. İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılabilmesinden önce bazı önemli mesele
lerin halledilmesi gerekmektedir. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında kısmi bir ilerleme kaydedilmiş
tir. Ekim ayındaki genel seçimler Dayton/Paris Anlaşmaları'ndan bu yana tama
men Bosna-Hersek makamlarınca gerçekleştirilen ilk seçimler olmuştur. AGİT 
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisinin (ODIHR) ulaştığı ilk sonuçlar bu 
seçimlerin demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tesisi yönünde ileri bir adım teş
kil ettiği ve genel olarak uluslararası standartiara uyumlu olduğu yönündedir. An
cak, Anayasa'nın değiştirilememiş olması yapılan seçimlerin Avrupa İnsan Hak
lan Sözleşmesi ile tam bir uyum sergilemesini mümkün kılmamıştır. 

Devlet düzeyindeki bakanlıklar ve kurumların görevlerini yerine getirmeleri 
için gerekli kaynakları temin etme yönünde bazı adımlar atılmış olmakla birlikte 
bu kilit Avrupa Ortaklık önceliğini yerine getirmek için daha yoğun çaba sarf 
edilmelidir. Parlamenter Meclise yeterli teknik kaynak ve personelin sağlanması 
konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Devlet-Entite koordinasyonu halen 
yetersiz olup, bu durumu iyileştirecek yeni mekanizmalar hayata geçirilmemiştir. 
Yürütme ve yasama organlarının performansı genel olarak yetersiz kalmıştır. 

Bosna-Hersek'in geçmiş yıllarda istikrar ve güvenlik bağlamında kaydetmiş 
olduğu başarılar Barış Uygulama Konseyi'nin Yüksek Temsilcilik Ofisi'ni 30 
Haziran 2007'de kapatılması kararını almaya yol açmıştır. Bu karar 2007 başında 
tekrar gözden geçirilecektir. 
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Kamu yönetimi reformu alanında kabul edilen kapsamlı strateji Avrupa Or
taklığının temel önceliklerden birine kısmen cevap vermektedir. Devlet Ombuds
manlığı yasası da olumlu bir gelişmedir. Kamu Yönetimi Koordinasyon Ofisi 
kuvvetlendirilmiştir ve Sivil Hizmetler Ajansları istihdam usullerini gcliştirmiş
lerdir. Kamu yönetimini reformunun uygulanması genel idari kapasitenin kuvvet
lendirilebilmesi için elzemdir. 

Polis reformu konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Polis Teşkilatını 
Yeniden Yapılandırma Müdürlüğünün çalışmaları büyük ölçüde Republika 
Srpska'nın tutumu yüzünden aksamıştır. Bu durum kilit Avrupa Ortaklığı önce
liklerinden olan Ekim 2005 tarihli polis teşkilatının yeniden yapılandırılması an
laşmasının uygulanmasında gecikmclere neden olmuştur. 

Adli sistemle ilgili olarak Devlet Mahkemesi, Savcılık ve Yüksek Adli Ko
vuşturma Konseyi görevlerini iyi bir biçimde yerine getirmişlerdir. Anılan ku
rumlar artan oranda işlerini sahiplenmekte ve uluslararası topluma olan bağımlı
lıklarını azaltmaktadırlar. Bununla birlikte adli sistemin bağımsızlığı kuvveden
dirilmeli ve verimliliği arttırılmalıdır. 

Yolsuzlukla mücadele konusunda yeni bir strateji benimsenmiştir. Yolsuzluk 
Bosna-Hersek'te ciddi bir mesele olmaya devam etmektedir. Vakalar daha titiz bir 
biçimde soruşturmaya tabi tutulmalı ve neticelendirilmelidir. 

İnsan hakları ve azınlıkların korunması konularına ilişkin olarak sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Anayasa Mahkemesi bünyesinde İnsan Hakları Komis
yonu verimli bir biçimde çalışmaya devam etmiştir. İnsan haklan ile ilgili karar
lar ve uluslararası insan haklan sözleşmelerinin doğru bir biçimde uygulanması 
daha fazla dikkat gerektirmektedir. Etnik ayrımcılık önemli bir mesele olmaya 
devam etmektedir. Hoşgörüsüzlükle mücadele ve hapishane koşullarının iyileşti
rilmesi konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Roma azınlığı 
desteklemeye yönelik somut adımlar atılmalıdır. 

ifade özgürlüğü ve medya alanında Devlet düzeyinde kamusal yayın kanun
ları kabul edilmiştir. Tekabül eden Entite düzeyinde mevzuat Republika Srpska 
tarafından kabul edilmiş, ancak Federasyon'da kabul edilmemiştir. Kamusal ya
yın reformunun uygulanması kısmi olmuştur. İlgili Avrupa Ortaklığı önceliği tam 
olarak yerine getirilmemiştir. 

Mülteci Dönüş Fonu faaliyettedir ve Bosna-Hersek Saraybosna sürecine aktif 
biçimde katılmıştır. Mülteciterin ve yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleri ve 
özel olarak sosyal ve ekonomik entegrasyonlan için gerekli olan desteğin sağlan
ması konusunda daha fazla adım atılması gerekmektedir. 

Bölgesel sorunlar ve uluslararası yükümlülükler alanlarında sınırlı ilerle
me kaydedilmiştir. Kilit bir Avrupa Ortaklığı önceliği olan Eski Yugoslavya için 
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile işbirliğini sağlanması konusunda bazı 
çabalar ortaya konmuştur, fakat hala yapılması gerekenler vardır. Savaş suçuyla 
itharn edilen kimselerin yerlerinin saptanması ve bu kişileri destekleyen şebeke
leric mücadele hususunda daha fazla çaba gerekmektedir. Savaş suçlannın devlet 
mahkemesince görülmesinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Entite düzeyindeki ko
vuşturrnalar iyileştirme gerektirmektedir. 

Bosna-Hersek'in komşularıyla olan ilişkileri iyi olmaya devam etmiştir. Sı
nırların belirlenmesi ve ticaret gibi alanlardaki bazı ikili meselelerin ele alınması 
gerekmektedir. 

Ekonomik kriteriere ilişkin olarak Bosna-Hersek işleyen bir pazar ekonomi
si olma yolunda sınırlı adımlar atmıştır. Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet 
baskısı ile mücadele edebilmek için kayda değer oranda ek çabaya ihtiyaç vardır. 

Mali politikalar üzerindeki eşgüdümün derinleştirilmesi ve katma değer ver
gisinin ülke çapında takdimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Karar almayı destekle
yecek analitik kapasite bir ölçüde geliştirilmiştir. Ekonomik büyüme sağlıklıdır. 
Mali disiplin devam etmektedir. Bildirilmiş ihracat, KDV'nin tanılılması ve bazı 
ürünlerdeki üretim artışının da desteğiyle 2006'nın ilk yarısında yükseliş sergile
miştir. Özelleştirme, özellikle Republika Srpska'da, devam etmiş ve girişimciliği 
yeniden yapılandırma yı desteklemeye yönelik bazı yasal değişiklikler kabul edil
miştir. 

Buna rağmen birçok alanda reform yavaş kalmıştır. Ticarette ve cari hesaplar
daki dcngcsizliklcr büyük ölçüde devam etmiştir, bu girişimci sektör ve özel tü
ketimin yetersizliğini yansıtmaktadır. Ekonomik büyürneyi teşkil eden gerekli te
mel gcnişleycmemiştir. Ülkedeki mali durum var olan büyük makroekonomik 
dengesizlikleri doğru bir biçimde yansıtmamaktadır. Ekonomik ve mali politika
lar konusundaki karar alma süreçleri karmaşıklıklarını sürdürmektc ve yeterli bir 
biçimde koordine edilememektedir. Ayrıca, kamu harcamaları üzerindeki baskı 
hali hazırdaki oranların yüksekliğine rağmen artmaya devam etmiştir. Kamu gi
derlerinin verimliliği de halen nispeten düşüktür. İş ortamı ve kurumsal yönetişim 
genel olarak zayıf kalmıştır. Özelleştirme ve kurumsal yeniden yapılandırma, 
özellikle Federasyon'da yavaş kalmıştır. Girişim sektörünün önemli bir bölümü 
halen yeterli bir biçimde yeniden yapılandırılamamıştır. 

Bosna-Hersek mevzuatını ve politikalarını Avrupa standartlanyla uyuıniulaş
tırma konusunda sınırlı bir ilerleme kaydetmiştir. Bu bakımdan Bosna-Hersek'in 
Avrupa Ortaklığının gerekliliklerini yerine getircbilmc kapasitesini daha da arttır
ması gerekecektir. 

İç pazarla ilgili olarak malların serbest dolaşımı alanında az gelişme kayde
dilmiştir. Standardizasyon, ruhsatlandırma, metroloji ve piyasa gözetimi alanla-
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rındaki hazırlıklar başlangıç aşamasında olmaya devam edip yeni mevzuat doğru 
bir biçimde uygulanmamaktadır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve pro
sedürlerinin oluşturulamamış olması ihracat kapasitesini engellemeye devam et
mektedir. Uygun ürün kanuniarına ve çelişkili piyasa kontrollerinin kademcli ola
rak kaldırılmasına bağlı piyasa gözetim mekanizmalarının acilen oluşturulması 
gerektirmektedir. 

İşçilerin serbest dolaşımı konusunda rapor edilebilecek herhangi bir gelişme 
yaşanmamıştır. Hizmetler alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiş ve yerleşme 
hakkı ve şirketler hukuku konularında belirgin herhangi bir değişiklik olmamış
tır. Banka denetimi devlet düzeyine çıkartılmamış olup, halen bir Entitc sorumlu
luğu olarak mevcudiyetini korumaktadır. 

Sermayenin serbest dolaşımı konusunda kayda değer bir gelişme olmamıştır, 
ancak bu alandaki hazırlıklar sürdürülmektcdir. Gümrük kurallarına ilişkin olarak 
sınırlı ilave ilerleme sağlanmıştır. Gümrük mevzuatı bulunmakta olup, büyük öl
çüde AB müktcscbatıyla da uyumludur. Özellikle kaynak, fiyatiandırma ve basit
leştirilmiş usuller alanlarındaki mevzuatın tam olarak uygulamasının sağlanması 
gerekmektedir. Vergilendirme konusunda ise, katma değer vergisinin başarılı bir 
şekilde uygulanmaya başlanması olumlu bir gelişmedir. Doğrudan vcrgilendim1e 
alanında sınırlı ilerleme olmuştur. 

Rekabetle ilgili olarak, Bosna-Hersek anti-tröst kontrolü alanında sağlam bir 
şekilde ilcrlcmcktcdir, ancak devlet yardımiarına ilişkin olarak bir gelişme kay
dedilmemiştir. Kamu Alımları Ajansı ilc Kamu Alımlarını Gözden Geçirme Biri
mi'nin kurulmalarıyla birlikte kamu alımları alanında sınırlı gelişme olmuştur. 
Fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve tatbiki konusunda sınırlı ilerleme kay
dedilmiştir. 

İstihdam politikalarına ilişkin olarak sınırlı gelişme kaydedilmiştir. Bosna
Hersek'in iş pazarı işsizlik, yüksek oranda bölünme ve sağlam bir istihdam poli
tikasının eksikliklerin getirdiği zorluklarla karşı karşıyadır. Eğitim alanında az 
ilerleme kaydedilmiştir. Yüksek Öğretim Yasası ilc diğer önemli yasalar henüz 
kabul edilmemiştir. Çocukların okullarda etnik kimlikleri temelinde ayrılmaları 
ciddi bir konu olmaya devam etmektedir. 

Avrupa Ortaklığının kilit önceliklerinden biri olan gerçek bir iç pazarın mev
cudiyetinin sağlanmasına yönelik olarak az ilave ilerleme kaydedilmiştir. 

Sektörel politikalara ilişkin olarak, sanayi ile küçük ve orta boy işletmeler 
(KOBİ) alanında kayda değer bir gelişme olmamıştır. Sanayi stratejisi ilc KOBİ 
Geliştirme Stratejisi henüz kabul edilmemiştir. 

Tarım alanında genel olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Entite düzeyinde 
politika geliştirilmesine devam edilmektcdir ve koordinasyon yetersizdir. Kısmen 
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Devlet düzeyinde gerekli yasal ve kurumsal çerçeve eksikliğinden dolayı kap
samlı bir tarım stratejisinin geliştirilmesi ertelenmiştir. Veterinerlik alanında uy
gulayıcı mevzuat kabul edilmiştir. Büyük oranda Devlet ve Entite veterinerlik 
servisleri arasındaki koordinasyon un zayıf ve insan ile mali kaynakların yetersiz 
olması nedeniyle uygulama sınırlı kalmıştır. Bosna-Hersek'in çevre alanındaki 
hazırlıkları daha ilk aşamalarındadır. Çevrenin korunmasını ülke çapında uyuru
laştıracak çerçevenin oluşturulmasına ilişkin Devlet düzeyindeki çevre yasası ka
bul edilmemiştir ve Devlet Çevre Ajansı kurulmamıştır. 

Bosna-Hersek'in Trans-Avrupa ulaştırma ağının geliştirilmesine dahil edil
mesine ilişkin olarak sürdürülür ilerleme sağlanmaktadır. Bosna-Hersek Güney
doğu Avrupa Ana Bölgesel Ulaştırma Ağı'na ilişkin Haziran 2004 tarihli mutaba
kat muhtırasını uygulamaktadır. Bosna-Hersek, AB havacılık standartlarının uy
gulandığı tck Avrupa Havacılık pazarının oluşturulması için Avrupa Ortak Hava
cılık Bölgesi Anlaşması 'nı imzalamıştır. Havacılık müktescbatına uyum alanında 
kayda değer ilerleme sağlamıştır. 

Enerji alanında bazı olumlu gelişmeler olmuştur. Enerji Topluluğu Anlaşma
sı onaylanmıştır. Elektrik sektöründe, elektriğin transmisyonu ayrıştırılmıştır ve 
Bağımsız Sistem Operatörü (BSO) ilc Transmisyon Şirketi (Transco) yasal olarak 
kurulmuştur. Bununla birlikte, BSO ve Transco arasındaki alacaklar ile borçların 
transferi tamamlanmamıştır. Bu durum sözkonusu organların tam olarak faaliye
te geçmeleri engellcmektedir. Ülke çapında bir enerji stratejisi henüz geliştirilme
miştir. 

Bilgi toplumu ve medyaya ilişkin olarak, bağımsız İletişim Düzenleme Kuru
mu telekomünikasyon pazarında etkin rekabete hazırlıkta aktif rol almıştır. An
cak, kamu yayıncı lı ğı ve Bilişim Ajansının kurulması konusunda sınırlı bir ilerle
me sağlanmıştır. Kamu İç Mali Kontrolü alanında önemli bir gelişme olmamıştır. 

Özellikle devlet ve kurumlar düzeyindeki istatistik kuruluşları arasında bir iş
birliği anlaşması imzalanması ile istatistik alanında ilerleme kaydedilmiştir. Bu
nunla birlikte, Bosna Hersek'te etkin ve AB ile uyumlu bir istatistik sisteminin 
kurulması için daha fazla çaba gerekmektedir. 

Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında, vize idaresi, sınır yönetimi, iltica ve 
göç konularında ilerleme sağlanmıştır. Tüm Avrupa Birliği vatandaşları için vize 
zorunluluğunun kaldırılması onaylanmıştır. Bosna-Hersek, AB üye devletleri ve 
üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapmış ve böyle bir anlaşmayı AB düze
yinde müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamıştır. Sınır geçiş noktalarında ita 
edilen vizelerin sayısı azaltılmıştır. İşleyen bir iltica sistemi oluşturulmasında ve 
yasadışı göçle mücadele konusunda da ilerleme sağlanmıştır. 2005 Ulusal Enteg
re Sınır Stratejisi'nin güncellenmesi ve Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı'nın 
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tamamlanması ilc sınır yönetimi konusunda bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
Bununla birlikte, bunların uygulanması için fon yetersizliği bulunmaktadır. Sınır 
kontrolleri konusunda ilerleme sağlanması için zemin mevcuttur. Tüm alanlarda
ki personel ve altyapı eksiklikleri halen çözüm beklemektedir. 

Kara para aklama konusunda sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Devlet Tahkikat 
ve Koruma Ajansı (DTKA) bünyesindeki Mali istihbarat Birimi personel bakı
mından yetersizdir. Kara para aklama ilc mücadele konusunda yeni bir yasal dü
zenleme yapılmamıştır ve kanunların uygulanması sınırlı kalmaktadır. Uyuşturu
cu Kaçakçılığının ve Ara Maddelerin Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi Hak
kında Kanunun kabul edilmesi ile uyuşturucu ilc mücadele konusunda bazı adım
lar atılmıştır. AB standartlarında, devlet düzeyinde bir uyuşturucu politikasının 
oluşturulması ihtiyacı vardır. 

Bosna-Hersek örgütlü suç, insan kaçakçılığı ve terörizmle mücadele konusun
da ilerleme sağlamıştır. Örgütlü suçla mücadele için bir ulusal strateji kabul edil
miştir. Örgütlü suçla mücadele konusunda yasal çerçeve bulunmakla birlikte uy
gulamanın iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Devlet Tahkikat ve Koruma Ajansı da
ha çok soruşturma ve tutuklama yapmıştır. Mevcut durumda DTKA'nın özellikle 
personel bakımından tam kapasiteye ulaşması gerekmektedir. 2005-2007 İnsan 
Kaçakçılığı ile Mücadele Ulusal Eylem Planı uygulanmaktadır. Devlet ve kurum
sal düzeydeki mevzuat arasındaki uyumsuzluklar adli kavuşturmayı engellemek
tedir. Bosna-Hersek, terörizmle mücadele konusunda bir strateji de benimsemiş
tir. Veri koruma konusunda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kabul 
edilmiş, fakat Veri Koruma Ajansı henüz kurulmamıştır. Kişisel verilerin korun
masına yönelik durum endişe vermeye devam etmektedir. 

Hırvatistan 

Hırvatistan siyasi kriterleri karşılamaya devam etmektedir. Genel olarak 
ilerleme sağlanmış olmakla birlikte bazı alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. Katılım Ortaklığının kısa dönemli öncelikleri kısmen karşılan
mıştır. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü daha da güçlendirilmiştiL Ancak, yargı, 
kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme için önemli bir alan 
bulunmaktadır. Müktescbatın tam olarak uygulanması için sağlam bir zemin oluş
turulacaksa, bu alanlarda kayda değer ilerleme sağlanması zorunludur. 

Kamu yönetimi reformu için bir strateji hazırlanması çalışmaları başlamıştır. 
Hükümet, Temmuz 2007 itibaoyla bir gözden geçirilmiş Genel İdari Usul Kanu
nu taslağı oluşturulmasını öngören bir politika kağıdını, Eylül 2006'da kabul ct
miştir. Ancak, bu ciddi mcselenin ele alınması için bir genel stratejik çerçeve be
nimsenmesi oldukça gecikmiştir. Mevcut yasal idari sistem hantaldır ve basitleş-
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tirilmesi gerekmektedir. Mevzuattaki geniş takdir yetkisi verimsizliğe ve hukuki 
belirsizliğe yol açınakla ve yolsuzluğu kolaylaştırmaktadır. Yeni bir Devlet Me
murları Kanunu Ocak 2006'da yürürlüğe girmiştir. Fakat devlet memurluğu aşırı 
siyasi etkidcn, yüksek personel hareketinden ve kalifiye personel eksikliğinden 
zarar görmeye devam etmektedir. 

Katılım Ortaklığının kilit bir önceliği olan yargı reformu stratejisi uygulan
maya başlanmıştır. Yargının işleyişini geliştirmeyi amaçlayan yasal ve örgütsel 
değişiklikler yapılmıştır. Birikmiş dava sayısı azaltılmış olmakla birlikte halen 
büyük miktardadır. Reform henüz başlangıç aşamasındadır ve yargı sistemi ciddi 
eksikliklerden olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Mahkeme sürecinin süre
sini azaltmak, vaka yönetimini geliştirmek, mahkeme ağının hayata geçirilmesi 
ve kararların doğru şekilde uygulanmasını sağlama yönünde daha fazla gayret 
gösterilmelidir. Tarafsızlığı sağlamak için, yargı mensuplarının atama, eğitim ve 
disiplinine ilişkin prosedürlerde iyileştirme yapılmasına ihtiyaç vardır. Mart 
2006'da bir yolsuzluklamücadele programı kabul edilmiştir. Yolsuzluk ve Örgüt
lü Suçun Önlenmesi Ofisi güçlendirilmiştir. Son dönemde, bugüne kadar araştı
rılmamış bazı yolsuzluk olayiarına ilişkin tedbirler alınmıştır. Bu faaliyetler, Ka
tılım Ortaklığı altındaki bir kilit önceliği kısmen ele almaktadır. Öte yandan, yol
suzluk ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Pek çok yolsuzluk iddiası araş
tırılmamakta ve kanunsuz uygulamalar cezasız kalmaktadır. Yolsuzlukla mücade
le programının uygulanması henüz başlangıç aşamasındadır. Yolsuzluk ve Örgüt
lü Suçun Önlenmesi Ofisi ve bu programa dahil olan diğer kurumların daha güç
lendirilmesi, bunlar arasındaki eşgüdümün geliştirilmesi gerekmektedir. Progra
mın tümüyle uygulanmasına ve özellikle üst düzey yolsuzluk konusunda çabala
rın kuvvetlendirilmesi için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. 

İnsan bakları ve azınlıkların korunması alanında yavaş da olsa ilerleme 
sağlanmaya devam edilmektedir. Uygun bir yasal çerçeve mevcuttur. Ancak, 
mevzuatın fiilen uygulanmasında İvıneye ihtiyaç vardır. 

Diğer düzenlernelerin yanında, hakaret nedeniyle verilen hapis cezalarını kal
dıran ve "nefret suçu"nun daha geniş bir tanımını içeren yeni Ceza Kanunu Ha
ziran 2006'da kabul edilmiştir. Azınlıklara ilişkin olarak, fon temininde önemli 
bir artış olmuş ve Roma Katılımının On Yılı çerçevesindeki eylem planına Hükü
met tarafından daha fazla önem verilmiştir. Üst düzey politikacılar azınlıkların 
entegrasyonuna ilişkin taahhütlerini beyan etmişlerdir. 

Ne var ki, hoşgörüsüzlükle mücadele ve uzlaşmayı teşvik etmek, ayrıca etnik 
nedenle suç işledikleri anlaşılan kişilere ilişkin inceleme ve dava sürecinin uygun 
bir şekilde yapılmasını sağlamak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmekte
dir. Özellikle azınlıkların istihdamı başta olmak üzere Ulusal Azınlıklara İlişkin 
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Anayasa Hukukunun uygulanmasındaki yavaşlık devam etmektedir. Bu hususlar 
Katılım Ortaklığı altında kilit önceliklerdir. Tüm ayrımcılık türleri hakkında kap
samlı bir strateji ve eylem planı henüz kabul edilmemiştir. 

Medyaya siyasi müdahale olduğunu gösteren bazı gelişmeler olmuştur. Kadın 
ve çocuk haklannın geliştirilmesini amaçlayan planlar kabul edilmiş olup, bu 
planlar uygulamaya konmalıdır. 

Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülüklere ilişkin olarak, Katılım 
Ortaklığının kilit bir önceliği olan Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mah
kemesi ile tam işbirliği devam etmiştir ve Dayton ve Erdut Anlaşmalarına tümüy
le riayet edilmiştir. Hırvatistan'daki savaş suçlarına ilişkin kovuşturma ilerleme
ye devam etmektedir. Ancak, Sırp sanıkiara karşı önyargı konusu ele alınmalıdır. 
Tanık koruma konusu Devlet Savcısı tarafından ciddi bir şekilde ele alınmaktadır, 
konuya daha geniş adli sistemde ise yeterli derecede eğilinmemektedir. Bu durum 
daha da belirginleşmiştir. Katılım Ortaklığının kilit bir önceliği olan mültecilerin 
geri dönüşü konusundaki ilerleme dengesiz olmuştur. Yeniden inşa ile yeniden 
mülkiyet edinme sorunlan genel olarak iyi bir şekilde ele alındıysa da özellikle 
eski intifa hakkı sahiplerinden Hırvatistan'a dönmek isteyenlerin iskanına ilişkin 
program yetersizdir; emeklilik haklannın onaylanması konusunda hiçbir gelişme 
sağlanmamıştır. Mültecilerin dönüşünün sürdürülebilirliği için gerekli ekonomik 
ve sosyal şartların sağlanmasına yönelik çabalar hızlandırılmalıdır. 

Bölgesel işbirliği alanında genel bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu gelişme sür
dürülmelidir. Ancak, Hırvatistan'ın komşularıyla özellikle sınır çizgisinin belir
lenmesi başta olmak üzere askıda bulunan çeşitli sorunlarına kesin bir çözüm bu
lunması konusunda cüzi bir ilerleme sağlanmıştır. Bu mesele Katılım Ortaklığı
nın kilit bir önceliğidir. işbirliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirmek 
için gayret sarf edilmelidir. 

Ekonomik kriterler ile ilgili olarak, Hırvatistan işleyen bir pazar ekonomisi 
olarak nitelendirilebilir. Reform programını gayretle uygulaması ve geriye kalan 
önemli zayıflıklarını gidermesi halinde, Hırvatistan'ın orta vadede Birlik içerisin
deki rekabet baskılarıyla ve piyasa güçleriyle baş edebileceği düşünülmektedir. 

Ekonomi politikalarının esaslarına ilişkin sağlanan siyasi mutabakat genel 
olarak korunmuştur. İstikrar odaklı makroekonomik politikalar sayesinde enflas
yonun düşük tutulması, döviz kurunun istikrar kazanması ve büyümenin az da ol
sa ivme kazanması sağlanmıştır. Özel sermaye yatırımları artmış, işsizlik azalmış
tır. Gelirlerdeki güçlü artış dolayısıyla bütçe konsolidasyonu tedricen devam et
miştir. Sağlık harcamalarını daha iyi kontrol etmeye yönelik bazı önlemler alın
mıştır. İş tescil işlemleri daha da basitleştirilmiştir. Bankacılık sektörü büyümeye 
devam etmiş, bankacılık dışı fınans sektörü üzerinde yeni bir denetim ajansı ku-
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rulmuştur. Karayoluyla ulaştırma altyapısı iyileştirilmiştir. Telekomünikasyon 
sektöründe rekabetin geliştirilmesi konusunda daha fazla mesafe alınmıştır. Zarar 
eden demiryolu sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik ilk adımlar atılmıştır. 
Hırvatistan ekonomisi AB ekonomisi ilc iyi derecede bütünleşıniştir. 

Ancak, dış ticaret ve cari hesaplarda artan dcngesizlikler ilc yüksek dış borç, 
makroekonomik istikrar için potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Zarar eden işlet
melerin sübvansiyonu ve yüksek cari harcamalar, devlet bütçesine yük olmaya 
devam etmektedir. Yapısal reformların hızı genel olarak yavaştır. Özelleştirme 
planlarının uygulanması ve işletmelerin yeniden yapılandırılması konulannda 
fazla ilerleme kaydedilmemiştir. Kamu idaresi ve yargının zayıflıkları, piyasaya 
giriş ve çıkış süreçlerini olumsuz etkileyerek, ayrıca mülkiyet ve alacaklı hakla
rının uygulanınası zorlaştırarak, özel sektörün gelişimine engel olmuştur. Devlet 
kayda değer ölçüde ekonomiye müdahale etmeyi sürdürmektedir. Hayat boyu öğ
renime katılıını arttırmaya yönelik çabaların arttırılması gerekmektedir. 

Hırvatistan, üyeliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme yeteneği
ni geliştirmiştir. Yasal uyum başta olmak üzere birçok alanda belirli ölçüde geliş
mc kaydedilmiştir. İlerleme fasıldan fasıla ciddi farklılıklar göstermiştir. Genel 
uyum düzeyi ve idari kapasite konularında kat edilmesi gerek çok mesafe bulun
maktadır. Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan kısa vadeli öncelikler birçok 
alanda karşılanmaya devam etmektedir. 

Malların serbest dolaşımı konusunda ilerleme sınırlı ve düzensiz olmuştur. 
Yeni ve global yaklaşımla kaydedilen ilerleme eski yaklaşımın geçerli olduğu sa
halarda görülmemiştir. Yasama ve idari kapasite ilc ilgili olarak her açıdan kayda 
değer çaba gösterilmesine gereksinim vardır. İşçilerin serbest dolaşımı alanında 
ilerleme sınırlı kalmıştır. Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu kapasitesi 
konusunda kayda değer uğraş gösterilmesine ihtiyaç vardır. İş kurma ve hizmet 
sağlama hakkına ilişkin ilerleme sınırlı olmuştur. Genel uyum makul düzeyde ol
makla beraber, bazı alanlarda kayda değer çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmak
tadır. Hırvatistan, sermayenin serbest dolaşımı alanında belirli ölçüde ilerleme 
kaydetmiştir. Ancak, özellikle kara paranın aklanması ve AB vatandaşlarınca em
lak alıını konularında ilave mesafe alınması gerekmektedir. 

Kamu alımları konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Uyurnun arttırılına
sına ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesine yönelik genel bir strateji geliştiril
mesi için kayda değer çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Şirketler hukuku alanın
da ilerleme memnuniyet vericidir. Şirket muhasebesi ve denetimi konulannda 
dikkate değer mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Şirketlerde uyum sağlanınakla 
beraber uyumunun arttırılması ve denetimi için gayret gösterilmeye devam edil
mesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet hakları yasasında, özellikle yasanın uygulan-
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ması konusunda, belirli ölçüde ilerleme kat edilmiştir. Ancak, çabaların devamı 
gerekmektedir. 

Rekabet politikası alanında Hırvatistan, anti-tröst uygulamalan ve devlet yar
dımiarına ilişkin belirli ölçüde ilerleme sağlamaya devam etmiştir. Ancak, göste
rilen çabaların yoğunlaştınlması lazımdır. Önemli ölçüde ilave yasal uyumlaştır
maya, idari kapasitenin güçlendirilmesine ve daha etkin bir uygulama kamesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Çelik ve gemicilik sektörlerinin yeniden yapılandırılması
na ilişkin olarak ivedilikle gerçekçi planlar benimsenmesi gerekmektedir. Mali 
yardımlar konusu sorunlu olmaya devam etmektedir. İstikrar ve Ortaklık Anlaş
masının ilgili hükümleri halen yerine getirilmemiştir. 

Hırvatistan mali hizmetler alanında, özellikle sigorta mevzuatını geliştirmek 
ve bankacılık dışı sektör üzerinde entegre denetim otoritesi kurmak suretiyle be
lirli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Bu bağlamda, orta düzeyde uyum sağlanmış 
olup, daha fazla gayret gösterilmesi gerekmektedir. 

Bilgi toplumu ve medya alanlarında belirli ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Te
lekom piyasasında rekabet geliştirilmiştir. Elektronik iletişim ve enformasyon 
teknolojileri konularında orta düzeyde uyum sağlanmıştır. Ancak, Hırvatistan Te
lekomünikasyon Ajansının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Medya ve 
görsel-işitsel alanlardaki mevzuat uyumu çalışmalarının sürdürülmesine ihtiyaç 
vardır. 

Tanm alanında, kırsal kalkınma programlarının hayata geçirilmesi, kalite po
litikası ve organik tarım konularında başta olmak üzere makul düzeyde ilerleme 
sağlanmıştır. Ancak, Ortak Tarım Politikasının uygulanması, yönetimi ve kontro
lüne yönelik idari yapıların oluşturulması erken bir aşamadadır. Balıkçılık alanın
da Hırvatistan, kaynak ve fılo yönetimi ile denetim birimlerinin güçlendirilmele
ri konularında belirli düzeyde ilerleme ve yasal uyum bakımından ilave gelişme
ler kaydetmiştir. Bilgisayar tabanlı fılo kayıtları, VMS (Vessel Monitoring 
Systems- Tekne İzleme Sistemleri), veri toplama ve denetim sisteminin güçlen
dirilmesi konularındaki önemli eksikliklerin giderilmesi için ilave çabalar beklen
mektedir. Devlet yardımlarının da uyurnlaştırılması gerekmektedir. Veterinerlik, 
bitki sağlığı ve taşkınların önlenmesinde belirli ilerlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, kapsamlı bir taşkın önleme stratejisi belirlenmesi ve ilgili yasal çerçeve
nin oluşturulması dahil olmak üzere ciddi çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ulaştırma politikası alanında tatminkar ilerleme görülmüştür. Kara, hava ve 
deniz yoluyla taşımacılık konularında uyurolaştırma devam etmiştir. Ancak, uy
gulamanın güçlendirilmesine yönelik ilave mevzuat kabul edilmesi ve özellikle 
idari kapasitenin geliştirilmesi için gösterilen gayretierin yoğunlaştırılması gerek
mektedir. Enerji arz güvenliği ile ulusal enerji ve doğal gaz piyasası konuları da-
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hi! enerji alanında belirli düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Hırvatistan Enerji Top
luluğu Anlaşmasını onaylamıştır. Ancak, enerji verimliliği, nükleer güvenlik ve 
düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesine ilişkin hususlar başta olmak üzere gös
terilen çabaların arttınlması gerekmektedir. 

Vergilendirme konusunda alınan mesafe sınırlı olmuştur. Yasal uyuma ilişkin 
genel ilerleme sınırlı kalmıştır. Vergi idaresinin kayda değer ölçüde modemleşti
rilmesi ve enformasyon teknolojilerinden daha fazla yararlanılması gerekmekte
dir. Hırvatistan, ekonomik ve parasal birlik ile ilgili olarak belirli düzeyde mesa
fe kat etmiştir. Genel olarak hazırlıklar yolunda gitmektedir. Ancak, özellikle 
Merkez Bankasının tam bağımsızlığının güvence altına alınması hususunda daha 
fazla çaba gerekmektedir. Hırvatistan, istatistik konusunda iyi ilerleme kaydet
miştir. Gösterilen gayretierin devamı ve özellikle sürdürülebilir ulusal finansma
nın güvence altına alınması önem arz etmektedir. 

Sosyal politika ve istihdam ile ilgili olarak kaydedilen ilerleme sınırlıdır. Bu 
alandaki idari kapasitenin zayıflığının giderilmesi için kayda değer gayret sarf 
edilmesi gerekmektedir. Hırvatistan'ın, işletme ve sanayi politikası konusunda 
sağladığı ilerleme düzensiz olmuştur. İş ortamı ve KOBİ'ler alanlarında görülen 
ilerleme mcmnuniyct vericidir. Ancak, özellikle çelik ve gemi yapımı sektörlerin
de teşebbüslerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili önemli zorluklar devam et
mektedir. Trans-Avrupa Şebekeleri konusunda belirli ölçüde ilerleme görülmüş
tür. Bölgesel politikalar ve yapısal araçların koordinasyonu konularında da belir
li düzeyde ilerleme olmuştur. Ancak, AB finansmanının uygulanmasına ilişkin 
idari yapıların kurulması noktasında kayda değer çaba gösterilmesine ihtiyaç var
dır. 

Yargı ve temel haklara ilişkin olarak belirli ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. 
Ancak, yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede kayda değer iyileştirmeler ya
pılması gerekmektedir. Temel haklar alanında daha da iyileştirilebilecek hususlar 
bulunmaktadır. Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında Hırvatistan özellikle sınır 
yönetimi, vize politikaları ve iltica konulannda mesafe kat etmiştir. Ancak, enteg
re sınır yönetimi eylem planı güncellcnmelidir, ayrıca bu alanda kullanılan teçhi
zatın ycnilenmeyc ihtiyacı vardır. Özellikle örgütlü suçlara ilişkin olarak uygula
manın ve idari kapasitenin güçlendirilmesi kayda değer ölçüde sürdürülebilir ça

ba gerektirmektedir. 

Bilim ve araştırma ilc eğitim ve kültür fasıllarında makul düzeyde ilerleme 
kaydedilmiştir. Her ikisinde de, iyi bir hazırlık düzeyine crişilmiştir. Çevre konu
lannın genelinde, özellikle hava ve su konuları, doğanın korunması, kimyasallar 
ve GMO'lara (gcnctik olarak oynanmış organizmalar) ilişkin olarak tatminkar ge
lişme kaydedilmiştir. Ancak, bu faslın kapsamının genişliği ve karmaşıklığı göz 
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önüne alındığında, halen büyük çabalara ihtiyaç vardır. İdari kapasite zayıf olup, 
ihtiyaç duyulan dikkate değer büyüklükte yatırımlar için halen finansman bulun
masına ihtiyaç vardır. Tüketicil erin ve sağlığın korunması alanında Hırvatistan sı
nırlı ilerleme kaydetmiştir. Mevzuat uyumu kapsamında yapılacak çok çalışma 
vardır, ayrıca piyasa gözetimi AB standartlarına uzaktır. 

Gümrük birliği alanında Hırvatistan, özellikle gümrük işlemlerini ve fikri 
mülkiyet haklarının gümrük korumasını daha fazla uyumlaştırarak bir ölçüde ilcr
Ierne sağlamıştır. Ancak, idari kapasitenin kayda değer düzeyde geliştirilmesi ve 
enformasyon teknolojilerinden daha fazla yararlanılması (bağlanırlığının arttırıl
ması gerekmektedir. Hırvatistan dış ilişkiler alanında belirli düzeyde ilerleme 
kaydetmiştir. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikasına ilişkin olarak ilerleme de
vam etmiştir. Hırvatistan, AB deklarasyonları ve diğer ODGP (Ortak Dış ve Gü
venlik Politikası) araçlarına sistematik olarak uymayı sürdürınüştür. 

Mali kontrol konusunda, özellikle Kamu İç Mali Kontrolü, dış denetim ve Eu
ro'nun sahtcciliğe karşı korunmasına ilişkin olarak belirli düzeyde ilerleme sağ
lanmıştır. Ancak, iç denetim ve mali yönetim bağlamında kapasitesinin arttırılma
sı lazımdır. AB'nin mali çıkarlarını korumaya yönelik yapılar henüz tamamlan
mamıştır. Mali ve bütçesel hükümlere ilişkin belirgin bir ilerleme olmamıştır. 

Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya 

Üyelik başvurusuna ilişkin olarak geçen yıl hazırlanan görüşte belirtildiği 
üzere, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya siyasi kriterleri yerine getirme 
yolundadır. Ancak, reformların hızı 2006 yılında yavaşlamış olup, Makedon
ya'nın çabalarını arttırınası gerekmektedir. Avrupa Ortaklığında yer alan kısa va
deli siyasi öncelikler kısmen yerine getirilmiştir. 

Ohrid Çerçeve Anlaşmasının uygulanmasına devam edilmesi, ülkenin istikra
rı ile demokrasi ve insan haklarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Da
ha fazla ilerleme sağlanması için, tüm siyasi partilerin aralarında Ohrid Anlaşma
sının lafzı ve ruhuna uygun şekilde mutabakat oluşturma yönünde gerekli çabala
rı gösterıneleri lazımdır. 

Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Temmuz ayında gerçekleştirilen 
parlamento seçimlerine hazırlık bağlamında seçim sürecinin güçlendirilmesi hu
susunda mesafe kaydetmiştir. Seçimlere ilişkin yasal ve kurumsal çerçevede 
ODIHR (AGiT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi) tavsiyeleri doğrul
tusunda ve Avrupa Ortaklığının önemli bir önceliği çerçevesinde reform yapıl
mıştır. Temmuz ayındaki seçim süreci büyük ölçüde uluslararası standartlarda yü
rütülmüştür. Ancak yine de, seçimlerden ·'nce ve seçimler sırasında usulsüzlükler 
meydana gelmiştir. Bir sonraki seçimlerd standartiara tam olarak ulaşılması için 
büyük gayret gösterilmesi gerekecektir. K rumların düzgün işlemelerinin sağlan-
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ması için, hükümette ve muhalefette yer alan tüm siyasi partiler arasında başta 
Parlamento çatısı altında olmak üzere yapıcı bir diyaloga gereksinim bulunmak
tadır. 

Kamu idaresi reformuyla ilgili olarak, 2000 yılında kabul edilen Devlet Me
murları Kanunu hükümleri uygulanmaya devam edilmiştir. İdarenin yönetiminin 
iyileştirilmesine ve kamu kararlarının şetfaflığının arttınlmasına yönelik adımlar 
atılmıştır. Ademi merkeziyetçilik süreci devam etmiş, kamu hizmetleri iyileşme
ye başlamıştır. Geriye kalan sorunların çözümü için hükümetin ve belediyelerin 
etkin şekilde sorumluluk almaya devam etmesi gerekmektedir. Ancak, idarede ta
yinler ve işten çıkarmalar siyasi mülahazalarla yapılmaya devam etmektedir. Hü
kümet değiştİkten sonra idarede geniş çaplı değişiklikler meydana gelmiştir. İda
renin bağımsızlığının ve profesyonelliğinin, ayrıca idari kapasitenin güçlendiril
mesi lazımdır. 

Avrupa Ortaklığında talep edildiği üzere, yargı sisteminde önemli bir reform 
başlatılmıştır. Bağımsız ve etkin bir yargı için gerekli anayasal ve yasal çerçeve 
büyük ölçüde oluşturulmuştur. Yargı reformunun uygulanması, ciddi bir konu, 
ayrıca Avrupa Ortaklığının önemli bir önceliği olup, gösterilen çabaların sürdü
riilmesini ve sağlanan başarıların devam ettirilmesini gerektirmektedir. Hukukun 
üstünlüğünün ülke çapında etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik atılması gere
ken adımlar vardır. Polis reformunda yavaşlamaya neden olan gecikmelerden 
sonra yeni polis kanununun kabul edilmesiyle Avrupa Ortaklığı'nın kilit bir ön
celiği yerine getirilmiştir. Anılan kanunun uygulanmasının sağlanması amacıyla 
Hükümet ile iktidar arasında yapıcı işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve güçlendirilmiştir. 
Konuyla ilgili birimler arasında işbirliği ve koordinasyon iyilcştirilmiştir. Ancak, 
yolsuzluk yaygınlığını korumaktadır. Birçok yolsuzluk iddiası araştıolmayı bek
lemektedir. Mevzuatın tam olarak uygulanmasına ve gösterilen gayretierin arttı
rılması için güçlü siyasi iradeye gereksinim duyulmaktadır. 

İnsan hakları ve azınlıkların korunmasına ilişkin olarak, Ohrid Anlaşması 
hükümlerinin uygulanması sürdürülmelidir. Genel olarak, etnik gruplar arasında
ki ilişkiler iyileşmeye devam etmiştir. Ancak, birçok alanda kayda değer ilave ça
ba gerekmektedir. Ceza Kanununda yapılan değişikliklerle, iftira suçu için öngö
rülen hapis cezaları kaldırılmıştır. Gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığı 
iddialarının araştırılması için kullanılan yöntemler, özellikle Ombudsman ve İçiş
leri Bakanlığı arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle iyileştirilmelidir. Te
lefon dinleme uygulamaları uygun bir yasal çerçeve yokluğunda yapılmaya de
vam edilmektedir. Etnik gruplar arasında güvenin geliştirilmesi için daha fazla 
çaba gösterilmelidir. Farklı toplulukların kamu idaresinde temsilleri orantısızdır. 
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2005-2015 Roma Katılımının On Yılı çerçevesinde benimsenen eylem planları
nın uygulanmaları hususunda belirli düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, Ro
ma topluluğunun durumu endişe uyandırmaya devam etmektedir. 

Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler ile ilgili olarak, Makedon
ya Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam işbirliğini devam 
ettirmiştir. Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesinden geri dönen 
davaların transferine hazırlık amacıyla yargı reformunun daha da ilerlemesi ge
rekmektedir. Ülke Kosova'nın statüsü görüşmelerinde yapıcı bir tutum sergile
mektedir. Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsünetaraf olmasına rağmen ABD 
ile arasında ikili teslim etmeme anlaşması bulunması ilgili AB mevzuatı ilc 
uyumlu değildir. 

Makedonya bölgesel işbirliği konusunda aktif ortak konumunu sürdürmüştür. 
Komşulada ikili ilişkilerinde gelişme kaydedilmesine rağmen ülkenin ismi ile il
gili olarak bir ilerleme sağlanamaması bir sorun olarak devam etmektedir. Yuna
nistan'la, BM şemsiyesi altında, isim sorununa iki taraf için de müzakere edilen 
ve kabul edilebilir bir çözüm bulunması ve böylece bölgesel işbirliği ve iyi kom
şuluk ilişkilerine katkıda bulunulması, yapıcı bir yaklaşımla yeni çabaları gerek
tirmektedir. 

Ekonomik kriterlerle ilgili olarak, Makedonya işleyen bir pazar ekonomisi 
oluşturulması konusunda ileri durumdadır. Orta vadede Birlik içerisindeki reka
bet baskısı ve pazar güçleri ile baş edebilmesi için istikrar ve reform çabalarını 
sürdürmesi gerekmektedir. 

Ülkede ekonomi politikalarının esasları konusunda geniş bir uzlaşı bulun
maktadır. Sağlam bir iktisat politikası karışımı ile makroekonomik istikrar ve ön
görülcbilirlik daha da artmıştır. Enflasyon kontrol altındadır. Kamu kesimi harca
maları dengeye yakın bir durumdadır ve kısmen düşük düzeydeki kamu kesimi 
borcu daha da azalmıştır. Fiyat ve ticari serbestleştirmc geniş anlamda tamamlan
mış ve devletin elindeki işletmelerin özelleştirilmesi devam etmiştir. Pazara giriş 
ve çıkış önündeki engeller, Avrupa Ortaklık Anlaşmasının önemli bir önceliği 
olan kayıt usulleri sayesinde, iflasın basitleştirilmesi ve hızlandırılması yoluyla 
azaltılmıştır. Finans sektörünün istikrarı artmıştır. Ayrıca, insan kaynaklarının ka
litesini arttırmak ve ülkenin altyapısını iyileştirmek amacıyla önlemler alınmıştır. 
Büyük ölçüde özelleştirme çabaları sayesinde, doğrudan dış yatırımlar önemli öl
çüde artmıştır. Avrupa Birliği ilc ekonomik entegrasyon ileri durumdadır. 

Diğer yandan, pazar ekonomisinin işleyişi idari usullerin yavaşlığı, yolsuzluk, 
bürokrasi ve düşük seviyedeki yasal belirlilik gibi kurumsal zayıflıklardan dolayı 
engellerle karşılaşmaktadır. Yargıdaki sorunların darboğaz yaratması, iş atmosfe
rinde olabilecek daha hızlı bir ilerlemeyi cngellemektedir. İş ve finans pazarları 
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halen zayıfişlemektc bu da yüksek işsizliğin azaltılmasını zorlaştırmakta ve işlet
melere kredi sağlanmasını cngellcmektcdir. Eğitim sistemi ülkenin ihtiyaçlarını 
yeterli derecede yansıtmamaktadır. Bu faktörler sadece orta dereceli bir ekono
mik büyümeye imkan tanımıştır. Büyük ölçekteki kayıt dışı sektör ekonomide 
önemli miktarda çarpıklıklara neden olmaktadır. ihraç ürünlerinin mal yapısı çok 
yoğundur. 

Ülke üyelik yükümlülüklerini üstlenme kapasitesini geliştirmek için ilave 
çabalarda bulunmuştur. Halen mevzuatı uygulamada ve etkili bir şekilde yürüt
mede önemli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Avrupa Ortaklığının kısa dönem ön
celiklerini yerine getirmede biraz ilerleme kaydedilmiştir. 

