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Önsöz

  Bu belge, tarafımdan esas program metninin dağınık bir halde kullanışsız, dağınık ve
parça parça yayımlanmasından dolayı derlenmiştir. 433 adet tablo tekrardan dikey
olarak  düzenlenmiş,  göze  çarpan  imla  hataları  düzeltilmiştir,fakat  maalesef  hala  metin 
içerisinde  birçok  yanlış  kullanım  bulunmaktadır,  metnin  esas  halinin  korunması  için 
düzeltilmemiştir. Belgenin birçok bölümünde  “Standart : Başlık-->Alt başlık--> Konu-->Alt 
Konu” şekiline uyulmadığından elden geldiği oranda bölümler içindeki hiyerarşiye uygun 
başlıklar düzeltilmiş ve bu sayede belge  en azından  doğru şekilde indekslenebilinmiştir.

  Tek dosya altına bölümlere içindekiler üzerinden köprülerle ulaşabilirsiniz, arama
yapabilirsiniz, sayfaların altında bulunan “İçindekiler Dizinine Git” köprüsü  ile hızlıca gezinti 
yapabilirsiniz. Sayfalar esas yayımın aksine dikey yerleşime sahip olduğu için Pdf
okuyucunuzda daha rahat okuyabilir ve tam ekran görünümünde zorlanmadan
çalışabilirsiniz.

  Böyle önemli bir doküman yayımlarken, modern teknolojinin imkanlarından
yararlanılmaması üzüntü verici, ayrıca standartlara ve okuyucunun konforuna
dikkat edilmemesi de cabası.

  Avrupa Birliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapan bir öğrenci olarak
çalışmalarımı ve incelemelerimi çok kolaylaştıracak olan bu doküman umarım sizin
çalışmalarınızda da kolaylaştırıcı olur.

  Ulusal Programı olması gerektiği gibi sunmaya çalıştım. Umarım belgeler bundan
sonra okuyuculara kolaylık sağlanacak şekilde ve açık standartlarda hazırlanır.

Mutlu Günler,
Zeki Bildirici
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I GİRİŞ

Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelere ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ulusal bütünlük içinde, 
bilgi çağını yakalamış, güçlü ve refah içinde yaşayan, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmiş ve gelecek kuşaklara karşı tarihi ve ebedi bir 
sorumluluktur.

Çağdaşlaşmayı temel ilke olarak benimseyen Türkiye, aslında Cumhuriyetin kurulmasından bu 
yana siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda her zaman bir yenileme hareketinin içinde olmuştur. 
Modernleşme ve ileri görüşlü reformlarla somutlaşan bu hareket, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak 
bütünlüğü, en açık ifadesini üniter devlet yapısında bulan siyasi birliği, her türlü dil, din, ırk, 
cinsiyet ve etnik ayırımın ötesine geçen yurttaşlık bağı ile vicdan özgürlüğüne dayalı laiklik 
ilkesinin pekiştirilmesi sayesinde güçlenmiştir.

Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda, kalkınmasını en ileri aşamalara 
getirmeye kararlıdır. 21. Yüzyılda Türkiye, dünya standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, 
insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan 
özgürlüğünü uluslararası standartlarda gerçekleştiren, etkili ve yaratıcı bir devlet olma yönünde 
çaba harcamaktadır.

Türkiye’nin, hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli projesi Avrupa Birliği’ne tam üyeliktir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme emeli, her vatandaşımızın bugününü ve yarınını temelden 
etkileyen toplumsal bir dönüşüm projesidir. Üretimden tüketime, sağlıktan eğitime, tarımdan 
sanayiye, enerjiden çevreye, adaletten güvenliğe, günlük yaşamın her alanında köklü değişiklikleri 
gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara götürecek büyük bir reform hareketidir. Üyelik 
yolunda gerçekleştirilen siyasi, hukuki, ekonomik veya toplumsal her reform, bireyin hayat 
standardını yükseltirken, ülkemizin uluslararası ekonomik gücünü, demokratik saygınlığını ve 
güvenliğini de artırmaktadır.

Avrupa Birliği’ne üyeliğimiz, halkımızın desteklediği ulusal bir hedeftir. Türkiye’nin stratejik 
vizyonunun da ayrılmaz bir parçası olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve 
Atatürk’ün ulusumuz için belirlemiş olduğu çağdaş uygarlıkla bütünleşme ülküsüyle birebir 
örtüşmektedir.

Tarih boyunca Avrupa kıtasının siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının bir parçası olan, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında 45 yıldır devam eden ortaklık ilişkisi, 1999 Helsinki Zirvesi’nde 
Türkiye’nin adaylığının teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece girmiştir. 12-13 Aralık 2002 tarihli 
Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu’nun 2004 Aralık ayında hazırlayacağı 
rapor ve öneriler doğrultusunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi şartıyla 
üyelik müzakerelerinin geciktirilmeksizin açılmasını taahhüt etmiştir. Takiben Avrupa Birliği, 1999 
Helsinki ve 2002 Kopenhag Zirveleri ile 16-17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, alınan 
kararlar doğrultusunda, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını teslim 
ederek ülkemizle üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına karar vermiştir. 59. 
Hükümetin Devlet Bakanı Ali Babacan, 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birliği ile müzakereleri 
yürütmek üzere Başmüzakereci olarak görevlendirilmiştir. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da 
toplanan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, Aralık 2004 AB Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi sonrasında yayınlanan Bildiri’den aldığı yetkiyle Müzakere Çerçeve Belgesi’ni kabul etmiş, 
Türkiye’nin AB’ye katılım süreci böylece resmen başlatılmıştır. Müzakerelere yönelik çalışmaların 
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yürütülmesiyle ilgili olarak Başmüzakereci’nin başkanlığında, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı ve AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi’nden müteşekkil “İzleme 
ve Yönlendirme Komitesi” oluşturulmuştur. 

Katılım Süreci, 33 fasılda Türk ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumuna yönelik tanıtıcı ve 
ayrıntılı tarama toplantılarının yapılması ve fasılların müzakere edilmesi şeklinde cereyan 
etmektedir. 12 Haziran 2006 tarihinde Lüksemburg’da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans’da 
taraması biten ilk fasıl olan “Bilim ve Araştırma” faslı müzakerelere açılmış ve aynı gün 
kapanmıştır. Avrupa Birliği ile yakın işbirliği içinde devam eden katılım sürecinin toplumun ilgili 
tüm kesimlerini içine almasına büyük önem atfedilmekte olup, süreç ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında artan eş güdüm ve işbirliği halinde yürütülmektedir. Müktesebata uyum bağlamında kamu 
bürokrasisinin ilgili tüm birimleri sorumlulukları dahilinde katılım sürecinde doğrudan yer almakta 
ve atılacak adımlar ile hedeflerin saptanmasında söz sahibi olmaktadırlar. Sivil toplumun katılım 
sürecine katkısı büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri, tarama 
toplantılarının sonuçları hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca müzakereye açılacak fasıllar 
hakkında ülkemiz tarafından hazırlanan müzakere pozisyon belgesinin kaleme alınmasına yönelik 
çalışmalar sırasında sivil toplum örgütlerinin de görüşlerine başvurulmaktadır. 

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda hukuksal, siyasi ve ekonomik reformların 
gerçekleştirildiği dinamik bir süreç içinde bulunmaktadır. Bu süreçte amaç, demokratik sistemin 
tüm kurum ve kurallarıyla işlerliğinin sağlanmasıdır. Katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları ve temel özgürlükler sadece birer evrensel insanlık değeri değil, ekonomik ve siyasal 
istikrarın ve kalkınmanın en güvenilir dayanağıdır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyeliğin şartı olan 
Kopenhag kriterlerini benimseyerek, bugüne kadar gerçekleştirdiği reform ve uyum çalışmalarıyla, 
daha özgürlükçü, daha katılımcı ve daha çağdaş demokrasiye ulaşma iradesini kanıtlamıştır.

Öte yandan, uygulanmakta olan ekonomik programın da etkisiyle Türkiye, serbest piyasa 
ekonomisinin kurallarıyla işleyen bir düzene sahiptir. Avrupa Birliği içindeki rekabete karşı 
dayanıklılığını ise Gümrük Birliği’ndeki rekabet gücüyle ortaya koymuştur. AB ile ilişkilerimizde 
ekonomik ve ticari açıdan önemi gittikçe artmaya başlayan ciddi bir sorun, Gümrük Birliği 
yükümlülüklerimiz kapsamında, AB’nin tercihli ticaret rejiminin üstlenilmesi sürecinde Türkiye’nin 
AB ile eşit ve/veya benzer koşulları haiz olmaması nedeniyle, imzalanamayan Serbest Ticaret 
Anlaşmalarının (STA’lar)Türkiye ekonomisi ve ticaretinde ciddi sıkıntılara yol açmasıdır. Bu konu 
Bakanlar düzeyinde gündeme getirilmiş, ayrıca Gümrük Birliği Ortak Komitesi gibi çeşitli 
platformlarda Avrupa Komisyonuna müteaddit defalar vurgulanmıştır. Söz konusu sorunların 
bertaraf edilmesini teminen, taraflar arasında Gümrük Birliğinin işleyiş kurallarını belirleyen 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararının, başta 16. ve 58. maddeleri olmak üzere, ilgili hükümlerinin 
işletilmesi suretiyle çeşitli tedbir mekanizmalarının değerlendirilmesi ve sorunun çözümüne yönelik 
bir sonuca ulaşılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Türkiye’nin AB ile müzakere eden ülke konumuna gelmesi ve tam üyelik hedefine daha da 
yaklaşması siyasal, stratejik ve güvenlik bağlamında ülkemizin konumunu güçlendirmektedir. 
Türkiye, katılım sürecini başarıyla tamamlamakta kararlıdır.

Büyük toplumsal projesini tamamlamış bir Türkiye’nin 21. Yüzyıl’a demokratik bir güç odağı 
olarak girmesi, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın tesisi için değeri biçilmez bir fırsat olduğu 
kadar, içinde yaşadığımız çalkantılı bölgede ve daha ötesinde çağdaşlaşma arayışı içinde olanlara da 
bulunmaz bir ilham kaynağıdır. Türkiye’nin AB ile bütünleşme projesinin başarıya ulaşması, 
Medeniyetler İttifakı’nın yaşama geçirilmesi, AB’nin temelinde yer alan değerlerin evrenselliğinin 
kanıtlanması ve uluslararası barış ve istikrarın sağlanması bakımından tarihi bir dönüm noktası 
olacaktır.
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Türkiye’nin dış politikası Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine dayanmaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye’nin, komşularıyla ve mücavir bölgelerle ilişkilerini güçlendirme çabaları 
doğrultusunda, Yunanistan’la ekonomi/ticaret, ulaştırma, enerji gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin 
geliştirilmesi ve ikili sorunların diyalog yoluyla çözümüne yönelik çaba ve girişimleri sürecektir. 
Türkiye’nin muhataplarının da aynı yapıcı anlayış içinde olmaları gereklidir.