Malların serbest dolaşımı konusunda, yatay önlemlerde biraz ilerleme sağlan
mıştır. Buna rağmen, bu sektördeki AB mevzuatının çoğunluğunun uyarlanması 
ve uygulamaya konulması gerekmektedir. İşçilerin serbest dolaşımı konusunda 
ilerleme sınırlı ve hazırlıklar halen erken bir aşamadadır. İş kurma hakkı ve hiz
met sunumu serbestisi konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. AB mcvzu
atıyla uyum için ileri çabalar gerekmektedir. Mailann serbest dolaşımı konusun
da, özellikle ödeme sistemleri alanında biraz ilerleme sağlanmıştır. Ancak daha 
çok çaba gerekmektedir. Özellikle, para aklama konusundaki yasal ve kurumsal 
çerçeve güçlcndirilmclidir. 

Kamu alımları konusunda etkili bir kamu alımları sisteminin kurulmasıyla 
önemli ilerleme kaydedilmiştir. Ancak etkili bir çözüm sistemin oluşturulması 
için ileri çabalar gerekmektedir. Şirket hukuku konusunda, Avrupa Ortaklığı 'nda 
talep edildiği şekliyle şirket kayıtlarında tck durak sisteminin getirilmesiyle, 
önemli ilerleme kaydedilmiştir. Kabul edilen kurallann etkili uygulanmasının 
sağlanması için ilave çabalar gerekmektedir. Fikri mülkiyet hakları kanunu konu
sunda özellikle sanayi ürünleri hakları alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Ancak korsanlıkla ve sahtcciliklc mücadele çerçevesinde SAA ilc uyumu sağla
mak için, yürütme kapasitesi, idari yapılar ve siyasi iradenin güçlendirilmesi gibi 
hususlarda çabaların arttırılması gerekmektedir. Mevzuat ile uyum hazırlıkları ha
len erken bir aşamadadır. 

Rekabet alanında, yasal çerçeveyle sınırlı olmak üzere biraz ilerleme sağlan
mıştır. Bilhassa Rekabetin Korunması Komisyonunun işleyişinin sağlanması ko
nusunda, mevcut mevzuatı!) çok daha etkili şekilde uygulanması için önemli ça
ba gerekmektedir. 

Mali hizmetler konusunda, ülkenin ulusal mevzuatını çeşitli sektörlerde AB 
standartlarıyla uyurnlaştırmaya devam etmesiyle biraz ilerleme sağlanmıştır. An
cak, bilhassa banka ve sigortacılık sektörlerinin denetiminde bazı aksaklıklar de
vam etmektedir. 
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Bilgi toplumu ve medya konusunun bazı alanlarında ilerleme hatırı sayılır dc
recededir. Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri ve görsel-işitsel sektörde 
mevzuat biraz daha uyumlaştırılmıştır. Ancak, İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını 
ihlal etmemek ve Avrupa Ortaklığının önemli bir önccliğini karşılamak üzere, 
operatörler arasında aynıncılığın önlenmesi ve düzenleyici kurumun bağımsızlı
ğının sağlanması suretiyle telekomünikasyon pazarının serbestleştirilmesi konu
sunda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. 

Tarım ve kırsal kalkınma alanında kısmi ilerleme sağlanmıştır. Uyum başla
tılmış ancak erken bir aşamadadır. Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politi
kalarının bazı kısımlarında ilerleme kaydedilmiştir. AB mevzuatı ilc uyum için 
mcvzuatın oluşturulması ve uygulanması gccikmiştir. Balıkçılıkta AB mcvzuatıy
la uyum hazırlıkları erken bir aşamadadır. 

Ulaştırma politikasının bazı alanlarında iyi ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, 
bütün ulaştırma sektörlerinde idari kapasitcyi güçlendirme ve uyum için önemli 
çaba gerekmektedir. Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya tarafından Mayıs 
2006' da onaylanan Enerji Topluluğu Anlaşması bağlarnındaki taahhütler çerçeve
sinde uygulama mevzuatının kabulü öncelik konusudur. 

Vergilendirme alanında yasal uyum konusunda ilerleme sağlanmıştır. Ancak, 
mevzuatı uyumlaştırma, mevzuatın etkili uygulamasının sağlanması ve vergi top
lanması konusundaki idari kapasiteyi güçlendirmek amacıyla önemli çabalar ge
rekmektedir. 

Ekonomik ve parasal politika alanında ilerleme sınırlı olmuştur. Ancak, genel 
olarak hazırlıklar ileri durumdadır. İstatistik alanında biraz ilerleme sağlanmıştır. 
Mevzuatla daha ileri uyum ve idari kapasitenin esaslı şekilde güçlendirilmesi ge
rekmektedir. 

Sosyal politika ve istihdam konusunda, bilhassa iş ve eşit fırsatlar mevzuatın
da belirgin ilerleme sağlanmıştır. Ancak özellikle sağlık ve işte güvenlik alanın
da, AB mevzuatıyla uyumlaştırılması ve güç pazar koşulları dikkate alınarak is
tihdam politikasında önemli çabalar gerekmektedir. İşletme ve sanayi politikası 
alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Halen, sınai, teknolojik ve ycnilcşme 
stratejileri olmayan ülkede sektör politikaları ve araçlar geliştirmek için ilave ça
ba gerekmektedir. Trans-Avrupa şebekeleri konusunda, Makedonya bölgesel giri
şimiere katılmaktadır. Altyapının iyileştirilmesi konusunda gerek duyulan önem
li miktarda finansal katkı bir darboğaz oluşturmaktadır. Bölgesel politika ve ya
pısal araçların cşgüdümü alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bölgesel kal
kınma konusundaki mevzuatı uyumlaştırmak ve kurumsal çerçeve ilc idari kapa
sitcyi güçlendirmek önemli çaba gerektirecektir. 

Yargı ve temel haklar alanında, Anayasa ve yasal çerçeve yargı reformunun 
uygulanmasına imkan vermek için değiştirilmiştir. Yolsuzlukla mücadelede, ya-
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sal ve kurumsal çerçevede bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, yargının ba
ğımsızlığını ve verimliliğini geliştirmek halen önemli bir zorluktur ve yolsuzluk
la mücadele için çok güçlü bir siyasi irade gerekmektedir. Temel haklarda ilerle
me konusunda atılması gereken ilave adımlar vardır. Kişisel datanın korunması
na ilişkin durum endişe yaratmaya devam etmektedir. Adalet, özgürlük ve güven
lik alanının bazı kısımlarında, özellikle göç ve vize politikası ve sınır yönetimi 
konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Sınır yönetimi stratejisinin daha ileri derece
de uygulanması gerekmektedir. Yargı işbirliği, polis işbirliği, örgütlü suçlar ve 
uyuşturucuyla mücadele konusunda ilerleme daha sınırlı olmuştur. Yürütme ve 
idari kapasitenin güçlendirilmesi için önemli ve sürekli çaba gerekmektedir. 

Makedonya, bilim ve araştırma alanında daha bütüncül bir politika hazırlama
ya başlamıştır. Eğitim ve kültür alanında ilerleme sağlanmıştır. Çevre konusunda, 
yasal mevzuatı güçlendirmek için biraz ilerleme kaydedilmiştir. Ancak bu fasıl
da, AB mcvzuatıyla uyum için hazırlıklar erken bir aşamadadır ve mcvzuatın uy
gulanması ve yürütülmesi için belirgin çabalar gerekmektedir. Tüketici ve tüketi
ci sağlığını koruma alanında, bilhassa güvenlikle ilgili alınan önlemlerle bazı ya
sal ilerlemeler kaydedilmiştir. Daha ileri yasal uyum ve ülke genelinde işleyen bir 
tüketici ve tüketici sağlığını koruma sistemi oluşturulması için sürekli çaba gerek
mektedir. 

Gümrük birliği alanında esaslı yasal uyum gerçekleşmiştir. Avrupa Ortaklı
ğında önemli bir önceliği bulunan ve SAA 'yı ihlal eden harçlar kaldırılmıştır. An
cak, mevzuatın yürütülmesi için idari kapasitenin daha da güçlendirilmesi çerçe
vesinde personel, bilgi teknolojileri ve diğer teçhizat gerekmektedir. 

Dış ilişkiler konusunun bazı alanlarında, özellikle çift kullanımlı mallar ve 
CEFTA çerçevesinde bölgesel işbirliği alanında ilerleme kaydedilmiştir. Dış, gü
venlik ve savunma politikası alanında ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle uluslara
rası kısıtlayıcı önlemler konusunda daha ileri derecede uyum gerekmektedir. 

Mali kontrol alanında yasal ilerleme kaydedilmiştir. Ancak özellikle kamu iç 
mali kontrolü, dış denetim ve dolandırıcılıkla mücadele kapasitelerinin güçlcndi
rilmeleri doğrultusunda büyük çaba gösterilmesi gerekmektedir. Mali ve bütçesel 
hükümler alanındaki ilerleme sınırlı olmuştur. Ancak, temel ilkeler ve kurumlar 
mevcuttur. 

Karadağ 

Siyasi kriteriere ilişkin olarak, Karadağ belirli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. 
Ülke Avrupa Ortaklığının kilit önceliklerini büyük ölçüde ele almıştır. Ancak ha
la önemli oranda sonuç alınması gerekmektedir. 

Karadağ Anayasal Şartın gerekleri ve Avrupa Birliğinin tavsiyeleriyle uyurn
lu olarak 21 Mayıs 2006 tarihli referandumun organizasyonunu ve yürütülmesini 
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sorunsuz şekilde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Karadağ bağımsız bir devlet ola
rak, yeni yetkilerinin gerektirdiği yasal ve kurumsal yapılanınayı oluşturma süre
ci içindedir. Karadağ'ın özellikle yeni bir Anayasa kabul etmesi gerekecektir. 
Sözkonusu Anayasanın Avrupa standartlarıyla uyumlu olması ve geniş bir muta
bakatla kabul edilmesi gereklidir. Karadağ'ın Sırhistan ve Karadağ Devlet Birli
ği'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları da imzalaması ve onaylaması gereke
cektir. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda, 1 O Eylül 2006 tarihli parla
mento seçimleri uluslararası standartiara uygun şekilde yapılmıştır. 

Hükümet ve parlamento, etkinliklerinin artırılması amacıyla süregelen bir ça
ba göstermiştir. Hükümet, kendi faaliyetlerindeki kilit alanlarda eşgüdüm meka
nizmaları tesis etmiştir. Parlamento yeni usul kuralları kabul etmiştir. Avrupa bü
tünleşmesi de dahil olmak üzere, özel önemi haiz tercihlerde siyasal mutabakatın 
teşkil edilmesi için gerekli unsurlar belirmeye başlamıştır. Bu sürecin kararlılıkla 
devam ettirilmesi ve özellikle parlamentonun çalışmalarına yansıtılması ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

Kamu yönetimi reformu için yasal çerçevenin tesisinde ilerlemeler devam et
miş olup, yeni bir personel alım sistemi de yürürlüktedir. Kamu görevlilerinin 
eğitimi konusunda mesafe kaydedilmiştir. Ancak, kamu yönetiminde hala ciddi 
eksiklikler bulunmaktadır. Kilit bir Avrupa Ortaklığı önceliğine uygun olarak, ka
mu yönetiminin siyasetin etkisinden arındırılmasının ve profesyonelliğin tam ola
rak sağlanması gereklidir. 

Yargı sisteminin genel olarak güçlendirilmesine devam edilmiştir. Bu konu, 
önemli bir Avrupa Ortaklığı önceliğidir. Yargı mensuplarının eğitimine dair bir 
yasanın kabul edilmesi ve devlet yargı eğitim merkezinin kurulması yerinde 
adımlardır. Buna rağmen, uygulamada etkinliğin ve yargı bağımsızlığının sağlan
masında sorunlar mevcuttur. Yargı reformuna ilişkin olarak belirmeye başlayan 
mutabakatın ardından uygulamaya yönelik somut adımlar atılmalı ve planlar ya
kın bir gelecekte sonuçlandırılarak uygun kaynaklar bu amaca tahsis edilmelidir. 

Yargıç ve savcıların atanmaları ve görevde yükselmeleri siyasetin etkisinden 
arındırılmalı, profesyonel ve objektif kıstaslara dayandın lmalıdır. 

Özellikle belirli sayıda planlama belgesinin Hükümet tarafından kabul edil
mesi ve raporlama sistemindeki ileriemeleric yolsuzlukla mücadelede alanındaki 
irade güçlenmiştir. Yolsuzlukla Mücadele İdaresi, bazı vakaları yetkili organiara 
sevk etmeye başlamıştır. Ancak, yolsuzluk Karadağ'da yaygın bir sorun olmaya 
devam etmekte, yasal ve kurumsal yapılanmanın geneli yolsuzluğa geçit veren, 
devletin yolsuzluğu etkin şekilde önlemesini ve iddiaları yargı önüne getirme ka
pasitesini sınırlandıran boşluklar yaratmaktadır. Parlamento, önemli ölçüde göz-
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den geçirilmesi ve kararlılıkla uygulanması gereken çıkar çatışması yasasını de
ğiştirememiştir. 

Bağımsızlığın ardından Karadağ, insan haklarının ve azınlıkların korun
ması alanında yasal ve kurumsal yapılanmanın oluşturulması sürecinin başlangıç 
aşamasındadır. Bundan sonraki dönemde, hapishaneler de dahil insan ve azınlık 
haklarına, dinsel özgürlüklere, ayrımcılığın yasaklanmasına ve Roma toplumu ile 
mültccilcrin durumuna dair anayasal güvenceler getirilmesine özel önem verilme
lidir. Medya bağımsızlığının ve profesyonelliğin güçlendirilmesi ve bilgi edinme 
kanununun daha da kararlı şekilde uygulanması gereklilik arz etmektedir. Yayın 
Otoritesi 'nin bağımsızlığı korunmalıdır. 

Bölgesel sorunlar ve uluslararası yükümlülüklere ilişkin olarak, kilit bir 
Avrupa Ortaklığı önceliğine uygun şekilde, Eski Yugoslavya için Uluslararası Ce
za Mahkemesiyle işbirliğinin sağlanması halihazırda tatminkar düzeyde olup, 
sözkonusu işbirliğinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Çok sayıda Bosnalı mül
tecinin 1992 yılında kaybolmaianna dair sürmekte olan soruşturma endişe yarat
maktadır. Karadağ bölgesel işbirliğine destck vermektedir. Bu ülke, havacılık, 
ulaşım altyapısı ve enerji gibi alanlardaki bölgesel girişimlerin aktif bir katılım
cısıdır. Komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahiptir. Bağımsızlığın ardından Sırbistan'la 
arasında çözülmeyi bekleyen meselelcrin sorunsuz şekilde çözüme kavuşturul
ması da bölgesel istikrara katkıda bulunmuştur. Karadağ Avrupa ortaklığı çerçe
vesinde kilit önceliğe sahip olan Kosova konusunda da yapıcı bir yaklaşım sergi
lcmiştir. 

Ekonomik kriterler açısından Karadağ, işleyen bir pazar ekonomisi olma 
yolunda belli gelişmeler kaydetmiştir. Birlik içindeki rekabetçi baskı ve piyasa 
güçleriyle başa çıkabilmek için reform çabalarının sürdürülmesi gereklidir. 

Karadağ, ekonomi politikalarının temellerine dair geniş bir mutabakatı sür
dürmüştür. Makrockonomik istikrar gittikçe güçlcnmektcdir. Özellikle ekonomik 
büyüme hız kazanmış ve enflasyon kontrol altına alınmıştır. Kamu borçları azal
tılmış ve bütçe gelirleri artış göstermiştir. Ülke önemli ölçüde doğrudan yabancı 
yatırım çekmeye devam etmektedir. Fiyat liberalizasyonu hemen hemen sağlan
mıştır. Özelleştirme programında ilerleme gözlenmiş ve şirketlerin kurulması ko
laylaştırılmıştır. Yargının ticari uyuşmazlıkları ele alma kapasitesi artmıştır. Mali 
aracılık derinleşmiş olup, bilişim sanayilerinin yeniden yapılandırılması süreci 
devam etmektedir. 

Ancak, ekonomik büyümenin kilit önemdeki birkaç sektöre ve teşebbüse ba
ğımlılığı devam etmektedir. Dış dengesizlikler artmıştır. İşgücü piyasası oldukça 
katı olup, işsizlik oranı yüksektir. Hem iç hem de dış kontroller için mali denetim 
sisteminin geliştirilmesi ihtiyacı mevcuttur. Ekonomik ortam, belediyeler düzeyi 
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de dahil, düzenleyici koşullar nedeniyle gelişememektedir. Altyapı yatınmlarının 
seviyesi düşüktür. Bazı kamu teşcbbüsleri vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan
lar da dahil olmak üzere, yüksek miktarda borç yükü altındadır. Devlet yardımla
n yapısının güçlendirilmesi şarttır. Tüm yeni yardım tedbirlerinden oluşan harca
ma öncesi kontrol sistemi kurulması gerekmektedir. Kamu teşebbüsleri daha faz
la yeniden yapılandırmayı beklemekte olup, özelleştirme planı sadece kısmen ta
mamlanmıştır. Ticaretıc açıklık ve AB ile ticari entegrasyon son dönemde artış 
göstermiş, ancak düşük seviyede kalmıştır. Özelleştirme yöntemlerinin etkin ve 
adil olması gereklidir. 

Karadağ, çoğu alanda mevzuatını ve politikalarını Avrupa standartlarına yak
laştırmada belli ilerlemeler kaydetmiş ve İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzake
releri de dahil olmak üzere, özellikle Avrupa entegrasyonuna ilişkin konuların eş
güdümünde idari kapasitesinin güçlendirilmesinde gelişme göstermiştir. Ancak 
ülke halihazırda hazırlıkların erken bir aşamasındadır ve yasal sürecin ve uygula
manın sonuçlandıniması için önemli miktarda kaynak tahsis edilmesi gerekmek
tedir. 

İç pazar konusunda Karadağ standardizasyon, belgeleme, ölçümleme, pazar 
gözetimi ve fikri mülkiyet hakları alanlarındaki yeni yetkilerini tam olarak üstlen
mek üzere gerekli yasal ve idari hazırlıklan başlatmıştır. Tüketicinin korunması 
ile hayvancılık, balıkçılık ve bitki sağlığını da içeren sağlık koruma kontrolleri 
alanlarındaki hazırlıklar başlangıç aşamasındadır. Fikri mülkiyet hakları alanın
daki mevzuatın uygulanmasının güçlendirilmesi yönünde ilerleme sağlanması ge
rekmektedir. Karadağ'ın ayrıca, Devlet Birliğinin bu alanda taraf olduğu tüm 

uluslararası anlaşmalara da katılması gerekecektir. 

Hizmetler sektörü, iş kurma hakkı ve sermayenin serbest dolaşımı alanlann
da ilerleme kaydedilmiştir. 

Gümrük reformunda yol kat edilmiş olmakla birlikte bilhassa menşe kuralla
nnın uygulanması ve yasal çerçeveyle ilgili önemli sorunlar devam etmektedir. 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının sonuçlandırılabilmesi ve müteakip uygulaması 
için AB'nin bu alandaki standartianna uyum sağlanması gereklidir. Son dönem
de kara sınırlarında kurulan gümrüksüz satış mağazaları, kaçakçılık riskini arttır
maları nedeniyle bir endişe kaynağı teşkil etmektedir. Vergilendirme alanındaki 
reformların devam ettirilmesi gereklidir. 

Rekabet konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, rekabet kurumu
na operasyonel bağımsızlık kazandırmak ve kaynak sağlanması ilc devlet yardım
lan için yasal mevzuat geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik hazırlıklarda 
mesafe kat edilebilmesi için daha fazla ilerleme sağlanması gerekmektedir. Kamu 
alımları alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olup ahiren gözden geçirilen ka-
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nunlar ve ikincil mevzuatın ilgili kuruıniann bu alandaki performansını güçlen
dirmesi beklenmektedir. Ancak, kamu alımlan mevzuatının bir bütün olarak uy
gulanması tatmin edici seviyede değildir ve iyileştirilmesi gerekmektedir. İstikrar 
ve Ortaklık Anlaşmasının uygulanabilmesi için bütün bu alanlarda ilerleme kay
dedilmesi icap etmektedir. İstihdam politikalan bakımından sınırlı bir ilerleme 
sağlanmıştır. İhtiyaçlar ile becerilerin eşleştirilmesinde yeterli çalışma bulunma
yan Karadağ'da işsizlik hala önemli bir sorundur. İşçi sağlığı ve güvenliği konu
ları ile cinsiyet eşitliği alanları başta olmak üzere müktesebatın önemli bir kısmı 
hala aktarılmış değildir. Eğitim sahasında devam etmektc olan reformlar, ülkenin 
Bologna süreci kapsamında Avrupa Yüksek Öğrenim alanına entegrasyonunun 
sürmekte olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, ekonominin ihtiyaçlarına 
uyumlu beceri geliştirilmesi yönünde hala ciddi çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Karadağ, sektörel politikalar bakımından, endüstri ve KOBİ alanlarında Av
rupa Ortaklığı önceliklerinin uygulanmasına yönelik olarak kısmen ilerleme kay
detmiştir. Ancak lisansiandırma sisteminin uyumlaştırılmasında sağlanan ilerle
me sınırlıdır. İdari usullerin basitleştirilerek iş ortamının iyileştirilmesi gerekmek
tedir. Çelik sektöründe yaşayabilirliği ve rekabetin sağlanabilmesi için yeniden 
yapılandırmaya gidilmesine gerek duyulmaktadır. 

Tanm alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Tanmsal gelişme ve balıkçı
lıkla ilgili olarak Hükümet tarafından stratejiler benimsenmiş ve kamuoyunda tar
tışmaya sunulmuştur. Karadağ, veterinerlik sektörünün geliştirilmesine yönelik 
planlar hazırlamıştır. AB desteği ve bütçe kaynaklarının tahsisiyle reformlarda 
genel olarak kısmi bir ilerleme sağlanmıştır. Bununla birlikte, uygulama hala Av
rupa standartlarının altındadır ve iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Çevre konusundaki hazırlıklar halen başlangıç aşamasındadır. Stratejik ve ya
sal belgelerin kabul edilmiş olmasına rağmen, yönetirnde çevre ile ilgili idari ka
pasite ve kontrol yapılarının önemli ölçüde güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Ulaştırma ve enerji konulannda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Karadağ, böl
gesel ulaştırma ağiarına aktif olarak katılmakta ve önceliklerini bunlara göre be
lirlemektedir. Karayolu taşımacılığı kanununun kabulünde ilerleme sağlanmıştır. 
Elektrik ve doğal gaz sektörlerindeki yeniden yapılandırma ve eneıji verimliliği
nin teşviki başta olmak üzere enerji sektöründe ilerleme kaydedilmiştir. Karadağ 
Enerji Topluluğu Anlaşmasını onaylamıştır. 

Kamu iç mali denetimi ve dış denetim alanında, devlet denetim kurumunun 
kapasite artmını bir ilerleme olarak kaydedilmiştir. Ancak, Karadağ'ın iç ve dış 
denetim sistemlerini önemli ölçüde iyileştirmesi, devlet denetleme kurumunun 
anayasal güvenceleri haiz, AB'nin en iyi uygulamalarıyla uyumlu bir üst denetle
me kurumu olarak yapılandırılması gerekmektedir. 
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İstatistik alanında, ulusal istatistik sisteminin kurulmasıyla bazı ilerlemeler 
hayata geçirilmiştir. Ancak istatistikierin genel kalitesi halen düşüktür. Bu alan
daki taahhütlerin yerine getirilmesi ve AB standartlarıyla uyumlu olarak zama
nında, güvenilir ve doğru istatistiki bilgilerin sağlanabilmesi için Karadağ İstatis
tik Ofisi ve ulusal istatistik sisteminin diğer unsurlarının önemli ölçüde iyileştiril
mesi gerekmektedir. 

Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında, sınır yönetimi konusunda bazı ilerle
meler kaydedilmiştir. Karadağ bağımsızlığın ardından vize politikası, iltica ve 
göç alanlarında tüm sorumluluğu üstlenmiştir. Uygulama için gerekli olan yasal 
ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için hazırlıklar başlatılını ştır. 

Kara para aklarnayla mücadele alanında bazı ilerlemeler hayata gcçirilmiştir. 
Ülkenin mali istihbarat birimi olarak faaliyet gösteren Kara Para Aklarnayla Mü
cadele Direktörlüğü, kanun uygulayıcı birimler ve komşu ülkelerle işbirliğini iler
letmiştir. Bununla birlikte, cşgüdüm ve bilgi değişiminin önemli ölçüde güçlen
dirilmesi gerekmektedir. 

Uyuşturucu ile mücadele alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Karadağ 
uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke konumundadır ve ülkede uyuşturucu kul
lanımı artmaktadır. 

Polisin yeniden yapılandırılması alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. An
cak polisin, bilhassa örgütlü suçtarla mücadele konusunda sahip olduğu kaynak
lar ve araçlar yetersizdir. 

Karadağ örgütlü suçlada mücadelede bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Yolsuzluk 
ve örgütlü suçlada mücadele stratejisinin uygulanmasına yönelik olarak, Ağustos 
2006'da bir eylem planı kabul edilmiştir. Bunun kanun uygulayıcı birimlerin uy
gulama kapasitelerinin artırılarak desteklenmesi gerekmektedir. İnsan ticareti ilc 
mücadele alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kamu kaynaklarıyla insan ti
careti mağdurları için bir sığınma evi kurulmuştur. İstikrar ve Ortaklık Anlaşma
sının önemli bir ön koşulu olan kişisel bilginin korunmasına yönelik kanun hazır
lama çalışmalarında ilcrlemektedir. Kişisel bilginin korunması ile ilgili son du
rum endişe vermeye devam etmektedir. Karadağ, terörizmle mücadele alanındaki 
kapasitesini artırma sürccindedir. 

Sırbistan 

Siyasi kriterler bakımından, Sırhistan Avrupa Ortaklığı ile uyumlu ilerleme
ler kaydetmiştir. Bununla birlikte ele alınması gereken bazı sorunlar bulunmakta
dır. Sırbistan, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakerelerine devam edilebilmesi 
için bir ön koşul olan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ilc tam 
işbirliği yapması yönündeki uluslararası yükümlülüğünü henüz yerine getirme
miştir. 
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Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olarak, Sırbistan, Karadağ'ın ba
ğımsızlığının ardından Devlet Birliği Anayasal Şartı uyarınca Sırhistan ve Kara
dağ Devlet Birliğinin ardıl devleti olmuştur. Yetkili makamlar bu konuyu sorum
lu bir biçimde ele almışlardır. İki Cumhuriyet arasındaki meseleleri n çözüme ka
vuşturulmasına yönelik çalışmalar sorunsuz bir biçimde devam etmektedir. Bu 
süreç henüz tamamlanmamıştır. 

Yeni Anayasanın kabulü memnuniyetle karşıtanan bir gelişmedir. Öte yan
dan, başta yargı bağımsızlığı olmak üzere endişe yaratan konular bulunmaktadır. 
Anayasal çerçevenin geliştirilmesi ve demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güç
lendirilmesine yönelik olarak uygulanması ve AB üyeliğiyle gelecekteki uyumu
nun sağlanması gerekmektedir. Kosova ile ilgili olarak nihai statüsü BMGK'nin 
1244 sayılı kararı çerçevesinde oluşturulan siyasi sürecin sonunda belirlenecektir. 

Sırhistan Parlamentosu yoğun yasal faaliyetlerini sürdürmüş, daha şeffaf ve 
kamuoyuna daha açık bir hale gelmiştir. Parlamentonun usul kurallarının gözden 
geçirilmesi memnuniyetle karşıtanan bir gelişmedir. Ancak Parlamentonun işle
yişinde bir takım zayıflıklar görülmektedir. Bazı parlamento üyeleri tartışmalı bir 
biçimde görevlerinden alınmıştır. Hükümet çalışmaları daha şeffaf bir hale gel
miştir. Avrupa Entegrasyon Ofisi, özellikle Avrupa Ortaklığının uygulanmasına 
yönelik Eylem Planı bağlarnındaki olumlu çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak 
Hükümet içindeki eşgüdüm noksanlığı devam etmektedir. Avrupa entegrasyonu 
konusuna hasrediimiş Bakanlıklar hala büyük farklılıklar arz eden kapasite ve 
kaynaklara sahiptir. 

Avrupa Ortaklığının önemli bir önceliği olan kamu yönetimi reformu konusu, 
kamu görevine ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasıyla daha da ilerletilmiştir. 
Bu alanda, genel Avrupa standartları sağlanmış bulunmaktadır. Sırhistan bazı 
alanlarda yeterli idari kapasiteye sahiptir. Bu kapasitenin idarenin bütününde da
ha da geliştirilmesi gerekmektedir. İlgili kanunda öngörülen Ombudsman atama
sı Parlamento tarafından henüz yapılmamıştır. 

Askeri reform, bir takım güçlükler ve ordudaki bazı unsurlardan kaynaklanan 
direnee rağmen devam etmiştir. Avrupa Ortaklığının temel önceliklerinden biri 
olan ordunun sivil denetimi hala yetersizdir. Yeni Anayasa ve Parlamentonun 
gözden geçirilmiş usul kuralları daha etkin bir sivil denetim için gerekli esasları 
düzenlemektedir. 

Yargı reformu stratejisi kabul edilmiş ve uygulanmasına başlanmıştır. Ancak 
Avrupa Ortaklığının temel önceliklerinden bir olan yargı bağımsızlığı hala siyasi 
etkiye maruzdur. Ticari malıkernelerin işleyişinin hızlanması gibi olumlu eğilim
ler görülmektedir. Bununla birlikte, adaletin idaresindeki verimlilik tatmin edici 
seviyede değildir. İdare ve temyiz mahkemelerinin oluşturulması ertelenmiştir. 
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Yolsuzluklamücadele için Ulusal Strateji ve ilgili Eylem Planı kabul edilmiş
tir. Bazı sektörlerde somut neticeler elde edilmiştir. Ancak yolsuzluk bir endişe 
kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu alanda açık ve etkin bir kurumsal düzen
lemeye gidilmesi gerekmektedir. 

İnsan haklan ve azıniıkiann korunması kapsamında insan haklannın duru
mu iyileşmeye devam etmiştir. Devlet Birliği İnsan ve Azınlık Hakları Bakanlı
ğının yerine Başbakanlığa bağlı bir Ofis ihdas edilmiştir. Ancak sözkonusu Ofi
sin performansının nasıl olacağı henüz bilinmemektedir. Kiliseler ve dini örgütle
re ilişkin yeni kanun, dini gruplara eşit muamele edilmesini teminat altına alma
maktadır. Ayrımcılıkla mücadele alanında kapsamlı bir kanun hala mevcut değil
dir ve hoşgörünün teşviki için daha fazla çalıaya ihtiyaç bulunmaktadır. İşkence
yi önlemek için ilave çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Mülkierin iadesi konusu he
nüz ele alınmamıştır. 

Azınlık mensuplannın eğitim sistemine katılımını ve kamu yönetiminde tem
silini teşvik amacıyla önlemler alınmıştır. Ancak azınlık dillerinde bilgi edinme 
alanında sorunlar devam etmektedir. Voyvodina'daki etnik gruplar arasındaki iliş
kilerde iyileşme sürmüştür. Güney Sırbistan'daki durum gerginliğini korumakta
dır. Sancak'ta Boşnak toplumu içinde olaylar meydana gelmiştir. Hükümet Roma 
halkına yönelik belli sayıda Eylem Planı benimsemiştir. Bununla beraber, Roma 
halkının durumu hassasiyetini korumaktadır. Mültecilerin, özellikle en hassas 
olanların yerel seviyede entegrasyonu halen zorluk arz etmektedir. 

Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler bakımından, Sırhistan 
bölgesel işbirliğine katkıda bulunmaya ve komşularıyla ilişkilerini iyileştirmeyc 
yönelik politikalar takip etmeye devam etmiştir. Havacılık, ulaştırma altyapısı ve 
enerji alanlarında bölgesel işbirliği konusunda ilerleme sağlanmıştır. Sırbistan, 
Avrupa Ortaklığı için anahtar niteliktc bir öncelik teşkil eden Yugoslavya için 
Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam işbirliği konusundaki uluslararası yüküm
lülüğünü tam olarak karşılamamaktadır. Sırp makamları, Kosova'nın gelecekteki 
statüsü konusunda 2005 yılında BM himayesinde başlatılan siyasi görüşmelere 
katılmaktadır. Bclgrad, Kosova Sırplarının Otonom Yönetimin Geçici Kurumla
rına katılımını cngellemiştir. Avrupa Ortaklığı'nın kilit önccliğini yerine getirme 
konusunda Sırbistan'ın yapıcı bir yaklaşım benimsernesi gerekmektedir. 

Ekonomik kriterler bakımından, Sırhistan işleyen bir piyasa ekonomisi ol
ma yönünde kayda değer ilerleme gerçekleştirmiştir. Sırbistan'ın Birlik içindeki 
piyasa güçleriyle ve rekabet baskısıyla baş edebilmesi için istikrarın ve reform ça
balarının sürmesi gerekmektedir. 

Ekonomi politikasının idaresi ve reform konusundaki mutabakatın 2005 yılın
da devam ettiği görülmüştür. Düzelen ihracatın da yardımıyla cari işlemler açığı 
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daralmıştır. Gerek özelleştirmeler gerek anonim ve ticari hankalann dış borçlan
ması döviz rezervlerinde artışa yol açmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırım
ları, bilhassa özelleştirmelere bağlı olarak artmaya devam etmiştir. Sıkı para po
litikası ve mali konsolidasyon harcamalardaki düşüş ve vergi toplamadaki başarı 
sayesinde 2005 yılında da sürmüştür. Kamu borçları azalmıştır. Şirket kayıtları 
ve emeklilik reformu konusunda elle tutulur mesafe kat edilmiştir. Kolektif şir
ketler konusundaki ve bankacılık sektöründeki özelleştirmeler ilerlemiştir. Ka
mu şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi çalışmaları yoğun
laştırılmıştır. Şebeke endüstrileri konusunda gerekli düzenleyici çerçevenin oluş
turulması konusunda belli bir ilerleme sağlanmıştır. AB ilc ekonomik bütünleş
me gelişmiştir. 

Bununla birlikte, enflasyon ve dış açık nispeten yüksektir. 2006 yılı başından 
bu yana mali konsolidasyon durmuştur. Öngörülen kamu yatırımları artışı riski 
mali konsolidasyon ve makroekonomik istikrarı tehlikeye düşürmektcdir. Özel 
sektör borçlanmasının artışıyla dış borçlarda yükselme görülmüştür. İşsizlik daha 
da artmıştır. Çevrenin korunmasına yönelik yatırımlar ihmal edilmiştir. İç piyasa
daki rekabet eksikliği ile şirketlerin yeniden yapılandırılması ve piyasadan çıkış 
prosedürleri konusundaki yavaş ilerleme neticesinde girişim sektörünün genel za
yıflığı sürmüştür. Yeni iflas mevzuatı halen scyrck olarak uygulanmaktadır. Ser
maye piyasaları halen başlangıç aşamasındadır. Ekonomiye devlet müdahalesi 
ana unsur olarak varlığını sürdürmektedir. 

Sırhistan birçok alandaki mevzuatının Avrupa standartlarıyla uyumlulaştırıl
ması hususunda ciddi ilerleme kaydetmiştir. Sırhistan İstikrar ve Ortaklık Anlaş
ması'nın tam olarak uygulanabilmesi için idari kapasitesini güçlendirmeye devam 
etmiştir. Bununla beraber, Sırbistan'ın AB ilc gelecekteki bütünleşmesi açısından, 
yasal sürecin tamamlanması ve bilhassa güçlü çıkar gruplannın mevcut olduğu 
alanlarda uygulamanın tam olarak gerçekleşmesi konusunda çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Sırhistan hukuki ve idari açıdan AB iç pazar müktesebatına yaklaşma konu
sunda da ilerleme gerçeklcştirmiştir. Sırhistan İstikrar ve Ortaklık Anlaşma
sı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla mevzuatını AB mev
zuatıyla uyumlu hale getirmek yönünde çabalarını sürdürmüştür. Özellikle stan
dardizasyon, uyum değerlendirmesi ve denklik, metroloji, hizmetlerin dolaşımı, 
anti-tröst, ortaklık hukuku ve gümrükler alanlarında ilerleme sağlanmıştır. Stan
dardizasyon, belgelerne ve metroloji alanlannda yasal çerçeve oluşturulmuştur ve 
uygulanması gerekmektedir. Mali hizmetler alanında AB kurallanna daha da ya
kınlaşmak için bir kanunlar paketi yasalaşmıştır. Bağımsız bir anti-tröst organı ni
hayet kurulmuştur. Gümrük idaresi, gümrük mevzuatının denetimi ve yönetimi 
konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. 
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Sırhistan bazı alanlarda yalnızca uygulama açısından değil, aynı zamanda is
tikbaldeki Anlaşmanın nimetlerinden tam manasıyla faydalanmak için de çaba 
göstermelidir. Sırhistan özellikle vergilendirme, devlet teşviklerinin denetimi, ka
mu ihaleleri, fikri mülkiyet hakları ve tüketicinin korunması alanları başta olmak 
üzere idari yapılarını kuvvetlendirmelidir. Kamu ihaleleri ve fikri mülkiyet hak
ları alanındaki hukuki çerçeve nispeten daha gelişmiş durumdadır. Yeterli düzey
de uygulama ve yaptırım sağlanması için ilave çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Sırhistan yabancı mallara yönelik aynıncı vergilendirme uygulamasını gözden 
geçirmeli ve ticari vergilendirme konusunda AB uygulamalarını benimsemelidir. 
Devlet teşviklerinin denetimi hususunda hukuki çerçeve oluşturulmalı ve idari 
kapasite güçlendirilmelidir. Tüketici Koruma Konseyi daha da kuvvetlendirilme
lidir. 

Sektörel politikalar bakımından Sırhistan eğitim, istihdam ve sosyal politika, 
küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik politikalar, tarım politikası, istatistik, 
enerji, havacılık ve ulaşım altyapısı alanlarında ciddi ilerleme kaydetmiştir. Sır
histan yüksek öğretim konusunda yeni bir yasal çerçeve oluşturmuş, Avrupa Kü
çük ve Orta Ölçekli İşletmeler Şartı'nı etkin biçimde uygulamaya devam etmiş
tir. Sırhistan tarım sektörünün modernizasyonu ve ıslahı konusunda ilave çabalar 
sergiiemiş ve bölgedeki ulaştırma şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmalarına ka
tılmıştır. Avrupa Ortak Havacılık Bölgesi Anlaşması Sırhistan tarafından imza
lanmıştır. Sırhistan Esas Bölgesel Ulaşım Ağlarının Geliştirilmesi ve Güneydoğu 
Avrupa Ulaşım Gözlemevi Hakkındaki Anlayış Muhtırası'nın uygulamaya sokul
masına faal olarak katılmaktadır. 

Gelecekte ortaya çıkacak İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'ndan kaynaklanan 
yükümlülüklerinin ve Avrupa Ortaklığı'nın önceliklerinin tam olarak karşılanma
sı için gıda güvenliği, çevre, bilgi toplumu ve mali denetim konularında AB'ye 
yakınlaşma da dahil olmak üzere belirli alanlarda daha fazla gayret gösterilmesi 
gerekmektedir. Gıda güvenliği konusunda bilhassa bitki sağlığı alanında idari ka
pasite güçlendirilmelidir. Çevrenin korunması açısından uygulamanın tam olarak 
hayata geçmesi için Sırbistan'da idari kapasitenin güçlendirmesine ve yeni yasa
lar çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bilgi teknolojileri alanında rekabetin sağlanması 
için telekomünikasyon düzenleme otoritesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Medya konusundaki yasal çerçeve, özellikle düzenleyici makamın yetkileri bakı
mından endişe doğurmaktadır. Mali denetim alanında Sırbistan'ın kamu iç mali 
denetim sistemini hayata geçirmesi için bir strateji belirlemesi gereklidir. 

Adalet, özgülük ve güvenlik konularında Sırbistan, vize yönetimi, sınır yöne
timi, sığınma ve göç alanlarında ilgili Devlet Birliği yetkilerini benimsemiştir. 
Gelecekteki vize rejimini belirleyen Yabancılar Kanunu'nun yasalaşması halen 
beklenmektedir. Ulusal entegre sınır yönetimi stratejisi ve uygulama eylem planı 
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hayata geçmiştir. Devlet Sınırları Kanunu yasalaşmıştır. Sınır denetiminin askeri 
makamlardan sivil makamlara devri sürmektedir. Sığınınacıların kabulü ve ko
runması prosedürlerine yönelik uygulama düzenlemeleri halen hayata gcçirilmc
miştir. Yeterli altyapının ve nitelikli personelin eksikliği söz konusudur. Çeşitli 
geri kabul anlaşmaları imzalanmıştır. Geri kabul edilen kişilerin entegrasyonuna 
yönelik hukuki ve mali çerçeve bulunmamaktadır. Yasadışı göçte mücadele konu
sunda bazı sonuçlar elde edilmiş olsa da konu bir endişe kaynağı niteliğini sür
dürmektedir. 

Yeni Polis Kanunu'nun uygulamaya geçirilmesi yavaşlık göstermektedir. Gü
venlik hizmetleri mevzuatı henüz yasalaşmamıştır. Kara para aklama ile mücade
le konusunda mevzuatta iyileştirmelere gidilmiş olmakla birlikte yetkili organlar 
arasındaki işbirliği yetersizdir. 

Örgütlü suç konusu halen endişe yaratmaktadır. Örgütlü Suçla Mücadele Ulu
sal Stratejisi'nin uygulanmasına yönelik eylem planı nihai hale getirilemcmiştir. 
Mali suçların soruşturulması başta olmak üzere polis teşkilatı içinde uzmaniaşma
nın güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Varlıkların, banka hesaplarının ve suç işle
rnek suretiyle elde edilen kazançların haczi ve dondurulması konusunda uygun 
mevzuat halen bcnimsenmemiştir. Tanık Koruma Kanunu 'nun uygulanması bazı 
aksaklıkları ortaya çıkarmıştır. İnsan ticareti konusunda ceza mevzuatında deği
şiklikler yapılmış ve ilk mahkümiyctlcr hükme bağlanmıştır. Terörizm ve teröriz
min finansmanı Ceza Kanunu'nda özel suçlar olarak tanımlanmıştır. İlgili ulusla
rarası düzenlernelerin onaylanmasının ve uygulamaya sokulmasının hızlandırıl
ması gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması konusundaki mevcut durum en
dişe yaratmaktadır. 

Kosova 

Siyasi kriterler bağlamında Kosova'da istikrar sürmüş ve sorumlulukların 
Otonom Yönetimin Geçici Kurumlarına devri hususunda ilerleme sağlanmıştır. 
Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi için çabaların artırılması gerekmektedir. 
Avrupa Ortaklığı'nın kısa vadeli kilit öncelikleri kısmen dikkate alınmıştır. 

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda Kosova siyasetine statü soru
nu egemen olmuştur. Kosova Arnavutlarının belli başlı siyasi partileri, ileride de 
devam etmesi gereken daha yapıcı bir tutum benimsemişlerdir. Statü sorununa 
odaklanılması bazı BM standartlarının hızlıca uygulamaya sokulması neticesini 
doğurmuşsa da reformların gecikmesine de yol açmıştır. Statü meselesinin çözül
mesi etnik kökeni ne olursa olsun bütün Kosovalılar için hukukun üstünlüğünü 
pekiştiren, insan ve azınlık haklarını geliştiren istikrarlı bir demokrasinin temeli
ni oluşturmalıdır. Kosova kurumlarının geleceğe yönelik olarak, statü meselesi
nin ötesinde, sağlam politika oluşturma, akılcı mali politikalar, etkin kurumlar ve 
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her seviyede iyi yönetişim gibi konulara odaklanan bir vizyon geliştirmeye baş
laması zorunludur. 

Parlamentonun rolünün güçlendirilmesi hususunda ilerleme kaydedilmiştir. 
Yürütmenin gözetim kabiliyetini, mali hesap verebilirliğini ve şeffaflığını iyileş
tiren önemli bir reform paketi hayata geçirilmiştir. Ancak, Meclis komitelerinin, 
kısmen sckretaryalarında çalışacak nitelikli eleman eksikliği nedeniyle yasama 
sürecindeki rollerini her zaman tam anlamıyla yerine getiremediği görülmektedir. 
Komiteler halen atanmış raportörler kullanma uygulamasına geçmcmiştir. 

Merhum Başkan Rugova'nın halefiyeti ve yeni hükümetin oluşumu meselc
leri suhulctlc hallolmuştur. Kosova'nın İstikrar ve Ortaklık Süreci çerçevesinde 
ilerlemesi Hükümetin en önemli önccliğidir. Hükümet Avrupa bütünleşmesi için 
bir kurum ihdas etmiş ve Avrupa Ortaklığı önceliklerine yönelik bir eylem planı
nı benimsemiştir. 

Kamu yönetimine ilişkin olarak, geçici kurumlar bağımsız bir yönetim kuru
lu ve yüksek kamu atamaları komitesi oluşturmuştur. Yeni Adalet ve İçişleri Ba
kanlıkları kurmuşlardır. Hükümet eşgüdüm ve siyaset belirleme kapasitesini ge
liştirme konusunda biraz ilerleme kaydetmiştir. Yetkililer bilhassa kuzeydeki be
lediyeler olmak üzere belirli Kosovalı Sırp bölgelerinde sınırlı yetki kullanabil
mişlcrdir. Öte yandan, Kosova'nın idari kapasitesi zayıf, kamu çalışanı mevcudu 
olması gerektiğinden fazladır. Kapsamlı bir kamu reformu gereklidir. İdari atama
lar siyasi etki altında yapılmaya devam edilmektedir. 

Yargı sistemine ilişkin olarak, Kosova Adli Konseyi ve Kosova Adli Tıp Ens
titüsü kurulmuştur. Kayda değer sorumluluklar, yerel yönetimi ve hesap verebi
Iirliği arttırmak için geçici kurumlara devredilmiştir. Meclis'in hakim ve savcıla
rın atanmasında halen üstlenmiş olduğu rol, yargının bağımsızlığını olumsuz et
kilemekte ve siyasi ve etnik mülahazalar objektif ve teknik olması gereken perso
nel alım sürecini sekıeye uğratmaktadır. Kosova'nın adli kurumları medeni ve ce
za hukuku alanlarında sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Beklernede olan davaların sa
yısı artmıştır ve hükümler her zaman uygulanmamaktadır. Mart 2004 gösterilcri
ne ilişkin önemli davaların hükümlerinin verilmesi, polisin olayları incelemedeki 
özensizliği, hüküm verilirken hoşgörülü davranılması ve şahillerin işbirliğine ya
naşmamaları sebebiyle sorunludur. 

Önemli bir Avrupa Ortaklığı önceliği olan yolsuzluğa karşı eylem planını hü
kümet onaylamış, yolsuzluğa karşı konsey kurulmuş ve Meclis yolsuzluğa karşı 
ajansın yöneticisini atamıştır. Yine de, Kosova'da yolsuzluk halen yaygındır ve 
yolsuzlukla etkili mücadelede sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 

insan hakları ve azınlıkların korunması alanında, UN MIK tarafından insan 
hakları ihlallerine uğradıklarını öne süren mağdurların şikayetleriyle ilgilenmek 
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için bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Uluslararası kamu denetçisinin görevi 
2005 sonunda sona ermiş ve Meclis son olarak, halen aktif görev alan Kosovalı 
bir kamu denetçisini aday göstermiştir. 

2006 baharında, Devlet Başkanı ve Başbakan azınlıklara karşı oldukça göze 
çarpan yardım kampanyaları başlatmıştır. Her ikisi de azınlık toplumlarının Ko
sova'yı evleri olarak benimserneleri ve özerk idarenin geçici kurumlan ilc bera
ber çalışmaları için çağrıda bulunmuştur. Ancak, azınlıklar dezavantajlı konum
larını sürdürmektc ve hoşgörüsözlükle mücadelede daha fazla çaba harcanması 
gerekmektedir. Özellikle 2006 yazı sırasında, Kosovalı Sırplara yönelik bir dizi 
şiddet içeren saldırı gerçekleştirilmiştir. Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişi
lerin geri dönüşlerinin sürdürülebilirliği için koşullar halen zor olmaya devam et
mektedir. 

Kosovalı Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar arasındaki ilişkiler gcrginliğini ko
rumaktadır. Belgrad, Kosovalı Sırpların geçici kurumlara iştirakini cesaretlendir
memektc ve Kosovalı Sırplar da bu kurumlan boykot etmektedirler. 

Bölgesel ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde Kosova, ulaştırma ve 
enerji sektörleri başta olmak üzere önemli bir Avrupa Ortaklığı önceliği olan böl
gesel forurulara ve işbirliği girişimlerine katılımını arttırmıştır. Makedonya ilc 
serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiş ve Hırvatistan ve Bosna Hersek ile ser
best ticaret anlaşmaları imzalanmıştır. 

Ekonomik kriterlerle ilgili olarak, Kosova işleyen serbest piyasa ekonomi
sine geçişte sınırlı ilerleme göstermiştir. Birlik içindeki rekabetçi baskı ve piyasa 
güçleriyle baş edebilmek için kayda değer ilave çabalar gerekmektedir. 

Kosova'nın ekonomi politikasının asli ilkelerinde görüş birliği genel itibariy
le sağlanmıştır. Parasal istikrar Euro'nun tck yasal para birimi olarak kullanılma
sıyla dcstcklenmektedir. 

Maliye politikası, donörlerin desteklerinde hızlı bir azalmayı ve birikmiş na
kit yatırım rezervinin öngörülebilir tükenişini yansıtarak sıkılaştırılmıştır. Avrupa 
Ortaklığı tavsiyelerine uyumlu olarak, Kosova için sürdürülebilir mali durumu te
min etmeyi amaçlayan orta vadeli ekonomi politikası çerçevesi oluşturulmuştur. 
Devlet yatırım projelerini de kapsayan ve bütçe ve bütçe dışı finansal gereksinim
ler üzerinde konsolide gözden geçirme mekanizması sağlayan ilk Orta Vadeli 
Harcamalar Çerçevesi kabul edilmiştir. Kamu teşebbüslcrinin özelleştirilmesi be
lirgin bir şekilde ilerlemiştir. Önemli bir Avrupa Ortaklığı önceliği olan devlet te
şebbüslerinin tescilinde önemli ilerleme sağlanmıştır. 

Ancak, büyük ölçüde kırılgan ve sürdürülcmez mali dış pozisyonlara bağlı 
olarak, makroekonomik istikrar henüz tatmin edici şekilde sağlanamamıştır. İşsiz
lik, yüksek işçilik maliyetlerine de bağlı olarak halen yüksektir. Bu maliyetler, 
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özel sektör gelişimini ve ihracat rekabetini de azaltmaktadır. Özellikle orta vade
li sürdürülebilir mali politika tutumunda otoriteler tarafından üstlenilen siyasi yü
kümlülüklerin yerine getirilmesinde ciddi zorluklar bulunmaktadır. Mülkiyet hak
larının uygulanmasında yargının etkisizliği ve yasal belirsizlik ekonomik faaliyet
lere engel teşkil etmektedir. Küçük ve orta dereceli işletmelerin dış finansa eri
şimleri sınırlıdır. Altyapı yetersiz ve çoğunlukla kötü durumdadır. Enerji kaynak
larının arzının güvenilir olmaması ekonomik gelişmeyi engellemcktcdir. Kosova 
Enerji Şirketi başta olmak üzere, devlet teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması
na ivme kazandırılmalıdır. 

Kosova, mevzuatını ve politikalarını Avrupa standartlarıyla uyumlaştırmada 
iyi bir gelişme göstermiştir. Ancak, kabul edilen kanunların etkin biçimde yürür
lüğe konulmasında ve uygulanmasında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa 
standartlarına daha fazla uyum sağlanmasını temin edecek bir idari ortamın yara
tılması için daha fazla çaba gerekmektedir. 

İç piyasa alanında, standardizasyon, belgclcmc, metroloji, akrcditasyon ve 
uygunluk değerlendirmesi mekanizmalarının kurulmasında bir miktar gelişme 
sağlanmıştır. Kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet hakları gibi bazı önemli 
alanlarda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İstihdam, sosyal politika ve eğitim alan
larında sınırlı ilerleme olmuştur. Sermayenin serbest dolaşımı hususunda da sınır
lı ilerleme kaydedilmiştir. 

Gümrük mevzuatı genel anlamda müktesebat ilc uyumludur ve gümrükler 
kapsamındaki idari kapasiteyle ilgili çeşitli alanlara (bilgi-işlem, risk analizi, yol
suzluğa karşı mücadele) ilişkin Avrupa Ortaklığı önceliklerine yönelik iyi bir iler
leme sağlanmıştır. Gözden geçirilmiş bir entegre Kosova Gümrük Tarifesi yürür
lüğe girmiştir. UNMIK tarifelerinin kapsamlı olarak yeniden düzenlenmesi gcr
çekleştirilmiş ve istihbarat ve teftiş birimleri güçlendirilmiştir. İç vergi tahsilatı 
zayıf olmasına rağmen, vergilendirme alanında birtakım gelişmeler sağlanmıştır. 

Sektörel politikaların gelişimiyle ilgili olarak, Avrupa Ortaklığı'nda öncelik
li yeri bulunan ulaştırma sektöründe iyi bir ilerleme sağlanmıştır. Hükümet, çok 
yönlü bir ulaşım politikası belgesini kabul etmiştir. Kosova, Avrupa Ortak Hava
cılık Alanı 'nın kurulması anlaşmasını imzalamış tır. 

Enerji hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasında bazı gelişmeler görülmekte
dir. Enerji düzenleme ofisi işlevsel hale gelmiş ve önemli sayıda yönetmelik ya
yımlamıştır. Kosova, Enerji Topluluğu Anlaşmasını onaylamıştır. Ancak, enerji 
sektörünün finansal kapasitesi ve güvenilirliği halen şaibelidir. Fatura tahsil ora
nı sürdürülemeyecek derecede az, teknik kayıp ve kaçakçılık yüksektir. 

Çevreyle ilgili olarak, mevzuat bağlamında kaydedilen ilerlemeler oldukça 
iyi düzeydedir. Veterinerlik başta olmak üzere, tarım sektöründe bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Mali kontrol alanında iyi bir gelişme kaydedilmiştir. 
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İşitsei-görsel politika ve medyada iyi ilerleme sağlanmıştır. Nisan 2006'da 
Kosova Radyo ve Televizyon kanunu yürürlüğe konmuştur. Elektronik haberleş
me ve bilgi toplumu alanlannda sınırlı gelişme sağlanmıştır. 

İstatistik alanında bazı gelişmeler sağlanmıştır. İskan ve nüfus sayımı hazır
lıklan devam etmektedir. İstatistik kurumunun sayım için hazırlanmasına ve sa
yımın uluslararası standartiara uygun olarak yapılmasına destek olmak için ulus
lararası gözlem operasyonu kurulmuştur. Pilot sayım uygulamalarında azınlıkla
rın katılımını teşvik etmek amacıyla çaba gösterilmiştir. İstatistik kurumunun ka
pasitesi genel olarak zayıftır. 

Adalet, özgürlük ve güvenliğe ilişkin olarak, sınır kontrolü kapsamında sınır
lı gelişme kaydedilmiştir. Sınır polisi ve gümrük arasında Ocak 2006'da entegre 
sınır yönetimini kolaylaştırmak için bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. 

Mali Bilgi Merkezi, Kosova'nın bankacılık ve ödemeler makamından alınan 
girdilerle para aklamaya karşı düzenlemeleri gözden gcçirmiştir. 

Uyuşturucuya karşı mücadelede hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Uyuşturucu
ya karşı mücadelede yerel polisin kapasitesi güçlcndirilmelidir. 

Kosova polisi, profesyonel polis gücü olma yolunda ilerleme kaydetmeye de
vam etmiştir. Bir Kosova emniyet müdür yardımcısı ve dört yardımcı polis korni
seri atanmıştır. Etkili bir polis hizmetinin oluşturulması ve yolsuzluk ve örgütlü 
suçlara yönelik yerel soruşturma kapasitesinin güçlendirilmesi için daha fazla ça
ba gerekmektedir. 

Kosova'da halen ciddi bir problem olmaya devam eden örgütlü suçlarla mü
cadelenin yoğunlaştırılması için çabalar devam etmektedir. Suç ağları çeşitli sos
yo-ekonomik sektörlere ve politikaya uzanmaktadır. Yüksek vasıflı Kosova em
niyet personelinin bulunmaması halen önemli bir sorundur. İlıbarda bulunan kişi
lerin kimliklerinin mahkemede gizli kalmasının sağlanması ilc ilgili mevzuat ha
len eksiktir. İnsan kaçakçılığına karşı mücadelede sınırlı gelişme sağlanmış ve 
Kosova kaçakçılığın bir kaynağı, geçiş yolu ve varış noktası olmaya devam et
miştir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hiçbir gelişme sağlanmamış olması 
endişe vermektedir. 

Türkiye 

Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşılamaya ve siyasi 
reformlara devam etmiştir. Ancak, geçtiğimiz yıl içerisinde reformların hızı ya
vaşlamamıştır. Özellikle ifade özgürlüğü alanında daha fazla kayda değer çaba 
gerekmektedir. Gayrimüslim cemaaflerin hakları, kadın hakları, sendikal haklar 
ve silahlı kuvvetler üzerinde sivil kontrol alanlarında daha fazla ilerleme gerek
mektedir. 
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Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kapsamında, kamu idaresi alanında Ka
mu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına ilişkin kanun kabul edilmiş
tir. Kamu yönetimi reformuna ilişkin olarak bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Sivil-asker ilişkileri alanında TBMM, askeri mahkeme usullerini yenileyerek 
sanık haklarını güçlendirmiştir. Ancak, silahlı kuvvetlerin üst düzey mensupları 
görev alanları dışında kalan konuları etkilerneye yönelik demeçler vermeyi sür
dürmüşlerdir. 

Yargı reformu alanında ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, yeni mevzuatın yargı 
erki tarafından uygulanması konusunda yeknesaklık bulunmamakta ve yargının 
bağımsızlığının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yolsuzlukla mücadelede yasal reformlar alanında sınırlı ölçüde ilerleme kay
dedilmiştir. Yolsuzluk yaygın olmaya devam etmektedir. Yolsuzlukla mücadele 
politikaları zayıf olup, yolsuzlukla mücadeleden sorumlu makamların güçlendi
rilmesi gerekmektedir. 

İnsan hakları ve azınlıkların korunması kapsamında, işkence ve kötü mu
amele bildirimleri daha da azalmıştır. Ancak, gözaltı merkezleri dışında ve Gü
neydoğu bölgesindeki işkence ve kötü muamele iddiaları kaygı uyandırmaktadır. 
işkence uygulayan kamu görevlilerinin cezaya çarptırılmamaları sorun oluştur
maya devam etmektedir. Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikliklerin te
mel özgürlükler üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Söz
konusu değişiklikler, terör suçlarının kapsamını genişleterek sanığın güvenceleri
ni zayıflatmıştır. 

Genel olarak, Türk toplumunda geleneksel olarak hassasiyet taşıyan mesele
ler dahil birçok konuda serbest tartışma ortamı pckişmiştir. Bu eğitime rağmen, 
mevcut yasal çerçeve Avrupa standartlarında ifade özgürlüğünü henüz güvence 
altına almamaktadır. Yargıtay son dönemde TCK'nın 301. maddesi ilc ilgili ola
rak ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı içtihat yaratan bir karar almıştır. Bunun yanı sı
ra, önemli sayıda kişi şiddet içermeyen görüşler ifade ettikleri gerekçesiyle ko
vuşturmaya uğramıştır. TCK'nın 301. maddesi ile ifade özgürlüğünü kısıtlayan 
diğer hükümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleriyle uyumlu 
hale getirilmelidir. 

Toplanma özgürlüğü ve demekleşme özgürlüğü alanlarındaki kısıtlamalar, 
son yıllarda alınan tedbirlerin daha iyi uygulanması sayesinde hafiflemiştir. An

cak, bazı durumlarda güvenlik güçleri gösteriler sırasında aşırı güç kullanmış lar
dır. Belirli bir kültürel kimliği teşvik eden derneklerin kurulmasına ilişkin zorluk
lar devam etmektedir. 

Dini özgürlükler alanında, dini azınlıkların durumunu iyileştirmesi beklenen 
bir kanunun kabulü birkaç defa ertelenmiş ve uygulamada gayrimüslim cemaat-
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!erin karşılaştıkları zorluklarda bir değişiklik olmamıştır. Alevi toplumunun duru
munda bir değişiklik olmamıştır. Tüm dini cemaatlerin gereksiz sınırlarnalara ta
bi olmadan faaliyette bulunabilecekleri, AİHS ile uyumlu bir yasal çerçevenin 
oluşturulması gerekmektedir. 

Kadın hakları Türkiye'de kamuoyunun artan oranda ilgisini çekmekte ve si
vil toplum bu alanda giderek daha olumlu bir rol oynamaktadır. Yasal çerçeve ge
nel olarak tatminkardır. Ancak, uygulamada özellikle ülkenin en fakir bölgelerin
de kadın hakları her zaman korunmamaktadır. Namus cinayetleri daha sistematik 
bir şekilde soruşturulmalı ve gerekli görülen durumlarda kovuşturma ve malıku
rniyetle sonuçlandırılmalıdır. 

Çocuk haklarında sınırlı değişiklik kaydedilmiştir. On beş yaş altındakilerin 
eğitim ve istihdamına ilişkin yasal hükümlerin daha iyi uygulanması gerekmek
tedir. 

Sendikal haklara ilişkin olarak yasama alanında gelişme kaydedilmemiştir. 
Özellikle grev ve toplu sözleşme haklarında Türkiye AB ve ILO (Uluslararası Ça
lışma Örgütü) standartlarının gerisindedir. 

Türkiye'nin azınlık haklarına ilişkin yaklaşımı kısıtlayıcı olmaya devam et
mektedir. Türkiye azınlık haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeleri onaylama
mıştır. Kültürel haklara ilişkin olarak, Türkçe dışındaki dillerde yayınlara sınırlı 
olarak izin verilmektedir. Kamu eğitim sisteminde bu dillerin öğrenilmesi üzerin
deki kısıtlamalar muhafaza edilmektedir. Kürtçe dil dersleri veren tüm özel ku
rumlar Ağustos 2005'te kapanmıştır. Türkçe dışındaki dillerin kullanımı üzerin
deki genel kısıtlamalar siyasi yaşamda ve kamu hizmetlerine erişimde katı şekil
de devam etmektedir. 

Türkiye özellikle AB terör örgütleri listesinde bulunan PKK kaynaklı terör 
saldırılarının artan bir şekilde hedefi olmaya devam etmiştir. Sözkonusu terör sal
dırıları AB tarafından şiddetle kınanmıştır. 

Türkiye'nin Güneydoğunun ciddi ekonomik ve sosyal problemlerine eğilme
si ve Kürt nüfusun hak ve özgürlüklerini tam olarak sağlaması gerekmektedir. Ye
rinden olmuş kişilerin sayısının yüksekliği endişe uyandırmaya devam etmekte
dir. 

Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler bağlamında Türkiye, Kıb
rıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik BM çabalarına destek ifa
de etmeye devam etmiştir. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerin normal
leştirilmesine yönelik gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye, Temmuz 2005'te Or
taklık Anlaşmasına Ek Protokolü imzalamasından bu yana, Protokol'ün tam ola
rak uygulanmasına ve Kıbrıs ile doğrudan ulaşım bağlantılan üzerindeki kısıtla
malar dahil malların serbest dolaşımı üzerindeki tüm engellerin kaldırılmasına 
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yönelik adım atmamıştır. AB Konseyi, Haziran 2006 toplantısında, Konsey'in 
2006 yılı içinde Ek Protokol ün uygulanmasını gözden geçireceğini ve 21 Eylül 
2005 tarihli AB deklarasyonunda yer alan hususların izlenınesini sağlayacağını 
hatırlatını ştır. 

Yunanistan ile ilişkilerde olumlu yönde ilerleme sağlanmış, ancak mevcut sı
nır sorununun çözümlenmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. İki ülke Dı
şişleri Bakanları arasında yapılan bir toplantıda, yeni bir güven arttırıcı önlemler 
paketi üzerinde mutabık kalınmıştır. İyi komşuluk ilişkileri kilit önemdedir. 

Ekonomik kriteriere ilişkin olarak, Türkiye son dönemde istikrar ve reform 
alanında kaydcttiği başarıları sıkı bir şekilde devam ettirdiği müddetçe, işleyen 
pazar ekonomisi olarak nitclendirilebilecektir. Türkiye aynı zamanda orta vade
de, istikrar politikasını sıkı bir biçimde idame etiirmek ve yapısal reformlar ala
nında ilave kararlı adımlar atmak koşuluyla, Birlik içindeki rekabet baskısı ve Pa
zar güçleri ilc de baş edebilmelidir. 

Pazar-temelli ekonominin temel unsurlarına yönelik fikir birliği büyük çapta 
aynen muhafaza edilmiştir. İstikrar-odaklı makro ekonomik politikalar, güçlü 
ekonomik büyümeye ve şoklara karşı esnekliğin artmasına katkıda bulunmuştur. 
Bütçe açıkları ve kamu borçlanması seviyeleri kayda değer biçimde azalmış ve 
sosyal güvenlik sistemini güçlendirmeye yönelik bazı anahtar tedbirler alınmıştır. 
Düzenleyici ve gözetirnci ajansların bağımsızlığı teyit edilmiş ve kamu bankala
rına yönelik özel ayrıcalıklar kademcli olarak kaldırılmıştır. Özelleştirme süreci 
ivme kazanmıştır. Bankacılık ve bankacılık dışında kalan mali sektörler derinleş
ıneye devam etmiş ve denetim daha da kuvvetlendirilmiştir. Ekonomi, dış ticaret 
ve yatırıma daha açık hale gelmiştir. Merkez Bankası ve Hükümet ent1asyon kar
şıtı politikayı uygulamaya devam etmiştir. 

Nispeten yüksek dış kaynaklı ve devlet finansmanı ihtiyaçları yatırımcıların 
hassasiyetleri karşısında yüksek derecede savunmasız kalmaya devam etmekte 
olup, bu durum makroekonomik istikrara potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. 
Bu nedenle, mali konsolidasyonun daha da pekiştirilmesi ve yapısal önlemlerle 
etkin şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Kayıt dışı istihdamla mücadele konu
sunun üzerine düşülmesi gerekmektedir. İşgücü piyasası dengesizlikleri devam 
etmektedir. İstihdam oranları çok düşük seviyededir ve düşmektedir. Bu durum 
özellikle kadın nüfusu için geçerlidir. Bu dengesizliklere karşı politikalar sınırlı 
kalmıştır ve istihdamın ücret dışı maliyetleri yüksek olmaya devam etmiştir. Or
talama eğitim standartları nispeten düşük düzeyde olup, geniş çaplı eşitsizlikler 
devam etmektedir. İş ortamı, çıkış önündeki engeller ve devlet yardımiarına iliş
kin şeffat1ığın düşük oluşundan olumsuz etkilenmiştir. Enerji sektörünün yeniden 
yapılandırılması süreci oldukça yavaş kalmıştır. 
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Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğini geliştirmiştir. 

Çoğu alanda bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, Katılım Ortaklığı çerçe
vesinde kısa dönemli öncelikierin yerine getirilmesinde birçok alanda geride ka
lınmıştır. Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye'nin bazı yükümlülüklerinin gere
ği henüz yerine getirilmemiştir. Uyum düzeyinin artırılması ve kurumsal ve idari 
kapasitenin geliştirilmesi için daha yapılması gereken çok şey vardır. 

Malların serbest dolaşımına ilişkin ilerleme düzensiz olmuştur. Akreditasyon, 
standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi gibi alanlarda ilerlemeler olmuştur. 
Ancak, bir kısım unsurlar malların serbest dolaşımının temel ilkeleriyle çelişınc
ye devam etmektedir. Ticaretin önündeki teknik nitelikli engeller de devam et
mektedir. İşçilerin serbest dolaşımı alanında hiçbir gelişme olmamıştır. Yerleşme 
hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü alanında müktesebatla uyum kısıtlı düzeydedir. 
Türkiye, sermayenin serbest dolaşımı alanında çok az bir ilerleme kaydetmiştir. 
Uyum, özellikle kara para aklanmasıyla mücadele alanında olmak üzere, tamam
lanmamıştır. Yabancıların taşınmaz mal edinimi üzerinde kısıtlamalar vardır. 

Kamu alımlan alanında ilerleme çok sınırlıdır. Mevzuatın uygulanma kapsa
mı istisnaların ihdasıyla daraltılmıştır. Türkiye'nin, kamu alımlarına ilişkin bütün 
alanlarda uyumlu bir politikayı sağlayacak bir kurumu bulunmamaktadır. Şirket
ler hukuku bakımından bir miktar sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, ulusla
rarası muhasebe standartlarının büyük kısmını benimsemiştir. Ancak bunlar, ver
gi tabanlı raporlama sistemine tabi olan Türk şirketlerinin çoğunluğu için huku
ken bağlayıcı değildir. Uyum düzeyi düşüktür. Fikri mülkiyet hukuku alanında, 
uyum önemli ölçüde sağlanmış olup, idari kapasite geliştirilmiştir. Ancak, başta 
korsanlık ve sahteciliğe karşı uygulama olmak üzere daha fazla ilerleme gerekli
dir. Ayrıca, ilgili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün pekiştirilmesi gerek
mektedir. Uzmanlığı bulunmayan alt düzey mahkemeleri mevzuatı gereği gibi 
uygulamada güçlükle karşılaşmaktadır. 

Rekabet politikası alanında ilerleme karışıktır. Anti-tröst müktesebatına 

uyumda önemli ölçüde ilerleme sağlanmış olup, Rekabet Kurumu tarafından uy
gulanması da tatmin edici seviyededir. Ancak, devlet yardımları hususunda iler
leme yoktur. Türkiye'nin, gerekli mevzuat çerçevesi ve AB kurallarını uygula
mak için idari yapıları yoktur. Ortaklık Anlaşmasından kaynaklanan ilgili yüküm
lülükler yerine getirilmemiştir. 

Türkiye, mali hizmetler alanında bir miktar ilerleme kaydetmiştir. Yeni bir 
bankacılık kanunu ile sigorta ve ilave emeklilik sektörlerinde iflas mevzuatı iler
lemelerdir. Sigorta alanında mevzuat uyumu sınırlıdır. Yatırım hizmetleri ve men
kul kıymetler piyasalan alanında, yatırımcı tazmin düzenlemesi, hizmetlerin sınır 
ötesi temini, bilgi verme yükümlülükleri ve menkul değer izahnamesi daha ileri 
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düzeyde uyarlama gerektirmektedir. Denetim kapasitesinin, özellikle sigorta ve 
menkul kıymetler piyasalan sektörlerinde daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer dillerde yerel yayın da dahil olmak üzere bilgi toplumu ve medya alan
lannın çeşitli bölümlerinde iyi bir ilerleme sağlanmıştır. Elektronik haberleşme 
ve bilgi teknolojisinde Türkiye daha fazla uyum için iyi bir temel oluşturmuştur. 
Medya ve görsel-işitsel politika konusunda genel uyum çok sınırlıdır. 

Tarım alanında, kırsal kalkınmaya ilişkin bazı sınırlı ilerlemeler kaydedilmiş
tir. Bununla birlikte, ilgili yasal düzenlemeler kabulü ve idari yapıların oluşturul
masına ilişkin gecikmeler nedeniyle uygulama risk altına sokulmuştur. Ortak Ta
nın Politikasının (OTP) uygulamaya dönük idari yapıların büyük bölümü gelişti
rilmesi gerekmektedir. Mali desteği artan bir şekilde üretim seviyesiyle irtibatlan
dırmaya yönelik Türk politikası, OTP rcformuyla aynı çizgide değildir. Genel 
uyum sınırlıdır. Balıkçılık alanında, Türkiye ilerleme kaydetmemiştir. Müktese
batın önemli bölümleri Türk mevzuatında bulunmamaktadır. Ortak Balıkçılık Po
litikasını uygulayacak yapılar oluşturulmamıştır. Veterinerlik, bitki sağlığı ve gı
da politikasının uyumunda sınırlı ilerleme olmuştur. Müktesebatın uygulanması 
için gerekli mevzuat çerçevesi ve idari yapılanma oluşturulmamıştır. Genel ola
rak, denetim sistemleri zayıftır. Özellikle hayvanların sağlık durumu ve hayvan 
hastalıklarının denetlenmesine yönelik etkin bir sistemin bulunmaması dikkate 
alındığında, ana zorluk veterinerlik sektöründe bulunmaktadır. 

Ulaştırma politikasında, bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yol ulaştırmasında 
uyum epeyce ileri düzeyde olmakla birlikte, diğer sektörlerde dengeli değildir. 
Uygulama ve takip kapasitesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Demiryolu sektö
rünün yapısı konusundaki karar beklemededir. Uluslararası deniz ve hava ulaştır
ma anlaşmalan, tatbik müktesebatının aktanlmasıyla tamamlanmış değildir. 

Trans-Avrupa Ağlarında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Enerji konusunda bazı 
ilerleme olmuştur. Ancak uyum dengeli değildir. Enerji verimliliğine yönelik bir 
çerçeve kanun henüz çıkarılmamıştır. İdari kapasite ve düzenleyici kurumların 
bağımsızlığının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Vergilendirmede sınırlı ilerleme olmuştur. Türk mali rejimi müktesebatla kıs
mi uyum içindedir. Eksik olan alanlar özellikle, KDV kapsamı ve oranları, özel 
tüketim vergisinin yapısı ve oranlan ile genel olarak doğrudan vergilendirmeye 
ilişkindir. Alkol ve tütün ürünlerinin vergilendirmesine ilişkin bütün aynıncı un
surların acil olarak kaldırılması gerekmektedir. 

Türkiye ekonomik ve parasal birlik alanında ilerleme kaydetmiştir. Genel ola
rak hazırlıklar devam etmektedir. Bununla birlikte, kamu sektörünün parasal açı
dan fınansmanının engellenmesi ve kamu idarelerinin mali kurumlara ayrıcalıklı 
erişiminin yasaklanmasına ilişkin mevzuat, müktescbatla uyumlu değildir. Ayrı-
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ca, verimli eşgüdüm ve işbirliği uygulamalarının eksikliği, ekonomik politikanın 
etkinliğini düşürmektedir. Türkiye, tek tip bir sınıflandırmanın kullanılması ve 
sektör istatistiklerinin bulunabilirliği konularında bazı ilcrlcmclcr kaydetmiştir. 
Uyum sınırlı durumda olmakla birlikte, yeni mevzuat kayda değer bir ilerleme 
sağlamaktadır. 

Türkiye, özellikle sosyal koruma konusu ve engclli kişilere ilişkin yeni kanu
nun uygulanması başta olmak üzere, AB istihdam ve sosyal politikaları konusun
da bazı sınırlı ilerlemeler sağlamıştır. Ancak, sendikal haklara tam saygı sağlan
malıdır. Kayıt dışı istihdamla mücadeleye önem verilmesi gerekmektedir. Uygu
lamanın sağlanabilmesi için idari kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye, işletme ve sanayi politikaları alanında, özellikle Yatırım Destek ve 
Teşvik Ajansının yasal olarak kurulması hususunda iyi bir ilerleme kaydetmiştir. 
Özelleştirme, KOBİ tanımının uyumlaştırılması ve politika programlaması konu
larında da ilerleme olmuştur. Uyum oldukça ileri bir düzeydedir. 

Özellikle kalkınma ajanslarının kurulmasına ilişkin kanunun kabul edilmesiy
le, Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçlar konusunda ilerleme sağlanmıştır. An
cak, bu ajansların rolleri ve işleyişieri konularının üzerinde durulmasına ihtiyaç 
vardır. Sahiplenme ve hesap verilebilirlik konularında, merkezde ve bölgesel dü
zeyde bakanlıklar arasında yetki paylaşımı konusunun da düşünülmesi dahil ol
mak üzere, ilerleme sağlanması gerekmektedir. Uyum mütevazı kalmıştır. 

Yargı ve temel haklar alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. Genel ola
rak, yargı reformu alanındaki ilerleme devam etmiştir. Ancak, yargının yeni mev
zuatı uygulamasında şimdiye kadar yeknesak olmayan bir tablo sergilenmiş olup, 
yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi gerekmektedir. Başta kamu idaresinde 
şeffaflığın artırılması olmak üzere, yolsuzlukla mücadelede bir miktar ilerleme 
kaydedilmiştir. Bununla birlikte, yolsuzluk geniş çapta devam etmektc olup, yol
suzluklamücadele eden makamlar ve bu alandaki politikalar hala zayıftır. Millct
vekili dokunulmazlığının kapsamı çok geniştir. Reformların uygulanması devam 
etmekle birlikte, temel özgürlüklerde kısıtlı yasal ilerleme gerçekleşmiştir. 

Adalet, özgürlük ve güvenlik çerçevesinde Türkiye, iltica, sınır yönetimi, in
san ticaretiyle mücadele, gümrükler ve polis işbirliği alanlarında ilerleme kaydet
miştir. Uyum devam etmektedir; ancak, göç, örgütlü suçla mücadele, kara para
nın aklanması, cezai ve hukuki konularda adli işbirliği gibi alanlarda uyum ta
mamlanmamıştır. 

Bilim ve araştırma alanında, özellikle, AB araştırma programiarına katılım ve 
bütçe tahsisleri konularında biraz daha ilerleme sağlanmıştır. Eğitim ve kültür 
alanında iyi derecedeki ilerleme devam etmiştir. Her iki alandaki uyum oldukça 
ileri düzeydedir. 
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Atık yönetimi ve gürültü ile mücadele alanında uyum yolunda ilerlenmekte
dir. Uluslararası sözleşmeler dahil diğer alanlarda ise, çevre alanında uyum düşük 
düzeyde kalmaya devam etmiştir. Özellikle sınır aşan konular ve kamuya danış
ma konularında olmak üzere, yatay mevzuat uyumunda ilerleme olmarnası artan 
oranda endişe vermektedir. Hava kalitesi ve tabiatın korunması, su kalitesi ve 
kimyasallar alanlarındaki müktcsebatın aktarılmasında sınırlı ilerleme sağlanmış
tır. Çevre Kanunu kurumsal kapasiteyi güçlendirecektir. Uygulama sicili zayıftır. 

Tüketici ve sağlığın korunması bağlamında, pazar gözetim sisteminin devre
ye girmesiyle birlikte tüketicinin korunması alanında ilerleme sağlanmıştır. Kamu 
sağlığı alanında da özellikle salgın hastalıkların gözetimi ve bulaşıcı hastalıkların 
denetimi amacıyla bir şebeke kurularak ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, 
her iki alanda da uygulama zayıf kalmıştır. 

Gümrük Birliği, Türkiye'yi bu alanda yüksek bir uyum seviyesine ulaşınaya 
hazırlamıştır. Bununla birlikte, serbest ticaret bölgeleri, gümrük vergisi muafiye
ti, taklit mailarta mücadele ve sonradan kontrol gibi belirgin bazı konularda mev
zuat tam uyumlu değildir. 

Türkiye, dış ilişkiler alanında ileri bir uyum düzeyine ulaşmıştır. Bununla bir
likte, AB'nin Ortak Ticaret Politikası'na uyum tam değildir. AB Ortak Dış ve Gü
venlik Politikasına uyum devam etmektedir. Türkiye, Orta Doğu'daki dış politi
ka faaliyetini artırarak bölgesel istikrarı geliştirmektedir. Ermenistan ile sınır ka
palı kalmaya devam etmektedir. Türkiye AGSP misyonianna iştirak etmiştir. Bu
nunla birlikte Türkiye'nin AGSP'yc katılımı zorluklar arz etmeye devam etmek
tedir. Türkiye, Kıbrıs ve Malta'nın AB-NATO stratejik işbirliğine iştirak etmesi
ni bloke etmeyi sürdürmektedir. Benzer şekilde, Türkiye, Kıbrıs'ın Wasscnaar 
Düzenlemesine katılımına da muhalefet etmektedir. Türkiye Uluslararası Ceza 
Mahkemesi Statüsünü henüz imzalamamıştır. 

Mali kontrol alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. İdari yapıların bazıları 
ilc mevzuatın uygulanması yerindedir. Bununla birlikte, Kamu Mali İdaresi ve 
Kontrol Yasası tam anlamıyla işlevsel değildir. Bazı geçici tedbirlerin kabul edil
mesine rağmen AB'nin mali çıkarlarını korumaya yönelik yapılar henüz tamarn
lanrnamıştır. Mali ve bütçesel hükümlcrle ilgili olarak, Türkiye'nin cşgüdüm yapı
larını en kısa zamanda oluşturması ve doğru bir biçimde hesaplama, tahsil, ödeme 
ve öz kaynakların denetimini sağlayacak kuralları uygulamasına ihtiyaç vardır. 
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BİRİNCİ OTURUM 

23 Kasım 2006 Perşembe 

Açılma Saati: 11.06 

BAŞKAN: Ali Aydın DUMANOGLU 

--O--

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Bugünkü toplantıya ben değil, Sayın Dumanoğlu 
başkanlık ediyor. Ben, mekansal cv sahibiyim. Toplantının ev sahibi ve Başkanı 
Sayın Dumanoğlu. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. 

Avrupa Birliğin Genel Sekreterliğinin çok değerli Genel Sekreteri ve Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliğinin çok değerli üyeleri, çok değerli milletvekili arkadaş
larım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bugünkü toplantımız, Karma Parlamento Komisyonunun, yani, Türkiye ve 
Avrupa Birliği parlamentoları arasındaki ilişkiyi değerlendiren Karma Parlamen
to Komisyonunun 57'nci toplantısı için ön hazırlık çalışmaları olan bu toplantı
mıza hoş geldiniz. Bu toplantıdan amacımız, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ki 
Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki müzakereleri yürütmekte etkin rol oynayan bir 
genel sekreterliğimiz ve bu Genel Sekreterliğimizden ve bu Genel Sekreterliğin 
yetkililerinden, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girişindeki son aşamalar hakkında 
bilgi almak için toplanmış bulunuyoruz. Amacımız, bu bilgileri, Türk parlamen
terleriyle Avrupa parlamenterleri arasında yapılacak olan 57'nci toplantının gün
deminde bu bilgileri kullanacağız. Tabii, amacımızı, Avrupa parlamenterlcrine, 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden almış olduğumuz bilgileri siyasi olarak de
ğerlcndircrck vermek içindir. Onun için, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğimizden 
bu toplantılarımızın öncesinde sürekli olarak bilgi almaktayız ve kendilerinden, 
kendi çalışmaları hakkında ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde kendileri açı
sından en son gelinen noktayı sayın milletvekillerimize aklarması amaçlanmıştır. 
Bu toplantımızın da amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin son görüşleri ve 
değerlendirmeleri almak. 

İlk sözü, Sayın Genel Sekreterimiz ve Büyükelçimiz Oğuz Demiralp Bey'e 
vermek istiyorum. 

Konuşmaya başlamadan önce, milletvekili arkadaşlarımıza, Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliğimizden gelen arkadaşları takdim etmek istiyorum: Büyükelçi 
Sayın Oğuz Demiralp, Genel Sekreter; Nilgün Arısan Eralp, Ulusal Programla 
Daire Başkanı; Nurşen Numanoğlu, Sektörel ve Bölgesel Politikalar Daire Baş
kanı; Ahmet Aydın Doğan, Siyasi işler Dairesi Başkan Vekili ve Cem Kahyaoğ
lu, Siyasi işler Daire Başkanlığında şube müdürü olarak aramızda bulunuyorlar. 
Hepsine, sizlerin adına hoş geldiniz diyorum. 
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Buyurun Sayın Genel Sekreterim. 

OGUZ DEMİRALP (Avrupa Birliği Genel Sekreteri)- Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Değerli Bakanım, değerli milletvekilleri; bir kez daha aranızda bulunmaktan 
hem onur duyuyoruz hem mutluluk duyuyoruz. Brüksel'de yapılacak olan Karma 
Parlamento Komisyonu toplantısından önce hazırlıklarımza katkıda bulanabil
mek bizi sevindirecektir. Bu amaçla, kendi açımızdan, Avrupa Birliği Genel Sek
reterliğinin görevi açısından katılım sürecinde neredeyiz, o konuda kısa bir takdi
mi ben yapmak istiyorum. Daha sonra, fasıllar çerçevesinde olabilecek ayrıntılı 
sorulannızı arkadaşlanmız cevaplandıracak başta Nilgün Hanım olmak üzere. 
Daha sonra, sizin gündem maddelerinize göre eğer uygun görürseniz terörle mü
cadele konusunda Avrupa Birliği müktesebatı nedir, on konuda size bir takdirnde 
bulunmaya çalışacağız. Daha sonra, gene, KPK'nın gündem maddelerini dikkate 
alarak, çevre konusunda AB müktesebatı nedir, Türkiye'yle müzakerelerdeki du
rum nedir, o konuda takdim bulunmaya çalışacağız. O takdimlerden sonra olabi
lecek sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Tabiatıyla, talimatlarınız üzerine, 
bilgi notları ve konuşma notları hazırlama imkfuumız da olacak. Dolayısıyla, bu 
hazırlıklarda sizlere yardımcı olabilmek bizim birinci amacımız. Bunu temin için, 
bizi davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. 

Şimdi, müsaadenizle, katılım sürecinde Türkiye nerede, zaten hepinizin bildi
ği konular olmakla birlikte, kısa bir kuşbakışı bir takdirnde bulunmak istiyorum. 

Şimdi, katılım süreci deyince, tabii, ilk önce, belki ilerleme raporunu nasıl gö
rüyoruz onun üstünde durmak lazım, çünkü, ilerleme raporu, bir anlamda -bu do
kuzuncu ilerleme raporu oluyor yanılmıyorsam, 1 998'de ilki çıkmıştı- Türki
ye'nin nerede bulunduğunu gösteren bir rapor oluyor. Bunu kabaca söyleyece
ğim, daha sonra, talimatlarınız üzerine ayrıntılara inebiliriz. Bir siyasi kısmı var 
kabaca söylersek, bir de müktesebata uyum ya da ekonomik, teknik kısmı var. Si
yasi kısmı bakımından ilerleme raporuna bakılırsa, hepimizin bildiği gibi, Türki
ye'de siyasi reform alanında ilerleme olduğunu söylüyor ilk yargı olarak, fakat, 
bu ilerlemenin daha fazla arzu edilirdi fikrini dile getiriyor ve bu arada, tabii, 301 
konusuna değiniyor, 301 'inci maddesinin değiştirilmesi yönündeki Avrupa Birli
ğinin temennisi tekrarlıyor ve bu arada, tabii, Mecliste yapılan dokuzuncu reform 
paketiyle ilgili çalışmalara da değiniyor ve bu çalışmalarda mesafe alındığını he
pimiz biliyoruz. Dolayısıyla, siyasi reform sürecinde, şu anda, Türkiye'nin ulaş
mış olduğu nokta, aslında ilerleme raporunda belirtilen noktadan da daha ileri bir 
noktada. Dolayısıyla, siyasi reform sürecinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebi
liriz. Tabii, siyasi reform sürecinde her zaman esas ana motor görevini, değerli 
Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi yüklenmiştir ve son dokuzuncu paket 
çalışmalannda da tabii esas karar mcrci ve öncü güç, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisidir. Bu bakımdan, biz Genel Sekreterlik olarak, siyasi reform konusunda gös
terdiği önderlik nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkürlerimizi sun
ınayı zevkli görev addediyoruz. 

Siyasi reform konusunda bu genel tespitten sonra, tabii ekonomik konularda 
da çok ayrıntılı tespitler var. Aslına bakarsanız, geçen seneyle bir kıyaslama ya
parsak, geçen sene aşağı yukarı 150 sayfalık bir raporla karşı karşıyaydık, bu se
fer 75 sayfalık, 78 sayfalık bir raporla karşı karşıyayız. Bu rapor daha iyi yazıl
mış, daha sarih bir şekilde yazılmış, daha topadayıcı olmuş, ama, gene de normal 
bir vatandaş için, normal bir okuyucu için çok ayrıntılı bir rapor. Onun ayrıntıia
nna gireriz, fakat, genel olarak şu tespitleri yapmakta yarar görüyoruz. Raporda, 
müktesebat fasıliarına göre bir inceleme yapılmış, 35 fas ıl ele alınmış. Eğer bu 35 
fasıla bakılırsa, 34'ünde Türkiye'nin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bu çok 
önemli bir şey. 35 fasıldan 34'ünde ilerlemekaydettiği belirtiliyor. Bu ilerleme
nin tabii sınıflandırılmasını da yapmak mümkün. 17 fasılda belirli bir ilerleme 
kaydettiği belirtiliyor. 2 fasılda nispi ilerleme kaydettiği belirtiliyor. ll fasılda sı
nırlı ilerleme kaydettiği, 2 fasılda da çok sınırlı ilerleme kaydettiği belirtiliyor. 
Ama, sonuç olarak, müktesebata uyum alanında Türkiye'nin yaptığı çalışmalar
da, Türk bürokrasisinin, Hükumetinin ve Meclisin yasama faaliyetleri dolayısıy
la, azımsanmayacak bir mesafe kaydetmiş durumdayız. 

YAŞAR YAK1Ş (Düzce)- Sayın Büyükelçi, bir şey sormak istiyorum. 

Arada mı soralım, en sonunda mı soralım bu şeyleri? Sıeakken, mesela şu son 
söylediğinizle ilgili ... 

OGUZ DEMİRALP - Bunu bir tablo halinde sizlere takdim edeceğiz efen
dim. Siz nasıl isterseniz. 

BAŞKAN - Genellikle şunu yapıyoruz konuşmalar bölünmesin diye. Bütün 
sunucular sunumlarını yapıyor, arkadaşlarımız not ediyor. Sonunda bu soruları 
soruyoruz, arkadaşlarımız da cevap veriyor zaman kazanmak için. 

Buyurun Sayın Büyükelçi. 

OGUZ DEMİRALP - İlerleme raporunun diğer bir genel değerlendirmesini 
de yaptık. Bu diğer bir genel değerlendinneyi de, Türkiye'nin bu yıl itibariyle AB 
mevzuatına, yani müktesebat dediğimiz AB yasaları na, uygulamalarına uyum de
recesi nedir, ilerleme raporu bu konuda nasıl bir yargı ve değerlendirme ortaya 
koyuyor, ona bakmaya çalıştık. Orada önümüze çıkan tablo da, aslında pozitifbir 
tablo. Orada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor: 12 fasılda Türkiye'nin uyum du
rumu ileri durumda (advance ya da fair durumda İngilizcesiyle) 6 fasılda kısmı 
uyum sağlamışız, 12 fasılda sınırlı uyum sağlamışız, düşük seviyede uyum sağla
yabildiğimiz fasılların sayısı ise sadece 3. Dolayısıyla, 35 fasıldan 32'sinde de, 
Türkiye'nin AB'ye uyum derecesi oldukça yüksek durumda. Bu genel tabloya 
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bakılırsa, bir yanda siyasi reform sürecinin devam etmesi, diğer yanda da müktc
sebata uyum durumuna bakılırsa, ilerleme raporunun gerçekten bir ilerleme rapo
ru olduğu sonucuna varıla bilir. Elbette bundan tatmin olmamak gerekir, çünkü da
ha fazla ilerlemek hepimizin arzusudur. İlerleme devam edecektir, daha fazla da 
ilerleme belki olabilirdi, ama, bu da önemli bir ilerlemedir. Bu ilerlemenin gele
cek yıllarda artarak devam edcceğine inanıyoruz. 

İlerleme raporunun bu genel bir değerlendirmesinden sonra, müsaade ederse
niz, katılım sürecine daha ayrıntılı olarak girmek istiyorum. Katılım süreci deyin
cc, biz aslında beş ayrı kanalda ilerlemeden bahsediyoruz. Birincisi, siyasi reform 
alanındaki ilerleme; ikincisi, müktesebata uyum ve müzakereler alanındaki ilerle
me; üçüncüsü, sivil toplum diyalogu,; dördüncüsü, Avrupa Birliği ile Türkiye ara
sındaki mali işbirliği konuları ve beşinci kanalımız da gümrük birliği kanalı. 

Müsaade ederseniz, satır başlıkları halinde bu beş ilerleme hattına diyelim, 
çünkü, katılım süreci bu beş hatta ilerleyen bir tren gibidir, ona değinmek istiyo
rum. 

Siyasi reform alanında, dcrnin de biraz dile getirdim, siyasi reform süreci de
vam eden bir süreçtir. Elbette sadece AB için yaptığımız bir süreç de değildir. Bu
nu daha önce başka vcsilelcrlc de dile getirmeye çalışmıştım. Aslında, siyasi re
form süreci, bizim kurucu üyelerinden olduğumuz Avrupa Konseyinin ortaya 
koyduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Türkiye'nin mevzuatı ve uygula
masında arasında bir uyum sağlama sürecidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
1950'1i yıllarda on iki ülke tarafından meydana getirilmiştir. O on iki ülkeden bi
risi de Türkiyc'dir. Dolayısıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ortaya koy
duğu normlar, yani bugün bizim uymaya çalıştığımız normlar, aslında bizim orta
ya koyduğumuz normlardır, elli yılı geçmiş bir süre önce bizim ortaya koyduğu
muz, ifade özgürlüğünde olsun, örgütlenme özgürlüğünde olsun, diğer konularda 
olsun, bu Avrupa normlarını ortaya koyan on iki ülkeden birisi Türkiye' dir, bunu 
hiç unutmamak gerekir. Dolayısıyla, biz siyasi reform yaparken, aslında, elli sc
neyi aşkın bir süre önce kendimizin ortaya koyduğu oorıniara uyum sağlamaya 
çalışıyoruz. Dolayısıyla, bu, bizim kendimizi aşma gayretimizin bir konusudur, 
Avrupa Birliğine hoş görünme gayreti olarak görülmemesi gerekir. Bu, Türki
ye'nin -kalkınma sadece ekonomik alanda olmaz, sosyal alanda da, manevi alan
da da olur- manevi alanda da, sosyal alanda da kalkınması için bu siyasi reform 
sürecinin devamı şarttır. Tabiatıyla, sürecin modaliteleri yüce Meclisin takdirinde 
olan bir konudur, ama, siyasi reform süreci hem Türkiye açısından hem de katı
lım sürecinin başarıyla devamı açısından olmazsa olmaz bir konudur, biz konuya 
böyle bakıyoruz. 

İkinci konu, müzakere süreci. Müzakere sürecine gelence, orada, biraz daha -
müsaade ederseniz- ayrıntıya inebiliriz. Bildiğiniz gibi, 13 ekim tarihi itibariyle 
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tarama faaliyetini bitirmiş durumdayız. Tarama, müzakereleıin ilk, ön ayağını 
oluşturmaktadır, hatta müzakerelerin de bir parçasıdır. Tararnada ne yaptık? Av
rupa Birliği mevzuatıyla Türk mevzuatını karşılaştırdık ve bunun sonucu göste
ren raporlar yavaş yavaş önümüze geliyor. Bütün bu raporlar bir araya geldiğin
de -tahminimiz, bu raporların gelecek senenin şubat, mart aylarında tamamlana
bileceği yönündedir- Türkiye'nin şimdiye kadar çekilmemiş ayrıntıda bir fotoğ
rafı çekilmiş olacak. Dolayısıyla, tam neredeyiz, aramızdaki fark tam olarak ne
dir, onu bu raporlar sayesinde görmüş olacağız ve bu raporlara dayanarak da bun
dan sonra katılım sürecinde neler yapmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Bi
zim umudumuz, bütün bu raporlar ortaya çıktıktan sonra, meydana çıkaracağımız 
yol haritasının milli bir yol haritası olması yönündedir. İç siyasetten etkilenme
den, Türkiye'nin bütün partileriyle, kurumlarıyla bu yol haritasına sahip çıkması 
ve katılım sürecinde bir toplumsal hamle şeklinde ilerleme sağlaması yönündedir. 
Bu önümüzdeki yıl da böyle bir planlama faaliyetine hep birlikte, sadeec Genel 
Sekreterliğimiz değil, bütün Türkiye olarak girmemiz gerekecektir. 