Türkiye benzer biçimde Avrupa Birliği'yle güçlendirilmiş diyaloğun bir parçası olarak, Kıbrıs'ta adil 
ve kalıcı bir çözüme ulaşılması çabalarını desteklemekte, çözümün Ada'daki gerçekler, iki ayrı 
halkın ve demokrasinin varlığına dayanan, iki kesimliliğin, iki tarafın siyasi eşitliğinin, iki kurucu 
devletin eşit statüsünün ve yeni ortaklık devleti parametreleri temelinde, her iki tarafça kabul 
edilebilecek bir çözümün bulunması yönünde BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu 
çerçevesinde gösterdiği çabaları desteklemeye devam edecektir. Garanti ve İttifak Antlaşmaları 
yürürlükte kalacaktır. Türkiye, güven ortamını geliştirerek kapsamlı bir çözüme olanak sağlamaya 
matuf olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin attığı yapıcı adımları desteklemektedir.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin en önemli üç temel unsurundan biri sivil 
toplum diyaloğudur. Türkiye'nin AB nezdindeki imajını ve AB'nin Türk halkı nezdindeki imajını 
yükseltme ve toplumlar arası bağları güçlendirme amacını taşıyan Sivil Toplum Diyaloğu süreci 
kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından uygulanan "AB ve Türkiye arasındaki 
Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi" projesi 2008 yılının Haziran ayında fiilen başlamıştır. 
Proje kapsamında kentler ve belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve diyalog için gençlik 
girişimleri bileşenleri çatısı altında 19.3 milyon Avro tutarında 119 hibe projesi uygulanmaktadır. 
Bundan sonraki aşamalarda proje daha da genişletilerek, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı hale 
getirilecektir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda atacağı adımlar, vatandaşlarımızın doğrudan doğruya 
daha gelişmiş demokrasi ve hukuk değerleri içinde yaşamlarını sürdürmeleri ve daha iyi ekonomik 
ve toplumsal şartlara sahip olmalarının hızlandırılmasına yönelik atılımlardır. Bu nedenledir ki 
Türkiye, Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki yükümlülüklerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine 
ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkacak bir anlayışla, süratle yerine getirmek azminde ve 
kararlılığındadır. Ulusal Program’la ortaya konulan hususlar, Türk halkının benimsediği bu 
yaklaşımı yansıtmaktadır.
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II- SİYASİ KRİTERLER

Türkiye, kapsamlı anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirmiş ve bu reformları uygulamaya 
geçirmek üzere gerekli adımları süratle atmıştır. 

Bu bağlamda, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik kapsamlı yasal ve idari 
düzenlemeler yapılmış ve “sıfır hoşgörü” politikası uygulamaya konmuştur. Ölüm cezası her 
koşulda kaldırılmıştır. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” (AİHS) hükümleri ile “Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi” (AİHM) içtihadı ile uyumlu olarak düşünce, ifade ve basın özgürlükleri 
genişletilmiştir. Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri haklarına ilişkin düzenlemeler 
iyileştirilmiştir. Kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ile kadın ve çocuğa yönelik şiddetle etkin 
mücadele edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bütün Türk vatandaşlarının kültürel zenginlik 
ve hakları güvence altına alınmış, Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi ve yayın hakkı sağlanmıştır. 

İnsan hakları alanında, Devlet ile sivil toplum arasında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları aracılığıyla 
kurulan diyalog güçlendirilmiştir. Yürütmeye yönelik olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi temelinde 
yeniden yapılanma çalışmalarına devam edilmiştir.

Gayrimüslim cemaatlere mensup vatandaşlarımıza ilişkin mevzuatı iyileştiren düzenlemeler 
uygulamaya geçirilmiştir.

Reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hükümetimiz tarafından kurulan 
Reform İzleme Grubu (RİG) Eylül 2003 tarihinden bu yana düzenli aralıklarla toplanmakta ve 
uygulama konusunda atılan adımları değerlendirerek daha fazla özen gerektiren konular başta 
olmak üzere reformların süratle ve etkili şekilde uygulanması yönünde kararlar almaktadır.

Diğer taraftan, siyasi kriterlerle ilintili çeşitli sözleşmeler imzalanmış veya onaylanmıştır. Bunlar 
arasında, “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”, “İşkenceye ve Diğer Zalimâne, 
Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”, 
“Ölüm cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 13 
No.lu Protokol”, “Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’ne Ek İkinci İhtiyari Protokol”, “Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol” ve “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi” de bulunmaktadır. 

Gerçekleşen reformların aynı zamanda etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak başlatılan 
çalışmalar sürmektedir. Reformların ruhunu uygulamaya eksiksiz olarak yansıtmayı amaçlayan 
birçok idari düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmelikler 
uygulamaya konmuştur. Cemaat vakıflarının taşınmaz mallar üzerindeki tasarruflarına ilişkin ve 
derneklerle ilgili yönetmelikler yürürlüğe konmuş ve bu yönetmeliklerin uygulaması 
içselleştirilmiştir. 

İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi bağlamında kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla 
genelgeler yayımlanmıştır. Kanun uygulayıcıları başta olmak üzere, kamu görevlilerine yönelik 
insan hakları eğitimi programları yaygınlaştırılmış ve insan hakları, başta kolluk kuvvetleri olmak 
üzere tüm kamu görevlilerine yönelik eğitim programlarının daimi konusu haline getirilmiştir. 
Hâkim ve savcıların özellikle “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” (AİHS) hükümleri ve “Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi” (AİHM) içtihadı konusunda bilgilerinin arttırılması amacıyla Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliği ile işbirliği halinde geniş kapsamlı programlar sürdürülmektedir. 1 Ocak 
2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren çeşitli konulardaki Adalet Bakanlığı genelgeleriyle, gerek 
AİHS’ye ve AİHM kararlarına, gerek Anayasamızın 90. Maddesi’ne atıflar yapılmıştır. Ayrıca, 20 
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Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Yazılı ve Görsel Basınla İlgili Uygulamalar” başlıklı 
genelgeyle, temel hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan ifade ve düşünce özgürlüğü 
kapsamında yapılan inceleme ve soruşturmalarda AİHM kararları da dikkate alınarak, yapılan 
düşünce açıklamalarının eleştiri sınırları içinde kalıp kalmadığının titizlikle değerlendirilmesi 
konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi talep edilmiştir.
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Tüm bu alanlardaki uygulamalarda reformlara koşut somut ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu, uyum yasama çalışmalarında etkin bir şekilde rol almaya 
devam etmektedir.

Temel yasaların tümüyle değişmesi uzun sürecek kapsamlı bir yasama faaliyeti olup, bu süreç 
içinde “Türk Ceza Kanunu”, “Ceza Muhakemeleri Kanunu”, “Basın Kanunu”, “İskân Kanunu”, 
“Vakıflar Kanunu”, “Dernekler Kanunu”, “İl Özel İdaresi Kanunu”, “Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu” ve “Belediye Kanunu” gibi birçok temel kanun yeniden düzenlenmiştir. Hükümet, temel 
yasaları bir bütünlük içinde yenileme çalışmalarına önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam 
etmeyi hedeflemektedir. Uyum çalışmaları çerçevesinde reform süreci, “Türkiye Hâkimler ve 
Savcılar Birliği Kanunu”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” ve “Sayıştay Kanunu” tasarılarının 
yürürlüğe girmesiyle devam edecektir. “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. 

Hükümetimiz, aşağıda başlıklar altında sıralanan yasal düzenlemeleri tamamlamaya kararlıdır. 
Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması 
ve saygı görmesi hususlarında yapılan tüm reformların uygulamadaki etkisinin artmaya devam 
etmesi ve gerekli görülen tamamlayıcı yasal düzenlemelerin de ivedilikle hayata geçirileceği 
konusunda Hükümetin iradesi tam ve kesindir. 

Türkiye artık, ağırlıklı olarak siyasi kriterler alanında gerçekleştirilen reformların uygulanmasının 
iyileştirilmesi ve süregelen zihniyet değişikliğinin pekiştirilmesi dönemine girmiştir. 

1 Kamu Yönetiminin İşlevselliği

Şeffaf ve etkin bir idari yapılanmanın gerçekleştirilmesi için Genel İdari Usul Kanununun kabul 
edilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda İdari Yargılama Usulü Kanununda 
da değişiklik yapılacaktır.

Tam anlamıyla işlevsel bir “Kamu Denetçiliği Kurumu”  kurulacaktır. 

Yolsuzlukla mücadele kapsamında Türkiye’de “Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin 
Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu”nun Sekretarya hizmetini yerine getiren Başbakanlık Teftiş 
Kurulu, “Türkiye’de iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar 
arasında koordinasyonun sağlanması” ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi 
hususlarındaki çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. 

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”la kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, 
kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur. Sözkonusu Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 
çalışmalarına etkin bir şekilde devam etmektedir.

Maliye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan özel denetim tekniklerini içeren modüllerle yolsuzluk ve 
kayıt dışı ekonomi ile mücadele alanında başlatılan kapsamlı çalışma sürdürülecektir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    14 



“Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi”ne ilişkin sürecin süratle tamamlanması için çalışılacaktır. Bu Teklif çerçevesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesiyle bu doğrultuda görev 
yapmak ve siyasi etik düzenlemesinin uygulanmasında etkinliği artırmak amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Komisyonu’nun kurulması, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının, 
temiz siyaset ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu Teklif, 
siyasi etik alanında yapılan düzenlemeler ve 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde, Mal Bildirimi’nde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler içermektedir.

T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın, Paris İlkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması 
çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

“OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Vermenin Önlenmesi 
Sözleşmesi” hükümleri ile 1997 tarihli Gözden Geçirilmiş Tavsiye kararlarının etkin bir şekilde 
uygulanması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla kurulan “Ulusal 
Görev Gücü”, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürecektir.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) I. ve II. Aşama Türkiye 
Değerlendirme Raporlarındaki tavsiyelerinin yerine getirilmesi için yapılan çalışmalara etkin bir 
şekilde devam edilecektir.

Siyasi partiler mevzuatı ve siyasi partilerin finansmanı ile ilgili konularda Avrupa ülkeleri 
uygulamalarıyla paralellik oluşturulması için mevcut çalışmalar sürdürülecek ve gerekli hukuki 
düzenlemeler yapılacaktır. Bu çerçevede “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin çalışmalar 
tamamlanacak ve Meclis’e sevk edilecektir. 

Merkezi idareyi yeniden yapılandırmayı ve yerel idarelere yetki devretmeyi hedefleyen yerel 
yönetimlere ilişkin olarak ahiren kabul edilen mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına devam 
edilecektir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerle ilgili olarak bugüne kadar “Belediye Kanunu”, 
“Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “İl Özel İdaresi Kanunu”, “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu” ve 
“İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun” yasalaşmıştır. 

Kamu Personel Reformu çalışmalarına devam edilecektir.

İç güvenlik hizmetinin, Hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine Hükümetin 
denetim ve gözetiminde; "hukukun üstünlüğü" ve "insan hak ve hürriyetleri" çerçevesinde, kolluk 
kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilmesi esastır. Bu 
kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, 
yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve 
uygulamaları değiştirilecektir.

2 Sivil - Asker İlişkileri

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) danışma organı olma niteliği, Anayasa ve ilgili yasa 
değişiklikleriyle yeniden tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen bu reformların etkin şekilde 
uygulanmasının sağlanmasına ve bu çerçevede, ulusal güvenlik stratejisinin Hükümetin 
sorumluluğunda oluşturulması ve yürütülmesine devam edilecektir. 
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Anayasa’nın değiştirilmiş 160. maddesi uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün gelir ve 
giderleri ile malları Sayıştay'ın denetimine tabidir. Geçen yasama döneminde hazırlanmış olan yeni 
Sayıştay Kanunu Teklifi’nde uygulamayla ilgili teknik düzenlemelerin tümüyle yerine getirilmesini 
sağlamak üzere iki maddeye yer verilmiştir. 

Demokratik hukuk devletinin gerekleri çerçevesinde hazırlanacak Yargı Reformu Stratejisi’nin bir 
parçası olarak askeri mahkemelerin de görev ve yetkilerinin tanımlanmasıyla ilgili düzenlemelere 
devam edilecektir.

3 Yargının İşlevselliği ve Verimliliği 

AİHM kararlarına paralel olarak yargılamanın II- SİYASİ KRİTERLER

Türkiye, kapsamlı anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirmiş ve bu reformları uygulamaya 
geçirmek üzere gerekli adımları süratle atmıştır. 

Bu bağlamda, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik kapsamlı yasal ve idari 
düzenlemeler yapılmış ve “sıfır hoşgörü” politikası uygulamaya konmuştur. Ölüm cezası her 
koşulda kaldırılmıştır. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” (AİHS) hükümleri ile “Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi” (AİHM) içtihadı ile uyumlu olarak düşünce, ifade ve basın özgürlükleri 
genişletilmiştir. Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri haklarına ilişkin düzenlemeler 
iyileştirilmiştir. Kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ile kadın ve çocuğa yönelik şiddetle etkin 
mücadele edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bütün Türk vatandaşlarının kültürel zenginlik 
ve hakları güvence altına alınmış, Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi ve yayın hakkı sağlanmıştır. 

İnsan hakları alanında, Devlet ile sivil toplum arasında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları aracılığıyla 
kurulan diyalog güçlendirilmiştir. Yürütmeye yönelik olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi temelinde 
yeniden yapılanma çalışmalarına devam edilmiştir.

Gayrimüslim cemaatlere mensup vatandaşlarımıza ilişkin mevzuatı iyileştiren düzenlemeler 
uygulamaya geçirilmiştir.

Reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hükümetimiz tarafından kurulan 
Reform İzleme Grubu (RİG) Eylül 2003 tarihinden bu yana düzenli aralıklarla toplanmakta ve 
uygulama konusunda atılan adımları değerlendirerek daha fazla özen gerektiren konular başta 
olmak üzere reformların süratle ve etkili şekilde uygulanması yönünde kararlar almaktadır.

Diğer taraftan, siyasi kriterlerle ilintili çeşitli sözleşmeler imzalanmış veya onaylanmıştır. Bunlar 
arasında, “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”, “İşkenceye ve Diğer Zalimâne, 
Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”, 
“Ölüm cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 13 
No.lu Protokol”, “Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’ne Ek İkinci İhtiyari Protokol”, “Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol” ve “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi” de bulunmaktadır. 

Gerçekleşen reformların aynı zamanda etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak başlatılan 
çalışmalar sürmektedir. Reformların ruhunu uygulamaya eksiksiz olarak yansıtmayı amaçlayan 
birçok idari düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında 
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmelikler 
uygulamaya konmuştur. Cemaat vakıflarının taşınmaz mallar üzerindeki tasarruflarına ilişkin ve 
derneklerle ilgili yönetmelikler yürürlüğe konmuş ve bu yönetmeliklerin uygulaması 
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içselleştirilmiştir. 

İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi bağlamında kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla 
genelgeler yayımlanmıştır. Kanun uygulayıcıları başta olmak üzere, kamu görevlilerine yönelik 
insan hakları eğitimi programları yaygınlaştırılmış ve insan hakları, başta kolluk kuvvetleri olmak 
üzere tüm kamu görevlilerine yönelik eğitim programlarının daimi konusu haline getirilmiştir. 
Hâkim ve savcıların özellikle “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” (AİHS) hükümleri ve “Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi” (AİHM) içtihadı konusunda bilgilerinin arttırılması amacıyla Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliği ile işbirliği halinde geniş kapsamlı programlar sürdürülmektedir. 1 Ocak 
2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren çeşitli konulardaki Adalet Bakanlığı genelgeleriyle, gerek 
AİHS’ye ve AİHM kararlarına, gerek Anayasamızın 90. Maddesi’ne atıflar yapılmıştır. Ayrıca, 20 
Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Yazılı ve Görsel Basınla İlgili Uygulamalar” başlıklı 
genelgeyle, temel hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan ifade ve düşünce özgürlüğü 
kapsamında yapılan inceleme ve soruşturmalarda AİHM kararları da dikkate alınarak, yapılan 
düşünce açıklamalarının eleştiri sınırları içinde kalıp kalmadığının titizlikle değerlendirilmesi 
konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi talep edilmiştir.
Tüm bu alanlardaki uygulamalarda reformlara koşut somut ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu, uyum yasama çalışmalarında etkin bir şekilde rol almaya 
devam etmektedir.

Temel yasaların tümüyle değişmesi uzun sürecek kapsamlı bir yasama faaliyeti olup, bu süreç 
içinde “Türk Ceza Kanunu”, “Ceza Muhakemeleri Kanunu”, “Basın Kanunu”, “İskân Kanunu”, 
“Vakıflar Kanunu”, “Dernekler Kanunu”, “İl Özel İdaresi Kanunu”, “Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu” ve “Belediye Kanunu” gibi birçok temel kanun yeniden düzenlenmiştir. Hükümet, temel 
yasaları bir bütünlük içinde yenileme çalışmalarına önümüzdeki dönemde de aynı hızla devam 
etmeyi hedeflemektedir. Uyum çalışmaları çerçevesinde reform süreci, “Türkiye Hâkimler ve 
Savcılar Birliği Kanunu”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” ve “Sayıştay Kanunu” tasarılarının 
yürürlüğe girmesiyle devam edecektir. “Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. 

Hükümetimiz, aşağıda başlıklar altında sıralanan yasal düzenlemeleri tamamlamaya kararlıdır. 
Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması 
ve saygı görmesi hususlarında yapılan tüm reformların uygulamadaki etkisinin artmaya devam 
etmesi ve gerekli görülen tamamlayıcı yasal düzenlemelerin de ivedilikle hayata geçirileceği 
konusunda Hükümetin iradesi tam ve kesindir. 

Türkiye artık, ağırlıklı olarak siyasi kriterler alanında gerçekleştirilen reformların uygulanmasının 
iyileştirilmesi ve süregelen zihniyet değişikliğinin pekiştirilmesi dönemine girmiştir. 

1 Kamu Yönetiminin İşlevselliği

Şeffaf ve etkin bir idari yapılanmanın gerçekleştirilmesi için Genel İdari Usul Kanununun kabul 
edilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda İdari Yargılama Usulü Kanununda 
da değişiklik yapılacaktır.

Tam anlamıyla işlevsel bir “Kamu Denetçiliği Kurumu”  kurulacaktır. 

Yolsuzlukla mücadele kapsamında Türkiye’de “Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin 
Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu”nun Sekretarya hizmetini yerine getiren Başbakanlık Teftiş 
Kurulu, “Türkiye’de iyi yönetişim ve şeffaflığın artırılması ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar 
arasında koordinasyonun sağlanması” ve kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirilmesi 
hususlarındaki çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir. 
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“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun”la kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, 
kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur. Sözkonusu Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 
çalışmalarına etkin bir şekilde devam etmektedir.

Maliye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan özel denetim tekniklerini içeren modüllerle yolsuzluk ve 
kayıtdışı ekonomi ile mücadele alanında başlatılan kapsamlı çalışma sürdürülecektir.

“Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi”ne ilişkin sürecin süratle tamamlanması için çalışılacaktır. Bu Teklif çerçevesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, 
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesiyle bu doğrultuda görev 
yapmak ve siyasi etik düzenlemesinin uygulanmasında etkinliği artırmak amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Komisyonu’nun kurulması, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının, 
temiz siyaset ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu Teklif, 
siyasi etik alanında yapılan düzenlemeler ve 1/6/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde, Mal Bildirimi’nde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler içermektedir.

T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın, Paris İlkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması 
çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

“OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Vermenin Önlenmesi 
Sözleşmesi” hükümleri ile 1997 tarihli Gözden Geçirilmiş Tavsiye kararlarının etkin bir şekilde 
uygulanması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla kurulan “Ulusal 
Görev Gücü”, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürecektir.

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) I. ve II. Aşama Türkiye 
Değerlendirme Raporlarındaki tavsiyelerinin yerine getirilmesi için yapılan çalışmalara etkin bir 
şekilde devam edilecektir.

Siyasi partiler mevzuatı ve siyasi partilerin finansmanı ile ilgili konularda Avrupa ülkeleri 
uygulamalarıyla paralellik oluşturulması için mevcut çalışmalar sürdürülecek ve gerekli hukuki 
düzenlemeler yapılacaktır. Bu çerçevede “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin çalışmalar 
tamamlanacak ve Meclis’e sevk edilecektir. 