Tarama sürecinin sonunda raporlardan bahsettim. Her fasıl bittikten sonra, 
bunun raporu komisyon tarafından kaleme alınmaktadır, daha sonra bu rapor 
Konseye intikal ettirilmektedir, yani üye devletlere intikal ettirilmektedir. Üye 
devletler tarafından onaylandıktan sonra da bize gönderilmektedir. Rapor üreti
minde komisyon şu anda çok hızlı değildir. Bu, hem Hırvatistan hem Türkiye açı
sından geçerlidir. Tabii, zaman zaman, komisyonu hızlı olmadığı için eleştiriyo
ruz, fakat, tabii rapor üretimi kolay bir konu da değil, titiz bir çalışma gerektiri
yor. Şu anda, komisyon Türkiye konusunda 400 kişi çalıştırıyor, bu önemli bir ça
ba, gayret gösterildiğinin göstergesidir ve şu ana kadar da, aşağı yukarı, komis
yondan bitiriimiş rapor sayısı on beşe yaklaşmaktadır, fakat, bu raporlardan şim
diye kadar bize resmen gönderilen sadeec dört tanesi olmuştur. Bunların bilim ve 
araştırma konusundaki raporu sayesinde ilk fasıl açılmış ve geçici olarak kapatıl
mıştır. Eğitim ve kültür konusunda da komisyonun raporu çok olum! udur. Türki
ye'yle müzakcrelcrin açılıp geçici olarak kapatılabileeeği yönündedir. Ancak, bu, 
üye devlet konusunda, hepimizin bildiği bazı siyasi tartışmalara neden olmakta
dır ve biz kendi müzakere pozisyonumuzu hazırladık, ancak, Avrupa Birliği üye
si ülkeler kendi ortak müzakere pozisyonlarını hazırlamadıkları için, eğitim ve 
kültür konusundaki faslı n açılması bugüne kadar mümkün olamamıştır. 

Bize gönderilen üçüncü rapor, kamu alanındaki rapordur. Kamu alanındaki 
raporda fasılların açılması için Türkiye'nin bazı şartlar yeıine getirmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Bunlar teknik şartlardır. Bunlar beklemediğimiz konular da de
ğildir. Daha önce gümrük birliği anlaşmasından kaynaklanan bazı yükümlülükler
dir, teknik konulardır. Bunlar, fasılların açılmaması -belki bunu belirtmekte bu 
aşamada yarar var- müzakerclerin durması anlamına gelmemektedir. Fasılların 
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açılmamasının nedeni, bazı konuların daha olgunlaştırılmayı gcrcktirmesidir. Fa
sıllar açılmasa bile müzakereler devam etmektedir. Aslında, eski sistemde olsay
dı, fasıllar açılsaydı, yapacağımız şeyler gene aynı şeyler olacaktı. Örneğin, şu 
anda yaptığımız, Kamu ihalesi Yasası'nı gözden geçirmek, bazı kamu hizmetle
riyle ilgili yeni yasa hazırlamak şeklindedir. Bu konularda Avrupa Birliğiyle top
lantılar yapıyoruz, metinler üzerinde çalışıyoruz, zaten, müzakere budur. Dolayı
sıyla, fasıllar açılması bile, İngilizce'de "benc mark" dediğimiz açılış şartlarının 
karşılanması da, müzakerelerin bir parçasını teşkil etmektedir. 

Aynı durum, bize raporu gönderilen dördüncü fasıl olan rekabet faslı açısın
dan da geçerlidir. Orada da, bazı şartlar yerine getirmemiz gerekecektir. Örneğin, 
demir çelik sektöründe yeniden yapılanma planı hazırlamak gerekmektedir. Bu 
da, bizim zaten gündemimizde, aşağı yukarı, 1 995'ten beri olan bir konudur. O 
konuda da, Avrupa Birliğiyle ortak çalışmalarımız, toplantılanmız olmaktadır, 
açıkça müzakere edilmektedir, müzakere bu şekilde yürümektedir. Yani, tekrar al
tını çizmektc yarar var, Türkiye'de yanlış olarak fiili müzakereler deyimi yerleş
ti. Aslında, fiili müzakere diye bir terminoloji Avrupa Birliğinde yoktur, özlü mü
zakereler denir, fasılların açılması denir. Biz, fiili müzakereler deyince, sanki, ka
muoyumuz yanlış anlıyor, o fasıl açılroadıkça müzakereler durmuş zanncdiyor, o 
yanlıştır. Fasıl açılmasa da müzakereler devam etmektedir. Faslın açılması, mü
zakcrclerdc bir ileri aşamayı temsil etmektedir. Bunu neden söylüyorum; çünkü, 
birçok fasılda açılış şartlarıyla karşılaşabiliriz, açılış şartlarıyla karşılaşmak, fiili 
müzakereler başlamıyor dersek halk tarafından yanlış anlaşılır, sanki müzakere 
yokmuş gibi anlaşılır; halbuki müzakere vardır, sadece belli bir aşamaya geçil
rnek gerekmektedir. Kaldı ki, fiili müzakerenin İngilizce'si de yoktur. Fiili müza
kere olmayınca, yani İngilizce'de factorual, actual müzakere diye bir şey yoktur, 
onların dediği ... derler, özlü müzakereler derler, belki, zamanla bu fiili müzake
re hepimizin diline yerleşmiş olan fiili müzakere deyimini de düzcltmck imkanı 
olacaktır, çünkü, halkın algılaması bakımından bu önemli bir noktadır. 

Diğer raporlara gelince, bildiğimiz kadarıyla, komisyonun Konsey'e gönder
diği dört artı beş ya da altı rapor daha vardır. Bunlardan, tarım, sosyal politikalar 
gibi konularda. Herhalde Türkiye'nin açılış kriterleriyle karşılaşması beklenmeli
dir. Sosyal politikalar, siyasi kriter boyutu da olan bir konudur. Burada, tabii, şim
diden söylemekte yarar var, yeni bir sendikalar yasası hazırlanması, Türkiye'nin 
Avrupa Sosyal Şart'ının S'inci, 6'ncı maddesine taraf olması gibi konular önümü
ze gelecektir, ama, bu zaten, yeni sendikalar yasası hazırlanması konusunda ilgi
li makamlarımız zaten bir çalışma içinde. Belki gelecek senenin gündeminde, si
yasi reform gündeminde bu konuda yer alabilir. Tabii, bu sadeec bir teknik görüş. 
Bunun zamanla yapacağız. Bunun dışında tabii herhangi bir açılış şartıyla karşı
laşmadan aşılabilecek şu anda iki ya da üç faslımız vardır. Bunlar, ekonomi ve 

408 



mali politikalar faslı, sanayi politikaları faslı ve mali kontrol faslı. Ancak, burada 
da o konulara belki daha sonra gireriz, bu siyasi engellemeyle karşılaşmış dururn
dayız. İki ve üç ülkenin, Kıbrıs 'ın, tırnak içinde, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 
yaptıkları bir engelleme vardır. Bu engellemenin aşılması için, bir anlamda, 14-
15 Aralık zirvesinin geride bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Onun dışındaki 
diğer fasıllarda çok somut gelişme yok. Fakat, raporların gelmesi devam ediyor. 
Son olarak mesela, bize istatistik raporunun belirli kısımları gönderildi ve görü
şümüz istendi. Dolayısıyla, demek istediğim odur ki, bütün bu şeye rağmen tek
nik çalışmalar devam etmektedir. Daha önce de arz ettiğim gibi, Avrupa Komis
yonu tarafında 400 kişi Türkiye dosyasında çalışıyor, bizim tarafta da tarama sü
recine katılmış bürokrat sayısı aşağı yukarı 1.200'ü geçti. Dolayısıyla, bürokratik 
düzeyde çalışmalar ve çalışkanlık diyeceğim devam etmektedir. Nitekim, bu mü
zakere sürecinin, tarama sürecinin devamı olarak da alt komite çalışmalarında 
canlanma olmuştur. Geçen hafta tarım konusunda kapsamlı bir alt komite toplan
tısı yaptık, tarım konularını medya deyimiyle masaya yatırdık. Bu hafta başka ko
nularda bir alt komite, sanayi politikaları konusunda bir alt komitemiz olacak. 
Aralık ayının başında, adalet, güvenlik, özgürlük konularında bir alt komite top
lantımız olacak. Dolayısıyla, bizim bürokratik düzeydeki çalışkanlığımız ve ça
lışmalarımız sürmektedir. 

Tabii, bu tarama raporları önümüze gcldikçe neler yapacağımiZI daha iyi gö
rüyoruz dcmiştim. Bir anlamda tarama raporları önümüze gelmeden önce de ne
ler yapabileceğimizi biz kendimiz saptamaya çalışıyoruz. Raporlar geldikçe bun
ları gözden gcçiriyoruz. Bu amaçla haziran ayı sonunda bir müktcsebata uyum 
programı hazırlamıştık. Bu müktesebata uyum programını tarama toplantılarının 
sonuçlarına göre sürekli gözden geçiriyoruz ve önümüzdeki dönem müsteşarlar 
düzeyinde ilgili bakanlıktarla bir seri toplantı yaparak ve en kısa dönemde, gelc
cek senenin de bir seçim yılı olduğunu göz önüne alarak hangi türlü yasaların çı
karılmasını Meclise tcklif edebiliriz, hangi alanlarda daha hızlı adım atabiliriz, 
onların bir değerlendirmesini yapacağız. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemin de 
kendi çalışmalarımız açısından bir yol haritasını çizmeye çalışacağız. Müsaade 
ederseniz, müzakerelcrle ilgili ikinci bölüm, katılım sürecinin ikinci başlığını bu
rada keseyim. 

Üçüncü başlık katılım sürecinde, sivil toplum diyaloğu başlığı diyeceğim. 
Burada iki alandaki faaliyetin altını çizcbilirim. Birincisi ABİK, ABİK'i yeniden 
canlandırma girişimi başladı ve bir yapılanma sürüyor. Dışişleri Bakanlığıyla da 
birlikte ABİK'e yeni imkanlar sağlanması söz konusu olacak. ABİK'in yeniden 
canlandırılması, bizim özellikle kendimizin yapacağı hareketler bakımından bir 
olınazsa olmaz niteliğinde. Dolayısıyla, biz de ABG'si olarak ABİK'e her türlü 
desteği sağlayacağız. Bu ABİK'teki canlanmanın ötesinde, bir de biltyorsunuz 
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komisyon ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu projesi denen ve her yıl aşa
ğı yukarı 40 milyon euroyu kapsayacak bir proje var. O proje konusunda da bir 
canlanma var. Biz kendi hazırlıklarımızı yaptık. Aşağı yukarı yarın galiba bura
daki AB üyesi büyükelçiliklerin ilgilileriyle toplantı yaparak projenin hazırlıkla
rı hakkında bilgi vereceğiz ve önümüzdeki aylarda da bu proje resmen başlamış 
olacak. Burada bunun amacı bildiğiniz gibi bir yandan Avrupa'da Türkiye'nin 
imajını güçlendirmek, diğer yandan da Türkiye 'de Avrupa Birliğinin imajını güç
lendirmek ve sivil toplumlar arasında bağlantı sağlamak ve bu proje çağrılarını, 
sanıyorum, önümüzdeki ay yapabileccğiz. Bu, çok önem verdiğimiz bir faaliyet 
olacak. Buradaki sekreterya görevini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yapacak. 

Dördüncü konumuza gelince, bu da kamuoyumuzda ilgi çeken diğer bir faali
yet alanımız. Avrupa Birliğiyle Türkiye arasındaki mali işbirliği konuları. Daha 
önce de arz etmiştim ama, belki tekrarlamakla yarar var. Bizde Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasındaki mali işbirliğinin üç ayağı vardır. Birincisi, Türkiye'nin toplu
luk programiarına katılmasıdır. Aşağı yukarı Türkiye yanılınıyorsam 13-14 top
luluk programına katılıyor. Bunların kamuoyunda en çok duyulanı, bir ulusal 
ajans konusudur, yani, gençlik programlarıdır. İkincisi de altıncı çerçeve progra
mıdır. Ama, bunun gibi benzeri birçok programa Türkiye katılıyor, 13 programa 
katılıyor yanılınıyorsam ya da 14. Birinci ayak budur. 

İkinci ayak, Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan krediler ayağıdır. İşte, 
Marmaray'a mesela Avrupa Yatırım Bankasından kredi sağlanmıştır. Daha böyle 
birçok yerel düzeyde, ulusal düzeyde, Avrupa Yatırım Bankasından kredi sağlan
maktadır. Bu krediler giderek katılım sürecinin gerekleriyle örtüşmesi gerekecek
tir süreç ilerledikçe. 

Üçüncü ayak, belki daha çok ilgi çeken konu, Avrupa Birliği hibelcridir. Av
rupa Birliği hibcleri, bu yeni dönemde, yeni bütçesel dönemde yeni bir yapılan
maya gidecektir. 2007 yılından 2013 yılına kadar geçecek dönemde, Avrupa Bir
liği bütçesinde bütün hibeler için, sadeec Türkiye'ye değil, bütün hibeler için, 
aşağı yukarı 12 milyar curoya yakın para ayrılmıştır. Bu 12 milyar eurodan yarar
lanmaya aday ülkeler, Türkiye dışında, Hırvatistan ve diğer Batı Balkan ülkeleri
dir. Dolayısıyla, onlar da potansiyel aday sayıldıkları için proje bazında yararlan
ma olacaktır. Ama, bununla birlikte gene ülkeler konusunda bazı hesaplamalar 
yapılmaktadır. Proje üretiminde bir sıkıntı olmazsa, bunun büyük bir bölümü ge
ne yüzde 60, yüzde 70'i bu miktarın Türkiye'ye ayrılabileceği hesaplanmaktadır. 
Bu artan bir şekilde, tedrici bir şekilde artacaktır. Önümüzdeki ilk üç sene için 
aday ülkelere ve potansiyel aday ülkelere ne gibi tahsisat, hibe tahsisatı yapılaca
ğı konusunda, geçtiğimiz üç dört gün önce komisyon tavsiyelerini açıklamıştır. 
Buna göre, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'ye toplam 1,5 milyar euroyu aşan 
miktarda bir hibe tahsisi mümkün olacaktır. Daha sonraki yıllarda da artacaktır. 
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Bu hibe tahsisi, onun ayrıntılarına daha sonra talimat verirseniz girebiliriz, deği
şik konularda olacaktır ve Türkiye'de ayrı bir yapılanma gerekmektedir bu hibe
lerden yararlanmak için. Bu yapılanmanın nedeni de şudur: Aslında bazı güncel 
konular nedeniyle belki onu açıklamakta yarar var. Katılım sürecinin ilk aşama
larında hibeleri Avrupa Komisyonu kendisi verir, doğrudan verir. Yani, ilgili ül
kedeki sivil toplum kuruluşlarına ya da yabancı kuruluşlara doğrudan verir. Fa
kat, süreç ilerledikçe o aday ülkede hibeleri yönetecek, kullanacak, değerlendirc
cek bir yapılanma kurulmasını bekler. Bu yapılanma kuruldukça da dolayısıyla 
hibeleri verme yetkisi aday ülkeye dcvrcdilir. Tabiatıyla, komisyonla işbirliği ha
linde. Bunun için aday ülkelerde bir merkezi olmayan yapılanma sistemi dediği
miz bir sistem kurulmasını ister. Türkiye'de bu merkezi olmayan yapılanma sis
temi kurulmuş durumdadır. Dolayısıyla, son bir iki senedir bu hibelerin idaresin
de Türkiye ön plana geçmiştir. Daha önceki senelerde Türkiye 'ye sormadan hibe 
vcrebiliyordu Avrupa Komisyonu. Bu durum değişmektedir. Önümüzdeki dö
nemde, daha da kuvvetli bir yapılanma istemektedir Avrupa Birliği Türkiye'den 
ve diğer aday ülkelerden de. O şekilde bir yapılanmanın altyapısı hazırlanmıştır. 
Bu çerçeve içinde temel aktörler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine Müs
teşarlığı, bir ölçüde DPT ve Merkezi Finans ihale Kurumu dediğimiz kurum ola
caktır. Burada Avrupa Birliği Genel Sekreterinin görevi ulusal yardım koordina
törü olacaktır. Hazine Müsteşarının görevi de ulusal yctkilcndirmc otoritesi ola
caktır. Bir anlarnda biz yardımları koordine, yani, hibelerin koordinasyonunu ya
pacağız, programların, projelerin koordinasyonunu yapacağız. Para vermek yet
kisi Hazinede olacak. Projelerin teknik değerlendirmesi de Merkezi Finans İlıale 
Kurumunda olacak. Karışık bir şey ama, yapı oturdu yerine. Ancak, burada tabii 
kurumların eleman ihtiyaçları var. O eleman ihtiyaçlarının karşılanması için de 
birtakım çalışmalar içindeyiz. Onların da olumlu sonuçlanacağını umut ediyoruz. 

Dördüncü kanalımız da, katılım sürecindeki, bu mali işbirliği kanalıdır. 

Beşinci kanalımız da, gümrük birliği kanalıdır. Tabii, gümrük birliğinden, as
lında zaten yürüyen bir süreç olduğu için, söylemeye gerek yok. Ama, bunu ben 
ısrarla her takdimimde altını çiziyorum. Gümrük birliği, bizim açımızdan, üyelik 
sürecinin dışında bir şey değildir. Gümrük birliği, finalitesi olan bir anlaşmas ıdır. 
Gümrük birliği, tam üyelik finalitesini taşıyan bir anlaşmadır. Çünkü, bazen Av
rupa'da değişik yaklaşımlar olabiliyor, işte, gümrük birliğini üyelik sürecinden 
ayrı telakki etmek istiyorlar. Ama, üyelik hedefinden ayrı düşünülmcyecek bir sü
reçtir bizim gümrük birliği. Dolayısıyla, o konuya da o şekilde yaklaşıyoruz. 
Gümrük birliğinin içinde bazı teknik sorunlarımız vardır. Bunların açısından en 
önemli teknik sorun, Avrupa Birliğine bakarsanız şu anda Kıbrıs konusudur. Av
rupa Birliği Komisyonu, bildiğiniz gibi, bu limanlar konusunun gümrük birliği
nin bir şeyi olduğunu söylemektedir. Bizce öyle değildir. Bizce, Kıbrıs sorununun 
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bir parçasıdır limanlar konusu, gümrük birliği konusunun değildir. Belki ona da 
kısaca zaten hepinizin bildiği konu ama değinmektc yarar var. Limanlar konusu, 
yani, kısaca bir hatırlarsak, 1 970'li yılların sonunda, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs'ın 
Türk limanlarını trafiğe kapatma eğilimleriyle ortaya çıkmış bir sorundur. Türk 
tarali da buna 1 980'li yılların sonuna doğru bazı tedbirler alarak karşılık vermiş
tir, tahammül sınırlarını aşınca Kıbrıslı Rumların davranışları. Bildiğiniz gibi, 
Kıbrıs Türk limaniarına uğrayan kaptanlar daha sonra Kıbrıs Rum limanianna 
gittiği zamanlar tutuklandı lar, gemilere cl konuldu. Bu tahammül sınırını aşan uy
gulamalar olunca, Türk tarafı da buna ister istemez gerekli tepkiyi gösterdi. Ama, 
bütün bunlar Kıbrıs sorununun bir parçasıdır, Kıbrıs sorununun bir parçası olarak 
görülmclidir. Çünkü, Kıbrıs sorununun bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Güm
rük birliği konusuyla kesinlikle bizim açımızdan ilgisi yoktur. Avrupa Birliği bu
rada, tabii diyeceksiniz gümrük birliğiyle bu ilişkiyi nasıl kuruyor? Avrupa Birli
ği, bunun diyor, aslında onu genellikle Kıbrıs konusu çok tartışılıyor ama, Avru
pa Birliğinin bu konuyu nasıl tanımladığı pek ilerleme raporuna bakarak ya da di
ğer raporlara bakarak okunmuyor. Avrupa Birliği diyor ki, siz diyor kabul ediyo
ruz, Kıbrıslı Rumiara gümrük birliğini uyguluyorsunuz, hatta, kabul ediyoruz, ge
miler, taşıma konuları da gümrük birliğinin bir parçası değil, çünkü, gümrük bir
liği hizmetleri kapsamıyor. Ancak, siz, gemilere limanları açmamakla, Kıbrıslı 
Rum ekonomik operatörlerc mallarını taşırken en ekonomik taşıma vasılasını seç
me hakkını ihlal ediyorsunuz diyor. Yani, açıkçası, Avrupa Birliğinin bu teknik ta
nımı açısından bakılırsa, sorun Kıbrıslı Rum tüccarlarının, Türkiye'ye mal ihraç 
eden Kıbrıslı Rum tüccarlarının nakliye masraflarının yükselmesinden ibaret bir 
ticari sorun. Avrupa Komisyonun tanımlarına dayanarak bunu söylüyorum. Bu, 
tabii, aslında bütün bu koparılan gürültünün de ne kadar boş olduğunu gösteriyor. 

Sonuç olarak belki bağlarken şunu söyleyebilirim: Türkiye, daha önce arz et
tiğim gibi, ilerleme raporlarına dayanarak arz ettiğim gibi, siyasi reform sürecin

de ilerleme göstermiştir, müktesebata uyum sürecinde ilerleme göstermiştir. Ge
ne bunu ilerleme raporlarından çıkarıyoruz. Tarama sürecini başarıyla tanımla

mıştır. Türkiye, bütün bu performansı gösterirken sırf Rum tüccarlarının nakliye 
masrafları artıyor diye böyle bir dramatik hava yaratmanın mantıkla ve insan ak
lıyla uyuşan bir tarafı yoktur. Ben, maruzatımı burada bitirmek istiyorum. Diğer 

talimatlarımza göre devam edeceğiz efendim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. 

Sizin programınız içerisinde hangi arkadaşa söz verecekseniz, o sırayı takip 

edersek memnun olurum. 

OGUZ DEMİRALP-O zaman, müsaade ederseniz, gündem maddelerine gö
re devam edelim. Sorulara o zaman Nilgün Hanımla birlikte daha sonra cevap ve-
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receğiz. Gündem maddesi, gördüğüm kadarıyla, terörle mücadele gündem mad
desi. Orada, müsaade edersiniz, Daire Başkanı arkadaşım Ahmet Doğan, Avrupa 
Birliğinin terörle mücadele mevzuatı nedir, kısaca onu tekrar anlatmaya çalışsın. 
Bu çerçevede biz neler görüştük tarama sürecinde, o konuda kısa bir takdirnde bu
lunalım. 

Teşekkür ederim. 

AHMET DOGAN (Siyasi işler Dairesi Başkanı) - Efendim, çok teşekkür 
ederim. 

Terörizmle mücadeledeki AB müktesebatı, iki temel belgeye dayanmaktadır. 
İlki, tcrörizmlc mücadele hakkındaki konsey çerçeve kararı. Diğeri de, Avrupa 
Birliğinin terörle mücadele strateji belgesi ve eylem planı. Çerçeve kararının he
defi, üye devletlerdeki terör suçları tanımını uyumlaştırmak, üye devletlerin terör 
suçu işlemiş veya terör suçunun meydana gelmesinden sorumlu gerçek ve tüzel 
kişiler için bu tür suçların ciddiyetini yansıtacak şekilde uyumlu ceza ve yaptırım
lar belirlemelerini sağlamak, terör suçunun etkin şekilde soruşturolmasını sağla
mak üzere adli kuralları uyumlaştırmak ve terör kurbanları için özel önlemler al
maktır. 

İlk olarak, çerçeve karar, terör suçları, terör grubu, terör grubuna ilişkin suç
lar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı suçların tanımını uyumlaştırmaktadır. Buna 
göre, bir halka, nüfusa ciddi şekilde korku salmak o halk bünyesinde, bir hükü
meti veya bir uluslararası örgütü herhangi bir eylemi yerine getirmeye zorlamak 
veya bir eylemi yerine getirmekten alıkoymaya zorlamak ve bir ülkenin veya 
uluslararası örgütün temel siyasi, anayasa(, ekonomik veya sosyal yapılarını cid
di şekilde istikrarsızlaştırmak veya imha etmek amacıyla işlenen suçlar terör su
çu olarak tanımlanmıştır. Bu suçları da kararın birinci maddesinde ayrıntılı şekil
de sıralamıştır. Bunlar da şunlardır: Ölüme sebebiyet verebilecek şekilde insan 
hayatına yönelik saldırılar, kişinin fiziki varlığına yönelik saldırılar, adam kaçır
ma veya rehin alma, insan hayatını tehlikeye atacak veya büyük ekonomik kayıp
lara neden olacak şekilde hükümet veya kamu tesisi, ulaşım sistemi, altyapı tesis
leri, karasulanndaki konuştu platformlar veya özel mülkiyetİn kapsamlı bir şekil
de imhasına neden olma, uçak, gemi veya diğer kamu taşıma araçları veya mal ta
şıma araçlarını kaçırma, silah, patlayıcı madde veya nükleer biyolojik veya kim
yasal silah üretimi, bu silahları bulundurma, bunları temin etme, taşıma, tedarik 
veya kullanımı ilc biyolojik veya kimyasal silah üretimi için araştırma geliştirme 
faaliyetlerinde bulunma, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde tehlikeli madde 
kullanma veya yangın, sel veya patlamaya neden olma, insan hayatını tehlikeye 
atacak şekilde su, enerji veya diğer temel doğal kaynakların tedarikini engelleme
ye veya aksatmaya kalkışma, bu eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmek teh
didinde bulunma. Bunlar, biraz önce belirttiğim şekilde, bir devlete veya ulusla-
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rarası örgüte yönelik olarak yapıldığı takdirde terör suçu olarak tanımlanmakta
dır. Çerçeve karar, bunu belirtirken bir hususu da vurgulamaktadır. O da, bu ka
rarın uygulanması sırasında, temel haklar ile temel yargı kurallarına saygı göster
me yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağını da vurgulamaktadır. 

Karar daha sonra terör grubunun bir tanımını yapmaktadır. Çerçeve karara gö
re, iki kişiden fazla üyesi olan, belirli zaman içinde kurulmuş, yukarıda sayılan te
rör suçlarını işlernek üzere hareket eden, yapılandırılmış bir gruba terör grubu 
denmektedir çerçeve kararına göre. Buradaki yapılandınlmış grubun da bir açık
lamasını yapmıştır. O da, temel olarak aldığı husus, grubun rasgele kurulmamış 
olması ve sadece o anda bir eylem yapmak için değil, ama, belirli bir plan çerçe
vesinde eylem yapmak için kurulmuş olması, yapılandırılmış grup olmak için ye
terlidir. Üyeleri arasında hiyerarşi olmaması, gelişmiş bir yapıya sahip olmaması 
ve üyeleri arasında bir devamlılığın bulunmaması, terör grubu olmamak için ye
terli değildir. Yani, bu kıstasları dikkate almamaktadır ve bunların da alınmama
sı gerektiğini çerçeve kararında belirtmektedir. Dolayısıyla, aranacak nitelik, te
rör suçu işiemek amacıyla oluşturulmuş olmak, terör grubu tanımına girmek için 
yeterlidir. Bu terör grubuna önderlik eden, yardım ve yataklık dahil terör grubu
nun faaliyetlerine bilerek iştirak edenler de suç işlemiş sayı lmaktadır. 

Çerçeve karar ayrıca, hırsızlık, zorla para toplama, sahte belge düzenlemek 
faaliyetlerini de terörist faaliyetlerle bağlantılı suçlar olarak tanımlamıştır. Bu 
suçlara insanları kışkırtmak, yardımcı olmak veya teşvik etmek de yine suçtur. 
Yukarıda sayılan suçlardan, silah ve patlayıcı madde bulundurma ile terör suçu iş
leme tehdidinde bulunma hariç, diğer suçları işlemeye kalkışmak da suç sayıl
maktadır. Çerçeve karar, bu suçları belirttikten sonra, bu suçlar için etkin, orantı
lı ve caydırıcı cezalar öngörmektc, ceza indirim şartlarını ortaya koymakta, tüzel 
kişilerin sorumluluklarını ve terör suçuna karışmış tüzel kişiliklcre uygulanacak 
yine orantılı, etkin ve caydırıcı cezaları belirlemektedir. Bir terör suçunun tama
men veya kısmen bir üye devlette işlenmesi, suçun oluşması için yeterlidir. Bir
den fazla üye devleti ilgilendiren suçlarda da ülkeler arasında, üye devletler ara
sında işbirliği yapılması öngörülmektedir. Bunların genel kıstaslarını ortaya koy
maktadır. 

BAŞKAN - isterseniz, bunları biz raporlarımızda şey yapabiliriz. Eğer siya
si olarak bir değerlendirmeniz varsa, onları daha çok alalım. Çünkü, bunları not
larınızdan biz okuyup şey yaparız. 

AHMET DOGAN - Tabii efendim. 

Çerçeve karar ve strateji belgesine baktığımızda, buradaki temel hedef, bu 
AB'nin üçüncü ayağında yer alan bir konu. Dolayısıyla, egemenlik büyük çoğun
lukta üye devletlerin elinde kalmış bir alan. Dolayısıyla, AB'nin burada yapma-
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ya çalıştığı, üye devletlerin faaliyetlerine destck olmak, işbirliği ve eşgüdüm sağ
lanması için bir çerçeve oluşturmak. Dolayısıyla, sonuçta son söz üye devletler
de kalmaktadır. 

OGUZ DEMİRALP-Burada belki bir şey söyleyeyim. Bu Avrupa Birliği ge
lişim içinde bir örgüt. Ortak ticaret politikası olduğu gibi ortak terör politikası 
yok. Ortak ticaretıc bir uluslararası örgüt haline gelebilmiş, tek kuvvetli tarafı o 
zaten yani hala aslında Avrupa Birliği dediğimiz şeyin birlik halinde olduğu tek 
yer ticaret. Çünkü, uluslararası örgütlerde komisyonun bütün üyelerin adına ko
nuştuğu tck konu ticarettir. Ama, terör konusunda ve diğer konularda böyle bir 
birlik henüz yoktur. 

BAŞKAN -Oldu, çok teşekkür ediyorum. 

AHMET DOGAN - Bu işbirliğini de işte polis teşkilatları arasındaki işbirli
ğini sağlayan Europol, adli yardımiaşmayı sağlayacak olan bir ağ sistemi olan Eu
rojust ve dış sınırlardaki işbirliği ve eşgüdümü, analiz, bilgi değişimini sağlaya
cak olan dış sınırlar ajansı Frontex aracılığıyla sağlamaya çalışmaktadır. Bu bel
geler ve ajansların arzu edilen sonuçları verip vermediğine baktığımızda, burada 
ortada bir durum görüyoruz, tartışmalı bir durum görüyoruz. Bunu da en son 15 
Kasım 2006 tarihinde Kopcnhag'taki bir konferansta AB tcrörizmle mücadele ko
ordinatörü Gijs de Vrics açıklamış ve bu alandaki sıkıntılara dcğinmiş. Müsaade 
ederseniz, kısaca onlara değinmek istiyorum. Böylece, AB'nin bu alanda aslında 
ilerleme kaydetmekte yaşadığı sıkıntıları da ortaya koymakta. 

BAŞKAN- Şimdi, bunlar o kadar belki görüş olarak ortaya çıkıyor, siyasi bir 
davranış olarak, ama, Oğuz Bey'in ifade etmiş olduğu Avrupa Birliği arasında tc
rörizmin tanınması konusunda bile bir anlaşmanın olmadığını görüyoruz. Onun 
için, diğer maddeleri arzu isterseniz okuyalı m. Oğuz Bey, eğer bu konunun siya
si olarak değerlendirilmesi, bizim siyasetçilcr olarak yapabilecek olduğumuz bir 
nokta varsa, o noktalarda bize yardımcı olursanız memnun oluruz. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Ben, usul hakkında bir şey söyleyebilir miyim Sa
yın Başkan. Belgelerden okunmak suretiyle değerli üyelerin bilgi sahibi olabile
cekleri hususlarda burada ona daha az vakit ayırıp daha çok vakti belki değerli 
üyelerimizin zihinlerindeki sorulara yönlendirmek, eğer değerli arkadaşımızın 
önündeki metin biz okuduğumuz zaman bu bilgileri oradan alabiliyorsak, onu at
layıp doğrudan doğruya soru-cevap kısmına da geçmek mümkün olabilir. Bunu 
sizin takdirinize sunmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Öyle yapalım. Şimdi, son olarak galiba Oğuz Bey, çevre konu
sunda mı? 

OGUZ DEMİRALP-Çevre konusunda. Çevre konusunda da tekrar belki şu
nu söyleyeyim, yani, hukuken aslında belki, Avrupa Birliği diye bir şey yok as-
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!ında. Avrupa Birliği bir siyasi deyim. Bu anayasal antlaşma kabul edilseydi, Av
rupa Birliği bir hukuki özne olacaktı. Daha çok işte konsey var, üye devletler var. 
Konscyin sekreteryası içinde de bir terörle mücadele koordinatörü atandı. H ollan
dalı liberal bir politikacı De Vrics, birçoğunuz tanıyordur. De Vries de şu ana ka
dar, söylemek bize düşmez ama, arzu edilen şeyi göstcrcmedi. Bu tabii şahsına da 
bağlı değil. Üye ülkeler arasında terörle mücadele konusunda, ticaret konusunda 
olduğu gibi yakın işbirliği yok ve belli bir isteksizlik görüyorum. Yani, İngilte
re'nin yaklaşımıyla, Danimarka'nın yaklaşımıyla, Kara Avrupa ülkelerinin yakla
şımı her zaman aynı olmuyor. Dolayısıyla, bizim terör konusundaki şeylerimiz, 
Avrupa Birliği kurumlarıyla olan ilişkilerimiz var, fakat, Avrupa Birliği üyesi ül
kelerle ikili ilişkilerimiz bu dönemde daha çok önem kazanacak gibi, önemli gö
rülmesi gerektiği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Biz işte, Europal 'dan, Eurojust'tan 
ve yeni kurulan Frontcx'ten ilişki içindcyiz. Ama, bunlar henüz öyle bir arzu edi
len pcrformansta değiller. 

Belki bundan sonra isterseniz çevre konusunda da bir şey de bulunabiliriz. 
Daire Başkanı Nurşen Numanoğlu ... 

BAŞKAN- Belgelerin dışında daha çok siyasi olarak kullanılabilecek veya
hut da siyasi olarak önünüze gelen konular olursa daha çok memnun oluruz açık
lamalarınızdan. 

Buyurun. 

NURŞEN NUMANOGLU (Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanı) 
-Onda yoğunlaşacağım efendim, teşekkür ederim. 

Çevre faslı aslında belli ölçülerde, özellikle uluslararası anlaşmalarla bağlan
tıları perspektifinde siyasi niteliktc arz ediyor. Ama, oraya geçmeden önce ufacık 
bir giriş yapınama müsaade ederseniz. Tarama toplantılarında ağırlıklı olarak as
lında başka konular da dile getirildi. Teknik olarak oldukça kapsamlı düzenlen
miş bir alan, oldukça ayrıntılı düzenlernelerin yer aldığı bir alan. Bir de, başka 
sektörlcrle de ilişkisi çok fazla olan bir alan, enerji, ulaştırma, tarım gibi. Bu çer
çevede, teknik olarak yapılması gerekenler noktasında zaten daha önceki toplan
tılarda da dile getirildiği üzere, ciddi yatırım gerektirdiği için belli sıkıntılar var 
ve bu komisyonun da anlayışla karşıladığı bir husus niteliği taşıyor. Ama, belli 
konularda, örneğin, ülkemizin sınıraşan su politikaları çerçevesinde bazı düzen
lemeler itibariyle sıkıntılı olduğumuz bir alan. Bu tarama toplantısında da söz ko
nusu oldu, ikili düzeyde gerçekleştirilen. Şöyle ki: Topluluğun taraf olduğu iki ta
ne temel anlaşma var, ESPU ve ARGUS Sözleşmeleri. Bu sözleşmelerden ESPU 
Sözleşmesi, sınıraşan çerçevede çevresel etki değerlendirme üzerine odaklanmış 
bir sözleşme. 1997 yılında sözleşme yürürlüğe girdi, ancak, ülkemiz taraf değil. 
2001 yılında da bir gelişme, bir açılım sağlandı, şöyle ki: Bütün Birleşmiş Millet-
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ler ülkeleri bu Sözleşme'ye taraf olabiliyorlar. Sözleşme'nin içeriği itibariyle, sı
nır aşan etkiler olması durumunda, etkilenen tarafa bilgilendirme yapılması, gö
rüş alınması hususu getirilmiş durumda. Malum nedenler itibariyle de, bu Sözleş
me'ye taraf olmamız mümkün olamıyor. 

Diğeri, ARGUS Sözleşmesi de, halkın katılımı ve yargıya erişim konuları 
üzerinde yoğunlaşmış bir sözleşme. 2001 yılında sözleşme yürürlüğe girdi. Yine, 
burada da, herhangi bir ikame!, vatandaşlık bağlantısı olmaksızın, ilgilencnlerin, 
ilgili tarafların çevreye etkileri olan bir hususta bilgi alma, görüşünü verme, katı
lımını sağlama, gerektiğinde o kişilerin de yargıya ulaşmasını sağlamaya ilişkin 
düzenlemeler içeriyor. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Çevre hakları hususunda ... 

NURŞEN NUMANOGLU- Evet efendim, kesinlikle. 

Aslında, yeni yapılan Çevre Kanunu düzenlemesi ve Bilgiye Erişim Kanunu 
bu anlamda bir açılım sağlıyor ülkemiz açısından. Ancak, bizim çeşitli projeleri
miz itibariyle, komşu ülkelerle bu anlamda bir değerlendirmeye gidebilme yö
nünde bir gelişme kaydedemediğimiz için bu sözleşmeye de ülkemiz mesafeli 
davranıyor. 

Bunun yanı sıra, siyasi değil ama, belki teknik bir sözleşme daha var bizi zor
layabilecck, KİOTO Sözleşmesi. Burada da belli taahhütkrc ülkeler girmişti. 
İçinde bulunduğumuz dönemde de -bunların ayrıntıları sizlere takdim edeceğimiz 
notta var- çeşitli emisyon azatlımı taahhütlerine girmişlerdi, ülkemiz bu anlamda, 
yani enerji projeksiyonları itibariyle bu anlamda bir taahhüde giremiyor. Nitekim, 
kişi başına düşen emisyon miktarı itibariyle, diğer OECD ülkelerinden daha dü
şük, onlarla aynı düzeyde de bir taahhüt altında yer alması mümkün değil. Bu, as
lında, anlaşılır bir durum olmakla birlikte, tabii ki, bu sözleşmelere, Avrupa Top
luluğunun müktesebatı içerisinde yer aldığı için ve aday ülkelerden de müktese
bata uyum beklendiği için, ülkemizden uyum anlamında gelişme kaydetmemiz 
beklenen hususlar olarak ortaya çıkıyor. 

Bütün bu hususlar, aslında tarama toplantılannda belli detaylarıyla görüştü. Ül
kemiz durumunu aktarmaya çalıştı. Ancak, orada ortaya çıkan hususlardan bir ta
nesi, siyasi içeriği olmamakla birlikte, kurumsal yapılanma ihtiyacı ve kurumlar 
arası yetki karmaşasıydı. Belli konularda özellikle çok hissedilir bir durumda ve 
bunların altı çizildi. Bu anlamda da bir ilerleme kaydetmesi bekleniyor ülkemizden. 

Çevre alanındaki bu ilerleme raporuna bağlantılı bir değerlendirme yapayım. 
Sayın Genel Sekreterimizin düşük düzeyde ilerleme kaydedilmiş değerlendirme
sinin içinde yer aldığı üç başlıktan bir tanesi, gürültü ve atık hariç olmak üzere 
çevre alanındaki uyum düzeyi ve uygulama düzeyi düşük değerlendiriliyor. Tabii, 
bunun şöyle bir yansıması olacak: Sadeec bu fasılla ilişkili müzakereler açısından 
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değil, bunun yanı sıra, örneğin bölgesel gelişme ve yapısal fonların koordinasyo
nu gibi başka fasıllardaki uygulamaları da etkileyebilecek bir fasıl. Şöyle ki; Av
rupa Birliği kendi fonlarından desteklediği bütün uygulamalarda, çevreyle ilgili 
hususların dikkate alındığı ve çevreyle ilgili kendi mevzuatına uyumlu bir şekil
de uygulamanın yapıldığının temin edilmesini bekliyor ve böylece birkaç fasılda, 
ulaştırma anlamında bir yatırım yapılacağı zaman, bölgesel kalkınma anlamında 
bir yatırım gerçekleştirileceği zaman, çevreyle ilgili hususların karşılandığının 
garanti edilmesi bekleniyor. 

Ben burada nihayetlendiriyorum efendim. Teşekkür ederim. 

OGUZ DEMİRALP - Efendim, özü itibariyle çevre en önemli konulanınız
dan birisi olacak. Bir kere teknik olarak çok önemli olacak, mali portresi bakımın
dan çok önemli olacak, bir de siyasi boyutu da var. Siyasi boyutu da daha çok, ya
ni kamuoyunda ilgiyi çeken, siyasi düzeyde ilgi çeken olduğu için, taraf olduğu 
için, sınır aşan sular konusu olacak. Burada bizim izlediğimiz strateji, sınır aşan 
sular konusu, bir stratejik konudur, ancak tutumumuzu aniatıyoruz mümkün ol
duğu kadar ve yavaş yavaş da anlaşılıyor ilerleme raporundaki ifadclcrin gelişi
mine bakılırsa, ama, öbür tarafta da, kendi suyumuzun kalitesini artırmak için, 
kendi atıklarımızı, çöplerimizi daha iyi tcmizleyebilmck için, kendi gürültümüz
den kurtulabilmcmiz için Avrupa Birliğinin deneyimlerinden yararlanmamız ge
rekli gözüküyor. Dolayısıyla, bir yandan işbirliği yapacağız çevre konusunda, di
ğer yandan da sınır aşan sular konusunda özellikle kendi tezlerimizi anlatmaya 
devam edeceğiz. Öz olarak bunu söyleyebilirim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

Ben arkadaşlara söz vermeden önce, bir anonsumuz var. 

Uyum Komisyonunun çok değerli üyeleri, Karma Parlamento Komisyonunun 
çok değerli üyeleri, bugün öğleden sonra, Milll istihbarat Teşkilatı da bize terör
le mücadele konusunda uluslararası bağlamda bir açıklama yapacak. Bunun için, 
saat ikide, 3 nolu kapının önünde otobüs oraya gitmek için hazır bekleyecek. Ge
lecek olan arkadaşlara buradan duyurmak istiyorum. Oradaki açıklamalar da sa
nırım saat ikibuçuk civarında başlayacaktı. 

Şimdi söz almak isteyen arkadaşlara sırayla vermek istiyorum. 

Buyurun Sayın Büyükelçim. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Çok teşekkür ediyorum. 

Biraz geciktiğiınİ için özür dilerim, ilk baştaki açıklamalarınızı kaçırdım, 
çünkü, gene Avrupa Birliğiyle ilgili başka bir toplantıdaydım. 

Şimdi, burada, daha önceki tecrübelerimizden de biliyoruz, önemli olan bizim 
orada yapacağımız toplantıda karşı taraf bize neler söyleyecek, biz onlara ne ce
vap vereceğiz veya bizim dile getirmek istediğimiz konular neler? Yani, işin bir 
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başka tarafı, bizim bilgi sahibi olmamız boyutu. Onu zaten, her zaman olduğu gi
bi verdiğiniz notlardan yararlanarak yapıyoruz, bilgi sahibi oluyoruz. Şimdi, şu 
sırada, bizim orada karşılaşacağımiz can alıcı soru, birinci sırada, Finlandiya öne
rileri olacak. Şimdi, Finlandiya önerilerini biz hiilii görmedik, Meclis olarak bil
miyoruz. Yani, karşı tarafbunu bilerek masaya oturuyor, biz bilmeyerek oturuyo
ruz, bir kere bunu bir söyleyeyim. Basma intikal ettiği kadar biliyoruz ve kamu
oyuna, karşı taraftarafından yansıtıldığı ölçüde biliyoruz, ama, Hükümet tarafın
dan bize şu ana kadar bir bilgi verilmedi. Bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. 

İkincisi, bizim bu Finlandiya önerileri konusundaki tutumuzu da tam bilmi
yoruz. Şimdi, iki gün önce, Helsinki'de Kozak Toplantısında Finlandiya Başba
kanı bu önerilerden bahsederken, biraz da, yani Türkiye açısından da ağır, bizi kö
şeye sıkıştırıcı ifadelerle bahsederken -ki onun cevabını da verdik ama- diyor ki. 
"Kimse itiraz etmedi bugüne kadar bizim öncrilcrimizc." Yani, biz de itiraz etme
dik mi? Biz bunu kabul edebilecek gibi miyiz belli koşullarla da olsa? Bunların 
cevabını bilmiyoruz. İkincisi, orada, mesela çok önemli olarak bu Magosa Lima
nının iki yıl için Avrupa Birliğine tahsisi konusu var. Yani, Türkiye böyle bir şe
yi içine sindircbilir mi? Şimdi, Plan Bütçe Komisyonunda baktık, Sayın Dışişle
ri Bakanımız bu Finlandiya önerilerinden olumlu bir dille bahsetti ve hatta, Fin
landiya'ya bu konuda takdirlerimiz sunduğumuzu söyledi. Yani, biz acaba orada 
boşuna mı mücadele ediyoruz? Avrupalı milletvckillerinc, Türkiye'nin kabul et
tiği bir tavizi kabul etmeyeccğimiz söyleyerek yanlış bir iş mi yapıyoruz? Bu ko
nularda bir kere bilgiye ihtiyacımız var. Bu toplantıdan önce fazla vaktimiz yok, 
başka bir toplantımızı filan da yok Dışişlerinde öngörülmüş. O bakımından, bu 
Finlandiya önerileri hakkında tam bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bizci, bu Finlan
diya önerilcrini kabul etmek çok vahim bir hata olacaktır, çünkü, Hükümetin de 
söylediği gibi, Avrupa Birliği kendi taahhütlerini yerine gctirmemişkcn, o taah
hütlerin yerine getirilmesi için bizden ilave bir bedel istenmesi akla da, hukuka 
da, sağduyuya da, siyasete de aykırıdır, yani buna karşı mutlaka bir tavır koyma
mız gerekir diye düşünüyoruz. Bu tavn koyuyarsa Hükümet, biz orada kuvvetle 
dcstekleycceğiz. Biz, aksi takdirde, gene söyleyeceğiz görüşümüzü, ama, 
Hükümetin tavrını bilmek istiyoruz. 

İki, şimdi bu reform programları, reform paketleri meselesi. Şimdi burada 
dikkatimiz çeken bir şey var. Biz geçen yılki ilerleme raporunu çok büyük bir dik
katle, satır satır okuduk ve orada şunu gördük ki, bizim kabul edcmeyeceğimizi 
söylediğimiz maddelerin dışında, aşağı yukarı beş altı maddedir bunlar, yani, 
Kıbrıs konusu, askerlerin siyasetteki rolü. Azınlıklar konusu, 30l'inci madde gi
bi konular, onları bir an için bir tarafa bırakırsak, geri kalan önerilerio yüzde 
85'ini, 90'ını biz de benimsiyoruz. Fakat, görüyoruz ki, uyum paketlcrindc, re
form paketlerinde bunlar yer almıyor. Şimdi eğer biz bunlara karşıysak Hükümet 
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olarak, karşı olduğumuzu açıklamamız lazım. Yani "biz, bu sizin önerdiğiniz re
formları yapmıyoruz, çünkü uygun bulmuyoruz" veya "Avrupa Birliği müktese
batına uyumlu görmüyoruz" bu bir görüştür, eğer Hükumet bu görüştcysc bunu 
açıklayacak. "Hayır biz uygun görüyoruz" o zaman yapacağız. Şimdi, örnek, di
yor ki, milletvekili dokunulmazlığını kaldırın diyor. Biz aynı görüşte miyiz, değil 
miyiz? Bir taraftan resmi açıklama yapıyor Dışişleri Bakanlığı, raporu çok objek
tifbulduk diyor, yani benimsiyoruz içindekileri. O zaman gereğini yapacağız. Ya
ni, yapmamamızın izahı yok. Şimdi, bize bunlar, ağır gidiyorsunuz, reform süre
cinde yavaş kalıyorsunuz dedikleri zaman verecek bir cevabımız olmalı. Aynı şe
kilde "adalet reformu yapın" diyorlar. İşte "Adalet Bakanlığı M üsteşarını Hakim 
ve Savcılar Tayin Kurulundan çıkarın" diyorlar. Eğer biz de bu görüşteysek yapa
cağız gereğini. Değilsek "hayır bunu yapamayız" diyeceğiz. Yani, ne onu yapıyo
ruz ne onu yapıyoruz. 

Şimdi, açıyoruz raporun içinde, yani IOO'e yakın konuda ciddi eleştiri var, di
yor ki "Türkiye bu konuda hiç ilerleme kaydctmcdi. Türkiye'nin ilerlemesi çok 
yetersiz kaldı." Yani, tarımdan ekonomiye kadar, vergiden eğitime kadar, sağlık
tan gıda güvenliğine kadar pek çok konuda çok ciddi eleştiriler var. Bakıyoruz, 
bunların hiçbiri bizim reform paketlerinde yer almıyor. Yani, bunun bir sebebi ol
malı. Yani, yapacak irnkanımız mı yok, paramız mı yok, siyaseten mi uygun gör
müyoruz, başka bir sebebimiz mi var? Yani, bunu biz de bileceğiz gibi, orada ni
ye yavaş kalıyorsunuz edikleri zaman bir cevap verelim. Yani, daha önce de söy
lemiştik, bu gibi toplantılarda bizim sizlerden bu konuda hakikaten desteğe ve 
katkıya ihtiyacımız var. Yani, bir cephane vereceksiniz bize ki, toplantıda masa
ya oturduğumuz zaman, hangi argümanları savunacağımızı bilelim. Yani, birisi 
kalkıp, mesela, niçin bu ilerleme raporundaki -demin söylediğim- unsurları yap
mıyorsunuz dediği zaman biz buna bir tepki göstermeliyiz. Şimdi, bunlar işin re
form programıyla ilgili kısmı. 

Üçüncüsü, Avrupa Birliği ihaleleri. Daha önceki toplantılarda da görüştük, 
bunun uygulamasının nasıl olduğunu merak ediyoruz. Yani, şimdiye kadar yapı
lan AB ihaleleri sonuçlandı mı hiç? Sonuçlandıysa nasıl sonuçlandı? Çünkü, öy
le bir kural koyduk ki biz, öyle anlaşılıyor, Avrupa Birliğiyle yaptığımız anlaşma
da, bir Türk firması bu ihaleleri alırsa bütün vergileri ödeyecek, Avrupa'da yerle
şik bir AB firması alırsa hiçbir vergi ödcmcyecek, KDV de ödemeyecek. Şimdi, 
eşit koşullarla bu ihalelere nasıl katılacak Türk firmaları ile yabancı firmalar? Si
zin bahsettiğiniz bizim yerel kuruluşlarımı bu işten sorumlu, bize izahat verdiler 
Dedik ki, başka bir AB ülkesi benzeri bir anlaşma yaptı mı? Hayır, hiçbiri yap
mamış. Avrupa Birliğiyle yapılan bütün anlaşmalarda, yerel kuruluşların da ver
gi ödemeyeceği şartı konulmuş Türkiye hariç. Bunu o zaman eleştirdik, fakat, bi
zim eleştirilerimize rağmen, Meclisten geçti, uygulamada dikkat edeceğiz filan 
dediler. Çok merak ediyoruz, uygulama ne oldu? 
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Şimdi, Avrupa Birliğinin bölgesel fonları var. Bu bölgesel fonların uygulan
masında ciddi sıkıntılarımız olduğu anlaşılıyor. Yani, taahhüt edilen paraların za
manında ödenmediği, Avrupa Birliği sekreteryasının sürekli olarak bizim projele
ri savsakladığı, ertelediği, eğer bu durum devam ediyorsa, böyle bir durum varsa 
hiilii, devam ediyorsa, bizim bunu dile getirmemiz lazım. Yani, sizden beklediği
miz, bu sorunları bize aniatmanız ki, biz de orada anlatalım. Eğer sorunlarımız 
kalktıysa, bizim bütün bu projelerimiz anında onaylanıp geri geliyorsa, mesele 
yok; ama, böyle aylarca savsaklanıyorsa, küçücük meselelerden güçlük çıkarılı
yorsa, sonra biz aynı konularda defalarca proje değişikliğine gidiyorsak, bunu da 
bilmek lazım. 

Gümrük Birliği konusundaki tavrımız da bilmek istiyoruz. Yani, Hükumet 
olarak, gümrük birliğinin genişletilmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Hiz
met sektörünün, tarımın, gümrük birliğine dahil edilmesi yolundaki tutumumuz 
devam ediyor mu, etmiyor mu? Bakıyoruz, bu konularda,sanki Avrupa Birliği bi
zim eski tutumuzu benimsemiş de bizi sıkıştırıyormuş gibi bir izienim alıyoruz 
rapordan, niye Türkiye hizmetlerin sorulmasını istemiyor. Biz istemişlik de, on
lar reddetmişti. Çok uzun müzakereler yaptık. Geçen sene bunu sorduğumuzda, 
Olli Rehn "söz konusu bile değil hizmetler sektörünün gümrük birliğine dahil 
edilmesi" demişti bize. Şimdi, rapora bakıyoruz, niye hizmetler sektörünü dahil 
etmiyorsunuz diye bizi eleştiriyorlar. Burada bir tuhaflık gördük. Yani, siz bizi 
aydınlatırsınız. 

Terörle mücadele konusunda bizim dikkatimiz çeken bir iki nokta var. Bir ta
nesi şu: Avrupa Birliği yanaşmıyor bu konuda işbirliğine. Yani, Türkiye'yle de 
yanaşmıyor NATO'yla da yanaşmıyor. Bizim bu konuda ısrarlı taleplerimiz var. 
NATO'yla Avrupa Birliği arasında terörle mücadele konusunda işbirliği yapılsın, 
bir komuta kurulsun, bunu hep Avrupa Birliği reddediyor. Yani, hiilii sürdürüyor
lar mı bu tutumlarını, bilmiyoruz. 

Biraz uzattım, kusura bakmayın, ama, bunlar aklımıza şimdi gelen bazı sorular. 

Çevre konusu. Avrupa Birliğinin Türkiye'ye ayırdığı kaynakların hiç değilse 
bir bölümünü çevreye ayırmak zorundayız, çünkü çevredeki durumumuz felaket
tir. Daha yeni bir yayın yapıldı Avrupa'da biliyorsunuz, çevre konusunda bugün 
yatırımı ihmal ettiğiniz takdirde yarın misliyle ödeyeceksiniz. Aynı iş için çok da
ha fazla para ödeyeceksiniz. Size somut bir örnek vereyim: Van Gölü elden gidi
yor. Van Gölüne bütün civardaki ilçclerin kanalizasyonu pompalanıyor şu anda 
deşarj ediliyor ve uzmanların bize verdiği bilgiye göre otuz sene sonra Van Gölü 
bitecek. Bunun çaresi, arıtım tesisleri kurmak. Ya milli bütçeden yapacağız ya pa
ramız yoksa Avrupa Birliğinin katıklarından yapacağız. Onu da yapmazsak, onu 
da yapmazsak, Türkiye'nin en büyük gölü elden çıkacak. Başka yerlerde de var, 
kuruyan göllerimiz var, sınır aşan nchirlcr var, vcsairc falan. 
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Kİ OTO konusunu da bir neticeye bağlamak zorundayız. Yani, dünyada Ame
rika ve Türkiye'den başka kaç ülke kaldı bilmiyoruz. Yani, bizim için geçerli olan 
argümanlar KİOTO'yu imzalamamak için, başka ülkeler için de geçerli. Ama, biz 
çevreye bu kadar duyarsız kalırsak, yenilenebilir enerji kaynaklarına hiç kaynak 
ayırmazsak ve bütün enerji üretimimizi fosil üretimine bağlarsak hidrolik enerji 
hariç, gayet tabii ki bunun normlarını tutturamayız. Ama, normları tutturmak için, 
bir taraftan da yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Avrupa'da, yanılını
yorsam sonuncu sıradayız bu konuda. 

Yani, bütün bu konularda bize biraz cephane verirseniz, Avrupa Birliğinde, 
Brüksel'de karşılaşacağımız sorunlara daha iyi cevap veririz diye düşünüyorum. 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçi. 

Sayın Büyükelçim, Onur Bey'e vereceğiniz cevaplarda basının olmamasını 
istediğiniz noktalar varsa, basma şimdiden teşekkür edelim. 

OGUZ DEMİRALP- Kalabilir. 

BAŞKAN - Tamam, kalabilir. 

Buradaki zaman Jimitimizi birbuçuk saat olarak belirlemiştik. Bir saat açıkla
malara gitti, herhalde bize tolerans tanırsınız diye düşünüyoruz. 

Buyurun Sayın Büyükelçi. 

OGUZ DEMİRALP - Değerli büyüğüme çok teşekkür ederim soruları için. 
Ben Onur Bey'in mahiyetinde de çalıştım, her zaman bir teşrikimesai içinde ol
mak her zaman bizim için yararlı oluyor. 

Şimdi, müsaade ederseniz, teker teker konulara kısaca değinıneye çalışayım. 

Şimdi, Fin önerisi, tabii, hukuki açıdan bakıldığında, ben Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliğindeyim şu anda, daha çok Dışişleri Bakanlığının konusu, ama, ge
ne bildiğim kadarıyla aydınlatmaya çalışacağım. Fin önerisinde tabii yazılı bir 
şey yok. Yani bir şey olmasını arzu eder miyiz bilemiyorum, yani diplomasi açı
sından yazılı bir şey olmaması belki şu aşamada diplomatik açıdan daha iyi. İkin
cisi, Fin önerisinin içeriği konusunda basında çıkan şeyler, anladığım kadarıyla, 
aşağı yukarı içeriğinin tamamı ortaya konmuş durumda. Üçüncü husus, orada ta
bii, o elemanlar, unsurlar arasında ciddi bir dengesizlik var. Yani, Magosa Lima
nın filan konması. Magosa Limanı, aslında tamamen çözüm paketinin bir parça
sı. Onu tabii her fırsatta dile getiriyoruz. Yani, diplomatik dille söylersek, o un
surlar arasında ciddi bir dengesizlik var. Orada önemli olan bir denge sağlanma
sı. Üçüncü unsur, tabii, Ercan Havaalanı KKTC açısından çok önemli, limandan 
da önemli, çünkü, KKTC'nin limandan yaptığı ticaret belli. Eğer havaalanı açılır
sa, bunun KKTC'nin ekonomisine sağlayacağı ayrıca sosyal getirisi de belli ya
ni. Dolayısıyla, Ercan Havaalanında böyle bir hayırlı iş yapmak istiyorsa Avrupa 
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Birliği tarafı, o pakette yer alması gereken bir unsur. Onu da her fırsatta söyle
mekten geri kalmıyoruz. Tabii, şu anda, Fin önerisi konusunda da, galiba dün Dı
şişlerinden yüksek düzeyde bir heyetimiz Helsinki'ye gitti, orada da görüşmeler 
yaptılar, onların neticesini henüz bilmiyorum doğrusu. Ama, sanıyorum, talep 
üzerine gerekli bilgiyi aktaracaklardır. Fin önerisinin desteklenip desteklenmedi
ğine gelince, tabii, kimsenin adına konuşmak benim haddim değil, ama, orada ga
liba Türkiye'nin olumlu karşıladığı şey, Finlerin böyle bir girişim yapması, öne
rinin kendisi değil, önerinin içeriği değil. Finliler böyle bir girişim yaptı, sorunu 
çözmeye çalışıyorlar, Başkanlık olarak meseleye bir hal çaresi bulmaya çalışıyor
lar. Dolayısıyla, bu çaba olumlu görülüyor, ama öneri kanosunda tabii görüşleri
miz de dile getiriliyor. Şimdi, bu çabanın önemli bir tarafı da, aslında, Avrupa Bir
liği açısından, şimdiye kadar hep ayınyorlardı, limanlar konusu tamamen gümrük 
birliği konusudur, tck başına konudur, başka hiçbir şeyle bağlantısı kurulmaz de
niyordu. Şimdi, biz de, tersine, ikisini bağlantılı konu olarak ortaya koyuyorduk. 
Fin önerisinde, ilk defa, Avrupa Birliği iki konu arasındaki bağiantıyı -ne diye
lim- idrak etmiş durumda, o bakımdan, Finlilerin öyle bir yaklaşım içine girmesi 
de tabii o yaklaşımın cesaretlendirilmesini gerektiriyor en azından, diplomatik 
açıdan. Ama, yani, tekrarlarsam, önerinin içeriği başka şey, Finlilcrin böyle bir 
çabaya girişmiş olmasını memnuniyetle karşılamak başka şey. Öneri hakkındaki 
görüşlerimiz mahfuzdur ve bunlar kuvvetli bir şekilde, siyasi düzeyde de olsun, 
Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilisi meslektaşiarım tarafından olsun, dile 
getirilmektedir. Türkiye yapıcı bir tartışmaya girmiştir burada. Elbette, KKTC de 
tabii esas konunun muhatabı olarak yapıcı bir tartışma içindedir. Nihayet, bu, 
KKTC'nin m uhatap alınmasını gerektiren bir konudur. Finlilcr, KKTC'yle de ay
nı şekilde görüşme içindedir, anladığım kadarıyla Rumlarla da görüşüyorlar, Yu
nanistan'la da görüşüyorlar. Ama, bizim, tabii doğru bildiğimiz şeylerden herhan
gi bir şekilde sapma olmayacaktır. Türkiye'nin tek taraflı olarak bir adım atması, 
her düzeyde söyleniyor, ben de işitiyorum, biz de söylüyoruz, söz konusu olma
yacaktır. Sanıyorum, KPK toplantısında da sizleri en çok meşgul edecek konu 
herhalde bu Fin önerisi olacaktır, bir yerden bu konu açılacaktır. Ama, zaten, siz
ler konuyu gayet iyi biliyorsunuz, orada bir siyasi tartışma konusu olacaktır. Ama, 
burada, tekrar ediyorum, Avrupa Birliği tamamen haksız bir yaklaşım içindedir. 
Demin söylediğimi de tekrar etmek istiyorum, Türkiye bir yandan siyasi reform 
sürecinde ilerleme göstermiş, müktesebata uyum konusunda ilerleme göstermiş, 
bunu söyleyen ilerleme raporu ben değilim, tarama sürecini bitirmiş, dolayısıyla, 
katılım sürecinde ciddi ilerleme kaydetmiş, bütün bunlar varken, sırfRum tüccar
larını nakliye masrafları artıyor diye bir kriz yaratmaya çalışıyorsunuz, bunun -
Sayın Öymen de, ben de söyledim aynı şeyi- akılla, insafla, mantıkla bağdaşan bir 
yanı yoktur. Dolayısıyla, Avrupa Birliğine haksız olduğunu sabırla, tekrar tekrar 
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ve bize Türklere özgü çelebi bir üslupla dile getirmeye devam etmekte yarar var. 
Sanıyorum, KPK toplantısında da sizin yapacağınız bu olacaktır. 

İkinci konuya geçince, siyasi reform ve müktesebat uyumu konusunda, tabii, 
Sayın Öymen gelmeden önce o konuda bir takdirnde bulunmaya çalışmıştı m. İler
leme raporunda, siyasi reform konusunda belirli bir ilerleme olduğu teslim edili
yor, fakat daha fazla ilerleme arzu edilirdi diyor. Ben de, şahsen, tabii çok daha 
fazla ilerleme arzu ederim, bütün o konuların da bir an önce halledilmesini iste
rim. Ama, işte, hepimizin siyasi gerçekleri var, o gerçekler çerçevesinde ilerleme
ye çalışıyoruz. Biz Genel Sekreterlik olarak, gelecek yıl için de, seçim yılı olsa 
bile, gene siyasi reform alanında bazı adımlar atılmasını teklif etmeye çalışaca
ğız. Ama, tabii bu hassas konular ile esas konuları ayırmaya da, her zaman yap
tığımız gibi, devam edeceğiz. Yani, o gerçek siyasi reform konusu başka, siyasi 
reform kisvcsi altında bazı üye devletlerin bize gol atmaya çalışması başka şey, 
onları her zaman ayırmak lazım. 

Müktcsebat uyum konusuna gelince, doğrudur, tabii, onu da Sayın Öymen 
gelmeden önce arz etmiştim. Birçok konuda eleştiri var, hala şey var, fakat, tab
lolarımızı dosyalarımza koyacağız. 35 alanın 34'ündc Türkiye'nin ilerleme kay
dcttiği, değişik seviyelerde ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Biz, tabii, bu olumlu 
şeyleri de, bir anlamda İngilizce'siylc, ccbimizc atıp yola devam ediyoruz. Daha 
fazla ilerleme olsaydı daha iyi olurdu, ama, gene de 35 alanın 34'ündc ilerleme 
var. Tck bin alanda yok. Nedir o diycceksinizi, balıkçılık alanında yok. Gariptir, 
ama, balıkçılık alanında bir ilerlememiz yok. Onun da iki nedeni var, Tarım Ba
kanlığının içinde yeni örgütlenme gerekiyor bir de Su Ürünleri Yasası 'nın çıkma
sı gerekiyor. Onlarda bir adım atılsaydı, onda da ilerleme kaydetmiş alacaktık; 
ama, diğer alanların hepsinde az veya çok ilerleme olduğu söyleniyor. 

Mali işbirliği konusuna gelince, oradaki, biz Genel Sekreterlik olarak teklifi
mizi yincleycceğim. Biz bu konuda gelip çok ayrıntılı bir takdim yapmaya hazı
rız. Yani, belki, diğer kurumları da çağırdınız, ama, biz ayrı olarak da, ulusal yar
dım koordinatörlüğü olarak da, eskiden neydi, yeni bir döneme giriyoruz, bu dö
nemde neler yapacağız, nasıl yapılanma yapacağız, bu sistem nasıl çalışıyor, 

KDV'de indirimden galiba Türk firmaları da yararlanıyormuş artık, neler oluyor; 
onları size ... Ama, epey ayrıntılı konu, teknik konu, ama, ayrıntılı olarak, ne za
man isterseniz. KPK'ya olsun ya da Uyum Komisyonuna ya da ortak toplantıya 
hazırız, o da faydalı olur sanıyorum. Çünkü, giderek dikkat çeken bir konu. Hele 
sivil toplum diyalogu başlayınca daha da dikkat çekccek.sivil toplum diyalogu 
demek, 70 ana proje demek, 70 ana projenin altında yüzlerce proje demek. Dola
yısıyla, belki sizlerin böyle bir talimalınız üzerine bizden takdim alnıanız faydalı 
olur diye düşüyorum. Belki ileride böyle bir planlama yapabiliriz. 
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Tabii, burada bölgesel fonlar deyince, sanıyorum o mali işbirliğine giriyor ge
ne. Ama, hakiki anlamıyla, bölgesel fonlardan üye devletler yararlanıyor, aday ül
keler yararlanmıyor. Üye olduktan sonra yararlanacağımız bir şeydir. Nitekim, 
yeni mali yardımlardan yararlanma yapılanmamızda, onun belli bir bölümünü, 
muhtemelen DPT bölümü, ilerde de bölgesel fonların idaresi bölümüne dönüşe
cek. Onun da altyapısı Türkiye'de şu anda yapılıyor. Bölgesel fonlar, dolayısıyla, 
en azından teknik deyim olarak, üyelik dönemine ait bir deyim olacak, fakat, ta
bii, maalesef, artık, Avrupa Birliğinin bu aşamasından sonra, bir zamanlar İspan
ya'nın, Yunanistan'ın, İrlanda'nın yararlandığı gibi yararlanma imkanı çok fazla 
olmayacak galiba. Polanya'nın sağlayacağı fayda bizim için belki bir ölçü olur. 
Onları bir göreceği, ama, eski imkanlar azalıyor. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Güneydoğu Anadolu için özel bir proje yok mu, 
Avrupa Birliğinin finanse ettiği, Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılması için? 

OGUZ DEMİRALP-Güneydoğu'yla ilgili değişik değişik projeler var, ama, 
böyle kümülatifbir. .. Çeşitli projeler var, ama bunlar sizim hibelcre giriyor efen
dün. Yani, bölgesel fon şeklinde değil. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- bize başka türlü bilgi vermişlerdi bu konuda, ar
kadaşlanmızla konuşursanız. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini bypass ederek 
bölgedeki makamlarla Avrupa Birliği doğrudan doğruya temas edip Güneydo
ğu'nun projelerini finanse ettiklerini söylemişlerdi. 

OGUZ DEMİRALP- Bu, eskiden kalma birtakım projeler de olabilir,onlara 
bakmamız lazım, çünkü, onu da anlatmaya çalışmıştım. Yardım aklarına meka
nizmasında. Hibe aklarına mekanizmasında ilk aşamalarında, Avrupa Birliği doğ
rudan veriyor hibeleri. Katılım süreci ilerledikçe, aday ülkede yapılanma olduk
ça, aday ülkenin yapıları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ya da Hazine Müste
şarlığı, Merkezi Finans ihale Kurulu devreye giriyor. Eskiden kalma projelerse, 
Avrupa Komisyonu doğrudan vermiş olabilir, öyle projeler var. Yani, son zaman
larda basma yansıyan o meşhur 450 bin euroluk mcscle de öyle, o doğrudan ve
rilmiştir. O yani, DİS dediğimiz sistemin kurulmasından öncesine ait projclerdir. 
Onun için, bizim o yapılanınayı kuvvetli kurmaınız gerekiyor. Yapılanmanın ge
rektirdiği elemanları da bulmamız gerekiyor. Yani, o tür şeyleri yapmazsak, yapı
lanınayı kuvvetli kurınazsak, Avrupa standartlarına göre kurmazsak, bu sefer, Av
rupa Komisyonu hibeleri yönlendirmeye başlıyor. Onun için, yapılanma konu
sunda hep ısrar ediyoruz. 

Gümrük birliği konusuna gelince efendim şöyle, gümrük birliği, bildiğiniz gi
bi, sınai ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan bir anlaşma. Bunların hiz
metlere yayılması, artı kamu alımları konusunda da bir anlaşma yapılması için 
Türkiye ilc Avrupa Birliği arasında müzakereler üç dört sene başladı. Fakat, bun-
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lar çok fazla yürümüyor. Pek fazla bundan sonra da yürümeyecek Çünkü, bir, te
mel konularda anlaşamıyoruz, çünkü, biz hizmetlerin dolaşımı deyince personel 
dolaşımından bahsediyoruz, Avrupa Birliği o konuya hiç yanaşmıyor. Onlar, per
sonel dolaşımı konusunda bize Dünya Ticaret Örgütünün GATTS Anlaşmasının 
sağladığından fazla bir şey sağlamak istcmiyorlar. Buna karşılık bizden bazı sck
törlerimizi açmamızı istiyorlar. İkincisi, kamu alımları konusuna onlar bizden da
ha fazla önem veriyorlar. O da bizim şu aşamada önem verdiğimiz önceliğimiz 
olan bir konu değil. Dolayısıyla, tutumlar arasında bir bağdaşmazlık olduğu için 
müzakerelerde canlanma olmuyor. İkinci unsur, tabii, bu hizmetler konusunda bir 
anlaşmaya girmek demek, açıkçası bu limanlara da bütün üye devletlerin gemilc
rinin yanaşma~ını kabul etmek anlamına gelir. Çünkü, gemilerin mal taşıması ta
mamen hizmetler alanına girer. Öyle bir siyasi sakıncası var. Üçüncüsü, bütün bu 
konular zaten bizim katılım süreci içinde ele alacağımız konular olacaktır. Şimdi
lik en azından bu önümüzdeki dönemde bu konuları katılım süreci içinde ele al
mayı, müktesebata uyum şeklinde ele almayı öngörüyoruz. Dördüncü unsur da, 
tabii, Avrupa Birliğinde zaman zaman bu gümrük birliğini dcrinlcştirclim ya da 
şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir şeyler oluyor, eğilimler oluyor, biz bunla
rın altında zaman zaman Türkiye'yi üyelikten ziyade özel statüye itme gayretle
rinin olduğu endişesini de taşıyoruz. Dolayısıyla, böyle Avrupa Birliğiyle aramız
da çok özel anlaşmalar yapmak is ticali içinde değiliz. Çünkü, özel anlaşmaları üst 
üste koyarsanız bir özel statü gibi bir şey ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, biz tama
men katılım sürecine ve müktesebata uyuma yoğunlaşmak, odaktaşmak istiyoruz. 
Ama, bununla birlikte ... 

YAŞAR YAKIŞ (Düzcc)- Sayın Büyükelçi, yalnız, o hizmetlerin serbest do
laşımı konusunda, Sayın Büyükelçi Öymen'in dcrnin söylediği gibi bunun güm
rük birliği anlaşmasının dışında bırakılması önerisi en başında Avrupa Birliğin
den gelmişti değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla, vaktiyle Avrupa Birli
ğinin isteğiyle kapsam dışı bırakılan bir konu, şimdi Avrupa Birliği tarafından so
kulmak isteniyor. 

OGUZ DEMİRALP- 99'dan beri istiyorlar. Hizmetler artı kamu alımları an
laşması olarak. Hizmetler tek başına değil, artı kamu alımları anlaşması olarak, 
99'dan beri Avrupa Birliğinin şeyi odur ve aldıkları konsey kararlarından biri de 
gümrük birliğinin derinleştirilmesi diye ifade ediyorlar. Bunların tabii birçok an
lattığım sakıncaları var. Belki stratejik en büyük tereddüt noktası, bu tür şeyleri 
bir özel statü fikrine daha yakın olmasıdır. Biz dolayısıyla, müktesebata uyum sü
recini güçlendirmcyi tercih ediyoruz şu aşamada, ama, tabii, bunlar hepsi değiş
ken konular. 

Diğer konu, terörle işbirliği konusu. Onu, arz etmeye çalıştığım gibi, Avrupa 
Birliğinde terörle işbirliği konusunda muhatap alabileceğimiz çok kuvvetli ku-

426 



rumlar yok. İşte, bir antiterör koordinatörü var, Europol, Eurojust var, onlarla bi
zim işbirliğimiz emniyet teşkilatlarımız var. Bir de yeni kurulan Frontex var, sı
nır ajansı, Varşova'da, onunla da belli bir işbirliğine gireceğiz. Ama, o konularda 
Avrupa Birliği kurumsal olarak çok kuvvetli değiL Dolayısıyla, ikili düzeyde iş
birliği konusu. İkili düzeyde işbirliği konusunda da herhalde bugün öğleden son
ra daha tatmin edici bilgiler size sunulacaktır. Ama, burada tabii her şeye tatmin 
edici bir tablo olduğunu söylemek de güç görünmektedir. 

Çevre konusuna gelince, tabii, biraz daha teknik konu. Ama, çevre Türkiye 
için çok hayati bir konu. Yani, o Van Gölünün durumun, Türkiye'nin durumu, ya
ni, bir zamanlar anlatırlar, kitaplarda yazar biliyorsunuz işte Evli ya Çelebi'nin za
manında, yazdığı zaman, bir sincap ağaçtan inmeden bütün Anadolu'yu dolaşır
mış. Anadolu'da orman kalmadı. Yani, dolayısıyla, aslında bu çevre bizim için en 
stratejik konu bana kalırsa. Sularımız kirleniyor, muazzam erozyon var, yani, 
bunlara karşı tedbir almak lazım. Avrupa Birliği fonlarından da mümkün olduğu 
kadar bu konuda yararlanmaya çalışacağız. Önümüzdeki IPA döneminin en 
önemli fon toplayacak konularından biri de bu çevre konusu olacaktır. Kyoto ko
nusunun uzmanı değilim doğrusu, ama, Kyoto konusunda bildiğim kadarıyla ora
daki şimdiye kadar itirazımız bizim Kyoto'daki bize uygulanan normların geliş
miş ülkelere uygulanan normlarla aynı olması şeklindcydi. Biz kendimizi daha 
çok gelişmektc olan ülke olarak koymak istiyorduk. Fakat, o kabul görmedi. O 
nedenle Kyoto'yu imzalamakta yıllardır süren bir en azından bizim Dışişleri Ba
kanlığının bir tereddüdü oldu. Ama, tabii, çevre konusunda ne olursa olsun kap
sayıcı bir bakışla Türkiye'nin hızlı ve köklü adımlar atması gerekiyor. Çevre ha
kikatcn hepimizin geleceği. 

Ben, beş soruyu kapsamaya çalıştım. Başka sorularınız varsa buyurun. 

BAŞKAN - Buyurun Algan Bey. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Sekreterliğimizin çok değerli temsilcileri, Sayın 
Genel Sekreter, üç tane kısa sorum olacak. Ben, şahsen Genel Sekreterliği AB 
müzakereler sürecinin teknik müzakere sürecini yürüten ve bu gene müzakere sü
reci bağlamında gerekli eşgüdümü sağlayan bir birim olarak görmekteyim. Yani, 
şu anda sizi, Hükumet adına, Hükumetin siyasi bakışının bütününü yansıtan ve 
burada temsil eden kişi olarak görmüyorum. Bu katılım sürecine ilişkin beş temel 
ayaktan bir tanesi sivil toplum ve burada sivil toplumun katılım sürecinde ciddi 
eleştiriler var, sıkıntılar var, dile getiriliyor. Bunun temel aksaklık var mıdır, ne
reden kaynaklanmaktadır? En büyük bu konudaki sivil toplum örgütlerinde böy
le bir şikayet medyaya yansımakta. 

İkinci, siyasi reformlar tabiatıyla temelinde yasamanın bir görevidir. Yani, Sa
yın Öymen'in de ifade ettiği gibi ilerleme raporunda yer alan, daha evvel müza-
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kere süreci kapsamı içinde katılım ortaklığı belgesinde yer alan birçok konu, sa
hipleniyoruz, Türkiye bunları yapmalıdır, ama, bu yasamanın görevi. Yani, ben 
sizin gelecek sene şunları inşallah hazırlarız veya seçim dönemi vardır, inşallah 
olur gibi temennilerinizi, Genel Sekreterliğin görev alanı dışında bir şahsi ilgi ala
nınız olarak görmekteyim. Burada bütün sorumluluk yasamanındır, Hükümetin 
ve Meclisin bütününündür diye görmekteyim ve tabiatıyla, muhalefetin de bu ko
nuda kendi üstüne düşen görevi vardır. 

Şimdi, ben birçok toplantılarda dile getiriyorum. Biz, bu süreci gayet güzel, 
1.200 kişi şu ana kadar katılmış bizden ve bu müthiş bir canlılıktır. 400 kişi kar
şı taraftan katılıyor müzakerenin teknik sürecine ve bu sürecin de gayet etkin, yet
kin bir çerçeve içinde sürdürüldüğünü teknik düzeyde biliyoruz, öyle olduğunu 
umuyoruz. Alabildiğimiz bilgiler çerçevesi içinde. Ama, siyasetçilcr olarak bizi 
ilgilendiren, siyaset nerede devreye girmelidir, girmeli midir, girmemeli midir. 
Şimdi, bu siyasi rcformun genel yasama alanındaki sorunu dışında şimdi soruın 
şu: Diğer ülkeler, özellikle son, bunu daha evvel de sordum tabii, diğer son 10 ül
kenin katılımı farklı bir süreçti. Şimdi biz farklı bir ülkeyiz, birçok siyasi dayat
ınalar getirilen bir ülkcyiz. Burada yasama organı, gerekli bilgilendirme ve dcğer
lendirıneyi kendi içinde, belirli nihai noktalarda, teknik görüşmeler aşamasında 
demiyorum, ama, belirli noktalarda kesinlikle bu sürece katılınamaktadır, katıla
mamaktadır, yoktur, yokuz. Yani, biz, teknik konularda tabii bilgi alıyoruz, ama, 
bunu yani, diğer ülkelerde bu böyle mi olmuştur? Olmadığını sorduk öğrendik, 
biliyoruz, ama, Türkiye'de, bırakıyorum ben muhalefeti, Parlamento yoktur sü
reçte. Yani, diğerleri olacak, sivil toplum olacak, şu olacak, bu olacak, Parlamen
to yok. Yani, sizin Genel Sekreterliğin tabiatıyla teknik düzeyde yürüttüğünüz 
müzakerelere çok ihtiyaç var, temeldir, bir yere geliyor, ama, nihai belgeleri iki 
fasılda verdiniz, biri kabul edildi, kapandı, birini sundunuz. En son, tabiatıyla, en 
sonda girecek, ama, ne zaman girecek Parlamento devreye? Tren kaçmış olur, bu 
kadar konular varken doğrusu bu mudur? 

Üçüncü soruın da, teknik, yani, son derece güncel bir olay. Bence bu sizi il
gilendiriyor. Gazi Üniversitesine mensup bir profesör, geçenlerde İzmir'de bir 
açıklama yaptı, basma yansıdı "yıllar geçecek, o adaının resimleri niye her yerde 
asılı diye soracaklar" türündün bir açıklama ve Gazi Üniversitesi de görevini, ders 
verme sürecini en azından dondurmuş, gene basma yansıdığı şekliyle ve kendisi 
de "biz AB'den 400 bin euro destck aldık, hibe aldık" demiş. Bu proje nedir, ne 
zaman alınmıştır, çerçevesi nedir? Bu konuda bir bilginiz var mı? 
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Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN -Çok teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Buyurun Büyükelçim. 



OGUZ DEMİRALP-Sorulara teşekkür ederim. Hemen sonuncusundan baş
layayım efendim. Demin ona biraz atıf yoluyla, ima yoluyla cevap vermeye ça
lışmıştım. O proje, anladığımız kadarıyla, edindiğimiz bilgiye göre, bizim bu 
DİS, yani, yardımları idare, hibeleri idare sistemimiz kurulmadan, Avrupa Ko
misyonu tarafından doğrudan verilmiş bir proje. Yani, proje hakkında da tabii ay
rıntılı bilgimiz var. En azından internetten elde ettiğimiz bilgi. İki ayn proje söz 
konusu. Biri ifade özgürlüğü projesiymiş, biri de galiba dinler arası ilişkiler: sc
küler ve demokratik bir sistemde barış içinde bir arada var oluş arayışı başlıklı bir 
projeymiş. Yani, o konuda projenin ayrıntısını size takdim edebilirim, yazılı ola
rak elimde. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Sonra arkadaşlarım web sayfasına nasıl 
ulaşabileceğimiz söylcrlerse. 

OGUZ DEMİRALP- Tabii. Yani, şunu da size de takdim ederim toplantıdan 
sonra. Ama, bu, dediğim gibi, demin de altını çizmeye çalıştığım gibi, bizim bu 
kendi sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Aslında Avrupa Birliği de doğrusu 
bunu istiyor. Çünkü, bu sorumlulukları üstüne almak istemiyor. Komisyon daha 
çok işte bir mali kontrol mekanizması çerçevesinde bu konuyu yürütmek istiyor. 
Dolayısıyla, biz o sistemi güçlendirdiğimiz ölçüde bazı şeyler sorunlarla karşılaş
ma ihtimalimiz ... 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman) - Böyle bir proje doğrudan doğruya size de 
gelmiş olabilir, sizin üzerinizden de gitmiş olabilir, kabul de görmüş olabilir, so
nucunu başlangıçta zaten kcstiremczsiniz. 

OGUZ DEMİRALP- Evet, o da ayrı bir konu, ama, yani ... 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Böyle bir proje gelir, içeriği daha sonra or
taya çıkabilir. 

OGUZ DEMİRALP - Evet, ama, şeyi diyorum, bizim en azından başka tür
lü şeyler olabilir. Bizim de yani ülke makamlarının dahil olması başka bir şey, ol
maması başka bir şey, yani, dahil olması daha önemli. Ülkenin ihtiyaçlarını niha
yet biz biliriz Avrupa Birliğinden önce. Projeleri biz ne kadar yönlendirirsek o ka
dar iyi olur tabii, yani, demek istediğim o. 

İkinci söylediğiniz şey, tabii yasamanın, yasama, her şeyden önce şunu tekrar 
vurgulayayım, yani, kendi konuşmamda belki ifade etmektc yetersiz kaldım. Bü
tün siyasi reform konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin önderliğini vurgu
ladım ve hatta o konuda Genel Sekreterliğimiz adına da şükranlarımızı sundum. 
Bu konuda değişik bir yaklaşım içinde değiliz. Tabii, gelecek sene için de siyasi 
reformun devamı için bazı ancak önerilerimiz olacaktır. Bu önerileri tabii kabul 
edip etmemek, daha önce de vurguladığım gibi siyasi reformun hızını, modalite
lerini tayin etmek tamamen yasama organının konusudur. Yani, biz sekreterya 
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olarak öneriler yapacağız, yapmaya çalışacağız, henüz bir şey yok ortada ama, ay
nı şeyleri yapmaya çalışacağız. Gelecek sene de çünkü sürecin devam etmesi la
zım. 

Yasama organının müzakerelcre katılması konusunda tabii değişik ülkelerin 
değişik sistemleri oluyor. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Müzakere pozisyon belgelerini görecek 
miyiz? 

OGUZ DEMİRALP - Şu andaki sistemimizde, tabii bu siyasi karar takdir 
edersiniz, şu andaki sistemimizde o olmuyor, yani, onu yapmadık. İki tane müza
kere pozisyon belgesi hazırladık, onu yapmadık. Ama, bundan sonra yapmayaca
ğız ya da sizlerle ... 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Yapan ülkeler kimlerdir? 

OGUZ DEMİRALP- Şu an Hırvatistan yapıyor, Hırvatistan bir ölçüde yapı
yor. Bütün ülkeler yapmıyor, ama, Hırvatistan yapıyor. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Ben yardımcı olabilir miyim. 

OGUZ DEMİRALP- Geçmişten önce de, Sayın Başkan daha iyi biliyor bu 
konuyu, bir de Slovenya yapmış galiba, yani, yapan ülkelerin sayısı sınırlı. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzcc)- Ben yardımcı olabilir miyim. Efendim, bu konu, 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun yeniden örgütlenmesi konusunda çıkan ka
nun çerçevesinde biz verdiğimiz tasanda bu yelkilerin de Avrupa Birliği Komis
yonuna verilmesini önermiştik. Fakat, Anayasa Komisyonunda görüşülürken, sa
dece bu alandaki yetkileri değil, başka alandaki yetkileri de orada kısıtlanrnıştır. 
Dolayısıyla, sıkıntı, Parlamentonun çeşitli komisyonları arasında, Parlamentonun 
Avrupa Birliği sürecinde nasıl bir rol oynaması gerektiği konusunda bir konsen
süs bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Yani, Sayın Büyükelçi Demiralp'in 
yetki alanı veya etkili olabileceği alanın ötesinde bir yerdedir sıkıntı, o aşılama
mıştır. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Tabii, ben yetki olarak sormadım. Bu 
konudaki bilgiyi sordum, diğer ülkelerdeki. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Tabii tabii. Mesela, Danimarka'yı örnek verdiler. 
Danimarka'da, Avrupa Birliği Komisyonunun bir toplantısına gidecek olan ba
kan, önce Avrupa Birliği Komisyonuna gelip ben Brüksel'e gidiyorum, orada şu 
konu görüşülecek, ben orada neler söyleyeyim, neler söylemeyeyim diye yetki is
ter ve komisyon, alt çizgiyle üst çizgiyi belirlemek suretiyle sen bu çerçeve için
de kalacaksın, bunun altına inme, bunun ötesine geçme demek suretiyle, eğer ge
çerse, bakan döndükten sonra bunun hesabını parlamentoya vermek durumunda 
kalmaktadır. 
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OGUZ DEMİRALP - Ama tabii, biz Genel Sekreterlik olarak tamamen açı
ğız, yani, saydamız. Ne zaman çağırırsanız gcliriz, her konuda bilgi veririz, yani, 
müzakere pozisyonu belgesinde de bilgi veririz, diğer konularda da bilgi veririz, 
her zaman telkinlerinizc ve talimatlarımza da açığız, yani, onda hiçbir şüpheniz 
olmasın. 

Sivil toplumun katılımı konusuna gelince, şimdi tabii burada sivil toplumun 
hibelerden faydalanmasından daha çok müzakere sürecine nasıl katılacağı diye 
bir şey var. Orada biz tabii bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Genel Sekreterlik 
olarak yine birebir yakın çalışıyoruz, hiçbir şeyimiz yok. O bakımdan hepsini sü
rece dahil etmek istiyoruz. Burada birebir katılmaktan çok örgütlü bir sivil top
lum yok, mesele oradan çıkıyor. Orada tabii yani, çok uzun tartışılacak bir konu, 
sivil toplumun kendi arasında örgütlenmesi de galiba Türkiye'de zor oluyor, bi
raz da oradan zorluk çıkıyor. Yoksa sivil toplum kendi arasında örgütlense ve ben 
sivil toplumum, bütün sivil toplumu temsil ediyorum ve müzakcrclcrc katılaca
ğım dese, yani, herhalde o zaman işler daha kolay olur. Ama, tabii, sivil toplumu 
kimin temsil edeceğini hükümetin veya bürokratların tayin etmesi beklendiğinde 
biraz ortaya zorluk çıkıyor açıkçası, benim kişisel deneyimim biraz bu yönde. 
Ama, tabii, örgütlenmiş sivil toplumun katkısı da her zaman bekleniyor aslında. 
Ama, o örgütlenmiş kelimesinde galiba biraz iş düğümleniyor. Böyle bir şey ol
mayınca tabii mümkün olduğu kadar herkesle ayrı ayrı da olsa danışmalarımızı, 
toplantılarımızı sürdürmcye çalışıyoruz ve müzakere pozisyonu belgesi hazırla
nırken de ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarının hem yazılı hem de şifahi, bir top
lantı yoluyla görüşlerini aldık, almaya da çalışacağız. Önümüzdeki dönemde bu 
daha da çok artacaktır herhalde, çünkü, daha böyle ciddi ... 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Biz de milletvekilliğinden istifa eder es
ki günlere döneriz, sivil toplum örgütü mensubu olarak karşınıza geliriz ve belge
leri görürüz. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- O toplantılara milletvekilleri de, uyum ko
misyonunun üyeleri de davet ediliyor ama, belki daha başka bir yolunu bulmak 
lazım. 

OGUZ DEMİRALP- Onları değerlendirelim efendim. O konuda belli işbir
liği modelleri de geliştire biliriz, yani, bunların hepsi siyah beyaz meseleler değil. 

BAŞKAN - Sayın Elekdağ, buyurun. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAG (İstanbul)- Çok teşekkür ediyorum Sayın 
Başkan. 

Ben, değerli büyükelçimize, verdiği bilgiler dolayısıyla teşekkür ediyorum, 
yararlandı k. Fakat, teknik açıdan yapmış olduğu değerlendirmeyle bir ölçüde mu
tabık olmakla birlikte, esas itibariyle büyük tabloya baktığımızda olumsuz birta-
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kım unsurlar görüyoruz. Esasında gerçeği söylemek gerekirse, büyük tabloya 
baktığımız zaman durum son derece negatif. 

Şimdi, ilerleme raporunda, bilinçli olarak Türkiye'nin müzakere sürecinin 
ilerlemesi, Güney Kıbns Rum yönetiminin taleplerinin tatminine bağlanmıştır. 
Bu raporun en önemli tarafı budur. Diğer tarafları ne kadar olumlu olursa olsun, 
bunu dikkate aldığınız takdirde, negatif tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü, bu, stratejik bir tutumdur. Bu sadece Rumları tatmin etmek amacını güt
müyor, Avrupa Birliği açısından başka amaçları güdüyor. Bunu iyi anlamamız la
zım. 

Şimdi bakınız, 6 Aralıkta müzakereler askıya alınmayacak tabiatıyla, bir da
haki zirveye kadar Türkiye sıkıştırılına ya devam edilecek, Türkiye cendere altın
da bırakılacak. Gerçekte Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme yoktur. Haziran 
ayında açılıp kapanan tek bir başlıktan sonra yeni müzakere açılmış değildir. Mü
zakereler fiilen donmuştur. Bundan sonra da bu durum devam edecektir. Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Avusturya ve diğerlerinin de desteğiyle bir politi
ka takip ediyor. Fakat, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tabiatıyla bir manüple edili
yor, kullanılıyor. Esasında, Rumlar, müzakcrelcrin askıya alınmasını da istcmi
yorlar. Çünkü, başiıkiann açılmasını veto etme yolunu tercih ediyorlar. Kıbrıs, 
Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerinin gelişmesini, ilerlemesini rehin almıştır 
ve bu, tekrar ediyorum, stratejik bir tutumdur. Rumlar, Türk tarafını Kıbrıs'ın tü
münü temsil eden devlet olarak tanınınca ya kadar bu durum devam edecektir. Ya
ni, Avrupa, Türkiye'yi imtiyazlı ortaklık konumuna veya yaklaşırnma razı edin
eeye kadar bu yıldırma ve bczdirmc politikasına devam edecektir, bunu görmc
miz lazım değerli arkadaşlarım, strateji budur. Ben, çok merak ediyorum, bunun 
aksine, burada aranızda kimse bir şey söylcyebilccek mi, hayır diyebilecek misi
niz? 

Şimdi, bu iyi niyetten mahrum tutumu hepimiz görüyoruz. Binaenaleyh, bu
nu bizim dile getirmemiz lazım. Yani, bizim gündemimizin en önemli konusu bu
dur. Biz bu toplantıda, Avrupa Birliğinin iyi niyetten mahrum olduğunu ve Tür
kiye'yi belirli bir yaklaşıma mecbur etmek için böyle bir politika izlediğini söy
lememiz lazım, dillcndirmemiz lazım. Helsinki'dc, 1 999'da eşit muamele prensi
bi vardı. Şimdi, 2004'tcn sonra ucu açıklık, sonucu garanti edilmeyen müzakere
ye oturmuş durumdayız. Benim kanımca, şu anda, masada gerçekten bir Avrupa 
Birliği projesi yoktur değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, tabii, biz, kırk yıllık cmcğimizi heba ctmcycccğiz. Ama, Avrupa Bir
liğinin yapıcılıktan ve iyi niyetten yoksun durumunu muhakkak ki ortaya koyma
mız lazım. Buraya sizin bize telkin ettiğiniz yaklaşımla gidemcyiz. Bakınız, Türk 
halkı bizden daha iyi görüyor bu durumu. 2004'tc, Türk halkının yüzde 75'i, yüz
de 70'i, Avrupa Birliğini destekliyordu, şimdi yüzde 32'yc düştü bu. Yüzde 25'c 
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düşünce ne olacak? Hükümetler ister istemez bundan etkilenecekler. Yani, bu 
böyle gitmez. Bunun böyle gitmeyeceğini Avrupa Birliğine anlatmamız lazım. 
Diplomatik bir dille olur, daha açık efendim başka türlü olur, fakat, anlatmamız 
lazım. Şimdi, bu çok önemli. 