Merkezi idareyi yeniden yapılandırmayı ve yerel idarelere yetki devretmeyi hedefleyen yerel 
yönetimlere ilişkin olarak ahiren kabul edilen mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına devam 
edilecektir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerle ilgili olarak bugüne kadar “Belediye Kanunu”, 
“Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “İl Özel İdaresi Kanunu”, “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu” ve 
“İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun” yasalaşmıştır. 

Kamu Personel Reformu çalışmalarına devam edilecektir.

İç güvenlik hizmetinin, Hükümetin belirleyeceği politikalar doğrultusunda ve yine Hükümetin 
denetim ve gözetiminde; "hukukun üstünlüğü" ve "insan hak ve hürriyetleri" çerçevesinde, kolluk 
kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanlaşmış birimleri tarafından yerine getirilmesi esastır. Bu 
kapsamda, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve sivil idarenin iç güvenlikle ilgili görev, 
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yetki ve sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesini güçleştiren mevzuat hükümleri ve 
uygulamaları değiştirilecektir.

2 Sivil - Asker İlişkileri

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) danışma organı olma niteliği, Anayasa ve ilgili yasa 
değişiklikleriyle yeniden tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen bu reformların etkin şekilde 
uygulanmasının sağlanmasına ve bu çerçevede, ulusal güvenlik stratejisinin Hükümetin 
sorumluluğunda oluşturulması ve yürütülmesine devam edilecektir. 

Anayasa’nın değiştirilmiş 160 ıncı maddesi uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün gelir ve 
giderleri ile malları Sayıştay’ın denetimine tabidir. Geçen yasama döneminde hazırlanmış olan yeni 
Sayıştay Kanunu Teklifi’nde uygulamayla ilgili teknik düzenlemelerin tümüyle yerine getirilmesini 
sağlamak üzere iki maddeye yer verilmiştir. 
Demokratik hukuk devletinin gerekleri çerçevesinde hazırlanacak Yargı Reformu Stratejisi’nin bir 
parçası olarak askeri mahkemelerin de görev ve yetkilerinin tanımlanmasıyla ilgili düzenlemelere 
devam edilecektir.

3 Yargının İşlevselliği ve Verimliliği 

AİHM kararlarına paralel olarak yargılamanın yenilenmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat 
hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini güçlendirmeye yönelik olarak Adalet 
Bakanlığı’nca bir “Yargı Reformu Stratejisi” hazırlanmaktadır. “Yargı Reformu Stratejisi” yargı 
bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargının tarafsızlığının geliştirilmesi, yargının verimliliği ve 
etkinliğinin arttırılması, yargıda mesleki yetkinliğin artırılması, yargı örgütü yönetim sisteminin 
geliştirilmesi, yargıya güvenin arttırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması, uyuşmazlıkları 
önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve alternatif çözüm yolları ile geliştirilmesi ve 
ceza infaz sisteminin geliştirilmesi amaçlarına yönelik hedefleri içermektedir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha da güçlendirmek, 2010-2014 yıllarına 
ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler hazırlamak 
amacıyla Adalet Bakanlığı’nca Stratejik Plan hazırlanmaktadır.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak ve Kurul kararlarına karşı etkili 
bir itiraz mekanizması oluşturulacaktır.

Adli Yargı’da istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilecek ve İdari Yargı’da istinaf  mahkemelerinin 
kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Yargının işlevselliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak gerekli altyapı çalışmalarına hız 
verilmiştir. Bu bağlamda, yeni mahkemelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi; birbirine yakın 
adliyelerin birleştirilmesi; ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması; Adli Tıp Kurumu’nun 
güçlendirilmesi; hakim, savcı ve yargı çalışanı sayısının yeterli seviyeye getirilmesiyle fiziki ve 
teknolojik altyapının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar hızla devam etmektedir. 

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu”nda bilirkişilik müessesesi de gözden geçirilerek, davaların 
hızlı, basit ve en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak amacıyla gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve uyuşmazlıkların alternatif 
çözüm yollarının geliştirilmesi çalışmaları devam edecektir. Uzlaşma müessesinin etkinleştirilip 
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geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nca “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır.

Savcılık ve savunma arasında “silahların eşitliği” ilkesi açısından, Türk hukuk sisteminin gelenek 
ve göreneklerine uygun şekilde gerekli görülebilecek tedbirler alınacaktır.

Anayasa’daki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma 
ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi 
uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesi sürdürülecektir. 

Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca yargının etkinliği ve 
işlevselliğinin arttırılması amacıyla hâkim, Cumhuriyet Savcısı ile yardımcı personele yönelik 
hizmet içi eğitimler sürdürülecektir. Ayrıca, yargı mensuplarına AİHS ve AİHM içtihatları 
konusundaki eğitimlere devam edilecektir. Bunun yanı sıra, mahkeme yönetiminin etkinleştirilmesi 
amacıyla hizmet içi eğitimler devam edecektir.  
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay mensuplarına yönelik AİHS ve AİHM içtihadı, 
Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile AB 
müktesebatı hakkında bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Yargı mensupları için etik kurallar belirlenecektir.

“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” çıkarılacaktır. 

Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalara 
devam edilecektir. Bu kapsamda denetimli serbestlik hizmetleri etkinleştirilerek 
yaygınlaştırılacaktır.

4 İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ve “Türk Ceza Kanunu” hükümleri ile “Avrupa İşkencenin 
Önlenmesi Komitesi” tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı “sıfır hoşgörü” 
politikası kapsamında kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde 
uygulanmasına ve cezasızlığın önlenmesine önem verilmeye devam edilecektir.  

Uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve kolluk 
kuvveti mensuplarına yönelik olmak üzere insan hakları ve soruşturma teknikleri konusunda eğitim 
çalışmaları devam etmektedir. AİHS’nin 3 üncü maddesi, konuyla ilgili AİHM içtihadı ve bunların 
Türk Hukuku’na yansımaları hakkında eğitimler devam etmektedir.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı, çıkardığı genelgelerle işkence ve kötü muamelenin önlenmesine 
yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya 
devam etmektedir.

Ceza soruşturmalarında evrensel insan hakları uygulamalarıyla paralel olarak modern soruşturma 
tekniklerinin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir. “İstanbul 
Protokolü” çerçevesinde adli tıp personeli ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik tıbbi 
muayene tekniklerinin etkili bir biçimde uygulanması hususunda eğitimler devam etmektedir. 

Suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasına 
devam edilecektir. 

Geliştirilmiş ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
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Kolluk birimlerinin eğitim sistemi geliştirilmeye devam edilecek, çalışma şartları gözden 
geçirilecek, insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik yeni teknolojiler kullanılmak suretiyle 
önleyici tedbirlere önem ve öncelik verilmesine devam edilecektir.

Kolluk Etik İlkeleri yayımlanmış olup, söz konusu ilkelerin temel ve hizmet içi eğitimlere 
yansıtılması için çalışmalar yapılacaktır.

“İşkenceye ve Diğer Zalimâne, Gayrı insanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı BM 
Sözleşmesi”ne Ek İhtiyari Protokol uygun bir zamanda onaylanacaktır.
5 Yargıya Erişim 

Adli yardımın etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere, adalete erişimin kolaylaştırılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülecektir.

“Ceza Muhakemesi Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerinin insan haklarıyla uyumlu bir 
biçimde uygulanmasının titizlikle takip edilmesine devam olunacaktır. 

İlgili mevzuat çerçevesinde tercüman talebinde bulunan herkese bu hak tanınacaktır.

Nezarethanelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

6 İfade, Dernek Kurma ve Barışçıl Toplanma Özgürlüğü

AİHS doğrultusunda ve AİHM içtihadına uygun olarak, basın özgürlüğü de dahil olmak üzere, ifade 
özgürlüğünün kullanılmasının teminine devam edilecektir. Nitekim mahkeme kararlarında AİHS’ye 
yönelik atıflar artmaktadır. 

Siyasi partiler mevzuatının AİHS’yle uyumlaştırılması hususunda çalışmalar sürdürülecektir.

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu” gözden geçirilecek ve yapılacak değişikliklerin etkili bir 
biçimde uygulanması sağlanacaktır.

AİHS ve ilgili içtihada uygun olarak barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğüne ilişkin tüm 
reformların uygulanması doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından orantılı güç kullanımına 
yönelik tedbirlerin uygulanması bağlamında “Türk Polis Teşkilatı”nın toplumsal olaylara müdahale 
kapasitesi güçlendirilecektir. 

Sivil toplumun gelişimi ve kamu politikalarının şekillenmesine katılımı daha da kolaylaştırılacaktır.

Türk sivil toplumunun AB ülkeleri sivil toplumlarıyla diyalog ve iletişim kurması ile işbirliğine 
gitmesi teşvik edilmeye devam edilecektir.

İfade ve basın özgürlüğü ile AİHS çerçevesinde,  şiddet içermeyen eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 
cezalandırılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır. Gerekli olan yasal değişiklik de yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90 ıncı maddesi çerçevesinde, AİHS ve AİHM içtihatlarının 
uygulamaya tam ve yeknesak olarak yansıtılabilmesi için mülkî idare amirleri, kolluk personeli, 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına bu konuda yoğun bir şekilde verilen eğitimler artarak devam 
edecektir. 

7 Tüm Bireylerin, Ayırım Yapılmaksızın Temel Hak ve Özgürlüklerden Tam Olarak 
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Yararlandırılması 

“Türk Ceza Kanunu”nda ayrımcılık fiili suç olarak düzenlenmiştir. “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun”da da, infazda ayrımcılık yasağına yer verilmiştir. Namus cinayetlerinin 
daha ağır şekilde cezalandırılmasını öngören yeni “Türk Ceza Kanunu” hükümlerinin etkin olarak 
uygulanması sağlanacaktır.
Din özgürlüğünü tam anlamıyla tesis etmek amacıyla, hoşgörü ortamının oluşması için gerekli 
görülen tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.

“Özel Öğretim Kurumları Kanunu” kabul edilmiş olup, gayrimüslim cemaatlerin din adamı 
ihtiyacının karşılanması için Anayasa’mızın temel ilkeleri ve laik milli eğitim anlayışı çerçevesinde 
uygun görülecek tedbirler alınacaktır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la beraber Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında 
geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçelerde yayın imkânları daha da genişletilmiştir. Bu 
kapsamda, uygulamaya yönelik adımların atılmasına devam edilecektir. 

Ders kitaplarında ayırımcılık içerebilecek ifadelerden arınması da dâhil olmak üzere müfredatın 
yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Kültürel haklar alanında gerçekleştirilen kapsamlı reformların en iyi şekilde uygulanmasına devam 
edilecektir.

Özel veya resmi tüm hizmetlere engellilerin tam erişimi sağlanacaktır. Engellilere yönelik 
ayrımcılık Türk Ceza Kanunu’nda suç kapsamına alınmıştır. İşyerinde ve meslekte eşit muamele 
konusunda AB müktesebatına tam uyum gerçekleştirilecektir.

8 Kadın Hakları

Kadınların eğitimi, işgücü, siyasi ve sosyal hayata katılımları da dahil olmak üzere toplumdaki 
statüsü daha da güçlendirilecektir. Bu çerçevede kadın örgütlerinin desteklenmesine devam 
edilecektir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hâkim ve savcı, belediye, kolluk kuvvetleri ve ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlara yönelik kadın hakları konusunda özel eğitimler verilecektir. Şiddet tehdidi 
altında olan kadınlar için belediyelerce sığınma evleri kurulması çalışmalarına devam edilecektir. 
Kolluk personeline ve sağlık çalışanlarına kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin 
bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı eğitimler verilmektedir. 

Kadına yönelik şiddetin sebep ve sonuçlarının belirlenmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

Kadınların işgücüne katılımını arttırmak amacıyla çeşitli illerdeki mikrokredi uygulamalarının diğer 
illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır. 

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için alınan önlemler, yoğun bir biçimde takip edilecek ve 
bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir. Toplumun, kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi için kapsamlı ve yaygın kampanyalar 
düzenlenmesine devam edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin katılımı sağlanacaktır. 

“Töre Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması 

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    22 



Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyon Raporu” 
Hükümetimizce benimsenmiştir. 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Raporda yer 
alan kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetlerine ilişkin tavsiyeler hayata geçirilmektedir. 

9 Çocuk Hakları 

Uluslararası standartlar doğrultusunda çocuk haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. BM ve Avrupa Konseyi’nin çocuk haklarına ilişkin uluslararası hukuk belgelerine 
taraf olunmaya devam edilecektir. 

Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar sorununun çözümüne yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir. Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına devam edilecektir.

“Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” Meclise sevk edilecektir.

Çocuklara yönelik şiddetle mücadele konusunda polislere bilgilendirme amaçlı eğitimler 
verilmektedir.

10 Sendikal Haklar

Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi, AB’deki ortaklar ile işbirliğinin kolaylaştırılması ve teşvik 
edilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

"2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin yasalaşması sağlanacaktır.

AB standartlarına ve ilgili ILO sözleşmelerine uyumlu bir şekilde sendikaların kurulması, grev ve 
lokavt ile toplu iş sözleşmesi haklarına yönelik tüm sendikal hakların gözetilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilecektir.

11 Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması

“Ottava Sözleşmesi” uyarınca mayınların temizlenmesi ve imha edilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

“Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin 
1/3’ünün köylere dönüşü sağlanmıştır. Gönüllü geri dönüşler için destek çalışmaları sürdürülecektir. 

“Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”la oluşturulan ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hem teoride hem uygulamada etkin ve işleyen bir iç 
hukuk yolu olarak kabul edilen tazminat komisyonları geçmiş dönemden kalan çalışmalarını 
sürdürecektir.

2008 yılında 8 bölgede Kalkınma Ajansı kurulmuş olup, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi 
amacıyla, Kalkınma Ajansları da kullanılarak, geri kalmış bölgelerin ekonomik ve sosyal sorunları 
için tedbir alınmasına devam edilecektir. Yenilenmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerinin 
uygulanmasının sağlanmasına devam edilecektir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini güçlendirmeye yönelik olarak Adalet 
Bakanlığı’nca bir “Yargı Reformu Stratejisi” hazırlanmaktadır. “Yargı Reformu Stratejisi” yargı 
bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargının tarafsızlığının geliştirilmesi, yargının verimliliği ve 
etkinliğinin arttırılması, yargıda mesleki yetkinliğin artırılması, yargı örgütü yönetim sisteminin 
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geliştirilmesi, yargıya güvenin arttırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması, uyuşmazlıkları 
önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve alternatif çözüm yolları ile geliştirilmesi ve 
ceza infaz sisteminin geliştirilmesi amaçlarına yönelik hedefleri içermektedir.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha da güçlendirmek, 2010-2014 yıllarına 
ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler hazırlamak 
amacıyla Adalet Bakanlığı’nca Stratejik Plan hazırlanmaktadır.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), objektiflik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
temelinde geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak ve Kurul kararlarına karşı etkili 
bir itiraz mekanizması oluşturulacaktır.

Adli Yargı’da istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilecek ve İdari Yargı’da istinaf  mahkemelerinin 
kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.

Yargının işlevselliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak gerekli altyapı çalışmalarına hız 
verilmiştir. Bu bağlamda, yeni mahkemelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi; birbirine yakın 
adliyelerin birleştirilmesi; ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması; Adli Tıp Kurumu’nun 
güçlendirilmesi; hakim, savcı ve yargı çalışanı sayısının yeterli seviyeye getirilmesiyle fiziki ve 
teknolojik altyapının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar hızla devam etmektedir. 

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu”nda bilirkişilik müessesesi de gözden geçirilerek, davaların 
hızlı, basit ve en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak amacıyla gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve uyuşmazlıkların alternatif 
çözüm yollarının geliştirilmesi çalışmaları devam edecektir. Uzlaşma müessesinin etkinleştirilip 
geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nca “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır.

Savcılık ve savunma arasında “silahların eşitliği” ilkesi açısından, Türk hukuk sisteminin gelenek 
ve göreneklerine uygun şekilde gerekli görülebilecek tedbirler alınacaktır.

Anayasa’daki yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ve bağımsızlığı ilkesi temelinde suç kovuşturma 
ve soruşturmasında kolluk-savcılık görev, yetki ve sorumluluklarının AB ülkelerindeki en iyi 
uygulamalar doğrultusunda düzenlenmesi sürdürülecektir. 

Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca yargının etkinliği ve 
işlevselliğinin arttırılması amacıyla hâkim, Cumhuriyet Savcısı ile yardımcı personele yönelik 
hizmet içi eğitimler sürdürülecektir. Ayrıca, yargı mensuplarına AİHS ve AİHM içtihatları 
konusundaki eğitimlere devam edilecektir. Bunun yanı sıra, mahkeme yönetiminin etkinleştirilmesi 
amacıyla hizmet içi eğitimler devam edecektir. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay mensuplarına yönelik AİHS ve AİHM içtihadı, 
Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile AB 
müktesebatı hakkında bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Yargı mensupları için etik kurallar belirlenecektir.

“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” çıkarılacaktır. 

Ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalara 
devam edilecektir. Bu kapsamda denetimli serbestlik hizmetleri etkinleştirilerek 
yaygınlaştırılacaktır.
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4 İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ve “Türk Ceza Kanunu” hükümleri ile “Avrupa İşkencenin 
Önlenmesi Komitesi” tavsiyeleri doğrultusunda işkence ve kötü muameleye karşı “sıfır hoşgörü” 
politikası kapsamında kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde 
uygulanmasına ve cezasızlığın önlenmesine önem verilmeye devam edilecektir. 

Uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta hâkim, Cumhuriyet Savcısı ve kolluk 
kuvveti mensuplarına yönelik olmak üzere insan hakları ve soruşturma teknikleri konusunda eğitim 
çalışmaları devam etmektedir. AİHS’nin 3 üncü maddesi, konuyla ilgili AİHM içtihadı ve bunların 
Türk Hukuku’na yansımaları hakkında eğitimler devam etmektedir.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı, çıkardığı genelgelerle işkence ve kötü muamelenin önlenmesine 
yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya 
devam etmektedir.

Ceza soruşturmalarında evrensel insan hakları uygulamalarıyla paralel olarak modern soruşturma 
tekniklerinin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir. “İstanbul 
Protokolü” çerçevesinde adli tıp personeli ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik tıbbi 
muayene tekniklerinin etkili bir biçimde uygulanması hususunda eğitimler devam etmektedir. 

Suç analizi ile suç araştırma ve soruşturmasında görevli kolluğun adli kapasitesinin arttırılmasına 
devam edilecektir. 

Geliştirilmiş ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Kolluk birimlerinin eğitim sistemi geliştirilmeye devam edilecek, çalışma şartları gözden 
geçirilecek, insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik yeni teknolojiler kullanılmak suretiyle 
önleyici tedbirlere önem ve öncelik verilmesine devam edilecektir.

Kolluk Etik İlkeleri yayımlanmış olup, söz konusu ilkelerin temel ve hizmet içi eğitimlere 
yansıtılması için çalışmalar yapılacaktır.

“İşkenceye ve Diğer Zalimâne, Gayrı insanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı BM 
Sözleşmesi”ne Ek İhtiyari Protokol uygun bir zamanda onaylanacaktır.

5 Yargıya Erişim 

Adli yardımın etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere, adalete erişimin kolaylaştırılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülecektir.

“Ceza Muhakemesi Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerinin insan haklarıyla uyumlu bir 
biçimde uygulanmasının titizlikle takip edilmesine devam olunacaktır. 

İlgili mevzuat çerçevesinde tercüman talebinde bulunan herkese bu hak tanınacaktır.

Nezarethanelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

6 İfade, Dernek Kurma ve Barışçıl Toplanma Özgürlüğü

AİHS doğrultusunda ve AİHM içtihadına uygun olarak, basın özgürlüğü de dahil olmak üzere, ifade 
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özgürlüğünün kullanılmasının teminine devam edilecektir. Nitekim mahkeme kararlarında AİHS’ye 
yönelik atıflar artmaktadır. 

Siyasi partiler mevzuatının AİHS’yle uyumlaştırılması hususunda çalışmalar sürdürülecektir.

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu” gözden geçirilecek ve yapılacak değişikliklerin etkili bir 
biçimde uygulanması sağlanacaktır.

AİHS ve ilgili içtihada uygun olarak barışçıl toplanma ve gösteri özgürlüğüne ilişkin tüm 
reformların uygulanması doğrultusunda kolluk kuvvetleri tarafından orantılı güç kullanımına 
yönelik tedbirlerin uygulanması bağlamında “Türk Polis Teşkilatı”nın toplumsal olaylara müdahale 
kapasitesi güçlendirilecektir. 