Şimdi, gümrük birliği konusundan bahsetti. Şimdi, Türkiye'nin Avrupa Birli
ğine girmesi, on beş yirmi yıl deniyor. Biz, on beş yirmi yıl bu gümrük birliğine 
devam edebilecek miyiz bu şekilde? Bu ne yapar Türkiye 'yi, mahveder Türk eko
nomisi ni. Yani, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı Asya'dan gelen rekabet rüzgarın 
karşı Türkiye'nin birtakım önlemler almadığı takdirde sadece Avrupa Birliği po
litikalarıyla ikti fa ettiği takdirde karşı kayamayacağını biliyoruz. Türkiye'nin sa
nayileşmesini öldüren bir süreç bu. Binaenaleyh, bu işi de bir taraftan alıp elimi
ze düşünmemiz lazım. Şimdi, esas itibariyle Avrupa Birliğine vermeniz gereken 
mesaj şudur: Yani, siz, bugün Kıbrıs'ı, yarın Yunanistan konularını, Ege konula
rını, ondan sonra efendim işte birçok yeni azınlık yaratılarak sorunları gündeme 
getirmeyi düşünüyorsunuz, bunları gündemden çıkarın. Türkiye, Avrupa Birliğin
den yol alsın, ilerlesin, kaynaşalım. O zaman, bu sorunları biz daha kolay ele alı
rız. Kıbrıs da öyle. Şimdi, Kıbrıs'ı halletmeye Türkiye'yi mahkum etmek ne de
mek? Kıbrıs Türk toplumunu azınlık statüsüne mahkum etmek demek. Bunun 
başka bir yolu var mı? Görüyorsunuz manzarayı. Şimdi, biz bunu görmeyecek 
miyiz, bunu söylemeyecek miyiz? Bunu böyle yapmak, Türkiye'yi zeka özürlü 

saymak demektir ve biz eğer cevap vermczsek, bu statüyü kabul ederiz. Şimdi, 
işin esası budur. Biz bunu söyleyeceğiz. Eğer Avrupa Birliği yolunda devam et
mek istiyorsak, bu gerçekleri dile getireceğiz. Yani, teknik taraflarını neymiş, fa
sıl şöyle, siz esas niyete bakın. Esas niyet, benim söylediğim gibidir. 

Ben teşekkür ediyorum o bakımdan, bunları dile getirmemizin azmi, yani, bu 
bizim, tabii dünya çabuk değişiyor. Amerika'daki seçimlerden sonra dünya değiş
ti, dengelerin değişeceği, Ortadoğu'da yepyeni gelişmeler olacağı ortaya çıkıyor 
ve bu gelişmeler dolayısıyla Türkiye'nin önemi artıyor. Yani, Amerika gelecek, 
Türkiye'nin kapısını çalacak. Yani, bugün, Amerikan Kongresinde çoğunluğu ele 
geçiren ve Amerika'nın dış politikasında bundan sonra yüzde 50 ölçüsünde sözü 
olacak olan demokratlada biz aynı çizgideydik, Türkiye Büyük Millet Meclisi ay
nı çizgideydi. Zaten bundan dolayı da Howard Dean, yapmış olduğu bir açıkla
mada, Amerika'daki Demokrat Partinin Başkanı, Türkiye'nin bu durumunu bili
yor, bu dururnlarını anlatıyor. Şimdi biz bu konularda konuşmamız lazım gidip 
orada. Yani, o bakımdan, ben, yani, çevre tabii önemli, terörle mücadele tabii 
önemli ama, bunlar negatifbir gündem, biz bunu pozitifyapmamız lazım. Türki
ye ne yapar, Türkiye ağırlığını nasıl koyar, bunları söylememiz lazım bizim. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Büyükelçim, tabii, bu söylediğiniz sözlere karşı olan kim
se yoktu, bunları da siyasctçiler yüksek sesle söyleyecek. Bu görevler de bizlere 
tabii düşüyor diye düşünüyorum. 

Sayın Büyükelçim, sizin ilave edecek olduğunuz, Şükrü Beyin sözlerine, bir 
şey var mı? 

OGUZ DEMİRALP - Yani, değerli büyüğümün göıiişlerini dikkatle dinle
dİm. Anlıyorum ki, ben kendimi aynı belagat gücüyle ifade cdememişim. Ben, 
bürokral olarak herhangi bir şey telkin etmedim. Yani, özellikle gidin de Bıiik
scl'e alttan alıcı bir üslupla konuşun diye telkin etmedim. Benim Avrupa Birliği 
işlerine bakıp da Avrupa Birliğini ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Komis
yonunu benim kadar açıkça ve yoğun bir şekilde eleştİren bürokral bulmak da az
dır. Müsaadenizle, bunu söyleyeyim. Elbette, Kıbrıs konusunda, hatta ifade ettim 
ki, bu Kıbrıs konusunda Avrupa Birliğinin yaptığının ne akılla ne insafla ne man
tıkla bağdaşır bir yönü vardır. Bunu komisyon görevlilerine de her fırsatta söylü
yorum, yabancı basma da söylüyorum. Dolayısıyla, bizim oraya gidip inancımızı 
hakikaten, inandığımız şeyi söylememiz lazım. Kıbrıs konusunda elbette haklı
yız, hukuken de siyaseten de mantıken de haklıyız. Bunları söylemek lazım. Av
rupa Birliğini eleştirmcktcn kaçınmamak gerekir. Müzakereler ancak böyle yüıiir. 
Yani, Avrupalı da müzakercyi böyle yüıiitür. Alttan alınayla müzakere olmaz. Ya
ni, o bir bakımdan, tabii siz siyasctçiler olarak en doğru üslubu şey yapacaksınız. 
Ama, yanlış aniaşılmak istemem. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yakış. 

YAŞAR YA KIŞ (Düzce) - Teşekkür ederim. 

Sayın Büyükelçi Elekdağ'ın ve Sayın Büyükelçi Demiralp'in söylediği konu
da ben de aynı fıkirdc olduğumu söylemek istiyorum. Eğer Türkiye'nin Avrupa 
Birliği süreci ı2 Aralıkta, ı ı Aralıkta veya ı4 Aralıkta, herhangi bir gecikmeye, 
!akıntıya maruz kalırsa, bu, Kıbrıs nedeniyle olmayacaktır. Kıbrıs, zahiri neden 
olacaktır. Gerçek neden, Avrupa Birliğinin Türkiye'yle müzakereleri salimen yü
ıiitme iradesinin eksik olması olacaktır, Kıbrıs bunun için bir bahane olarak kul
lanılacaktır. Çünkü, Avrupa Birliğinden bu siyasi irade mevcut olsa, Kıbrıs'ın ko
lunu bükebileceklerini tahmin ediyorum. 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği, 600 
bin nüfuslu bir devlete teslim olmaz. Kendisinin 600 bin nüfuslu bir devlet tara
fından rehin alınmasına göz yummaz. Dolayısıyla, o zahiri nedendir. Burada bir 
yanılgıya düşmernek lazımdır. 

Benim sorulanının bir tanesi, şimdi, müzakcrelerin tümünün askıya alınması 
ihtimali yok gibi. Çünkü, eğer yanlış bilmiyorsam, Avrupa Anayasası yüıiirlüğe 
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girecek olsaydı, bunlann nasıl durdurulabileceği, tekrar nasıl müzakereye başla
nabileceği hususu orada açıklanıyordu, ama o kurallar yürürlüğe girmediğine gö
re, benim bildiğim kadarıyla, şimdi, tümünün askıya alınabilmesi için, 25 ülkenin 
de, evet, askıya alınmasını istiyoruz demesi gerekir. Orada çoğunluk yok, konsen
süs gerekecektir. Buna mukabil, herhangi bir başlık altında müzakerelere başla
nabilmesi için de, yine, 25 ülkenin, evet, müzakerelcre başlanmasını istiyoruz de
mesi lazım. 

Eğer kurallar benim bildiğim gibiyse, müzakerelerin tümünün askıya alınma
sı ihtimali yok gibidir, ama müzakere başlıklarından herhangi birinde müzakere
ye başlanmasının geciktirilmesi, ertelenmesi ihtimali mevcuttur, çünkü o 25 ülke
den bir tanesi, ben şu veya bu nedenle Türkiye'yle bu başlık altında müzakerele
rin başlamasını istemiyorum derse, o başlıkta müzakereler başlayamayacaktır 
muhtemelen. Önce bu bilgilerimin doğru olup olmadığının sizler tarafından açık
lanmasını rica edeceğim. 

İkincisi, bu biraz tahmine dayanan bir husus ama, fasıllarda eksiklikler oldu
ğunu görüyoruz. İşte, yüzde şu oranlarda uyum sağlamışız bazı alanlarda, bazı 
alanlarda daha az. Galiba tarım ve çevrede yüzde 40 oranında, onun dışındaki 
alanlarda yüzde 80-90'lara kadar varan uyum var. 

Şimdi, ortalama, tarım ve çevreyi bir tarafa bırakırsak, yüzde SO' lerde oldu
ğumuza göre, geriye yüzde 20'1ik alan var uyumu sağlayacağımız. Peki, bu yüz
de 20'1ik uyumu sağlamak için önümüzde ne kadar süre var? Önümüzde sekiz yıl 
var. Yani, bu sekiz yılda, o alandaki yüzde 20'yi herhalde sağlayabiliriz. Biraz 
teknik bir şey ama. Dolayısıyla, orada bir telaşa kapı Imanın, Avrupa Birliğinin de 
bizi sıkıştırmasının pek bir alemi olmaması gerek. Şu alanda daha yüzde 80'desi
niz, önünüzde yüzde 20'lik alan var, ama biz de diyebiliriz ki, yüzde 20 var ama, 
sekiz yıl da vaktimiz var. Onun için, orada bir baskı altında hissetmemiz doğru 
mudur bilmiyorum. 

Bunu, birde, ben Kıbrıs sorunuyla bağlantılandıracağım. Eğer Avrupa Birliği, 
çeşitli başlıkların, seçilmiş bazı başlıkların açılmasına karşı çıkarsa Kıbrıs nede
niyle, o başlıklar açılmamış olacak. Bunların sayısı 1, 2, 3, 5 olabilir. Bazı yerler
de 15-20 diye söylendi, ama, ben, o kadarının Kıbrıs'la irtibatlandırılabileceğine 
ihtimal vermek istemiyorum. 3-5 başlıksa, bunlar açılmaz açılmaz, bütün geri ka
lan 30 başlıkta müzakereler biter, Türkiye Avrupa Birliğine katılmanın eşiğine 
gelir, o zaman Kıbrıs'la bağlantılı olan, bağlantılı olduğu Avrupa Birliği tarafın
dan ileri sürülen başlıklarla, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi bir paket hali
ne getirilebilir ve biz, bu kuralları da yeri.ı:ıe getireceğiz ve bu kurallar Türkiye 'nin 
Avrupa Birliğine girdiği gün yürürlüğe girecektir demek suretiyle, o paket haline 
getirmek bizim de işimize gelir diye düşünüyorum. Bu konuda bir yorumunuz 
alacaksa, onu paylaşmaktan memnunluk duyacağım. 
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Bir başka soru, kamu alımlarında, bu gaz dağıtımının ve elektrik dağıtımının 
-teknik bir konu, ama- özelleştirilemcmiş olması engellerden biri midir, rekabet 
ve kamu alımları başlığında müzakerelerin başlayamamasının? 

Bir başka soru, gemilerin, Kıbrıs Rum gemilerinin limanlarımıza girme me
selesi. Siz, haklı olarak, Kıbrıs sorununun bir parçası olarak gördüğünüzü söyle
diniz. Ben, belki aynı anlama gelen, fakat başka kelimelerlc ifade eden bir şekil
de söyleyeceğim, acaba o yaklaşım da doğru mudur? Limanların açılması Kıbrıs 
sorununun değil, Avrupa Birliği sürecimizin parçası, çünkü I 964 Anlaşmasından 
kaynaklanan yükümlülüğümüzdür bu ve Avrupa Birliğiyle gümrük birliği imza
lamamızdan ötürü. Onun için, bunu ayırırken, biz, limanlarımızı, zaten I 994 'e ka
dar da, siz 1989 sonlarından itibaren başlayan güçlükler, I 987 yılına kadar mı, 
I 994 'c kadar mı açıktı. 

OGUZ DEMİRALP- I 987 efendim. 

YAŞAR YAKIŞ (Devamla)- Dolayısıyla, Rum gemileri Türk !imanlarına o 
tarihe kadar girebiliyordu. O zaman girebilirken, bu girmeleri keyfiyeti Türki
ye'nin Kıbrıs'ı tanıması anlamına gelmiyor idiyse, şimdi de gelmeyecektir. Dola
yısıyla, Türkiye bugün açmaya kalksa, o Avrupa Birliğine karşı yüklendiği bir 
mükcllcfiyet olacaktır. Halbuki, Kıbrıs sorunu ise, işte Maraş'ıyla, kapalı Ma
raş'ıyla, Magosa )imanıyla, Ercan !imanıyla o ayrı bir bütündür, bununla öbürü
nü karıştırmamak belki daha sağlıklı olur. Yani, limaniann açılması Kıbrıs soru
nunun değil, Kıbrıs olmazsa, Kıbrıs sorunu olmamış olsa, bizim mükellefiyetimiz 
devam ediyor, Avrupa Birliğine karşı, Kıbrıs sürecinden bağımsız olarak. Dolayı
sıyla, bu şekilde ifade etmenin, sizin de haklı olarak başka türlü ifade etmeniz ara
sında temelde bir fark var mı, yoksa kelimeleri farklı şekilde mi kullanıyoruz, bu
nu belirlebilirseniz memnun olurum. 

Emisyon meselesini söylediniz. Emisyon oranı bizde daha az, buna rağmen 
belli bir tarihteki rakama inmemiz gerektiği için Kyoto Protokolüne göre, oradan 
sıkıntımız doğuyor galiba. 

Sonuncu sorum, limanların açılması zorunluluğu, Türkiye'nin Avrupa Birli
ğiyle Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmasından kaynaklanıyor. Yani, Gümrük 
Birliği Anlaşması imzalamamış olsaydık, böyle bir mükellefiyetimiz olmayacak
tı, limanlan açma mükellefiyetimiz olmayacaktı. 

Bundan bir süre önce katıldığım bir panelde Sayın Öymen de vardı, fakat, 
Öymen ayrıldıktan sonra bir exposc yapan bir profesör, Gümrük Birliği Anlaşma
sını askıya almamız halinde, Türkiye'nin bundan daha karlı çıkacağını rakamlar
la izah etmeye çalıştı. Acaba, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği veya başka bir 
resmi kuruluşumuz, Türkiye Gümrük Birliğini askıya alırsa, bundan Avrupa Bir
liği ne kadar etkilenir, Türkiye ne kadar etkilenir? Bunun bir hesabı yapıldı mı? 
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Bunun rakamsal mukayesesİ yapıldı mı? En sonunda, pek tabii ki karar sadece ra
kam birisinde fazla çıktı, öbüıünde az çıktı diye verilecek değildir, siyasi boyut
ları da nazarı itibara alınarak verilecektir ama, en azından rakamsal açıdan böyle 
bir. .. Ben şeyi biliyorum, Türkiye'yle ticaret, Avrupa Birliğinin dış ticaret içinde 
0,0 bilmem ne kadarlada ifade edilen bir rakam olduğu halde, Türkiye'nin dış ti
caretinde Avrupa Birliğinin yeri yüzde 40-50'ler civarında dolaşıyor. Dolayısıy
la, bizim onlar için önemimiz ilc onların bizim için önemini mukayesc ettiğimiz 
zaman, onların bizim için önemi daha büyük, ama, bu, Gümıük Birliği Anlaşma
sını askıya aldığımız takdirde, bundan nasıl etkileneceğimiz sorusunun cevabını 
içinde taşımıyor. Acaba, o profesöıün iddiaları doğru mu bilmiyorum, onu pek ta
bii ki burada ayaküstü değerlendirmenizi de beklemiyorum, ama sizin Avrupa 
Birliği Genel Sekreteri olarak veya başka bir kuruluşumuzun, Gümıük Birliği as
kıya alındığı takdirde Türkiye ne kaybeder bundan, Avrupa Birliği ne kaybeder, 
böyle bir araştırma hiç yapıldı mı? Bilginiz var mı? 

Teşekkür ediyorum. 

ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAG (İstanbul)- Başkanım, parantez içinde sizin 
söylediğinize bir ilave yapabilir miyim. Yani, Gümıük Birliğinin böyle tek taraf
lı olarak kaldırılması söz konusu olamaz Türkiye için, Türkiye çok şey kaybeder 
bundan, yani, bu, muhakkak ki bir müzakere ve anlayış çerçevesinde olacak, 
onun yerine Serbest Ticaret Bölgesi ikame edilecek ki, Türkiye'nin ihracatı bun
dan zarar görmesin. Yani, tck taraflı olarak bunu yaptığınız takdirde, bu Türki
ye'yi çok derinden sarsar tabiatıyla. Yani, bu bir müzakere mesclcsidir, karşılıklı 
müzakere ve anlaşma mcselcsidir. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Müzakere masasına getirilcbilmesi için ama, be
nim söylediğim araştırmanın yapılıp yapılmadığına da bakmak lazımdır. Yani, o 
araştırma yapılmadıysa, müzakere masasına getirilmesini dahi düşünmemek la
zımdır herhalde. 

BAŞKAN - Sayın Büyükelçim, buyurun lütfen. 

OGUZ DEMİRALP- İlk önce askıya alma meselesi, tam metin yanımda de
ğil, müzakereler askıya nasıl alınır ama, galiba nitelikli çoğunlukla askıya alınma
sı mümkün oluyor, üçte 2 üye öneriyor, nitelikli çoğunlukla askıya alınıyor, an
cak ... 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Tümü mü? 

OGUZ DEMİRALP - Evet, tümü. Ancak, bunun yapılması için nedenin, de
mokrasi ve insan hakları alanında ciddi bir kesintinin meydana gelmesi gerekiyor, 
yani, dolayısıyla bu Kıbrıs konusuyla hiçbir alakası olmayan bir konu, dolayısıy
la müzakerelerin askıya alınması anlamında, Kıbrıs konusunun bir şeyi yok. Ta
biatıyla, oradan hemen bazı fasılların askıya alınmasına gelelim. Bazı fasılların 
askıya alınması için açılmış olmaları gerekiyor, yine kurallara göre. 
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YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Açılması geciktirilcmez mi? 

OGUZ DEMİRALP-Ona geleceğim. Yani, nasıl askıya alınıyor, belli benc
hmarkları karşılıyorsunuz, müzakereler açılıyor, yani fasıl açılıyor, fakat ondan 
sonra fas ıl açılıp devam ederken, benchmarkları karşılamaz duruma gelince o fas
lı askıya alabiliyorlar, fakat fasıl açılmamışsa yapılacak tek şey, o faslın açılması 
için benchmark koymak oluyor. Dolayısıyla, yani, şu anda bizim genel olarak mü
zakereler aşamasında şey yapacağımız konu, yani hukuken Avrupa Birliği Ko
misyonunun dikkate alabileceği kural, fasıllar açılmarlığına göre bunları benc
hmark yapmak şeklinde olabilir. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Benchmark yoksa açılmasına da engel yok anla
mına geliyor. 

OGUZ DEMİRALP - Oraya bir bağlantı kurabilirse, yani kendi açılarından 
bakarsak gümrük birliği konusuyla, gemiler konusuyla, limanlar konusuyla bağ
lantı kurabilirse, bağlantı hakikaten varsa, o fasılda bu konunun bir benchmark ol
masını önerebilir. 

ÖMER İNAN (Mersin)- Böyle geciktirmiş olur yani. 

OGUZ DEMİRALP- Evet, mesele budur. Şimdi, daha sonraki sorunuzu da 
müsaade ederseniz böylece birleştirmiş olayım bu konuyla, fakat, tabii, bu Avru
pa Birliğinin yaptığı değerlendirmede, sadece bu benchmarklarla ve müzakerele
rin askıya alınmasıyla ilgili kurallar geçerli olmayacak, aynı zamanda karşı dek
larasyondaki bir cümle geçerli olacak. Karşı deklarasyandaki bir cümle de diyor 
ki: "Türkiye Ek Protokolü tam olarak uygulamazsa, bu müzakereterin bütün gidi
şini etkiler." şeklinde bir cümle var, son derece sübjektif, muğlak bir cümle var. 
Dolayısıyla, belli bir değerlendirmede o cümleden yola çıkarak yapılacak. Ora
dan, tabii, Olli Rehn'in yapmış olduğu açıklamaya geçeyim, bütün basında yer al
dı, mutlaka okumuşsunuzdur. Olli Rehn de, komisyonun yapacağı tavsiyede iki 
unsurun yer alacağını söyledi. Birincisi, bu açılış, hangi fasılların gümrük birliği, 
bu konuyla bağlantılı olduğu unsuru, ikincisi de bu durumun müzakereterin genel 
seyrini nasıl etkileyebileceği unsuru. Dolayısıyla, iki ayrı tematik alan mevcut, 
onları, alınacak karar bu iki alanı birden etkiliyor olacak. 

Buradan, tabii, 1964 Anlaşmasıyla ilgili yorumunuza geçmek istiyorum. Bu
rada belki biraz da resmi de konuşabilirim. Bizim görüşümüze göre biraz da du
rum farklı. 1964 Anlaşması dediğimiz anlaşma aslında tedrici, progresif denen bir 
anlaşmadır. Dolayısıyla, bunun limanları da kapsaması için, ulaştırma alanında ve 
hizmetleri de kapsıyor olması gerekir. O aşamaya varmadığımız için, 1964 Anlaş
masının otomatikman getirdiği Türkiye'ye herhangi bir yükümlülük yoktur. As
lında bizim anlayışımıza göre gümrük birliğinin de getirdiği herhangi bir yüküm
lülük yoktur. 
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Komisyonun çıkış noktası hukuken şudur: Biraz mikro düzey olacak ama, 
esas tabii nevraljik noktalar da orada. Diyor ki komisyon, bu limanların ve hava 
alanlannın açılmaması, kabul, gümrük birliğinin doğrudan parçası değildir ama, 
malların serbest dolaşımına engeldir. Neden engeldir? Çünkü, Avrupa Adalet Di
vanının bu konuda bir içtihadı vardır. Bu içtihat Türkiye'yi neden ilgilendirir? 
Çünkü, gümrük birliğinin bir 66'ncı maddesi vardır, bu 66'ncı maddesinde, Tür
kiye, Lüksemburg Adalet Divanının içtihadının Türkiye-AB ilişkilerine uygulan
masını kabul etmiştir diyor. Yani, dolayısıyla, burada, bütün sorun gümrük birli
ğinin kendisinden değil, gümrük birliğinin 66'ncı maddesinden kaynaklanıyor. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- O içtihat ne diyor? 

OGUZ DEMİRALP-O içtihat, onların iddiasına göre, başka bir konu aslın
da bu konuyla hiç ilgisi yok, biraz sınırlandırma denen bir konu, Avusturya'yla il
gili bir konu, o içtihada göre, Avrupa Birliği, limanları açmamız gerektiğini söy
lüyor, bizim de tabii karşı görüşlerimiz var, yani, gümrük birliği konusu değil bi
zim için bir kere, ama yani, gümrük birliği kararının, 1/95 sayılı Ortaklık Konse
yi Kararının 66 'ncı maddesinden kaynaklanmaktadır. Orada, Türkiye, Lüksem
burg Adalet Divanı içtihadının Türkiye-AB ilişkilerine uygulanmasını kabul ct
miş. 

YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Ama, bu, tabii, Ortaklık Konseyinde öncelikle ele 

alınabilecek. Avrupa Birliği formlarına götürmcdcn .... 

OGUZ DEMİRALP - O ayrı, gümrük birliğinin mekanizmaları, ama, yani, 
sorunun çok böyle hukuki şeyine inersek, gümrük birliğinin 66'ncı maddesidir. 
Orada bir şey var yani, onun altını çizmek lazım. 

Ama, bizim görüşümüz, bunun Gümrük Birliği konusu olmadığıdır, onu tek
rarlamaya gerek duymuyorum. Yani, 1 964 Anlaşması da öyle bir yükümlülük ge
tirmemektedir. Tabii, komisyonun hukuki iddiaları, aslında geriye dönük de bir 
iddiadır. Gümrük Birliğinin imzalamış olduğunuz andan itibaren sizin bu liman
lan açmış olmanız gerekirdi diyor. Yani, ille de böyle Ek Protokolü imzalamakla 
karşılaştığımız bir yükümlülük -o yanlış takdim ediliyor kamuoyunda- değildir. 

Bizim Ek Protokol imzalanması konusunda da tutumumuz açıktır. Ek protokol 
imzalanmış, onaylanmış olsa bile, bize göre limanlar konusunu kapsamamaktadır. 
Zaten Ek Protokolün imzalanmış ve onaylanmış olmasını Türkiye'den bu aşama
da beklemek de doğru değildir, çünkü Avrupa Parlamentosu orada ortak süreci 
kesmiştir. Avrupa Parlamentosu ne yapmıştır? Türkiye'yle ilgili Ek Protokolü ka
bul etmemiştir ve kabul etmeyi de uluslararası hukuka uygun olmayan bir şarta 
bağlamıştır, yüce Meclisten bu konuda bir deklarasyon yapmamasını istemiştir. 
Bu milli egemenliğe karışmadır, bunu kabul edemeyiz. Yani, dolayısıyla, buna 
tepki olarak, Türkiye'nin de Ek Protokolü onaylamaması gayet doğaldır. Yani, 
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Türkiye'nin Ek Protokolü onaylarnamasını limanlar konusuyla ilgisinden çok 
gösterdiği tepkiye bağlamak gerekir. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iradesine dışarıdan bir müdahale söz konusudur, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bunu kabul edemez, yani Ek Protokolün onaylanmamasının esas nedeni budur, 
bunu karşı tarafa anlatıyoruz, ama biliyorsunuz işlerine gelmedikleri zaman duy
mazlar, bunu da yansıtıyorlar, ama belki toplantılarda siz bunu daha kuvvetli bir 
şekilde vurgularsanız, yani, biz, bugün Ek Protokolü onaylamış olsaydık bile, li
manlar konusunda herhangi bir şey olmazdı, çünkü bizim deklarasyonumuzda da 
açıktır, KKTC'ye zarar veren hiçbir şey yapmayacağız. Bu KKTC'ye zarar veren 
bir olaydır. 

Kaldı ki, KKTC'ye zarar vermesi nedeniyle, Rumiann Avrupa Birliğine ka
tılmasını sağlayan katılım antlaşmasının IO'uncu Protokolüne de aykırıdır, çünkü 
IO'uncu Protokolde, KKTC'nin ekonomik kalkınmasının gerekliliğinden bahse
der. Kuzeyde İzolasyon devam ederken, güneye böyle bir imkan sağlanması, as
lında katılım antlaşmasının IO'uncu Protokolüne de aykırıdır. Bunları belki yeri 
geldikçe kullanıyoruz, bunları kullanmakta yarar var. 

Tabii, teknik bu konu, müktesebatı ne kadar zamanda tamamlarız? Bizim ön
görülerimize göre, sıkı çalışırsak, bir anlamda bürokratik ve toplumsal anlamda 
dört-beş sene içinde bunu tamamlamamak için bir neden yok, Türkiye o kapasi
teye sahip, hem siyasi hem bürokratik kapasiteye sahip. Tabii, burada esas bence 
kavram eş güdüm. Eş güdümlü çalışırsak, dört-beş senede bu teknik süreci ta
mamlarız. Tabii geçiş dönemleri olacaktır, tarım, çevre gibi alanlarda. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Siyasi katılım sağlanırsa. 

OGUZ DEMİRALP - Evet efendim, yani, eş güdüm deyince her şeyi kaste
diyoruz. O dört-beş sene içinde bizcc bunu şey yaparız. 

Kamu alımlarıyla ilgili sorunuza gelince, genel olarak utility denen alanlarda, 
bu elektrik, su, enerji, ulaştırma, posta hizmetlerinde bizde bir düzenleme istiyor
lar, yasal düzenleme istiyorlar. Bu sizin dediğiniz konudan daha geniş bir konu, o 
konuda bir sorun yok. O yasal düzenlemenin bir hazırlığı içinde Türkiye, Hırva
tistan yapmış biz de yapıyoruz. O konunun müzakeresini yapıyoruz, yani müza
kerclerin devam ettiği alanlardan birisi de budur. O konunun müzakeresini Avru
pa Birliğiyle yürütüyoruz. 

Gümrük birliğiyle ilgili olarak, sizin söylediğiniz türden bir çalışma bizim 
Genel Sekrcterliğimizde yok, ama Dış Ticarcttc var mı, sorabiliriz. 

Yalnız, gümrük birliği deyince, galiba, değerli büyüğümün de ifade ettiği gi
bi, serbest ticareıle gümrük birliği konuları genellikle Türkiye'de birbirine karışı
yor, yani gümrük birliği de olmasa, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her 
halükarda bir serbest ticaret anlaşması vardır, olacaktır, bütün ... 
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YAŞAR YAKIŞ (Düzce)- Dünya Ticaret Örgütü. 

OGUZ DEMİRALP - Dünya Ticaret Örgütü de ayrı, yani bölgede herkesle 
serbest ticaret anlaşması varken, Türkiye'yle olmaması zaten düşünülemez. Bu ti
cari bir gerçek. O da olmasaydı, o zaman Dünya Ticaret Örgütü kurallan geçerli 
olurdu. O bizim çok aleyhimize bir durum olurdu, müthiş gümrük duvarları olur
du, yani çok aleyhimize bir durum yaratırdı. Dolayısıyla, serbest ticaret anlaşma
sıyla gümrük birliği arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekiyor, gümrük birliği biz
de nerede zarar veriyor ona bakmak gerekiyor. 

Takdimimim başında dediğim gibi de, gümrük birliğinin finalitesi tam üyelik
tir, tam üyelik perspektifi olmadan gümrük birliği yürümez, benim kişisel inan
cım budur, tam üyelik perspektifi olmadan gümrük birliğinin yürümesinin imkanı 
yoktur. 

BAŞKAN- Evet, değerli arkadaşlar, 5 tane daha arkadaşımızın söz isteği var. 
isterseniz, son söz olarak bu arkadaşianınıza çok kısa olarak söz vermek istiyo
rum. 

Ömer Bey, buyurun. 

ÖMER İNAN (Mersin)- Değerli Büyükclçimize teşekkür ediyorum. 

Birinci sorum, 35 fasıldan 34'ünde ilerleme kaydedildiği, 17'si, 2'si nispi ve
saire, uyumda da benzer şeyler söylediniz, bunlar nelerdir? Böyle başlıklar halin
de alayım. 

OGUZ DEMİRALP Dosyalarımza o belgeleri sunuyoruz. 

ÖMER İNAN (Mersin)- Var mı, peki. 

Sivil toplum diyaloğu konusunda mahalli olarak ne yapabiliriz? Bizler bölge
lerimize gittiğimizde o kuruluşlara ne tavsiye ederiz? 

Hibeler konusunda, yapıyı sadeleştirmek için bir çalışma, çaba var mı? Çok 
farklı kurumlar var bu hibe konusunda, siz, Hazine vesaire, tek merkezden yöne
tilme konusunda bir çaba, hazırlık var mı? 

AB müzakerelerinde sürenin durması Rum meselesiyle bağlantılı olabilir mi? 
Yani bu Rum meselesi süreci durdurabilir mi? Net olarak sizden bir cevap istiyo
rum, orada çok uzun yıllar bulunduğunuz için. 

Strateji Belgesinde, bu son çıkan "entegrasyon kapasitesi" diye bir şey geldi. 
Burada yeni kıstas lar, unsurlar nelerdir acaba? 

Bir soru da şu: Tarımsal alanda kalıntılar. Burada bir tolerans limitleri konu
luyor. Bu limitler Türkiye'de farklı, Avrupa ülkelerinde farklı, yani bizim aleyhi
mize. Mesela (X) maddesinin fılanca üründeki kalıntı miktarı Türkiye için en faz
la 2 olsun diyorlar, kendilerinde 5. Bu konuda bir çalışma var mı Tarım Bakanlı
ğı nezdinde, sizin açınızdan? 
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Son olarak da ben şunu söyleyeceğim ve görüşünüzü almak istiyorum. Kar
ma Parlamento toplantılarında, bugüne kadar, gündem nasıl belirlenirse belirlen
sin mesele 4-5 hususta düğümleniyor esas itibarıyla. Ermeni meselesi, Kıbrıs me
selesi, insan hakları, ibadet hürriyeti, deyince de Hristiyanların veya gayrimüs
limlerin ibadet hürriyeti anlaşılıyor, Ege meselesi, azınlık meselesi. 

Biz gündemi nasıl belirlersek belirleyclim hep bunlar konuşuldu bugüne ka
dar. Buradan bir adım ileri gidemiyoruz biz. Bunu nasıl aşarız? Yani, düşünüyo
rum, oraya gittiğimizde, Matsakis'in gündem ne olursa olsun söyleyeceği şey 
Kıbrıs olacaktır, Tubo'nun söyleyeceği de Ermeni meselesi olacaktır. Biz bunu 
nasıl aşarız? Yani, hakikaten bunlar niyetleri yok gibi, galiba bizi almaya niyetle
ri yok, bir sürü şeyler çıkarıyorlar. Son olarak Finlilerin çıkardığı da bunun gibi 
bir şey diye düşünüyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın İnan. 

Sayın Büyükelçim, eğer müsaade ederseniz arkadaşların toplam sorularını 
alalım, siz hepsine birlikte cevap verin zaman kazanmak için. 

Zekeriya Bey, buyurun. 

ZEKERiYA AKÇAM (İzmir)- Benim bir sorum yok, sadeec bir altı-yedi yıl 
Gümrük Birliği Dairesinde çalışmış olmam hasebiyle, bu gümrük birliği konu
sunda bir cümlem olacaktır. 

Biz gümrük birliğinden çekilmeyi tartışmak yerine, gümrük birliğinin yani 
uyum kapsamında ortak ticaret politikasının içerisinde yer almak bakımından ka
rar mekanizmalarında yer almayı tartışmamız lazım diye düşünüyorum. Eksiklik 
olan bu zaten, eğer yürümüyorsa bunun için yürümüyor, başta tekstil komitesi ol
mak üzere. Bizim buradaki eksikliğimiz, şu anda birliğin yeni Anayasasında, şu 
anda onay süreci devam eden Anayasada belirtilen 4 münhasır yetkiden 2 tanesi
ni Türkiye l/95'tc vermiş durumdadır. Bu yetkilerden bir tanesi, ortak ticaret po
litikasına uyum kapsamında sizin üçüncü ülkelerle yapmak durumunda olduğu
nuz serbest ticaret anlaşmaları veya ticari akit yapma iradesini Avrupa Birliğine 
teslim etmiş durumdadır. Ortaklık Konseyi kararıyla, l/95'1e. İkinci teslim ettiği
miz hadise de, gümrük birliği alanında, yani bir malın Hindistan'dan İngiltere'ye 
giren malla, Türkiye'ye giren mal arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla, Türki
ye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine bakılırken, gümrük birliğine, sadece Avrupa'y
la ticarete bakılmamalı, üçüncü ülkelerle de ticaretine bakılmalıdır, çünkü sizin 
Endonezya'dan bir malı alışınızla, Endonezya'dan bir malın İngiltere'ye girişi 
arasında bir fark yoktur. Bu konudaki iradeyi de, biz, zaten l/95'te devretmiş du
rumdayız. Ancak bu irade içerisinde yer alamıyoruz biz, siyasi bakımdan yer ala
mıyoruz. Neden? Mesela Azerbaycan veya Suriye bizim en yakın ülkemizken, 
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zannediyorum şu anda Meclis Genel Kurul gündeminde Mısır'la serbest ticaret 
anlaşmasının akdedilmesi meselesi var. Türkiye-Mısır. Bu neyin mecburiyeti? Bu 
1195'in 16'ncı maddesinin mecburiyeti. Serbest ticaret, ortak ticaret politikasına 
uyum kapsamında Avrupa Birliği, hangi üye ülkeyle, hangi ülkeyle dünyada ser
best ticaret anlaşması yapmışsa, siz de onu takip etmek mccburiyetindesiniz. Biz, 
Suriye'den önce, Azerbaycan'dan önce mesela, Arjantin'le, Güney Afrika Cum
huriyeti 'yle serbest ticaret anlaşması, Faroe Adaları'yla serbest ticaret anlaşması 
akdetmiş durumdayız. 

O bakımdan, buradaki eksiklik, l/95'te yapılan en büyük eksiklik, yani biz 
buradan geri adım atmak, gümrük birliğini tekrar tartışmaya açmak yerine, güm
rük birliğini daha nasıl perçinleriz, buradaki dezavantajlı durum, l/95'le sağlan
mış olan dezavantajlı durumu nasıl avantajlı bir hale getirebiliriz? Bunun anlamı 
da şudur: Biz, ortak ticaret politikası belirlenirken, ki, Roma Anlaşmasından beri 
ticaret politikası konusundaki irade birliğe devredilmiş durumdadır, topluluktay
ken birliğe devredilmiş durumdadır, biz, öbür tarafta, yani toplulukta bu açıdan 
nasıl yer atabiliriz, siyasi karar alma mekanizmasında nasıl yer alabiliriz, 
Hükıimctin, Meclisin ve hepimizin temel hedefinin bu olması gerekir diye düşü
nüyorum. 

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Ersin Bey, buyurun. 

ERSİN ARIOÖLU (İstanbul)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Genel Sekreterliğe ve çalışma arkadaşlarına, bugüne kadar yürüttüğü titiz ve 
dikkatli çalışmalar ve bize bu doğrultuda sundukları bilgiler için teşekkür ederim. 

Benim sualim basit. Elimizde Fin önerileriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Sa
yın Genel Sekreter de vurguladı, altını çizdi, bu toplantının ana konularından bi
ri ve gündeme damgasını vuracak konu Fin önerileri olacaktır denildi. Biz, bunu, 
gitmeden önce, Dışişlerinin son yaptığı ziyarette, Türk tutumu nedir, ne gibi bil
giler üretildi, bir bilgi alabilecek miyiz? Alabileceksek nasıl alacağız, ne zaman 
alacağız? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim. 

Afıf Bey, buyurun. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman) - Sayın Başkan, sevgili misafırler; benim, 
Sayın Başkanı n, Yaşar Beyin yorumuna paralel bir yorum ve sornın var. Bir tane
si, yakında bizim kongremize gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parla
menteri, Sayın Serdar Denktaş'ın partisine mensup bir parlamenter şöyle bir cüm-

443 



le kullandı, bunu teyit eder mi Genel Sekreterliğimiz? Efendim, işte ambargolar 
kalkarsa, limanlar açılırsaKuzey Kıbrıs'ta, işte birkaç yüz milyon dolarlık bir ge
tirisi var, ama buna mukabil Türkiye'deki limanlar, havaalanları açılırsa, Rumla
rın on milyar dolarları aşkın bir menfaati söz konusu, böyle dengesiz bir şey var. 
Hal böyle olunca, Kıbrıslıların burada dayatmasının esas esprisi bu mudur? 

İkincisi, 1987'ye kadar madem limanlar açıktı, bugün de tekrar ola ki açılır
sa -ben sadeec varsayım olarak söylüyorum- tabii, karşılıklı, karşı taraftan talep
lerimizin yerine gelmesi halinde, bu Kıbrıs'ı tanıma anlamına gelmediğini ifade 
etti Sayın Başkan. Siz de bununla ilgili bir yorum yapmadınız. Dolayısıyla, bura
dan Fin önerisine geliyorum. Fin önerisinde işte bir taraftan Maraş bir taraftan 
Magosa'nın iki yıllığına Birleşmiş Milletierin denetimine verilmesi, Ercan dahil 
olmuş mudur halen? Her ne kadar yazılı hale gclmemişse Ercan Havaalanının 
açılması ve bütün bunların alt alta üst üste koyduğumuz zaman, gerçekten, yani, 
Kıbrıs meselesinin gerek limanlar meselesi çözülmesi halinde dahi sizde de Ya
şar Bey gibi, işte "müzakcrelcr için sadeec bir sebeptir, dolayısıyla başka bir se
bep bulurlar" gibi bir görüş sizde de mevcut mudur? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Afif Bey. 

Onur Bey, buyurun. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, Sayın Baş
kan. 

Şimdi, işin gerçeğini söylemek gerekirse, benim kanaatimce, bütün şimdiye 
kadar konuştuğumuz konular işin ayrıntısıyla ilgilidir, Kıbrıs dahil olmak üzere. 
Çünkü, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki en önemli engel Kıbrıs 
değildir. Kıbrıs bir bahane olarak önümüze sürülüyor. Dikkat ederseniz, Türki
ye'nin üyeliğine karşı çıkan Avrupalı liderlerden hiçbiri, bugüne kadar Kıbrıs me
selesi çözülürse politikamızı değişiiririz demedi, Türkiye'nin üyeliğini değiştiri
riz demedi. Şimdi biz, üyeliğimizin önündeki gerçek engelleri göremczsck,doğru 
teşhis cdcmezsek, bütün zamanımızı ve encrjimizi bu ayrıntılara harcamış oluruz. 
Kıbrıs meselesindeki talepleri son dcreec haksızdır ve insafsızdır. O kadar insaf
sızdır ki, ben cvvclsi gün Hclsinki'de bu COSAC Toplantısına katılırken, yaptı
ğım konuşmada bunları anlattım -sizin vaktinizi almayacağım- Türkiye'nin üye
liğine karşı olan, Türkiye'ye özel statü verilmesini öngören Elmar Brok bana de
di ki: "Türkiye'ye bu kadar insafsızlık yapılamaz" dedi. Yani "bir ülke bu kadar 
aşağılanamaz" dedi ve "bu bir ültimatomdur Türkiye'ye yapılan" dedi. "Bunu 
ben şahsen reddedi yorum, basma da açıkladım rcddettiğimi" dedi. 

Şimdi, işin gerçeğini konuşmak lazım. Başka milletvekilleriyle de, başka si
yasetçilerle de görüştük, şimdi Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların gerçek sc-
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heplerini biz teşhis etmezsek ve ona karşı politikalarımızı oluşturmazsak, tcdbir
lerimizi almazsak ve devletin bütün imkanlarını, kaynaklarını bu amaçla değer
lendirmezsek, biz bu çalışmalarımızda başanya ulaşamayız. Kıbrıslı Rumlar ba
na da geldiler, dediler ki: "Biz hata yaptığımızı kabul ediyoruz." Yani, Kıbrıslı 
Rumlar bile hata yaptıklarını kabul ediyor. Ben konuştuktan sonra bir Kıbrıslı 
Rum söz aldı "Türk milletvekilinin sözlerine ben de iştirak ediyorum" dedi. "Bu 
kadar haksızlık yapamazsınız" dedi ve " bu kadar oyunun kurallarını değiştire
mczsiniz" dedi. 

Şimdi işin esası ne, işin esasına bakalım. Bazı ülkeler, maalesef, din ve kültür 
farkına bir sapiantı olarak girmişlerdir, bundan kurtulamıyor lar. Bazı ülkeler, Tür
kiye'nin büyük bir devlet olarak Avrupa Birliğine girmesine rahatsızlar, büyük 
devletler arasındaki dengeleri bozacağız. Bazı devletler işçilerin serbest dolaşı
mından rahatsız oluyorlar. Buna benzer sebepler ortadan kalkmadan, bizim bu ay
nntılarla uğraşmamızın getireceği hiçbir yer yoktur Türkiye'yi. Maalesef, biz de, 
zaman zaman bu oyunlara geliyoruz ve zamanımızı bu işlere harcıyoruz. Yanlış 
olan budur. İşin doğrusunu teşhis edeceğiz, kararlı bir politika izleyeceğiz, Türki
ye'yi engelleyen ülkelerin menfaatini engellemesini öğreneceğiz. Bunun başka 
yolu yok. Yani Avusturyalı ... Bir tck cümleye, bakın şu cümleye itiraz ediyorlar: 
"Türkiye ve Hırvatistan'la müzakerclcrin başlamasını memnuniyetle karşılar" 
cümlcsini, Fransa ve Avusturya inanılmaz bir tepki gösterdi, kesinlikle karşıyız 
dediler, koydurmadılar. Şu kadar masum bir cümleyi koydurmuyorlar. Niye? 
Çünkü, ilke olarak karşılar. O zaman, biz ne yapacağız? Biz de bu ülkelerden Tür
kiye'ye bir talep geldiğinde, bir ihale talebi vesaire, geçmiş hükümetlerin yaptı
ğını yapacağız ve vermeyeceğiz bu ihaleleri. O zaman insanlar iki kere düşüne
cek. Çünkü, zanncdiyorlar ki, biz Türkiye'ye hangi kötülüğü yaparsak yapalım, 
Türkler bize karşı hiçbir tedbir alamaz. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Şimdi 
biz bu esaslan konuşmadan ayrıntılara boğulursak, bu oyunu kaybederiz, bu ka
dar açık. Önce aramızda konuşacağız, gerçekleri tespit edeceğiz. Bakınız size ara
mızda söylüyorum, gazeteci arkadaşlarımızın da bilmesinde fayda var, çok üst 
düzeyde bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre, Türkiye'nin üyeliğine kesinlikle 
karşı çıkan bir Avrupalı siyasi lider, bunun tek scbebinin, Türkiye'nin İslamiyet'e 
doğru kayması olduğunu söylemiş. Bu ise sebep, siz Kıbrıs'ı halletmişsiniz, 
halletmemişsiniz, adamın hiçbir meselesini hiillcdemczsiniz. Yani, bunları bizim 
çok iyi aramızda konuşmamız lazım, tartışmamız lazım, tercihlerimizi koymamız 
lazım. Yoksa böyle boşuna döndürürüz kasnağımızı ve orada gene gideriz Matsa
kis'le kavga edip geri döneriz. 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Öymen. 

Değerli arkadaşlar, benim düşüncem, mutlaka bürokratlar görevlerini yapa
caklardır. Biz bu müzakereleri, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi, uygun bir şe-
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kilde, zeminde götürmezsek, birçok bahanelerde bulunabilirler. Bunu kestirip, 
göstermiş olduğunuz bu faaliyetlere gönülden teşekkür ediyorum. Tabii Onur Be
yin görüşü kişisel olarak kendisine aittir. 

Şimdi son olarak Mehmet Beye söz veriyorum, soru olarak. 

Buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET CEYLAN (Karabük)- Teşekkür ediyorum. 

Benim de küçük, teknik bir sorum olacak. Müzakerelerin tümüyle askıya alın
ması ve fasılların askıya alınıp açılmasıyla ilgili, gerçi siz değindiniz ama, ben 
netleştirmek açısından, emin olmak açısından bir kez daha istirham ediyorum. 

Biz de biliyoruz ki, müzakerelerin tümüyle askıya alınabilmesi için, üye ül
kelerin üçte 2 çoğunlukla askıya alınmasını istemeleri gerekiyor. Ancak, müzake
reler tümüyle askıya alındıktan sonra tekraren açıiabilmesi için, tüm üyeler bu se
fer, hepsinin onayı gerekiyor diye biliyorum. Bir bunu netleştirmek açısından öğ
renmek istiyorum. 

Bir de "fasıllarda gerekli şartları yerine getirilmediği takdirde askıya alınabi
lir" ifadesi kullandınız. Bir üye ülkenin istemesi durumunda fasıllar askıya alına
biliyor mu ve tekraren askıya alındığı takdirde o faslın açıiabilmesi için ne gere
kiyor, ne kadar bir üye ülkenin istemesi gerekiyor? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. 

Böylece sorular sona erdi. 

Sayın Büyükelçim, kısa ve öz olarak cevap verirseniz, memnun olurum. 

OGUZ DEMİRALP- Peki, ilk önce Ömer Beyin sorularıyla başlayayım. Si-
vil toplum diyalogu çerçevesinde yapılması gereken, yakında ihaleler başlayacak, 
yerel kuruluşların, bu ihaleleri, yani projeleri takip etmeleri, ona göre proje hazır
layıp, bizlerle temasa geçmeleri. Onun dışında çok özel bir etkinlik düşünülüyor
sa, ABİG'le de temas kurulabilir, yani, ABİG konuyu değerlendirebilir. 