Sivil toplumun gelişimi ve kamu politikalarının şekillenmesine katılımı daha da kolaylaştırılacaktır.

Türk sivil toplumunun AB ülkeleri sivil toplumlarıyla diyalog ve iletişim kurması ile işbirliğine 
gitmesi teşvik edilmeye devam edilecektir.

İfade ve basın özgürlüğü ile AİHS çerçevesinde,  şiddet içermeyen eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 
cezalandırılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır. Gerekli olan yasal değişiklik de yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90 ıncı maddesi çerçevesinde, AİHS ve AİHM içtihatlarının 
uygulamaya tam ve yeknesak olarak yansıtılabilmesi için mülkî idare amirleri, kolluk personeli, 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına bu konuda yoğun bir şekilde verilen eğitimler artarak devam 
edecektir. 

7 Tüm Bireylerin, Ayırım Yapılmaksızın Temel Hak ve Özgürlüklerden Tam 
Olarak Yararlandırılması 

“Türk Ceza Kanunu”nda ayrımcılık fiili suç olarak düzenlenmiştir. “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun”da da, infazda ayrımcılık yasağına yer verilmiştir. Namus cinayetlerinin 
daha ağır şekilde cezalandırılmasını öngören yeni “Türk Ceza Kanunu” hükümlerinin etkin olarak 
uygulanması sağlanacaktır.

Din özgürlüğünü tam anlamıyla tesis etmek amacıyla, hoşgörü ortamının oluşması için gerekli 
görülen tedbirlerin alınmasına devam edilecektir.

“Özel Öğretim Kurumları Kanunu” kabul edilmiş olup, gayrimüslim cemaatlerin din adamı 
ihtiyacının karşılanması için Anayasa’mızın temel ilkeleri ve laik milli eğitim anlayışı çerçevesinde 
uygun görülecek tedbirler alınacaktır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la beraber Türk vatandaşlarının günlük hayatlarında 
geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçelerde yayın imkânları daha da genişletilmiştir. Bu 
kapsamda, uygulamaya yönelik adımların atılmasına devam edilecektir. 

Ders kitaplarında ayırımcılık içerebilecek ifadelerden arınması da dâhil olmak üzere müfredatın 
yeniden gözden geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Kültürel haklar alanında gerçekleştirilen kapsamlı reformların en iyi şekilde uygulanmasına devam 
edilecektir.
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Özel veya resmi tüm hizmetlere engellilerin tam erişimi sağlanacaktır. Engellilere yönelik 
ayrımcılık Türk Ceza Kanunu’nda suç kapsamına alınmıştır. İşyerinde ve meslekte eşit muamele 
konusunda AB müktesebatına tam uyum gerçekleştirilecektir.

8 Kadın Hakları

Kadınların eğitimi, işgücü, siyasi ve sosyal hayata katılımları da dahil olmak üzere toplumdaki 
statüsü daha da güçlendirilecektir. Bu çerçevede kadın örgütlerinin desteklenmesine devam 
edilecektir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hâkim ve savcı, belediye, kolluk kuvvetleri ve ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlara yönelik kadın hakları konusunda özel eğitimler verilecektir. Şiddet tehdidi 
altında olan kadınlar için belediyelerce sığınma evleri kurulması çalışmalarına devam edilecektir. 
Kolluk personeline ve sağlık çalışanlarına kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin 
bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı eğitimler verilmektedir. 

Kadına yönelik şiddetin sebep ve sonuçlarının belirlenmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

Kadınların işgücüne katılımını arttırmak amacıyla çeşitli illerdeki mikrokredi uygulamalarının diğer 
illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır. 

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için alınan önlemler, yoğun bir biçimde takip edilecek ve 
bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir. Toplumun, kadına yönelik 
şiddetle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi için kapsamlı ve yaygın kampanyalar 
düzenlenmesine devam edilecek ve toplumun bütün kesimlerinin katılımı sağlanacaktır. 

“Töre Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyon Raporu” 
Hükümetimizce benimsenmiştir. 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Raporda yer 
alan kadına yönelik şiddet ve töre-namus cinayetlerine ilişkin tavsiyeler hayata geçirilmektedir. 

9 Çocuk Hakları 

Uluslararası standartlar doğrultusunda çocuk haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. BM ve Avrupa Konseyi’nin çocuk haklarına ilişkin uluslararası hukuk belgelerine 
taraf olunmaya devam edilecektir. 

Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar sorununun çözümüne yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir. Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına devam edilecektir.

“Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı” Meclise sevk edilecektir.

Çocuklara yönelik şiddetle mücadele konusunda polislere bilgilendirme amaçlı eğitimler 
verilmektedir.

10 Sendikal Haklar

Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi, AB’deki ortaklar ile işbirliğinin kolaylaştırılması ve teşvik 
edilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

"2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin yasalaşması sağlanacaktır.

AB standartlarına ve ilgili ILO sözleşmelerine uyumlu bir şekilde sendikaların kurulması, grev ve 
lokavt ile toplu iş sözleşmesi haklarına yönelik tüm sendikal hakların gözetilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilecektir.

11 Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması

“Ottava Sözleşmesi” uyarınca mayınların temizlenmesi ve imha edilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

“Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin 
1/3’ünün köylere dönüşü sağlanmıştır. Gönüllü geri dönüşler için destek çalışmaları sürdürülecektir. 

“Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”la oluşturulan ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hem teoride hem uygulamada etkin ve işleyen bir iç 
hukuk yolu olarak kabul edilen tazminat komisyonları geçmiş dönemden kalan çalışmalarını 
sürdürecektir.

2008 yılında 8 bölgede Kalkınma Ajansı kurulmuş olup, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi 
amacıyla, Kalkınma Ajansları da kullanılarak, geri kalmış bölgelerin ekonomik ve sosyal sorunları 
için tedbir alınmasına devam edilecektir.
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III EKONOMİK KRİTERLER

1 Ekonomi Politikasının Öncelikleri

Son yıllarda Türkiye ekonomisi gerek makroekonomik istikrar gerek ekonomik büyüme açısından 
önemli gelişmeler sağlamıştır. Kapsamlı yapısal reform süreci ile desteklenen istikrar odaklı 
politikalar sayesinde, Türkiye ekonomisi ciddi bir dönüşüm içine girmiştir. 

Önümüzdeki dönemde de, Türkiye ekonomisinde uygulanmakta olan istikrar odaklı 
makroekonomik politikaların genel çerçevesi korunacaktır. 2007 yılı itibarıyla uygulamaya konulan 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile belirlenen “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum 
sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde makroekonomik politikaların öncelikleri; 
fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin korunması ve gelirler politikasının makroekonomik 
istikrara katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi olarak belirlenmiştir. Bu politikalar yardımı ile temel 
olarak ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun ortamın yaratılarak, toplumun refah 
seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye-AB arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması 
hedeflenmektedir.

AB’ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum ve Maastricht kriterlerine yakınsama hedefleri, 
ekonomi politikalarının temel perspektifini oluşturmaktadır. Türkiye 2004 yılından bu yana genel 
devlet brüt borç stoku ve 2005 yılından bu yana genel devlet açığı rakamlarını Maastricht kriterleri 
seviyesine indirerek önemli bir aşama kaydetmiştir. Orta vadede bu başarının korunması ve 
Maastricht kriterlerine tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir. 

Kopenhag kriterleri kapsamında piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet 
gücünün artırılması öncelikli hedeflerdir. Bu çerçevede, özelleştirme programının uygulanmasına 
devam edilecek ve gerekli düzenleyici reformların devamına önem verilecektir. Diğer taraftan AB 
içerisindeki rekabetçi baskılar ile başedebilme kapasitesinin artırılması açısından özellikle işgücü 
piyasası ve sosyal güvenlik alanındaki çalışmalara öncelik verilecektir. Ayrıca, eğitim, sağlık, enerji 
ve ulaştırma alanlarındaki çalışmalar ülkenin rekabet gücünü destekleyecek nitelikte 
sürdürülecektir.

Kurumlararası ekonomi politikası koordinasyonunun güçlendirilmesi

Türkiye’de ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde görev ve 
sorumluluklar açısından kurumlar arasında net bir ayrım bulunmakta ve ekonomi yönetiminde rol 
alan kurumların faaliyetlerinde eşgüdümün sağlanması bağlamında etkin bir koordinasyon 
mekanizması işletilmektedir. Ekonomik politikalar, DPT koordinasyonunda katılımcılık ilkesi esas 
alınarak hazırlanan uzun, orta ve kısa vadeli politika dokümanları vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Bu 
çerçevede, Kalkınma Planı Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir 
yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Üç yıllık 
perspektifle yıllık olarak hazırlanan, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri 
kapsayan Orta Vadeli Program DPT tarafından hazırlanmakta ve söz konusu doküman bütçe 
sürecini de başlatmaktadır. Yıllık Program, Kamu Yatırım Programı ve bütçe çalışmaları ise 
birbirleriyle uyum içinde ve eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Program çalışmaları esnasında 
ortaya konulan temel ekonomik değişkenlere ilişkin tahminler bütçe çalışmalarına da girdi teşkil 
etmektedir. Yıllık Program ve Merkezi Hükümet Bütçesinde yer alan harcama ve gelir 
büyüklüklerine ilişkin çalışmalar Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı tarafından müştereken yürütülmektedir. Borç yönetimi ve maliye politikasının 
uygulanması Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından anayasa ve yasalarca belirlenen 
görev dağılımı çerçevesinde yerine getirilmektedir. Para politikasının uygulanmasındaki tek yetkili 
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kurum ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır.

Kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması çerçevesinde, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli 
kullanılmasını, plan – program – bütçe ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlayan 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun, bütçe 
hazırlama ve uygulama sürecinde kurumların görevlerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu 
çerçevede ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında yetki ve sorumluluk 
açısından herhangi bir muğlaklık söz konusu değildir. Bundan sonra da, makroekonomik 
politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin 
koordinasyonun sağlanması, dokümanlar arasında tutarlılığın sürdürülmesi ve AB ile diyalogun 
güçlendirilmesine önem verilmektedir. Bu bağlamda, ekonomiden sorumlu 5 Bakanın üye olduğu1 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) etkin bir işlev görmektedir. Ayrıca, ekonomi politikalarının 
oluşum sürecine sivil toplumun katılımı açısından önemli olan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) 
de özel sektör ile kamu sektörü arasındaki koordinasyon açısından kritik bir işlev yürütmektedir. 
Sosyal diyalog kültürünün yaygınlaştırılması ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi 
amacıyla ESK, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulacak ve etkinliği artırılacaktır.

Türkiye, 26/27 Kasım 2000 tarihli Ekonomik ve Mali İşler Konseyinin (ECOFIN Council) talebine 
bağlı olarak, 2001 yılından itibaren Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda 
ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlamakta ve 

Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. Bu kapsamda, Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci 
çerçevesinde Mali Bildirim ve Katılım Öncesi Ekonomik Program çalışmalarına tüm kurumların 
katılımıyla her yıl düzenli olarak devam edilecektir.  

Maliye politikası

Maliye politikasının temel amaçları, mali disiplinin sağlamlaştırılması suretiyle sürdürülebilir bir 
büyüme ortamının oluşmasına katkıda bulunmak, kamu açıklarını kalıcı bir biçimde azaltarak 
kamunun finansman yapısını güçlendirmek, enflasyonla mücadeleyi desteklemek, borç stokunun 
milli gelire oranını düşürme sürecini devam ettirebilecek bir kamu faiz dışı fazlası vermektir. 

Bu çerçevede; bütçe disiplininin güçlendirilmesi, bütçe kapsamının genişletilmesi ve kamu 
harcamalarında saydamlık sağlanması amacıyla özel gelir-özel ödenek uygulamalarına son 
verilmiştir. Bütçe sisteminin uluslararası standartlara göre yeniden tanımlanması, genel yönetim 
kapsamındaki tüm kamu idarelerinde bütçe ve muhasebe birliğinin sağlanması, çok yıllı bütçeleme 
ve performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi, kamu mali yönetiminde verimlilik, etkinlik, hesap 
verilebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi, kamu kesiminde saydamlığın artırılması, kamu mali 
yönetimi ve iç kontrol sisteminde yönetim sorumluluğunu esas alan yaklaşımın uygulamaya 
konulması ve kamu sektöründe uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu 
yeni bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006 
yılı başından itibaren 5018 sayılı Kanunun tam olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte çok yıllı 
bütçeleme anlayışına geçilmiştir. 2004 yılından itibaren uluslararası COFOG fonksiyonel 
sınıflandırmayla uyumlu analitik bütçe sistemine geçiş sağlanmıştır. 2005 yılında Gelir İdaresi 
fonksiyonel şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve 
basitleştirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışılıkla mücadele gibi öncelikler gözetilerek, 
Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeyle, kurumlar 
vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmüştür. Eğitim, sağlık ve turizm sektörleri başta 
olmak üzere KDV oranlarında indirime gidilmiştir.

Önümüzdeki dönemde kamu gelir, harcama ve borçlanma politikaları bu temel amaçlarla uyumlu 
olarak etkin bir biçimde uygulanacak ve mali disiplin korunacaktır. Vergi tabanının genişletilmesi 
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suretiyle vergi gelirleri artırılacak ve kamu harcama reformu kapsamında, harcamalarda tasarruf ve 
etkinlik sağlanacaktır. Bu çerçevede;

Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemi güçlendirilecektir.
Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması amacıyla, harcama programları gözden geçirilerek 
önceliğini kaybeden harcama programları iptal edilecektir.
Kamu yatırımlarının rasyonalizasyonu çalışmalarına devam edilecektir.
Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal 
politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir.
Piyasa aktörlerinin uzun vadeli ekonomik karar almalarına yardımcı olmak ve vergilemede 
öngörülebilirliği artırmak amacıyla, vergi politikalarının uygulanmasında istikrar esas alınacaktır.
Kamu finansmanında sağlanacak iyileşme çerçevesinde eğitim, sağlık, Ar-Ge ve sosyal nitelikli 
harcamaların GSYH içindeki payı artırılarak, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri 
sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ve 
bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması konularında iyileştirmeler sağlanması yönünde politikalar 
uygulanmaya devam edilecektir.
5018 sayılı Kanunla getirilen kontrol ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, 
bu amaçla tamamlanan ikincil ve üçüncül mevzuatın uygulama ayağı güçlendirilecektir. Bu 
kapsamda iç denetçi ve mali hizmetler uzmanları belli programlar dahilinde eğitilecek, iç denetim 
ve teftiş görevler ayrılığı net bir şekilde belirlenecek, merkezi uyumlaştırma birimlerinin idari 
kapasiteleri, fonksiyonel bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri esas alınarak güçlendirilecektir.
Uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti göz önüne alınarak, 
bütçenin kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

Para ve Kur Politikası 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2001 yılından itibaren dalgalı kur rejimi altında 
kalıcı fiyat istikrarını amaçlayan bir para politikası yürütmektedir. Bu politika, 2002 yılından 2005 
yılına kadar örtük enflasyon hedeflemesi olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde enflasyonu düşürme 
konusunda önemli bir mesafe alınmış, yıllık tüketici enflasyonu 2001 yılı sonundaki yüzde 68,5 
seviyesinden 2005 yılı sonunda yüzde 7,7 düzeyine gerilemiştir. Mali disiplinin, ekonomik ve 
finansal istikrarın sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulması gibi ön şartların oluşması 
üzerine 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesine geçilmiştir. 

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hedef, tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde değişimi ile 
hesaplanan yıl sonu enflasyon oranıdır. Hedef üç yıllık bir zaman dilimi için nokta hedef olarak 
Hükümet ve TCMB tarafından birlikte belirlenmektedir. Yıllık olarak ise hedefle tutarlı enflasyon 
patikası ve bu patika etrafında simetrik belirsizlik aralığı ilan edilmektedir. 2008 yılı için 
belirlenmiş olan hedef etrafındaki belirsizlik aralığı ±2 puandır. 2007 ve 2008 yılları için enflasyon 
hedefi yüzde 4 olarak ilan edilmiştir. 2007 ve 2008 yılları için açıklanan Para Politikası 
duyurularında ise 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin yıl sonu hedefleri yüzde 4 olarak açıklanmıştır. 

2006 ve 2007 yıllarında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar ile, küresel finans piyasalarındaki 
belirsizlikler gibi para politikasının kontrolü dışındaki dışsal nedenlerle enflasyon oranları 
belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Bu etkiler 2008 yılının ilk aylarında da devam etmiş, yılın ortalarında, gıda ve enerji fiyatlarındaki 
artışların geçici olmadığına, küresel gelişmelerden kaynaklanan yapısal bir değişimi yansıttığına ve 
orta vadede devam edebileceğine ilişkin görüş ve tahminler güçlenmiştir. Arz şoklarının 
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beklenenden uzun sürmesi, küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi ve ikincil etkilerin 
görülmeye başlanması nedeniyle, TCMB de enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yukarı yönlü 
güncellemiştir. Nisan ayında yayımlanan Enflasyon Raporunda, para politikasının sıkı duruşunun 
uzunca bir süre devam ettirilmesi durumunda bile enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 4 
seviyesine yaklaşmasının iki yıldan daha uzun bir süre alabileceği belirtilmiştir. Öte yandan, TCMB 
içinde yapılan çalışmalar enflasyon beklentileri oluşturulurken geçmiş enflasyona giderek daha 
fazla ağırlık verildiğini ve mevcut enflasyon hedeflerinin çıpa rolünün belirgin olarak azaldığını 
göstermiştir.

Bu gelişmeler, Aralık 2005 tarihli “Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 
Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı duyuruda yer alan hedefin değiştirilmesi koşullarının2 
gerçekleştiği şeklinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Hükümet ve TCMB 2009-2011 dönemi 
için yeni enflasyon hedeflerinin belirlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış ve 3 
Haziran 2008 tarihli açık mektupta belirlenen yeni hedefler kamuoyuna duyurulmuştur. Bu 
çerçevede, enflasyon hedefleri 2009 yılı sonu için yüzde 7,5 ve 2010 yılı sonu için yüzde 6,5 olarak 
güncellenmiş, 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlenmiştir3. Böylece, yüzde 4 olan orta vadeli 
hedefe daha kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Enflasyon hedefleri yukarı yönlü yenilenmekle 
birlikte, TCMB para politikasının sıkı duruşunun önümüzdeki dönemlerde de korunacağını 
kamuoyuna duyurmuştur.

Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması, makroekonomik istikrarın ve öngörülebilirliğin artırılmasının 
temel koşuludur. Bu nedenle TCMB, 2006 yılında uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi 
rejimine devam edecektir. Enflasyon oranının nihai olarak Maastricht kriterlerine uygun bir 
seviyeye düşürülmesi hedeflenmektedir.

TCMB’nin, temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Faiz oranlarına ilişkin kararlar, 
enflasyonun orta vadedeki görünümü ve riskler göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Ayrıca, 
gerekli durumlarda, TCMB zorunlu karşılık oranları veya etkin likidite yönetimi gibi destekleyici 
araçları da kullanabilmektedir. Bu çerçeve önümüzdeki dönemlerde de korunacaktır. 

Etkin bir iletişim politikasıyla birlikte şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri başarılı bir enflasyon 
hedeflemesinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu çerçevede, TCMB, enflasyonun belirsizlik aralığının 
dışına çıkması durumunda, sapmanın nedenleri, hedefe tekrar yakınsanabilmesi için alınması 
gerekli önlemler ve riskler konusunda Hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ayrıca, TCMB, 
temel iletişim aracı olan üç aylık Enflasyon Raporunda, enflasyon ve genel makroekonomik 
gelişmelerin yanı sıra TCMB’nin enflasyon tahminlerini, riskleri, olası politika uygulamalarına 
ilişkin bilgileri ve enflasyonun hedeften sapması durumunda alınacak önlemleri kamuoyu ile 
paylaşmaktadır. Bu haliyle, Enflasyon Raporu hesap verebilirlik ilkesi açısından da önemli bir rol 
üstlenmektedir. Başlangıçta bir buçuk yıllık bir zaman dilimi için verilen enflasyon tahminleri, 2007 
yılından itibaren iki yıl için verilmeye başlanmış, böylece, ekonomik birimlerin önlerini daha iyi 
görebilmeleri amaçlanmıştır4. Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının ve toplantı özetlerinin 
yayımlanması da iletişim politikasının diğer önemli araçlarıdır. Bu uygulamalar önümüzdeki 
dönemlerde de devam ettirilecektir.

Dalgalı kur rejimi çerçevesinde, döviz kurları döviz piyasasındaki arz ve talep koşulları tarafından 
belirlenmektedir. Ancak, TCMB döviz kurlarında aşırı oynaklığı gidermeye yönelik olarak döviz 
piyasalarına her iki yönde müdahale edebilmektedir. TCMB ayrıca döviz arzının talebe göre fazla 
olduğu dönemlerde rezerv biriktirme amaçlı programlı döviz alım ihaleleri de düzenlemektedir. 
Döviz kuru politikasının bu çerçevesi devam ettirilecektir.