İkinci konu, galiba Kıbrıs konusuydu. Kıbrıs konusuna müsaade ederseniz, 
biraz sonra daha bir şey şekilde değerlendireceğim. Ama şu anda Kıbns konusu 
yüzünden pat diye her şeyin kesileceğini düşünmek zor biraz, ama, Kıbns konu
sunun istismarının devam edeceğinden emin olabiliriz. 

Üçüncü konu, entegrasyon kapasitesi konusu. Bu bildiğimiz özümseme kapa
sitesi deyiminin yerine artık entegrasyon kapasitesi deyimi kullanılıyor. İşte daha 
anlamlı, belki de daha kibar olduğu için. Yani, bu aday ülkelerin daha beğendiği 
bir deyim, Komisyonun da beğendiği bir deyim. Dolayısıyla, Türkçe'de yanlış 
kullanıyoruz, hazınetmekten bahsediyoruz. Hazınetmek yerine artık entegrasyon
dan bahsedebiliriz. 
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Kalıntılar konusuna gelince, orada tabii ürünlerden bahsetmemiz lazım. O ta
bii, Avrupa Birliği, biz hala iç pazarın parçası değiliz, bize tabii Avrupa Birliği
nin ihracat rejimi uygulanıyor. Dolayısıyla, oradaki orantılara göre şey yapıyor. 
Onları ürünler bazında değerlendirmek lazım. Orada kalıntı eylem planları filan 
vardır bazı konularda, fındık konusunda filan. Onları ayrı belki değerlendirmemiz 
lazım. 

ÖMER İNAN (Mersin)- Mesela domatesi aldı, Avrupa Birliğine dahil bir ül
ke, bir başka Avrupa Birliği üyesine gönderdiğine, kalıntı onlardan 5 alıyoruz biz
den 2. 

OGUZ DEMİRALP- Ama Avrupa Birliği iç pazarı o, tek pazar. Biz tck pa
zarın dışındayız. Bilhassa tarım konusunda gümrük birliğimiz de yok. Sadece ara
da tercilıli ticaret rejimi var. Yani, tarım konusunda biz tamamen üçüncü tarafız. 
Ama, o konularda ayrıntılı bilgi sunabiliriz, Tarım Bakanlığıyla İstişare ederek. 

KPK'de, maalesef, tabii, ben de diplomat olarak KPK'nın böyle teknik konu
lara da el atmasını çok istiyorum. Ama, Avrupa'daki ortam bildiğiniz gibi pek 
müsait olmuyor. Korkarım ki, bu mücadeleniz KPK'da devam edecek. 

Gümrük birliği konusunda, Zekeriya Bey yok ama, verdiği bilgileri teyit ede
bilirim. Benim kanıma göre gümrük birliğinin, tabii geçmişe dönük değerlendir
mc yapmak çok kolay da, şu anda en çok sıkıntısını çektiğimiz konu 66'ncı mad
desidir. 

Fin önerileri konusuna gelince, Dışişleri sanıyorum o konuda, son gelişmeler 
hakkında bilgi sunabilir. Ben henüz kendileriyle temas etmediğim için aktaramı
yorum herhangi bir şey. Yani, yoksa aktarmaktan kaçındığırndan dolayı değil. 
Ama, kağıt üzerinde bir şey yok, olmaması da belki daha doğru. 

ERSİN ARIOGLU (İstanbul)- Bir açıklama notu alamaz mıyız Sayın Genel 
Sekreter? 

OGUZ DEMİRALP-Dışişlerinden isteyebiliriz tabi. Yani, son durum nedir, 
bir şey yapabiliriz. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman) - Finliler kağıda dökmediği için, Dışişleri de 
kağıda dökmemiş olabilir. 

OGUZ DEMİRALP -Hayır yani, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi bir spea
king not (konuşma notları) şeklinde isteyebiliriz. 

Tabii, limaniann açılması halinde ticari dengesizlik konusuna gelince, elbet
te öyle bir dengesizlik var. Yani, KKTC'nin de özellikle altını çizdiği dengesizlik 
bu. Onun için KKTC haklı olarak Ercan Havaalanın açılması üstünde duruyor. 
Kaldı ki, 26 Nisain 2004 tarihli Avrupa Birliği kararı kesindir. Orada izolasyona 
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son verilmesinden bahseder, iktisadi İzolasyon bile değil, izolasyona tümüyle son 
verilmesinden bahseder. Yani, havaalanlarının açılması da o kararın bir gereğidir. 
Yani bunu beklemek hem KKTC'nin sağlanması için çalışmakta ... 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Şu anda Finliler bunu telaffuz etmişler mi? 

OGUZ DEMİRALP- Son şeyleri bilmiyorum. Ama, onların telaffuz etmesi 
önemli değil, bizim telaffuzdan vazgeçmememiz önemli. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Hayır o ayrı bir olay. Finlilcr nereye kadar 
gelmişler, onun için. 

OGUZ DEMİRALP ·-Onu bilmiyorum, son durumu öğrenmeye çalışacağız. 

Tabiatıyla, Kıbrıs'ın bahane olduğu meselesine gelince de, belki daha önce de 
yapmaya çalıştığım bir analiz vardı .aslında Avrupa Birliği deyince 450 milyon, 
25 üye homojen topluluktan bahsetmiyoruz. Türkiye açısından ben dört grup gö
rüyorum, naçizane analizime göre. 

Bir: Türkiye'yi destekleyen bir grup var. önemli bir grup tabii. Grup deyince 
sadece ülkeler değil, siyasi partiler, şahıslar hepsini kapsıyor. 

Bir nötr olanlar var, pek fazla ilgilenmeyenler var. 

Üçüncü grup: Karşı çıkanlar var. Bu karşı çıkanları da ikiye bölebilirsiniz: Bir 
doğrudan karşı çıkanlar, bir de bahane bulup karşı çıkanlar var. 

Dördüncü grup: Tam olarak karşı çıkmasa, hatta tam üyeliğimizi destekiesc 
bile üyelik sürecimizi istismara çalışanlar var. 

Böyle bir tabioyla karşı karşıyayız. Kıbrıs konusu da üçüncü grupla dördün
cü grup arasındaki bir ittifak konusudur. Kıbrıs konusu olmasaydı, inancıma gö
re başka bir konu olacaktı. Bizim işte belki de yaptığımız görev gereği, bu konu
da mücadele edelim diyoruz, mücadeleden vazgeçmeyelim diyoruz. O mücadele
den zevk alıyoruz. Ama, karşımızdaki tablo budur. Bu tabioyu bilerek hareket et
mek gerekiyor ve mücadele etmek gerekiyor. Galiba Türkiye'nin mücadelesi de 
daha fazla. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAG (İstanbul)- Sayın Büyükelçi, bu tabloya ül
keleri yerleştirir misiniz? 

OGUZ DEMİRALP - Efendim, tabii bu değişken bir tablo. Şu anda tabii bu
nu hepimiz yapabiliriz, ülkelerden de bahsedebiliriz, siyasi partilerden bahsede
biliriz, aynı ülke içinde aynı parti içinde şahıslardan da bahsedebiliriz. Mesela Al
manya'da CDU içinde bize destek olanlar da var, karşı olanlar da var. Yani, dola
yısıyla, isimlendirmeye de gidebiliriz, ama vaktinizi almak istemiyorum. Onu da 
zaten siz de bilginiz dahilinde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Yani, destekleyenler 
açısından, ülke dediniz ... Yani, İsveç'in tutumu çok nettir, yani, çok vizyoner bir 



ülke gibi davranmaktadır İsveç. Cari Bildi'in yazdığı makale ortadadır. Yani, en 
azından İsveç'i, Cari Bildi'in makalesine olan takdirimizi bu vesileyle dile getir
miş olalım. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDA<''; (İstanbul)- Yani, tam destek veren sadeec 
İsvcç mi oluyor? 

OGUZ DEMİRALP- Hayır, İsvcç'i söyledim. Daha önemli bir kütle var: İn
giltere, İspanya ... 

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAG (İstanbul)- İtalya nerede? 

OGUZ DEMİRALP- İtalya destck veriyor. Yani tabii, o siyasi analizini ay
rıca yapabiliriz belki. 

BAŞKAN- Bir açıklama yapmamda fayda var. Helsinki'de toplantıda Onur 
Beylc birliktcydik. İkinci gün kendisi diğer işlennden katılamadı, orada Meclis 
Başkanı "Sadece Türkiye'nin Avrupa'ya karşı taahhüdü değil, ondan da daha 
kuvvetli Avrupa'nın Türkiye'ye karşı taahhütleri var" dedi. "Bunların arasına bir 
çizgiyi çekrnek her zaman dosdoğru kolay bir yol değildir" şeklinde bir ifade kul
landı. 

OGUZ DEMİRALP-Tabii tabii. Yani, bunların hepsini söylemek gerekiyor. 
Bu oyunu böyle, Avrupalılar nasıl kendi çıkarlarını kovalıyorsa, biz de kovalama
mız gerekiyor. Zaten malumu aliniz. 

Sonuncu soruya gelince, o müzakcrclcrin nasıl askıya alındığı konusundaki 
metni size takdim edebiliriz. O, müzakere pozisyonunun bir paragrafıdır. Tam bü
tün ayrıntılar aklımda yok. Ancak, burada tabii Kıbrıs konusuyla o paragrafın pek 
bağlantısı olmadığını hukukcn anlatmaya çalıştım. Daha çok Kıbrıs konusunda 
dayandıkları konu, karşı deklarasyandaki o bir cümledir, yani işte "ek protokol
deki yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu, müzakereleri n bütün seyrini etkiler" 
diye bir cümledir. O cümle çok muğlak bir cümle, mcsele odur. 

Fasılların askıya alınması da tabii teknik bir olay, siyasi bir olay değil. Diye
lim kamu alımlarında bir faslın açılmasını sağlayacak bir mevzuat ve uygulama 
meydana getirdiniz. Ancak, fasıl açıldıktan sonra, iki-üç sene sonra bu sefer onun 
gerisine düştünüz. O zaman, oy birliğiylc, komisyonun tavsiycsi üzerine faslı as
kıya alabilirler. 

MEHMET CEYLAN (Karabük)- Oy birliğiyle mi? 

OGUZ DEMİRALP - Oy birliğiyle oluyor, çünkü normal kurallar geçerli 
oluyor. Ama, komisyonun tavsiyesi olduğu için orada bir sorun çıkmaz. Çünkü, o 
teknik konular. Fasılların askıya alınması daha çok teknik konulardır. Son strate
ji belgesinde de bu konuda üç-dört paragrafvar zaten. Ama,teknik şartların yeri
ne getirilip getirilmemesiyle ilgili bir konudur onlar. 
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Efendim, galiba bütün sorulara cevap vermeye çalışmış oluyorum. 

BAŞKAN - Sayın Büyükclçim çok çok teşekkür ediyorum bu detaylı açıkla
malarınız için. 

Değerli arkadaşlar, teşrif ettiğiniz için ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyo
rum, uzun zamandır beklettik, sağ olun. 

Kapanma Saati: I 3.47 

--0--
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 13.43 

BAŞKAN: Başkan Vekili Ali Rıza ALABOYUN 

BAŞKAN VEKİLİ: Onur Başaran ÖYMEN (İstanbul) 

SÖZCÜ: Öner GÜLYEŞİL (Siirt) 

KA TiP: Nevin Gaye ERBATUR (Adana) 

--O--

BAŞKAN - Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli basın mensubu arka
daşlarımız; bildiğiniz gibi, zaman zaman, değişik kurumlardan, Komisyonumuzu 
ilgilendiren konularla ilgili brifingler, bilgiler alıyoruz. Avrupa Birliği Genel Sek
reterliği de en yakın çalıştığımız kurumlardan biri. Avrupa Birliği süreci içerisin
de, derin kurumsal hafızası olan, bu konularda bilgisi olan, kendilerinden sürekli 
Komisyonumuzda yararlandığımiz tccrübeli bürokratlar ve arkadaşlarımız. 

Bugün kendilerini, Avrupa Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Büyükelçi Oğuz 
Demiralp'i ve bürokral arkadaşlan misafir ediyoruz. Burada Türkiye ve Avrupa 
Birliği ilişkilerindeki mali iş birliği boyutu konusunda bize bir sunumda buluna
cak. 

Ben sözü kendilerine bırakıyorum, geldikleri için de teşekkür ediyorum. 

OGUZ DEMİRALP (Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Büyükelçi)- Çok teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Bir kez daha AB Uyum Komisyonunun misaliri olmaktan zevk ve onur du
yuyoruz. Komisyonun çalışmalanna yardımcı olmak her zaman bizim için önce
likli bir görev niteliğini taşımaktadır. Bu vesileyle ... 

MUSA SJVACIOGLU (Kastamonu)- Bize not olarak vermeniz de mümkün 
mü Sayın Genel Sekreter? 

OGUZ DEMİRALP- Tabii, tabii efendim. Zaten yolladık, önceden de yolla
dık. 

Efendim, tekrar, yeniden başlamama müsaade ederseniz, AB Komisyonunun 
misaliri olmaktan zevk ve şeref duyuyoruz. AB Komisyonunun çalışmalanna 
yardımcı olmak Genel Sekreterliğimizin öncelikli görevleri arasındadır. Bu ba
kımdan, bu yapacağımız takdirnin ve vermeye çalışacağımız bilgilerin sizlere 
gerçekten yararlı olacağını ümit ediyoruz. 

Bu vesileyle belirtmek istediğim bir husus var. Birkaç gün önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ABGS 'nin 2007 bütçesini kabul etti. Komisyonunuz vasıtasıy
la Meclise bu vesileyle teşekkürlerimizi sunarız. Bütçe konuşmaları sırasında Ge
nel Sekreterliğimiz Meclis üyelerinin mültefit ifadelerine konu oldu. Bu mültefit 
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ifadeler dolayısıyla da özellikle şükranlarımızı belirtmek isteriz. Hem değerli mil
letvekillcrimizin cömert ifadeleri bizi memnun etti, ama, buna ilaveten şunun da 
altını çizmek isterim: Sadece bize yöneltilen cömert ifadeler değil, aynı zamanda 
yöneltilen ve yöncltilebilecek eleştiriler de bizim için çok önemlidir. Meclisin 
yönlendirmelerinden her zaman güç alacağız, çünkü, Avrupa Birliği yolu dediği
miz aslında Türkiye'nin reform yolu olan yolda Meclis öncü kuvvettir. 

Bunları söyledikten sonra bugünkü konumuza geçmek istiyorum müsaade 
ederseniz. Tabiatıyla, Komisyonun talimatı üzerine bugün Avrupa Birliğinin ma
li yardımları konusunda bir takdim hazırladık. Avrupa Birliği ile Türkiye arasın
daki ilişkilerin en önemli veçhelerinden birisi de mali iş birliği konusudur. Mali 
iş birliği konusu kabaca aslında üçe bölünür. Birincisi Türkiye'nin topluluk prog
ramiarına katılmasıdır, ikincisi Türkiye'nin Avrupa Yatırım Bankasıyla yaptığı iş 
birliğidir, üçüncüsü de Türkiye'nin Avrupa Birliğinin sağladığı hibelerden yarar
lanmasıdır. Topluluk programiarına katılması ve Avrupa Yatırım Bankasıyla iş 
birliği ayrı ayrı konulardır. Dilcnirse o konularda da ileride daha çok takdirnde 
bulunabiliriz. Bilhassa topluluk programlan konusunda bir takdim enteresan ola
bilir. Çünkü, aşağı yukarı 13 ya da 14 kadar Avrupa Birliği topluluk programına 
katılıyoruz. Bu da Avrupa Birliğiyle kurmuş olduğumuz ilişki düzeninin zengin
liğini gösteren bir sayfadır. 

Bugün üstünde duracağımız konu ise, sırf Avrupa Birliği kaynaklarından sağ
lanan hibelerin Türkiye'de nasıl kullanıldığı ve kullanılmasının öngörüldüğü yö
nündedir. Bu konuda, konunun uzmanı olarak Daire Başkanı değerli mesai arka
daşım Sayın İnci Ataç bir sunuş yapacak. Daha sonra sorularınızı almaya çalışa
cağız. Tabiatıyla, bu vesileyle başka konularda güncel gelişmelerde de sorularınız 
olursa onlara da elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız, ama, ilk ön
ce, müsaade ederseniz, bu takdimle başlayalım. 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. 

İnci Hanım, buyurun. 

İNCi ATAÇ (AB Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Daire Başka
nı)- Efendim, ben de iyi günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Müsaade ederseniz, öncelikle, Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımların 
genel çerçevesini sunarak söze başlamak istiyorum. Sayın Genel Sekreterim Bü
yükelçi Oğuz Demiralp de bahsetti. AB mali yardımlan deninee, aslında, bir yan
dan hibeler, bir yandan Avrupa Yatırım Bankası krcdileri ve bir yandan da toplu
luk programları, hepsini birlikte anlamak gerekiyor. Bugün özellikle üzerinde 
durmak istediğim konu, bizim Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyo
nunda yürütülen hibelere yönelik çalışmalar. 
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Baktığımız zaman mali yardımların gelişimine üç ayrı dönem görüyoruz AB 
mali yardımlarının Türkiye'de kullanılmasına ilişkin olarak. 1999 Hclsinki Zirve
si de bunun için bir dönüm noktası. Çünkü, bu zirveden evvel Avrupa Birliği ma
li yardımlarından Türkiye yararlanıyor, fakat, bir üçüncü olarak MEDA Programı 
kapsamında mali yardımlarından yararlandığını Türkiye'nin görüyoruz. 

İkinci dönem adaylık statüsünün tanınmasıyla beraber katılım öncesi mali 
yardımların kullanıldığı dönem, aday ülke statüsüyle kullandığımız mali yardım
lar dönemi. Bu da 2002-2006 dönemini kapsıyor. Üçüncü dönem ise, aslında ka
tılım öncesi programlama aracının da oluşturulması ve yeni bütçe dönemiyle bir
liktc yeni bir program kapsamında Türkiye'nin mali yardımlardan yararlanacağı
nı görüyoruz. 2007-2013 dönemi aynı zamanda Türkiye'nin müzakere sürecini 
kapsayacak bir dönem. Bunun için yeni bir perspektifle ve yeni bir anlayışla ma
li yardımları kullanacağımız bir dönem de başlamak üzere şu anda. 

Ben özellikle ikinci ve üçüncü dönemler hakkında kısaca genel çerçeveyi çiz
mek istiyorum bugün. Biliyorsunuz, 1999 Hclsinki Zirvesiyle beraber AB tarafın
dan Türkiye için katılım öncesi mali yardıma dair bir çerçeve tüzük yayımlanmış
tı. Bu yayımlanan tüzük çerçevesinde de bunun Türkiye'ye mali yardımların kul
lanımına yönelik olarak getirdiği birtakım sonuçlar var. Bunlardan birincisi AB 
mali yardımının yapısı ve öncelikleri değişti 1999'dan itibaren ya da tüzüğün çı
kış tarihi olan 2001 'den itibaren diyelim. Birincisi bu. İkincisi de, Türkiye'ye sağ
lanan mali yardımların kullanımı için merkezi olmayan yapılanma, bizim "DIS" 
dediğimiz sistem kuruldu. Bu sistem bütün aday ülkelerde ve üye ülkelerde de 
olan bir sistem. Merkezi olmayandan kasıt da, projelerin yönetimi, projelerin ve 
programların yönetimi merkezden, yani, Brüksel' den değil, ülkelerin kendileri ta
rafından yapılıyor. Biz de bu sistem içerisinde mali yardımları kullanıyoruz. Yal
nız, aday ülke olduğumuz için yaptığımız çalışmalar halii komisyonun son değer
lendirmesine, son onayına tabi. Üye olduktan sonra da bu yetki tamamıyla Türki
ye'ye geçecek. 

Genel çcrçcvcyi, öncelikieric ilgili genel çcrçcvcyi çizmek gerekirse, mali 
yardımları adaylık sürecinde kullanırken, yani, 2002-2006 döneminde kullanır
ken Türkiye için çizilen bir çerçevenin içerisinde, uyum çerçevesinin içerisinde 
mali yardımları kullandık. Özellikle bu uyurnun neyi ifade ettiğine biraz değin
mek istiyorum, uyum, çünkü, çok geniş bir ifade tarzı. Buradan anlaşılan, önce
likle müktesebat uyumudur. Müktesebat uyumuna, yani, AB'yle olan mükteseba
tımızın, Türk müktesebatının AB'ye uyumlu hale getirilmesi için yapılan çalış
malar, buna ek olarak gerekli idari kapasitesinin oluşturulması mali yardımların 
üçte 2'sini kapsadı geçmiş dört yıl içerisinde. Üçte 1 'lik bir kısmı ise ekonomik 
ve sosyal uyum projeleri için kullanıldı. Ekonomik ve sosyal uyumdan kastedilen 
de, Türkiye için özellikle bölgesel kalkınma projeleri, KOBİ'lere yönelik proje
ler ve sınır ötesi iş birliği anlaşıldı. 
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Tabii, bu mali yardımların öncelikleri derken bizim referans aldığımız birta
kım belgeler de var projeleri oluştururken. Katılım ortaklığı belgesi, Ulusal Plan 
ve Ulusal Plana ek olarak DPT tarafından hazırlanan Ön Ulusal Kalkınma Planı 
ve ilerleme raporları bu projelerin oluşturulmasında bizim çerçevemizi oluşturan 
dokümanlar. 

Merkezi olmayan yapılanmaya gelince, merkezi olmayan yapılmanın ana hat
ları projelerin yönetilmesinin birbirleriyle yakın ilişkili fakat bağımsız birimler 
tarafından yürütülmesini öngörmesi. Özellikle Ulusal Mali Yardım Koordinatö
ründen bahsetmek gerekiyor. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Türkiye'ye ayrı
lan mali yardımların programlamasının genel koordinasyonundan sorumlu. Ayrı
ca, bu projelerin sektörel bazda izlenmesi ve sistemin tamamının koordinasyonu
nun yapılması Ulusal Mali Yardım Koordinatörünün görevleri arasında. 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak tanımladığımız işlev ise projelerin uy
gulama sürecindeki yetkiyi ifade ediyor. Buna ek olarak, Avrupa Birliğinden ge
len ... 

OGUZ DEMİRALP -Özür dilerim, Ulusal Yardım Koordinatörü AB Genel 
Sekreteri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi de Hazine Müsteşarı. 

İNCi ATAÇ- Ulusal Fon Hazine Müsteşarlığımız içerisinde oluşturulmuş bir 
birim. Ulusal Fon'da AB'den gelen paralar Ulusal Fon'a yatırılıyordu ve Ulusal 
Fon tarafından talep edilen paralar Ulusal Fon'daki hesaba aktarılıyor. Üçüncü 
ayak bu. Dördüncü ayak Program Yetkilendirme Görevlisi dediğimiz, bizim mer
kezi finans ve ihale biriminin yönetiminin ifade edildiği işlev. Bütün kontratların 
yapılması, raporlama, ihalelerin yapılmasından sorumlu olan birim de Program 
Yetkilendirme Görevlisiyle birlikte hizmet veren bir birim. 

Tabii, bütün sistemin iç ve dış denetime tabi tutulması da söz konusu. İç de
netim Hazine kontrolörleri tarafından, dış denetim ise Sayıştay tarafından yapılı
yor imzalanan mutabakat zabıtları uyarınca. Buna ek olarak, sistemde, doğal ola
rak, bir de projelerin ve programların faydalanıcısı olan kurum ve kuruluşlar var. 
Bunlar da, daha ziyade, ağırlıklı olarak kamu kuruluşları, çünkü, projeler mükte
sebat uyum projeleridir ağırlıklı olarak. 

Biraz da Türkiye'ye ayrılan rakamlara değinmek istiyorum bu yıllar itibany
la. 2002'de 126 milyon euro, 2003 'te 144 milyon euro, 2004'te 250 milyon, 
2005'te 300 milyon ve 2006'da 500 milyon euro Türkiye'ye ayrıldı. Tamamı pro
jelendirdi, projeler ve programlar olarak tanımlandı. Bunlar çerçeve büyük proje
lerdir, biraz sonra ifade etmek istediğim projeler. 2006'dan sonraki döneme iliş
kin bütçe büyüklüklerini ise daha sonra ifade edeceğim tekrar. 

Yine geri dönersek adaylık dönemine, katılım öneesi adaylık dönemine, 2002 
yılında oluşturulan 18 projenin uygulamalan tamamlanmış bulunuyor. 2003 yılın-
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da 28 tane projemiz var idi. Bunlar da tamamlanmak üzere, pek çoğu da tamam
landı. Çünkü, başlangıç ve bitiş yılları çok kesin tarihieric belirlenmiş durumda. 
Bu mali yardımların kullanımında böyle birtakım sınırlamalarımız da var. 

2004 yılı programının da uygulamaları başladı, şu anda sürüyor. Hatta, pek 
çoğu da tamamlanmak üzere de diyebilirim. 2005 yılı için uygulamalar başlamış 
bulunuyor. Finansman anlaşmasının imzalanması biraz gecikti, o nedenle uygula
malar da biraz gecikti, ama, şu anda başladı ve sürüyor uygulamalar. 

2006 yılı programlaması için ise dört ayrı finansman anlaşması imzalandı. Bi
rincisi, kuş gribi nedeniyle çok acil bir proje paketi oluşturuldu ve ilk olarak o ta
nımlanan bir proje oldu. İkinci olarak "sivil toplum diyaloğu" başlığı altında ye
ni bir çalışma başlattık komisyonla beraber -daha ileride detaylarını vermeye ça
lışacağım- ve birinci pakette oluşan on tane projenin de fınansman anlaşması im
zalandı. İkinci paketin, 35 projeden oluşan ikinci paketin fınansman anlaşmasının 
imzalanmasını bekliyoruz ocak, şubat aylarında, mümkün olan en kısa zamanda 
imzalanacaktır diye düşünüyorum fınansman anlaşması da. 

Programlamayla ilgili, süreçle ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Bu çer
çeve projelerin oluşturulması süreci şöyle bir süreç: Yani, hiçbir şekilde kamu ku
ruluşları proje hazırlayıp Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine yollamıyorlar. Ön
celikle, genellikle eylül ayında ya da bu bazen ağustos ayında, Avrupa Birliği Ge
nel Sekreterliği bütün kurumlara bir yazı yollayarak onlardan proje fikirlerini is
tiyor; ama, uyum için proje fikirleri, müktcscbat uyumu ve idari kapasiteye yöne
lik proje fikirlerini talep ediyoruz ve ekonomik sosyal uyuma ilişkin olarak. Bu 
fikirler bize geldikten sonra, bunlar, proje sahibi kurumlar, Mali İşbirliği Komite
si ve Avrupa Komisyonu Ankara Delegasyonunun birlikte yaptığı çalışmalar so
nunda değerlendiriliyor ve uygun görülen projelere ilişkin olarak da çalışma 
grupları oluşturuluyor. Yedi-sekiz ay süren çalışmalardan sonra, proje fikirleri ko
misyonun onaylayacağı bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra, Ulusal Mali Yar
dım Koordinatörü tarafından Avrupa Komisyonuna iletiliyor. Mali İşbirliği Ko
mitesi içerisinde de bu projelerin oluşturulmasında başrolü oynayan Mali İşbirli
ği Komitesinin içerisinde de Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Başkanlığında 
Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye 
Bakanlığı yetkilileri görev alıyorlar. Yani, bir ortak çalışmanın ürünü olarak orta
ya çıkıyor proje teklifleri. 

Mayıs ayında, aşağı yukarı mayıs ayında, biz komisyona tekliflecimizi ilettik
ten sonrada komisyonun kendi iç süreci başlıyor, ilkten, bir komisyon kararı çıkı
yor, arkasından Phare Yönetim Komitesi dediğimiz, üye ülkelerden olan bir ko
mitenin onayına sunuluyor bizim paket. Bu bir formalite gerçi, ama, her ne olur
sa olsun, bir onaydan da geçiyor bütün paket. Arkasından da finansman anlaşma
sı imzalanıyor. 
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Yani, proje paketlerini oluşturmaya başladığımız tarihten, aşağı yukarı bir bu
çuk yıl sonra ancak finansman anlaşması imzalanıyor ve projelerin uygulama sü
reci başlıyor. 

2002-2006 döneminde ne tip projeler yaptığımızın genel bir değerlendirmesi
ni yapmak gerekirse, bu dönem Türkiye için, özellikle siyasi kriterler ve Adalet, 
İçişleri bakımından da çok önemli olduğu için, aşağı yukarı yüzde ll 'i mali yar
dımların, bu konuda oluşturulan projeler için kullanılmış. Bölgesel kalkınma ve 
bölgeler arası farklılıkların giderilmesi için oluşturulan bölgesel kalkınma proje
leri yüzde 12'lik bir miktar tutuyor. Çevre projeleri yüzde 10, tarım ve balıkçılık 
yüzde 9 ve dağılımı görüyorsunuz. 

Topluluk programları önemli bir kısmını kaplıyor. Çünkü, Türkiye' nin, katıl
dığı topluluk programları için bir katkı payı ödemesi gerekiyor. Ödeyeceği bu kat
kı payının bir kısmını biz hibelerden kullanıyoruz, yani, hibeleri bu iş için de kul
lanabiliyoruz. Geçmişte, bu Topluluk programiarına katılırken önemli bir kaynak 
oldu hibeler. 

Şu anda yürütülmekte olan proje ve yürütülecek olan proje sayısına gelince, 
hala MEDA yardımlarından uygulamaları süren projeler var, hepsi tamamlanmış 
değil. Çünkü, geç başladıkları için hala uygulamaları sürüyor. Örneğin, Milli Eği
tim Bakanlığının üç büyük projesi -ki, toplam miktarları 180 milyon civarındadır, 
MEDA dönemine ait- bu projelerin uygulamaları sürüyor. Katılım öncesi mali 
yardım kapsamında da -2006 dahil- 170 tane projemiz var. Yani, şu anda 192 ta
ne çerçeve proje, büyük projenin uygulamaları Türkiye'de sürrncktc. Toplam bü
yüklükleri de 1 milyar 234 milyon euro civarında, şu anda uygulamakla olan pro
jeler açısından baktığımız zaman. 

Projelere çok delayına girrnek istemiyorum, ama, büyüklükler hakkında, mü
saade ederseniz, bilgi verrnek istiyorum. Örneğin, adalet, içişleri projeleri, oluş
turulan adalet, içişleri projelerinin toplam tahsisat, AB tahsisatı 63 milyon euro 
civarında. Aynı şekilde "Siyasi kriterler" başlığı altında başlatılan projeler 48 mil
yon euro civarında bir büyüklüğe tekabül ediyor. 

Tarım ve balıkçılık konusunda da önemli büyüklükler var. Tarım ve balıkçı
lık konusunda oluşturulan projeleri belki üç gruba ayırmak mümkün. Birincisi, 
müktescbat uyumuyla ilgili bu konudaki, örneğin veterinerlik müktescbatı ya da 
bitki sağlığı ya da organik tarım konusunda Türk mevzuatının AB'yc uyumlu ha
Ic getirilmesi için önemli projeler oluşturulduğunu görüyoruz, birinci konu bu. 
İkincisi, gıda güvenliği konusunda çok önemli projeler oluşturulmuş durumda, 
uyumu sağlamak amacıyla. Üçüncü alan da özellikle hayvan hastalıkianna yöne
lik önemli kaynakların kullanıldığını görüyoruz tarım ve balıkçılık konusunda. 
2006 hariç toplam tahsisat 61 milyon euro, ama, 2006'da ayrılan rakamları da 
koyduğumuz zaman, bu, 130 milyon euro civarında bir büyüklük oluyor. 
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Çevre projeleri: Yine Türkiye için çok önemli bir alan çevre. Çevre konusun
da yapılan projeler uyum projeler idi şimdiye kadar ve bu uyum amacıyla da ge
rekli hazırlıkların yapılmasını sağlayan projclcrdi. Buna ek olarak, 2005 yılından 
itibaren, pcydcrpcy, belediyelerimizin altyapı ihtiyaçlarını da finanse edebilme 
imkanı doğuyor. Tabii, bunun için belcdiyclerimizin bize başvurması falan söz 
konusu değil. Burada, Devlet Planlama Teşkilatımız ve Çevre Bakanlığımızın or
tak yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen öncelikler doğrultusunda projeler 
bize iletiliyor. Şu anda MEDA döneminden olan bir Urfa içme suyu projemiz var. 
Ayrıca, Çanakkale ve Kuşadası Katı Atık Yönetimi projelerimiz mevcut. Buna ek 
olarak, Nevşehir ve Tokat'ta içme suyu projeleri 2006 yılı içerisinde başlatılacak. 
Ayrıca, Kütahya, Bitlis ve Amasya'nın da katı atık yönetimi projeleri 2006 pakc
tinin içerisinde yer alıyorlar. Yani, şu anda, aşağı yukarı 8 bclediycmize ait altya
pı projesi de finanse ediliyor. 

Ekonomik sosyal uyum, biraz evvel de bahsetmiştim, bölgeler arası farklılık
ların azaltılması amacıyla bölgesel kalkınma projelerini ifade ediyor. Ayrıca bu
na ek olarak, KOBİ'lerin desteklenmesi için oluşturulan oldukça önemli imkan
lar var. Özellikle KOBİ'lerin kredi imkanlarından yararlanılabilmesi için destek
lenmesini amaçlayan projeler mevcut. Buna ek olarak, sınır ötesi iş birliği proje
leri ve istihdama yönelik önemli projeler de ekonomik ve sosyal uyum projeleri
nin başlığı altında yer alıyorlar. Önemli bir bölümü AB tahsisatı olarak, 252 mil

yon aşağı yukarı, ekonomik ve sosyal uyum projeleri için ayrılmış durumda. 

Efendim, bu bahsettiğim projeler -192 proje demiştim ve örnekler vermeye 
çalıştım- bunlar, aslında çerçeve projeler, büyük projeler. Bu projelerin bazıları
nın altında bir alt başlık olarak hibe programları var. Yani, bir yanıyla bir büyük 
proje, örneğin bir istihdam projesi, istihdam konusundaki müktcsebat uyumunu 
içeriyor, birinci alt başlığı bu. İkinci alt başlığı, bu konuda idari kapasitesinin 
oluşturulmasını içercbiliyor. Üçüncü alt başlığı ise, bir hibe programı olabiliyor. 
Hibe programı olduğu zaman, toplumun çeşitli kesimleri mali yardımlardan ya
rarlanma imkanı buluyorlar, hibclerdcn. Bu da tcklif çağrıları aracılığıyla yapılı
yor. Örneğin, istihdam projesi kapsamında Türkiye geneli için bir teklif çağrısı 
yapılıyor. Bu tcklif çağrısında, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve yerel yöne
timlerin istihdamı geliştirmeye yönelik projelerinin finanse edileceği duyurulu
yor. Bunun üzerine, bütün ilgilenen herkes proje hazırlayıp iletcbiliyor Merkezi 
Finans ve ihale Birimine. O projeler değerlendiriliyor ve finansman imkanına ka
vuşuyorlar. 

Yani, çerçevenin, büyük projenin altında, toplumun çeşitli kesimlerine yönc
lik hibe imkanları da var. Özellikle bölgesel kalkınma projeleri bu şekilde yürü
tülüyor. Ama, bölgesel kalkınma projelerine ek olarak çevre konusundaki bazı 
projeler var. Onlarda da bu şekilde imkanlar var. Sınır ötesi iş birliği projeleri var. 
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Sağlık konusunda bazı projeler var. Hepsi hibe imkanlarından, toplurnun çeşitli 
kesimlerini yarariandırmaya yönelik. 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- Özel kişiler de dahil mi? 

İNCi ATAÇ- Hayır efendim, bu KOBİ'ler. Ama, özellikle sivil toplum kuru
luşları ve yerel yönetimlerin küçük ölçekli projeleri bunlar. Yerel yönetimler için, 
aşağı yukarı, maksimum yüksekliği 300 bin euro olarak ifade edebiliriz. Ama, 
STK'lar için ve KOBİ'ler için 100 bin euro, maksimum büyüklüğü projenin. Ya
ni, ufak projeler, ama, Türkiye'de ses getiren projeler. 

Geçmişte, belki biliyorsunuzdur, aktif iş gücü piyasasına yönelik bir proje 
vardı. Türkiye genelinden yapılan bu tcklif çağrısına 1.500 tane tcklif geldi, pro
je teklifi geldi. Bunlardan, yapılan değerlendirme sonucunda, ancak, 250 tanesi 
finanse edile bildi, çünkü, kaynaklarımız kısıtlıydı. Proje çok başarılı bir projeydi. 
Onun için, İŞKUR, bu projenin devamı için tekrar bir proje teklifi hazırladı, bu 
onaylandı. Türkiye'nin genelinde değil, ama, seçilen bazı illerde -2006 yılı prog
ramının içerisinde yer aldığı için 2007 yılında duyulacaktır kamuoyunda diye dü
şünüyorum, uygulamaları başlayacaktır- büyük bir projemiz daha mevcut. 

Çok kısa değinmek istiyorum bu projelerin yararlarına. Bazen küçük bir pro
jenin çok önemli etkileri olabiliyor. Bu, MEDA kapsamında geliştirilmiş olan 
AB-Türkiye İş Merkezleri Projesi. Pilot iller olarak da Gaziantep, İzmir ve İzmit 
seçilmiş. Burada amaç, KOBİ'lerin desteklenmesi, yani, KOBİ'lerin gelişmesi 
için onlara teknik yardım verilmesi ve bunun için de ABiGEM denilen merkez
ler oluşturulması bu üç ilde. 18 milyon euro civarında bir proje. 

Proje tamamlandıktan sonra TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği) bir etki 
değerlendirmesi yapıyor projeyle ilgili olarak. Etki değerlendirmesinin sonuçları 
çok çarpıcı. Türkiye' nin ... Yani, Türkiye'nin değil tabii, aslında belki de "Türki
ye" demek daha doğru. Çok önemli etkileri var KOBİ'lere bu projenin. Bir kere, 
55 milyon euroluk bir ekonomik etki yarattığı yapılan analizin sonuçlarından bi
ri. Yani, harcanan her 1 euro için 3 euroluk bir katma değer sağlanmış durumda. 

Sonuçları o kadar etkileyici ki, Türkiye Odalar Borsalar Birliği tekrar bir pro
je oluşturdu. İkinci proje, 2006 yılı kapsamında değerlendirildi, yani, uygulama
ları 2007 sonunda başlayacak. Yeni projede de pilot iller, yine TOBB tarafından 
seçilen pilot iller, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya ve 
Malatya. Yani, iş hayatının yoğun olduğu iller diye düşünüyorum. 

2006 yılı programlama çalışmalarına da kısaca değinmek istiyorum. Finans
man anlaşması imzalanmadığı için diğer sunuma dahil etmedim. Burada önemli 
bir miktar, yine, siyasi kriterler için oluşturulan projelere ayrıldı. Önemli bir mik
tar, yüzde 20'si sivil toplum diyalogu çalışmaları için ayrıldı. Yüzde 30'u, yine 
müktesebat uyumudur ve yüzde 30'u da tekrar ekonomik ve sosyal uyum amacıy
la kullanılacaktır bu programın. 
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Dört tane ayrı fınansman anlaşmasından bahsetmiştim. Çok detaylara girmek 
istemiyorum ama, sivil toplum diyalogu, en önemli yeni bir çalışmanın başlangı
cı olduğu için belki kısaca değinmektc yarar var. Bundan böyle, her yıl "Sivil 
Toplum Diyalogu" adı altında bir proje de olacak. Bu projenin ana hattı ya da bu 
programın ana hattı, Türkiye'deki bazı kuruluşlar ya da bazı konularda görev ya
pan bazı kuruluşlarla Avrupa'daki benzerlerini bir araya getirip bir ortak çalışma 
zemini hazırlamak. Bunun için 2006'da hazırladığımız projenin beş tane alt baş
lığı var. Birincisi, üniversitelerin ortak çalışmalarını finanse etmeye yönelik, ya
ni, Türk üniversiteleri ile Avrupa üye ülkelerindeki üniversitelerin ortak çalışma
larını. İkinci ayağı, yerel yönetimlerin ortak projelerini finanse edecek. Üçüncü 
ayağı, meslek kuruluşları, örneğin ziraat odaları ya da mimar odalarının ortak ça
lışmalarını finanse etmeye yönelik. Dördüncü ayağı, gençlik, gençliğin projeleri
ni ya da gençlik kuruluşlarının ortak projelerinin ortak finansmanı. Beşinci ayağı 
da tercüme. 

Dediğim gibi, bu, sadece 2006 paketinde olan, şimdi, 2007'de çok başka ta
nımlar oluşturmak mümkün olabilecek. Örneğin, kültürel faaliyetler ya da spor 
faaliyetleri ya da işte engellilcre yönelik çalışmalar gibi. 

Ben projelerin detaylarına girmeyeceğim demiştim. O yüzden, müsaadcnizlc, 
bunları geçiyorum. 

Tabii, mali yardımların programlaması ve projelerin oluşturulmasıyla iş bit
miyor. Avrupa Birliği, bir anlamda, verdiği her kuruş paranın da arkasında. Bu 
projeleri uygulamak, yürütmektc oldukça zor. Hem çerçeve projelerin uygulan
ması zor. Çünkü, çok katı bir ya da sıkı bir denetleme, raporlama sistemi mevcut. 
Ama, hem de toplumun çeşitli kesimleri bu projelerden yararlandıkları zaman 
zorlana da biliyorlar. Çünkü, onlar da denetime tabiler. Örneğin, Kelkit'te bir ha
lıcılık projesi, çok küçük bir proje olabiliyor ama, bu proje, yine, AB'nin deneti
mine tabi. Tabii, ilgili kurum aracılığıyla bu denetimler yapılıyor. 

Bütün mali yardımların izlenebilmesi için altı tane sektörümüz var, altı sektö
rel izleme komitemiz var. Bu komiteler aracılığıyla durumu takip etmeye çalışı
yoruz. Proje sahibi kurumlar, ki, bunlar yine çerçeve projeler, büyük projeler. Se
nede iki kez izleme raporları hazırlıyorlar, bu izleme raporlarını sunuyorlar, tartı
şıyoruz ve daha sonra bu izleme raporlarını da göz önünde bulundurarak, bağım
sız bir değerlendirme ekibi, her sektör için bir değerlendirme raporu hazırlayıp 
not veriyor, her sektör için ve en sonunda, bu değerleııdirme raporlarının sonuç
ları da bir araya gelerek, Türkiye'nin her yıl bir değerlendirme notu verilmesi söz 
konusu. Son dört yıldır yeterli not alıyoruz. Bir ortak izleme komitemiz var. Yıl
da bir kere toplanıyor ortak izleme komitesi, üst düzeyde toplanıyor ve mali yar
dımların kullanımını denediyor ya da denetliyor demeyeyim, ama, değerlendiri-
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yor. Bu değerlendirmenin sonucu da, dediğim gibi, son dört yıldır yeterli; fakat, 
en ufak bir aksaklık bunu yetersiz hale de getirebilir, dikkatli olmak gerekiyor di
ye düşünüyorum. 

Proje tekliflerine ilişkin duyumlar, teklif çağrıları yapıldığı zaman, toplumun 
çeşitli kesimlerine yönelik tcklif çağrıları yapıldığı zaman, bunların izlenebilece
ği internet sayfaları ... Çünkü, sadeec buradan izlcncbiliyorlar. Bunun bilinmesin
de yarar var. 

İkincisi: Tabii, sadeec teklif çağrıları değil, projelere yönelik ihaleler de takip 
edilmesi önemli bir konu. ihaleler Europeaid sayfasından takip edilebiliyor, ayrı
ca, Merkezi Finans ve ihale Biriminin sayfasından da bunları takip etmek gereki
yor. Çünkü, önemli mali yardımlarla ilgili çok önemli bir husus da şu: Sadece 
projeler, programlar değil, ama, bunların ihaleleri de önemli ve 1999 Hclsinki 
Zirvesinden sonra, Türkiye, sadeec Türkiye'deki değil, ama, Avrupa Birliği üye
si ve aday ülkelerdeki ihalelere de katılabilme imkanına kavuştu. Yani, Türk şir
ketler, inşaat ve danışmanlık şirketleri, Avrupa aday ülkelerinde ve üye ülkelerin
de ihalelere katılabiliyorlar. O yüzden, bunların takibi çok önemlidir. 

Çok değinmek istemiyorum ama, bildiğimiz bir gerçek de var. 2002-2006 dö
neminde Türkiye'ye ayrılan miktarlar yeterli midir? Hayır, değildir. Bunu hepi
miz de görüyoruz pek tabii ki. Ama, bir yandan da ayrılan yardımların en iyi şe
kilde kullanılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 

Yeni döneme kısaca değinmek istiyorum. Çünkü, 2007'ylc birlikte !PA dönc
mi başlıyor. Katılım öncesi mali aracın kullanımına yönelik bir takım hazırlık ça
lışmalarımız var. Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı, adı. Bütün programları bir 
araya topluyor, yani, geçmişte ISPA, SAPARD diye ... 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Bir önceki tabioyu geri alabilir misiniz. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Aslan payını Polonya almış. 

İNCi ATAÇ- Tabii, o yüzden çok karşılaştırmak da kolay değil. Ama, yani, 
bir büyüklük, bir bilgi vermesi açısından ... Tabii, bu çeşitli şekillerde yorumla
mak da mümkün olabiliyor. 

Geçmişte aday ülkeler ISPA ve SAPARD gibi yatırım araçlarını kullanırlar
ken, yeni dönemde 2007 döneminde, bu, tck bir enstrüman altında, IPA altında 
toplandığını görüyoruz. !PA, Türkiye için önemli bir cnstrüman. Çünkü, aday ül
keleri yapısal fonların kullanımına hazırlama amacı da güdüyor. Yani, sadeec bu 
IPA aracılığıyla mali yardımları kullanmıyoruz, ama, aynı zamanda, mali yardım
ları bu enstrüman aracılığıyla kullanırken, bir yandan da Türkiye'deki yapıları ve 
kurumları, ilgili kurumları, yapısal fonların kullanılabilmesi için bu kurumlarda 
gerekli altyapıyı oluşturmak için de IPA 'yı bir araç olarak görmek mümkün. 
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Bütçesi ı ı ,5 milyon euro. Kapsadığı ülkeler, aday ülkeler, Türkiye, Hırvatis
tan, Makedonya. Ama, potansiyel aday ülkeler de IPA kapsamında mali yardım
lardan yararlanabileeekler. 

Alt başlıklarına biraz değinmek istiyorum !PA 'nın: Birincisi, ilk alt başlık 
"Kurumsal kapasite." Kurumsal kapasite oluşturulmasına yönelik ilk alt başlığı 
IPA'nın. Bunun içerisinde siyasi kriterler, adalet, içişleri, müktesebat uyumu, bu
na ilişkin olarak idari kapasite oluşturulması, sivil toplum kuruluşlarına destek ve 
sivil toplum diyalogu gibi konular yer alacak. 

"Kurumsal kapasite" başlığı, önümüzdeki üç yıl içerisinde mali yardımlardan 
aslan payını alacak olan bölüm. Yani, aşağı yukarı, mali yardımların üçte 2'si, 
ama, giderek de daha azalan bir oranda kurumsal kapasite amacıyla kullanılacak 
önümüzdeki üç yıl içerisinde. 

İkinci alt başlık, "Bölgesel ve sınır ötesi iş birliği": Şu anda Bulgaristan 'la yü
rüttüğümüz bir sınır ötesi iş birliği var. Bunun daha genişletilmesi söz konusu, 
Karadeniz, Akdeniz Havza Programları gibi. Ama, onunla ilgili çalışmalar sürü
yor, henüz kesinleşmiş bir şey yok. 

OGUZ DEMİRALP-İnci Hanım, birinci başlıkta koordinatör ABGS ... 

İNCi ATAÇ-Evet efendim. Ben, Ulusal Yardım Koordinatörü ABGS genel 
koordinasyon, ama, buna ek olarak kurumsal kapasitenin koordinasyonu da yine 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğindc. 

Sınır ötesi iş birliği için ise, bir bizim Yönlendirme Komitemiz var. Dışişleri 
Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Devlet Planlama Teşkilatının or
tak çalışmaları. Zaman zaman, TİKA 'nın da bu teknik çalışmaları yürütmek için 
bu gruba dahil olması söz konusu olacak. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul) - Milletvekillerinin iş birliği de buna 
dahil değil mi? 

İNCi ATAÇ -Sınır ötesine mi? 

Üçüncü alt başlık, "Bölgesel kalkınma." Bölgesel kalkınma diyoruz ama, as
lında, bu alt başlıkta büyük yatırım projelerinin finansmanı söz konusu olabile
cek. Birincisi, çevre konusundaki alt yapı projelerinin finansmanı, ikincisi, Ulaş
tırma Bakanlığı ulaştırma konusundaki projelerin finansmanı, üçüncüsü de bölge
sel rekabeti artırmak amacıyla Sanayi Bakanlığının sorumluluğunda yürütülecek 
bir alt başlık. Burada da bölgeler arası rekabetin güçlendirilmesi amaçlanıyor. 

Ama, maalesef, önümüzdeki üç yıl içerisinde, biz, bölgesel kalkınma için, da
ha doğrusu, yatırım projeleri için çok da büyük bir kaynak ayrılmadığını görüyo
ruz. Aşağı yukarı üçte 1 'i mali yardımların, bölgesel kalkınma için ayrılmış du

rumda. 
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İnsan kaynaklan da ona benzer. İnsan kaynakları konusunda da istihdam ve 
eğitim projelerinin finansmanı söz konusu olabilecek. Gerekli çalışmalar, Çalış
ma Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kurumların hepsinin katılımıyla sürdü
rülüyor. 

Tabii, üç yıl için bu mali yardımları kullanabilmek için de operasyonel prog
ramlar hazırlanıyor ilgili kurumlarımızın başkanlığında, Çalışma Bakanlığı, Çev
re Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı gibi. Fakat, hepsinin bir 
genel koordinasyonunun yapılması da söz konusu takdir edeceğiniz gibi. O ne
denle de, Devlet Planlama Teşkilatı, bu sektörlerin koordinatörü olarak ve yatırım 
projelerini içeren bu sektörlerin koordinatörü olarak !PA çerçevesinde önemli bir 
sorumluluğa sahip. 

Beşinci başlık, "Kırsal kalkınma." Kırsal kalkınma ise, tamamıyla bu süreç
ten farklı olarak yürüyor. Çünkü, burada yapılan hazırlıklar 2009 yılına kadar sü
recek. Yani, 2007-2009 yılları arasında kırsal kalkınma ya da çiftçilerimizin di
rekt olarak hibelerden yararlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanamayacağı 
için, ancak, 2009'dan sonra bu konudaki finansman imkanlarından yararlanmaya 
başlayacağız. 

Biraz da büytiklüklere değinmek istiyorum, ne kadar miktarların ayrılacağı
na. Gelen en son bilgi bu, komisyondan elimize, 2007, 2008, 2009 ve 2010 itiba
nyla. Gördüğünüz gibi, büyük bir miktar 2007'de kurumsal gelişme için. Ama, 
bu, peydcrpey biraz yer değiştirerek bölgesel kalkınmaya doğru kayıyor. 201 O'a 
geldiğimizde, bölgesel kalkınma konusunda, daha doğrusu, yatırımlar konusunda 
daha büyük payın ayrıldığını görüyoruz. 

BAŞKAN- İnci Hanım, biraz hızlandırabilir miyiz. 

İNCİ ATAÇ- Efendim, bitmek üzere, hatta belki bitti. Çünkü, Avrupa Yatı
rım Bankası krcdilerine çok fazla değinmeme de gerek yok. Çünkü, bunlar Hazi
ne Müsteşarlığımızın Başkanlığında ... 

OGUZ DEMİRALP-O konularda ayrı bir brifing veririz, diğer yatırım ban
kaları ve Topluluk programları konusunda özellikle ayrı bir brifing sunarız. 

İNCi ATAÇ- Bu kadar efendim benim sunumum. 

OGUZ DEMİRALP- Efendim, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Av
rupa Birliğiyle bu mali iş birliği genellikle, Avrupa Birliği ilc Türkiye ilişkileri
nin en azından kamuoyu tarafından pek bilinmeyen bir yönü, ama, olumlu sayı
labilecek bir yönü. Her ne kadar, rakamlar Türkiye gibi bir ülke için büyük gö
zükmüyorsa da çok rasyonel kullanıma tabi olan rakamlar ve kullanıldıkları yer
lerde gerçekten yarar sağlıyorlar ve olumlu gelişmelere de yol açıyorlar. Yerel dü
zeyde de bu tür projelere büyük ilgi olduğunu görüyoruz, projelerle ilgili toplan
tılara geniş katılım olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde projeleri daha 
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iyi tanıtmak gerekiyor. Proje yapıcı, proje yapmayı öğretmek gerekiyor sivil top
lum örgütlerine ve kamu yönetimine. Bunlar için biz eğitim programı başlattık. 
Projelerin çok sıkı kriterleri var. Dolayısıyla, bu kriterleri yerine getirrnek için de 
proje yapmayı öğrenmek gerekiyor ve bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği
nin aday ülkelere ayırrnış olduğu miktarın, aşağı yukarı yüzde 70'inin Türkiye ta
rafından kullanılması öngörülüyor. Bu yüzde 70'i en iyi şekilde kullanabilmemiz 
için, proje üretiminde daha çok beceri kazanmamız gerekiyor. Genel Sekreterliği
mizin bundan sonraki dönemde üstleneceği işlevlerden birisi de bir anlamda pro
je yapma becerisi kazandırmak olacaktır. Tabii, bu konuda Uyum Komisyonuyla 
da yakın iş birliği içinde olmayı isteriz. 

Biz burada takdimimizi bitiriyoruz. Gerek bu konuda gerek diğer başka ko-
nularda olabilecek sorularımza cevap verrnek isteriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Oğuz Bey. 

Şimdi, arkadaşianınıza söz vereceğim. Arkadaşlarım düğmeye basabilirler bu 
arada; bilgisayarımız otomatik olarak onu kendisi sıraya alacak. 

Bu arada da müsaade ederseniz, ilk soruyu ben sorayım. Şimdi, şöyle bir ka
naat var toplumda: Sanki Türkiye, Avrupa Birliğinin bu tür programiarına çok 
katkıda bulunuyor, fakat, bunun karşılığında hiçbir proje sunmadığı için çok az 
yararlanıyor gibi bir kanaat, kullanarnıyar diye bir kanaat var. Buna da bir açık
lık getirirseniz teşekkür ederim. 

OGUZ DEMİRALP-Müsaade ederseniz, ona ben cevap vereyim. 

Kamuoyundaki kanaat, Topluluk programlarıyla, hibe programlarının birbiri
ne karıştırılmasından doğuyor. Kamuoyundaki kanaatİn temelinde "Altıncı Çer
çeve Programları" dediğimiz, Topluluk programına katılımımızdan dolayı doğan 
izienim vardır. Doğrudur, bu, Altıncı Çerçeve Programına, aşağı yukarı, 200 mil
yon euroluk bir katılım payı ödedik. Fakat, yararlanma oranımız yüzde 20'yi an
cak buldu. Dolayısıyla, o kamuoyunun izlenimi oradan doğuyor. Ama, bu Toplu
luk programıdır, ayrı bir konudur, hibelerle ilgisi yoktur. Hibelerdeki kullanma 
oranımız hayli yüksektir. Zaten kullanma oranı bize bağlı bir konudur. Proje üre
tebildiğimiz ölçüde bunları kullanabiliriz. Ama, kamuoyunda tabiatıyla tekniği 
işin bilinmedi ği için, Topluluk programlarıyla hibeler birbirine karıştırılı yar. Do
layısıyla, genel bir izienim doğuyor. Ama, sizin sözünü ettiğiniz konu, tamamen, 
topluluk programları ve özellikle Altıncı Çerçeve Programıyla ilgilidir. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Oğuz Bey. 

Musa Bey. 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Benim öğrenmek istediğim, Romanya, Bulgaristan bir de Polonya'yı da gör
dük, Türkiye'yle miktarları arasında büyük de bir fark var. Bu, bizim müzakere 
tarihi almamızdan sonraki, yani, potansiyel bir aday gibi, o gözle baktıkları için 
mi bizim alacağımız miktar düşük? Veya eğer biz müzakere tarihi almamış olsa 
idik, bu görüşmelerimiz başlamasa idi, aynı yardımları alacak mı idik? Hangi ta
rihten itibaren mesela bu yardımlar başladı? 3 Ekim 2005'ten itibaren mi veya da
ha öncesinden bu kabil yardımlar var mıydı? 

Bir de, müzakere tarihi aldıktan sonraki toplam projelere ne kadar para alıyo
ruz biz, o, rakam olarak da belli midir? Ben, bunu öğrenmek istiyorum. 

OGUZ DEMİRALP - Şimdi, tabii, bu konu bizim statümüzlc ilgili tarafı da 
var, çünkü, biz adaylık statüsünü geçen bütçe dönemi içinde elde ettik, geçen büt
çe dönemi başlamadan önce elde etmedik. Dolayısıyla, aradaki farkın bir nedeni 

de bu. 

Aday olduğumuzdan sonra tedrici bir artış görüldü. En son üç senede de aşa
ğı yukarı -onun rakamlarını tekrar veririz- 1 milyar 200 milyon euro'luk bir mik
tara ulaştı bize verilen hibe miktarı. Bundan sonraki döneme bakarsak, 2007-2013 
dönemine bakarsak, dediğim gibi, aday ve potansiyel aday ülkeler arasında en 
fazla pay Türkiye'ye ayrılmış durumda ya da öngörülmüş durumda. Projelere 
bağlı tabii. Proje üretemezsek ondan da yararlanamayız. Ama, dediğim gibi, yüz
de 70'i kadar Türkiye için öngörülüyor. 

BAŞKAN - Teşekkürler 

Onur Bey, buyurun. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok yaradan
dık. Arkadaşlarımızı kutluyorum, çok kapsamlı bir hazırlık yapmışlar. Ne yazık 
ki, bugün Dışişleri bütçesine denk geldi. Onun için, biz ayrılıp bir an önce aşağı 
inmek zorundayız. 

Şimdi, bir iki konuyu, aklımıza gelen bir iki soruyu dile getirmek istiyorum. 
Madde bir: Bir kere, genel olarak Türkiye'nin üyelik sürecinde Avrupa Birliğinin 
bu mali katkılarının rolü ne? Şimdi, bakıyoruz zirve kararına, oradan çıkan anlam 

şu: Eğer Türkiye üzerine düşen bütün reformları yapsa, bitirse bile, Avrupa Birli
ği mali reform yapmadan Türkiye'yi üye yapmayacaklar. "2014 yılından önce 
üye olamaz" demelerinin altında bu yatıyor. Öyle anlaşılıyor ki, bu mali katkılar 
meselesi bizim üyelik sürecimizin en önemli unsurlarından biridir. 

Şimdi, Avrupa Birliğinin kendi belgesine göre, etki belgesine göre, biz bugün 
üye olsaydık 11,5 milyar euro yılda para alacaktık. Bu para yok. Avrupa Birliğin
de bu para yok. Bütçeyi yeterli miktarda artırınama konusunda prensip kararları 
var. Yani, biz her şeyi bitirip bugün üye olacak olsak, bizim üycliğimizi finanse 
edecek bütçe artışını sağlamaları hukuken mümkün değil. O bakımdan da biraz 
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gee iktiriyorlar bizim üycliğimizi ve bu arada Avrupa Birliği başka bir karar aldı -
daha doğrusu, Dünya Ticaret Örgütünün aldığı kararı uygulayacaklar- o da tarım 
sübvansiyonlarının önümüzdeki on yılda süratle azaltılması. 

Şimdi, bu bizim alacağımız 11,5 milyar euro'nun 8,5 milyarı tarım sübvansi
yonu. Yani, siz Türkiye'nin üyeliğini on sene gcciktirirscniz zaten bizim çiftçinin 
alacağı para kalmayacak veya çok az alacak. Yani, o bakımdan, bizim bunları çok 
iyi değerlendirmemiz lazım, izlememiz lazım. Yani "bize ne verilirse bizim için 
makbul dür, işte, on sene sürecek, normaldir, zaten daha önce hazırlanamayız" fi
lan demek bence çok yanlış, çok yanıltıcı. Yani, belli ki, Türkiye'yi geciktirmek 
isteyenlerin temel unsurlarından biri Türkiye'nin üyeliğini finanse etmekteki im
kansızlıkları, çaresizlikleri veya istcksizliklcri. Bunu görelim. 

Madde iki: Diğer adaytarla Türkiye'yi kıyaslarken "şu andaki adayiara veri
lecek paranın yüzde kaçı Türkiye'ye verilecek" çok anlamlı bir kıyaslama değil, 
çünkü, bizden başka topu topu bir tek Hırvatistan var, bir ucundan da Makedon
ya var. Eğer kıyaslayacaksanız, şu son genişlemede giren ülkelerle kıyaslayacak
sınız, bu on ülkeye kaç para verildi? 

Şimdi, bakıyorsunuz, altı yıllık süre için altı tane Orta ve Doğu Avrupa ülke
sine Avrupa Birliği fonlarından, artı üye ülkelerin milli bütçelerinden, artı onların 
desteğiyle diğer kaynaklardan sağlanan katkı, hibe 86,5 milyar curo'dur. O ba
kımdan, yani, bize yapılan yardımın ne kadar yetersiz olduğunu burada görüyor
sunuz. Kaldı ki, şimdi açıklanan rakamlara bakıyoruz, Türkiye'nin ycdide 1 'i bü
yüklüğündeki Bulgaristan bile Türkiye'nin 2 misli katkı alıyor. Türkiye'nin üçte 
1 'i büyüklüğündeki, Türkiye'den neredeyse 2,5 misli küçük Romanya'nın aldığı 
para bize verilcnin 3 misli. Yani, burada hiçbir adalet yok. Bu neden kaynaklanı
yor? Yani, bizim müzakere gücümüz mü yeterli olmadı, tczlcrimizi mi savunama
dık, siyasi karar mıdır, kamuoyu desteği mi alamadık? Yani, bunun bir sebebi ola
cak. Yani, Avrupa Birliğinde usul size her verilene Ya Rabbi şükür demek mi, 
yoksa, bunun mücadelesini yaparak hakkımızı almak mı? Belki ki, hakkımızı ala
mamışız. 

Üçüncüsü, bu yardımların dağılımı. Şimdi, bu yardımların dağılımında biz ne 
kadar söz sahibiyiz? Yani, parayı ben veririm, projeleri de ben tespit ederim mi 
diyorlar bize, yoksa biz mi sunuyoruz? Biz sunuyorsak eğer projeleri, o zaman bi
zim tercihimiz -benim şahsen önerim o- bu projeleri Avrupa Birliğine sunmadan 
ourada bir tartışmaya açarsanız, burada hepimizin bilgileri, birikimleri, tecrübele
ri var, ülkenin ihtiyaçlarını görüyoruz ve burada bunları tartışırız. Mesela, şimdi, 
dcrnin birçok ilimizin ismini gördük tabloda. Benim yakında, kısa bir süre önce 
ziyaret ettiğim ve en çok yardıma ihtiyacı olan, en çok yatırıma ihtiyacı olan ille
rin hiçbirinin adını görmedim. Ne Van'ın adı var ne Hakkari var ne Bitlis var me
sela. Ağrı'dan bir tek yerde bahsediliyor. Niçin öyle? Yani, şu sırada, çevre pro-
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jesiyse, belki Türkiye'nin en acil çevre projesi Van Gölü Projesi. Van Gölü ölü
yor. Yanlış bir yatınmla oraya arıtma tesisleri yapmışlar, göl 1 metre yükselince 
bütün arıtma tesisleri elden gitmiş. Şu anda bütün çevredeki yerleşim birimlerinin 
kanalizasyonu Van Gölü'ne akıyor, göl ölüyor. Yani, bir proje yaptıracaksanız 
çevrede bunu yaptıracaksınız. 

Bütün yardımların yüzde 20'si sivil toplum diyaloğuna gidiyor. Bu neyin ne
si? Yani, Türkiye'nin en acil ihtiyacı bu mudur? Yüzde 20'sini sivil toplum diya
loğuna verrnek son derece düşündürücü. Kaldı ki, bu sivil toplum diyaloğundan 
neyi anlıyoruz biz? Bakıyoruz, nerede Atatürk'e söven birisi çıksa, nerede Türki
ye'nin değerlerine söven birisi çıksa, altından hemen Avrupa Birliğinden aldığı 
katkılar çıkıyor. Yani, burada bir tuhaflık görmüyor musunuz? Kim seçiyor bun
ları? Sivil toplum diyence kim seçiyor? Bunu seçen kim? Biz mi seçiyoruz, biz 
mi öneriyoruz? 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- Bunun somut örneği var mı? 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Var işte. En son işte bu Atilla Yay la 473 bin eu
ro katkı kalmış bunlardan. Yani, o bakımdan, adam kalkıyor, Atatürk hakkında 
söylemediğini bırakmıyor, bakıyoruz arkasında bunlar. 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- Devlet Planlamanın veya Avrupa Bir
liği Genel Sekreterliği kanalıyla mı? 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Hayır canım, hayır. .. Şimdi, yani, bir tek örnek 
değil. Yani, siz de biliyorsunuz Caren Fogg'un marifetlerini. İşte, ne kadar devle
timize, ülkemize, Hükfımetimize hakaret eden insan varsa onlara mektup yazıyor, 
işte "yaz şöyle makale, faturayı bana yolla" diyor. İşte bu yayınlandı, siz de bili
yorsunuz. Şimdi, bu insanları mı finanse mi ediyorlar Türkiye 'ye yapılan yardım
da? Yani, bunu kim tayin ediyor, kimden denetliyor, kim tercih ediyor, kime yar
dımcı olacaklar? Mesela, diyelim ki TEMA Vakfına beş kuruş yardımları var mı 
veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğine beş kuruş yardımları var mı, başka 
bir çevre kuruluşuna beş kuruş yardımları var mı? Yani, bizim gördüğümüz, bun
ları tercihleri son derece anlamlı bizim açımızdan ve bizi gerçekten rahatsız ede
cek. Türkiye'ye ne kadar haksızlık yapan kuruluş varsa en yakın dostları bunlar. 
Yani, bu bizi çok rahatsız ediyor, bunu çok açık söylemek zorundayım. Yani, dev
letimizin değerlerine, gerçekten, ortak değerierimize karşı kim hücum ediyorsa, 
bakıyorsunuz, arkasında bunların finansmanı. Ya bunlar var ya Soros var. Yine 
Türkiye'yi çok rahatsız eden araştırmalar yapan bir kuruluşa 1 milyon dolar veri
yor Soros senede. Değil mi? Niye başkasına vermiyor? 

Yani, bunlar tuhaf şeyler. Üstelik, bizim bu kadar acil ihtiyaçlarımız varken, 
Türkiye'de en acil ihtiyaçlarımız dururken, siz bütün paranın yüzde 20'sini bun
lara veriyorsunuz. Tuhaf şeyler. 
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Şimdi, bunları niçin söylüyorum? Şunun için: Eğer bu projeler sonuçlanma
dan önce, Avrupa Birliğinin paraları nereye tahsis edilecek konusu kararlaştırıl
madan önce lütfedip bizlerle danışırsanız bizim de bir söyleyeceğimiz laf olur. 
Aksi takdirde, biz sadeec alıcı taraf oluruz, ne verirlerse "eyvallah" deriz ve on
dan sonra da bizi rahatsız eden tablolar çıkar ortaya. Yine de arkadaşianınıza çok 
teşekkür ederim, bizi aydınlattılar. Şimdi gidip biraz da ... 

İNCi ÖZDEMİR (İstanbul)- "Bizlere danışarak" derken ... 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Yani, Komisyonumuza, mesela, AB Uyum Ko
misyonuna, ilgili başka komisyonlarına Meclisin. Çevre Komisyonu var. 

BAŞKAN - Onur Bey, rica etsem topadar mısınız. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Topariadım zaten, gidiyorum. Çevre Komisyo-
nuna ... Mecliste bir sürü komisyon var. Yani, bizlere danışırsanız ... 

BAŞKAN - Cevabı alın da öyle gidin. Cevabını versin Oğuz Bey de ... 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Cevabını versin. Pek veremez kolay kolay. 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- Cevaptan önce, benim aklıma gelen bir 
şeyi için izin verir misiniz. İnci Hanım'ın şeyinde de ben bir ara soru sormuştum, 
demiştim ki: Tüzel kişiliği haiz olan kurumlara mı veriliyor, projeleri onlar mı ya
pıyorlar, yoksa özel şahıslara da veriliyor mu manasında söylemiştim. Ama, ora
dan aldığım cevapta bu sadeec tüzel kişiliği haiz olan kooperatiflerdir, dernekler
dir, vakıflardır vcsaire. O Sayın Yayla'nın aldığı kişisel bazda mı aldı, bir demek 
midir, vakıf mıdır nedir, onu bilmiyoruz. Biraz daha somutlaştırırsak herhalde ... 

OGUZ DEMİRALP- Tabii, tabii efendim ... 

BAŞKAN- Tamam, ben Oğuz Bey'e sözü veriyorum. 

Buyurun Oğuz Bey. 

OGUZ DEMİRALP - İsterseniz hemen cevap vereyim. Efendim, Komisyo
nunuza danışmak bizim için lütuf değil bir görevdir. Ben bu takdimi yapabilmek 
için bir buçuk senedir ısrar ediyorum, ancak bir buçuk sene sonra bana bu fırsatı 
verdiniz. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul)- Bizim günahımız. 

OGUZ DEMİRALP - Sizin günahınız maalesef. 

Sivil toplum diyaloğu konusunda da her an size takdim yapmaya, sizlere da
nışmaya her zaman hazırız. Her zaman şunu !ekrarlıyorum: Sizin ernrinizde çalış
mak, Komisyonun emrinde çalışmak bizim için bir zevkli görevdir. Her konuda 
size danışırız, telkinlerinizi şey yaparız. Hiç öyle bir şeyimiz yok, bilakis İstekii
yiz bu konularda, size danışmak ve iş birliği yapmak için istekliyiz. Sivil toplum 
diyaloğu konusunda özelikle istekliyiz, çünkü, bunu daha önceki toplantılarda da 
açtım, sivil toplum deyince bunu Parlamentodan bağımsız yürütmek imkansız, 
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toplumun temsilcisi Parlamento çünkü. Dolayısıyla, en çok telkin ve öneri alaca
ğımız alan sivil toplum alanıdır. Dolayısıyla, yani, uygun görürseniz sivil toplum 
konusunda da ayrı bir takdim yaparız, orada da ayrı bir şeyleriniz i ... Bunu daha 
önce de teklif etmiştim, yineliyorum. Dolayısıyla, bizim için bir lütuf değil her 
zaman zevkli bir görev olacaktır sizi dinlemek. Onun özellikle altını çizeyim. 

İkinci husus, o şahıs hakkında geçen burada maruzatta bulunduğumda, hem 
şifahi hem yazılı bilgi sunmuştum. Onu tekrarlayayım. O şahsın aldığı kredinin 
Türk makamlarıyla ilgisi yoktur, DİS sistemine geçmeden, yani, merkezi olma
yan sisteme geçmeden önce komisyonun doğrudan verdiği bir bağıştır. Hatta, o 
konuda yazılı bilgi de sunmuştum projeler hakkında. Türk makamlanyla hiç ilgi
si olmayan, komisyonun bir tercihidir. 

ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Türk makamlarından bahsetmedim ben, yani, 
Avrupa Birliğinin tercihinden bahsettim. Hep öyle insanları tercih ediyorlar. Bil
miyorum. Avrupa Birliği bunu niye yapıyor diye soruyorum, bizim makamlar ni
ye yapıyor demiyorum. 

OGUZ DEMİRALP - Üçüncüsü, bu projeler, tabii, Avrupa Birliğinin bize 
birçok konuda haksızlık yaptığı doğrudur, bu konuda da çeşitli çift standartiara 
maruz kaldığımız da doğrudur, onlarda hiçbir şüphe yok. Fakat, işte, bu yardım
lardan yararlanmamak da elimizde. İstersek reddedcbiliriz, ama, bu yardımları, 
tabii, Dünya Bankasının ya da IMF'in yardımlan gibi görmemek lazım. Kalkın
madan ziyade bunlar AB müktesebatına uyum yardımlandır. Bize projelerin sağ
ladığı en büyük yarar, AB standartlarını öğrenme ve bu standartları uygulama için 
zemin yaratma imkiinı sağlamaktadır. Mesela, bugün yaptığımız bir toplantıda 
Sermaye Piyasası Kurulu bir projelerini anlattı ve proje sonucunda belli bir yasal, 
yeni yasa değişikliğine geçeceklerini anlattı. Demek ki, projenin faydası nedir? 
Avrupa Birliğinde o konuda olan normları öğrcniyorlar, uygulamaları öğrcniyor
lar ve o uygulamalar bazında da Türk mevzuatında değişiklik yapıyorlar. Onun 
için, bizim projelerden beklentimiz Türkiye'nin özellikle kendi ihtiyaç duyduğu 
alanlarda reform çabalarına bir destek olmasıdır. Bunun ötesinde büyük bir bek
lentimiz yoktur. IMF ve Dünya Bankası kaynaklan ilc Avrupa Birliği kaynakları 
aynı kategoriden değildir. Onları bir arz etmek istedim. Tabii, her konuda ... 

ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Bizim aldığımız payın bu kadar düşük olması 
bizim pazarlık gücümüzün azlığından mı geliyor, yoksa, başka insanların pazar
lık gücünün yüksek olmasından mı? 

OGUZ DEMİRALP - Hayır. .. Şimdi, tabii, aldığımız payın bu kadar düşük 
olmasının başka siyasi nedenleri var. Bir kere, her şeyden önce, Avrupa Birliği 
konusunda bizim çok geç davranmamızdan da geliyor. 1 970'li yıllarda girscydik 
bu işe çok daha değişik olacaktı. 

468 



İkincisi, üycliğimizin masrafı konusuna gelince -sizin konuşmanızda dile ge
tirdiğiniz bir husus- tabii, bizim Avrupa Birliğinin bütçesinde çok artış olmaya
cak. Avrupa Birliğinin bugünkü bütçesi aşağı yukarı 125-130 milyar euro'luk bir 
bütçe. Bu bütçeye biz üye olduğumuzu varsayarsak kendi gayrisafi milli hasıla
mızın yüzde 1 'i, yüzde 1 ,5'u kadar katkı yapacağız. Bunun karşılığında da gayri
safi milli hasılamızın yüzde 4'ü kadar bölgesel fonlara talep imkiinımız olacak. 
Dolayısıyla, her sene Avrupa Birliğinden bckleyebilcccğimiz miktar gayrisafi 
milli hasılamızın yüzde 2,5 'u kadar olacak. Bu bölgesel fonlardan olacak. 

Tarım konusuna gelince, sizin de huyurduğunuz gibi, dünyada tarım konusu 
değişiyor. Tabii, 2013'tcn sonra Avrupa Birliği de tarım alanında pek fazla kendi 
ülkelerine destck olmayı öngörmüyor. Ama, bu dünyanın gerçekleri. Bu tarım 
fonlarından ve bölgesel fonlardan yararlanamıyorsak, tabii, biz l970'li yıllarda 
bazı fırsatları kaçırdık. Tarih acımasız, ödetiyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Oğuz Bey. 

Afif Bey, buyurun. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Onur Bey gittiği için genel hususlara dcğinmeyeceğim, daha çok pratikte ne 
yapmamız gerekir, neler yapılmalı, ona birkaç soruyla değinmek istiyorum. Fa
kat, ondan önce teşekkür ediyorum, gerek Genel Sckrcterimize, Sayın Büyükel
çimize, İnci Hanım 'a, Daire Başkanımıza çok teşekkür ediyorum vermiş oldukla
n bilgiler için. 

Şimdi, her ne kadar biz hibe programlarını konuşuyorsak da, topluluk progra
mıyla ilgili de bilgi geçti ve Sayın Büyükelçi de 6. Çerçeve Programı 'nın yeterin
cc kullanılmadığını, ancak yüzde 20'sinin kullanıldığını ifade ettiler. 

Bir, bir defa, 6. Çerçeve Programı devam ediyor mu? Eğer ediyorsa, daha faz
la katkı alabilmemiz için, daha fazla programdan istifa edebilmemiz için neler 
yapmamız gerekir veya bu benzer programlardan daha fazla istifade edebilmemiz 
için ne yapmamız gerekir? Biz proje mi ürctcmiyoruz? Daha fazla doğru proje 
ürctcbilmemiz için halkımıza, vatandaşlarımıza, yerel yönctimlerimize, sivil top
lum örgütlcrimizc, KOBİ'lerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Sorulanından bir ta

nesi bu. 

İkincisi, 2006 hibe programıyla ilgili çağnlar yapıldı mı ve ne zaman yapıla
cak? 2007'ylc ilgili çağrılar 2007 yılı içinde mi, yoksa 2008'c mi sarkacak? Bu
nunla ilgili yine vatandaşlarımiz nasıl istifade edebilirler? Her ne kadar siz orada 
web sayfalarını verdiniz, ama, sonuç itibanyla biraz daha somut olarak insanları
mızı yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. 
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Biraz da gerçek hayata dönersek, ben bir belediye başkanıyım veya sivil top
lum örgütünün yöneticisiyim. ilirnde veyahut da örgütümün bulunduğu mahalde 
sivil toplum örgütümün yapmak istediği bir çalışma var, o yörenin ihtiyacı olan 
bir çalışma ve bunun için de Avrupa Birliği fonlarından istifade etmek istiyorum. 
Nereden başlarnam lazım, ne yapmam lazım? Adım adım bunu çok kısa bir şekil
de bize izah ederseniz memnun olacağız. 

Son sorum: Yine sizlerden aldığımız bilgiye göre, bu bizim yörede, güneydo
ğuda, özellikle Batman, Diyarbakır, o çevrelerde maalesef geçtiğimiz ay yaşanan 
sel felaketi sonrası bir miktar hibenin Avrupa Birliği tarafından sağlandığını, tah
sis edildiğini bilgi almış bulunuyoruz. Bununla ilgili biraz daha detay bilgi verir 
misiniz. Miktar nedir, nasıl kullanılacak, ne zaman kullanılacak ve ne tür proje
lerde kullanılacak? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- İnci Hanım, buyurun ... 

OGUZ DEMİRALP-Birinci soruya, müsaade ederseniz, ben cevap vereyim. 

6. Çerçeve Programında, tabii, tek ölçüt paranın geri dönüşü değil. O aynı za-
manda bilim ve araştırma Avrupa'sına katılma programı. Bizim yüzde 20'lik ge
ri dönüşümüz aslında diğer aday ülkelerle ve birçok üye ülkeyle eşit bir geri dö
nüş. Ama, o programlara katılmakla kendi bilim dünyanızın sağladığı bir eğitim 
imkanı var. Bir de bir üst ligc yükscliyorsunuz, o imkan var. Dolayısıyla, o açı
lardan da bakmak lazım. Onu heba olmuş para olarak görmemek yönünde bir eği
lim varsa o açılardan bakmak lazım. 

7. Çerçeve Programına gelince, onun hazırlıkları yapılıyor. Orada da Türki
ye'nin belli bir katkı payı olacaktır. Onları görüşmeleri yapılıyor. İşte, o katkı pa
yı da, iki üç sene sonra, gelişmelere göre gözden geçirilecek bir katkı payı ola
caktır. Ama, dediğim gibi, bilim ve araştırma Avrupa'sı kuruluyor bir anlamda. 
Türk bilim dünyasını da bunun dışında bırakmamak gerekiyor. Sanıyorum, dev
letimizin, Hükümetimizin temel güdüsü budur, yani, bilim ve araştırma Avru
pa'sına katılmak. Tabii, bunun için proje üretimi konusunda eğitim faaliyetleri 
TÜBİTAK tarafından sürdürülüyor. 

Öbür sorulara İnci Hanım cevap verebilir. 

BAŞKAN- İnci Hanım, buyurun. 

ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt)- Sayın Başkanım, benim soracağım sorular da ay
nı konularla ilgili olduğu için isterseniz topluca cevap versin, daha kolay olur di
ye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Söz mü istiyorsunuz? 

ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt) -Söz istemiştim zaten, evet. 
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BAŞKAN - Şimdi, sizden önce Algan Bey istedi, ben yanlışlıkla Algan 
Bey'inkini kapattım. 

ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt)- Tamam, ben vazgcçiyorum. 

BAŞKAN - Sizden önce ona vereceğim, size ondan sonra vereyim. 

ÖNER GÜLYEŞİL (Siirt)- Ben vazgeçtim, tamam, teşekkür ederim. 

İNCİ ATAÇ- Efendim, öncelikle programlama yıllarından bahsederken biz, 
2005 paketi dediğim zaman ben, bu 2005 yılı içerisinde oluşturulan paketi kaste
diyorum, o yıl içerisinde hazırlanmış olan projeleri kastediyorum. Ama, bunların 
uygulamaları bir buçuk-iki sene sonra başlıyor. Yani, şimdi, önümüzdeki dönem
de başlayacak olan 2005 yılı içerisinde oluşturduğumuz olan projelerdir, 2005 yı
lı paketidir. Bu paket içerisine baktığımız zaman da, burada hem sivil toplum ku
ruluşlarına yönelik hibeler için teklif çağrısı yapılacak hem de büyük bir Bölge
sel Kalkınma Projesi için teklif çağrısı yapılacak. İlk hamlede onlar var sırada. 

Bölgesel Kalkınma Projesi, diğer bütün bölgeler, öncelikli olan bölgeler ta
mamlandı. Bu tanımlamayı da Devlet Planlama Teşkilatımız yaptı. Komisyonla 
ilgisi yok, ama, şu anda, 2005'tc tcklif çağrısı yapılacak olan bölge Doğu Kara
deniz Bölgesi'dir. Yani, Doğu Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin 
illerini kapsayan, altı ili kapsayan bir bölge için buradaki KOBİ'Ierin, sivil top
lum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin kullanabileceği bir kaynak olacak ve bu 
teklif çağrısı önümüzdeki aylar içerisinde yapılacaktır. 

İkincisi, sivil toplum kuruluşlarına, sadeec sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
bir teklif çağrısı yapılacak. Bu teklif çağrısı da Türkiye geneline yönelik, ama, ko
nular belirlenmiş durumda. Birincisi, örneğin, engeliilere yönelik bir kaynak var. 
İkincisi, çevreyle ilgili bir kaynak kullanma söz konusu olacak. Kadınlara yöne
lik, kadın girişimine, istihdamına ya da sorunlara yönelik projeler finanse edile
cek. Tüketicinin korunmasına yönelik bir alt başlık da var. Ama, bu alt başlıklar 
her sene yenileniyorlar. 2005'te olan başlıklar bunlar. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Limit var mı orada? Limit var mı miktar 
olarak? 

İNCi ATAÇ - Var efendim. Çünkü, yapılan teklif çağrılannın rehberlerinde 
her zaman bu miktarlar belirtiliyor, ama, sivil toplum kuruluşlan için aşağı yuka
n bu limitin 100 bin euro olduğunu söylemek mümkün. Yerel yönetimler için 300 
bin civarında. Bu 2007'de yapılacak teklif çağrıları. Aklıma ilk gelenler bunlar. 

AHMET YAŞAR (Aksaray)- Her bir proje için mi? 

İNCi ATAÇ- Her bir proje için. Yani, bütün projelerin hepsinde böyle bir hi
be programı yok, ama, olanların teklif çağrılannın en büyükleri, en önemlileri 
bunlardır. Bunun dışında, 2006'nın finansman anlaşması henüz imzalanmadı, 
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ama, çok yakında imzalanacak demiştim. Onun da uygulamaları 2008'de başla
yacaktır. 

Şöyle bir gelişme oldu 2006'nın paketini hazırladıktan sonra biz: Biz paketi 
hazırladık, komisyona yolladık, ama, o sırada bu Bitlis, Kütahya, Amasya altya
pı projeleri için, belediyelerin altyapı projeleri için yapılan fizibilite çalışmaları
nı tekrar değerlendirme imkanımız oldu. Baktık ki, ayrılan miktarlar fazla ve eli
mizde 14 milyon euro gibi bir para kaldı. Bunun üzerine, bunun -komisyonun ve 
bizim ortak fıkrimiz- doğal afetlerden zarar gören yörelerimizde kullanılması gi
bi bir görüş oluşturcluk hep beraber ve bu yıl da doğal afetlerden zarar gören, ilk 
hamlede ya da en güncel olan konu Güneydoğu Anadolu ve o civardaki sekiz ili
miz. Bu doğal afetten zarar gören sekiz ilimiz için bir hibe programı hazırlıyoruz. 
Ama, bu hazırlık aşamasında. 14 milyonluk kaynak bu sel felaketinden zarar gö
ren bölgede KOBİ'lere, yerel yönetimlere, ama özellikle yerel yönetimlere ve si
vil toplum kuruluşlarına kullandırılacak. Hazırlıkları sürüyor. 

Çok güzel bir soru sordunuz Afıf Bey. Örneğin: "Ben bir belediyeyim, nasıl 
yararianacağım bunlardan" dedi niz. Bu projelerin takibinde en önemli konu İnter
net'ten teklif çağrılarını takip etmek. Maalesef, durum böyle. Başka bir duyma 
yolu belki vardır, ama, en hızlı duyulması İnternet aracılığıyla, demin de göster
miş olduğum Merkezi Finans ve ihale biriminin İnternet sayfasında. Çünkü, şim
di, biraz evvel size iki örnek verdim Bölgesel Kalkınma Projesi ve STK projesi. 
Bunun gibi başka projeler de olabilir ve her gün değişiyor bu İnternet sayfaları. O 
yüzden, teklif çağrı larının takibi çok çok önemli özellikle yerel yönetimlerimiz ve 
STK'lar açısından. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- İnternet sayfalarında ileriye yönelik bir şey 
var mı? 

İNCi ATAÇ -Evet, ileriye yönelik. 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman) - Mesela, bugün çağrı henüz yok, ama, şu 
zamanda bir çağrı yapılacaktır diye. Ona göre bir planlama yapacağım çünkü. 

İNCi ATAÇ- Hayır efendim, hayır. .. Hayır efendim, o mümkün değil. Sadc
ce tcklif çağrısı yapıldığı zaman bu duyuluyor, fakat, teklif çağrısı yapılmadan da 
proje hazırlanmaması lazım. Bu yanlışlığa da düşmernek lazım, çünkü, teklif çağ
rısı yapıldığı zaman o çağrıda projenin asıl amacı ortaya konuluyor, ona uygun 
projeler yapmanız gerekiyor. 

Hemen, isterseniz bir örnek vereyim: Siz bir KOBİ'siniz ve fınansman ihtiya
cınız var, bir proje hazırlayacaksınız, teklif çağrısı da yapıldı. Ben 100 bin euro 
istiyorum, işimi büyütcceğim, bunun için de bir ekipman alınam gerekiyor diye 
bir proje hazırladığınız zaman hemen reddedilirsiniz. Ama, rehberi okuduktan 
sonra bu projeyi, "ben bir KOBİ'yim, bölgernde ya da ne bileyim, Nevşehir böl-
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gesinde -örnek olarak veriyorum- istihdamı artırmak için, bölgesel kalkınmaya 
katkıda bulunmak için bir proje hazırlıyorum, onun için de 1 O kişiyi istihdam söz 
konusu olacak, ama, bunun için de bir ekiprnana yatınm yapmam gerekiyor" di
ye yazdığınız zaman da kabul edilir, çünkü, projenin amacı odur. O yüzden, tek
lif çağrısını beklemek çok önemli. Oradaki hedefleri çok dikkatli okumadan pro
je hazırlanmaması gerekiyor. O zaman, çünkü, boş yere kaynak harcayıp bir uğ
raş içerisine giriyorsunuz. Teklif çağnsını beklemek önemli. O yüzden, ilk adım, 
gerçekten, İnternet'ten bu tcklif çağrısının rehberini çok dikkatli okumak. 

MUSA SIVACIOGLU (Kastamonu)- İnternet dışında, Avrupa Genel Sekre

terliğine veya size ... 

İNCİ ATAÇ- İnternet dışında, bize telefon edenlere gayet tabii ki bilgi veri

yoruz, ama, en çabuk, en kolay İnternet'in günlük olarak takip edilmesi. Çünkü, 
teklif çağrısı yapıldıktan sonra iki ay, üç ay, en fazla üç aylık bir süre veriliyor 

projenin hazırlanması için. O yüzden, çok fazla vakit olmuyor. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim İnci Hanım. 

Algan Bey, buyurun. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- AB Genel Sekrctcrliğinc, İnci Hanım'a, 
Sayın Büyükclçimizc çok teşekkür ediyoruz. 

Tabii, biz AB Uyum Komisyonu olarak olaya makro perspektifle bakmak du
rumundayız. Yani, KOBİ'ler nasıl tcklif alıp nasıl teklif verir, bunlar hep ayrıntı
lan. Bugün, günümüzde hiçbir blok veya hiçbir ülke, öyle, geçmişte olduğu gibi, 

kolaylıkla kaynak vermiyor. Veriyorsa karşılığında muhakkak bazı bağlantılar 
var. Bugün dünyada IMF'nin tek müşterisi durumuna geldik. Dünya Bankası kay

nakları da son dcreec sınırlıdır. Bu AB'nin bize bu perspektifle sunmuş olduğu 
vizyon, mali destck de esasında AB'ylc olan, içine girmiş olduğumuz tıkanıklığın 
bir başka yansıması. Bugün, burada, şu sunuş etrafında çok iyimser olmanın ne

denlerini göremiyorum. 

Tabiatıyla, bir mekanizma yürüyor. Bu rnekanİzınayı da her ne kadar on beş 

uzmanla aylardır istemesine rağmen AB Genel Sekreterliğimiz alamamış olsa da
hi, uzmanlık düzeyinde ve kurdukları sistem içinde yürütüyorlar. Bu yürüyecek, 
ama, şunu belirtmek istiyorum: Türkiye, hepimizin bildiği gibi, yürekten inandı

ğımız gibi, büyük ülke. AB Türkiye'nin büyük ülke olduğunu biliyor, ama, AB, 
Türkiye'ye, ilişkilerinde küçük ülke muamelesi yapıyor. İşin kötü tarafı, müzake
releri sürdürürken biz de bir küçük ülke modeli içinde yaklaşıyoruz. O konuya bir 
kez daha girmeyeceğim, yani, o müzakere sürecinde, özellikle müzakere süreci

nin yürütülmesi bugünkü şeyimizin biraz farklı alanı. Onu başka bir şeyde konu
şuruz tekrar ama ... 

473 



Şimdi, şöyle bir hesap yaptım: 13,5 milyar euro 2007-2013 arası, bunun üçte 
1 'i bölgesel kalkınma için. Bu yaklaşık 4,5 milyar euro eder. Buradan Türkiye'ye 
düşebilecek pay yuvarlak hesap yılda Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının on
binde 6'sı. Bu cerez parası. Bu çerez parası. Buna birçok KOBİ'ler, birçok şahıs
lar, kuruluşlar, sivil toplum o, bu filan talep eder. Etsinler. Etsinler, ama, bilelim 
ki, AB'yle içinde şu anda tanımlanmış olan süreç içinde, yani, 2014'tc, Onur 
Bey'in dediği gibi, yeni mali uyum sağlandıktan sonra, program dönüşümü sağ
landıktan sonra nereye gideceğini filan bilemiyoruz. Bildiğimiz şey içinde, bu 
olay, bizi, işte, tutalım, ilişkiyi sürdürelim anlayışı içinde verilmiş, kurulmuş bir 
ilişkidir. Bunu reddcdelim demiyorum, ama, burada eğer çok iyi denctlemezsek, 
zaten, bir şeyi yok, sosyoekonomik yönden fazla bir katkısı yoktur. Ama, en azın
dan zararlı bazı gelişmelere de kapı açmayalım diye düşünüyorum. 

Şimdi, bizim en önemli iki ihtiyaç alanımız tarım ve bölgesel kalkınma. Ta
rımda müktescbata uyum, şu anda, kendi yapısal dönüşümümüz dışında müktcsc
bata uyum bize yarar değil, zarar getiriyor, getirecek de. Karşılığında bir destck 
de görmcyeceğiz. Ben normal kendi dönüşümümüzü kastetmiyorum. Bölgesel 
kalkınmada verdikleri her paranın yarısı başka siyasi bağlantılar içinde hcdcfle
necck. Bunu biliyoruz. O bakımdan, ben, AB Genel Sekreterliğimizin bu konu
daki çabalarını takdirle karşılıyorum. 

Yalnız, bir şey söyledi İnci Hanım: "Biz, Doğu, Güneydoğu Bölgesinde afet 
konusunda bir proje ürettik. Şimdi, burada irade nerede? Bu iradeyi kim oluştu
ruyor? Yani, iradenin kaynağı nedir? Çünkü, Meclis, esasında, bütün Planlamanın 
yaptığı her türlü programlarda, orada yok. Muhalefet zaten yok. Açık söylüyo
rum, Meclis yok. Şimdi, bu irade önemli. Yani, ufak paralar, ama, nasıl şekillen
diğini bir öğrenmek istiyorum. Bir talebim de yok. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Algan Bey. 

OGUZ DEMİRALP - Tabiatıyla, her şeyden önce Sayın Bakana teşekkür 
ederim Genel Sekreterliğimizle ilgili olumlu değerlendirmeleri dolayısıyla. Tabi
atıyla, sürecin felsefi değerlendirmesini yapmadık, o ayrı bir konu. Yani, biz be
lirli teknik alan içinde nasıl çalışıyor, nasıl daha iyi çalışabilir, onları anlatmaya 
çalıştık. Dolayısıyla, bir siyasi yorum sunmam doğru olmayabilir. 

Ama, bir tek şeye cevap vereyim, bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki sel 
felaketiyle ilgili konu. 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Bir teknik soru. 

OGUZ DEMİRALP- Evet, anladım. Yani, o başka bir yerde olsaydı, Marma
ra Bölgesi'nde olsaydı orada kullanılacaktı o. Yani, bölge seçimi şeyinden doğ
muyor. Yani, genel bir anlaşmaya vardık. 
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ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Afete aynimasında öncelikler neye gö
re konuluyor? Yani, o irade nasıl oluşuyor? 

OGUZ DEMİRALP-Afete ayrılmasının tek bir nedeni var: Kullanamadığı
mız para miktarları oluyor. Mesela, yüzde !O'dur genel olarak aday ülkelerde de 
bunun civarı. Bu kullanamadığımız parayı geri göndermektense, bunu Türkiye'de 
doğal afetler olabiliyor ... 

AFİF DEMİRKIRAN (Batman)- Aksi halde geri gidecek değil mi? 

OGUZ DEMİRALP-Aksi takdirde ... Onun için, kullanalım diye bir anlayı
şa vardık. Yani, bunun kuralı da yok. Öyle, komisyonla aramızdaki bir anlayış 
şeklinde. İlk uygulamasını da bu sene yapacağız. Tabii, genel olarak projeleri sap
tarken de kamu makamlarından aldığımız tekliilere göre saptanıyor projeler. 

BAŞKAN- Peki. 

Çok teşekkür ediyorum Avrupa Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Büyükelçi 
Oğuz Demiralp'e ve İnci Hanım'a bu güzel sunumları için. Biraz sonra da Sayııı 
Dışişleri Bakanımız Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde son genel değerlendir
melerini yapacak, zaman da bizim için önemli. 

Toplantıyı kapatıyor, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 

Kapanma Saati: 15.03 

--0--
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