2 İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı
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Avrupa Komisyonu 2005 Yılı İlerleme Raporunda yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 
işleyen bir piyasa ekonomisi olarak kabul edilebileceğini teyit etmiştir. Önümüzdeki dönemde, 
Kopenhag kriterleri kapsamında piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi amacına yönelik olarak 
özelleştirme programının uygulanması sürdürülecek ve gerekli düzenleyici reformların devamına 
önem verilecektir.

Özelleştirme

Ekonomik programın ana unsurlarından biri olan özelleştirmenin orta vadedeki temel amacı; 
ekonomide kamunun ağırlığını azaltarak girişimciliğin teşvik edilmesi, verimliliğin ve maliyet 
yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa şartlarının diğer yapısal reformlar 
ile birlikte desteklenip pekiştirilmesidir. Devletin, mal ve hizmet üreticisi konumundan uzaklaşarak 
asli görevlerde yoğunlaşmasıyla ekonomideki faaliyetlerinin rasyonel bir gözetim ve düzenlemeyle 
sınırlı tutulması amaçlanmaktadır.

Son yıllarda büyük mesafe katedilen özelleştirme uygulamalarının başarısı açısından 2005 yılı bir 
dönüm noktası olmuştur. Nitekim, satış/devir işlemleri tamamlanan özelleştirme uygulamalarının 
toplam tutarı, 2004 yılında 1,3 milyar dolar iken 2005 yılında 12,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2006 
yılının ikinci çeyreği itibarıyla, petrol rafinajı, dağıtımı ve taşımacılığı; demir-çelik; tekstil ve hazır-
giyim; çimento; havaalanı işletmesi, yer hizmetleri-ikram hizmetleri, alkollü içkiler, metal 
madenleri (alüminyum, gümüş, krom, elektrometalurji, bakır ve çinko), hayvan yemi, süt ürünleri, 
gübre, orman ürünleri gibi alanlardan kamu sektörü çekilmiştir. Telekomünikasyon, turizm, kağıt, 
deniz-liman işletmeciliği alanlarında ise piyasadaki belirleyici hakim konumunu özel sektöre 
devretmiştir. 

Özelleştirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin bankacılık (kısa vade: Halk 
Bankası; orta vade: Halkbank tecrübesinin ardından strateji belirlenmek üzere Ziraat Bankası ve 
Vakıflar Bankası), hava ve deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi, et-balık ürünleri piyasası, 
şeker, tütün ve çay ürünlerinin işlenmesi, petro-kimya sanayi, malzeme alımı, elektrik dağıtım ve 
toptan ticareti, şans oyunları, İMKB, altın borsası,  çeşitli kamu hizmetleri (araç muayene 
istasyonları, otoyol/köprü işletmeciliği, belediye-çöp/atık toplama ve yeniden değerlendirme), 
telekomünikasyon ve turizm alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra, elektrik üretimi, su 
şebekesi, kanalizasyon altyapısı, sağlık, eğitim, savunma, radyo-televizyon yayıncılığı, doğal gaz 
piyasası, kömür ve diğer maden işletmeciliğindeki payının azaltılması hedeflenmektedir. Buna 
karşın, tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı altyapısı, petrol arama faaliyetleri, hava 
meydanları işletmesi, posta hizmetleri, kıyı emniyetinin sağlanması gibi alanlarda faaliyetlerini 
sürdürmesi öngörülmektedir.

TEDAŞ, TEKEL ve Elektrik Üretim A.Ş. gibi sektöründe belirleyici niteliği haiz kuruluşların 
özelleştirilmesiyle yerli ve yabancı yeni yatırımcıların da bu piyasalara girişinin temin edilmesi ve 
böylece rekabetçi bir piyasa yapısının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Enerji sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformları

Elektrik sektörü reformu ve özelleştirme stratejisi raporunda, 2010 yılında tüm sektörün rekabete 
açılmasıyla tüketicilerin serbest piyasalardan daha fazla elektrik kullanabilme imkanlarının 
artırılabileceği öngörülmüştür. Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası, 1 Ağustos 2006 tarihinden 
itibaren çalışır durumdadır. Bu tarihten beri piyasa aktörleri öngöremedikleri elektrik ihtiyaçlarını 
bu piyasadan karşılamaktadır.
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Piyasaya yönelik iyileştirmelerden ayrı olarak, aynı zamanda önemli bir fiyat reformu da 
yapılmıştır. Yüksek Planlama Kurulu Kararına (14/2/2008 No. 2008/T-5) göre Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma Mekanizması (MBF) Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. MBF enerji 
sektöründe faaliyet gösteren dört KİT’i (TKİ, BOTAŞ, EÜAŞ, TETAŞ) ve yirmi adet bölgesel 
dağıtım firmasını kapsamaktadır. MBF yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulama kapsamındaki 
şirketlerin tarifeleri hem geçmiş hem de gelecek maliyetlere bağlı bir yapıya göre revize edilecektir. 
Revize edilmiş tarifeler firmalara, planladıkları yıllık yatırım ve diğer harcamalarına göre yıllık 
finansal hedeflerine ulaşma imkanı verecektir.

MBF sağlıklı bir tarife uyarlama süreci öngörmektedir. Buna göre BOTAŞ tarifelerini aylık olarak 
uyarlarken diğer firmalar 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde tarifelerini 
uyarlayacaklardır. Bu takvim firmalar arasındaki nakit akışlarını düzenli ve sağlam bir zemine 
oturtacaktır. Bunun bir sonucu olarak, enerji KİT’lerinin finansal kapasiteleri artacak, böylece 
dağıtım şirketlerinin ve EÜAŞ’a ait portföy üretim gruplarının özelleştirilmeleri kolaylaşacaktır.

MBF 01/07/2008 – 31/12/2010 tarihleri arasında uygulanacaktır. Buna ek olarak Hazine 
Müsteşarlığı MBF’yi denetleyecektir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtildiği gibi 
dağıtım şirketleri 2010 yılına kadar tarifelerindeki çapraz sübvansiyonları kademeli olarak 
kaldıracaklardır. Ayrıca BOTAŞ’ın mevcut doğal gaz alım sözleşmelerinin yıllık 4 milyar sm3’lük 
kısmının özel sektöre devrine ilişkin 2005 yılında yapılan ihale sonuçlandırılmış ve ilgili şirketlerle 
sözleşme imzalama aşamasına gelinmiştir.

Tarım sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformları

Tarım sektöründe, gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşturulması temel 
amaçtır.

Tarım sektöründeki piyasa liberalizasyonu çalışmaları KİT’lere yönelik uygulamalarla devam 
etmektedir. Nitekim, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasasını 2002 yılı öncesinde 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla açıklanan destekleme alım fiyatlarıyla düzenlerken, 2002 yılı 
sonrasında kuruluş tarafından ilan edilen fiyatlar aracılığıyla yönlendirmektedir. Ayrıca, hububat 
sektöründe AB’ye uyum amacıyla ve piyasanın daha etkin işlemesini teminen 2008 yılında Hububat 
ve Çeltik Uygulama Yönetmelikleri kabul edilmiştir. Türkiye’de en az iki ödeme kuruluşu 
kurulması planlanmaktadır. Buradaki temel yaklaşım, mevcut bazı kuruluşların ödeme kuruluşu 
olarak yeniden yapılandırılması şeklindedir. Bu kuruluşların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi 
ve bu çerçevede yeniden yapılandırılmalarına ilişkin yasal çalışmaların 2013 yılına kadar 
tamamlanması öngörülmektedir.

2007 yılında yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararıyla özelleştirme kapsamında 
olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’deki kamu hisselerinin özelleştirme 
programına alınmasına karar verilmiştir. ÖYK’nın 2008 yılı Kararıyla Tekel ve Sigara Sanayii 
İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.’ye ait sigara üretim işi ile ilgili varlıklar satılmıştır. Kısa vadede tütün ve 
şeker alanlarındaki piyasa serbestleşmesinin tamamlanması beklenmektedir.

“Tarım ve Kırsal Kalkınma” Faslı açılış kriterlerinin tamamlanabilmesi için tarımsal destekler, 
IACS (Entegre İdare ve Kontrol Sistemi) / LPIS (Arazi ve Parsel Tanımlama Sistemi) ve tarımsal 
istatistiklere ilişkin strateji belgelerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda sürdürülen 
çalışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. İlgili birimler bu 
stratejilerin, Türk tarım sektöründe istenilen değişiklikleri yansıtacak şekilde, birbirleriyle bağlantılı 
olmasını hedeflemektedir.
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Yatırım ortamının iyileştirilmesi

2001 yılında yürürlüğe konan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı ile yatırımların 
önündeki idari engellerin azaltılması hedeflenmektedir. Program, Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve Yatırım Danışma Konseyi aracılığıyla yürütülmektedir.

YOİKK, 12 teknik komite aracılığıyla, yatırım ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan 
kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, yatırımcılar açısından daha elverişli bir yatırım ortamı 
oluşturulması ve ülkenin verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası 
yatırımcıların yatırımın her aşamasında karşılaştıkları idari ve bürokratik engellerin çözümüne 
yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere uluslararası bir bakış 
açısı kazandırmak amacıyla, 2004 yılında oluşturulan ve her yıl düzenli olarak Başbakan 
başkanlığında toplanan Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

YOİKK Teknik Komite Eylem Planları çerçevesinde yürütülen çalışmalar önümüzdeki dönemde 
verimlilik ve istihdam artırıcı tedbirlere odaklanarak ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, Ar-Ge 
ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması ve ulusal düzeyde rekabet 
gücünün geliştirilmesine ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Kayıt Dışı Ekonominin Tespiti

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, vatandaşları bilgilendirmek ve kayıt dışı istihdamla ilgili 
şikayetlerin ve ihbarların alınması amacıyla “Alo 170 Kayıt Dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bilgi 
Hattı” hizmete girecektir. Ayrıca, 5754 sayılı Kanunla değiştirilen 5510 sayılı Kanun hükümlerine 
göre; kamu kurumları ve bankalar, işlemleri esnasında SGK’nın sağlamış olduğu alt yapıyı 
kullanarak kişilerin sigortalılık durumlarını kontrol ederek durumu SGK’ya bildirecek ve kayıt dışı 
istihdamın tespitine yardımcı olacaklardır. Yine çalışanların ücretlerinin bankacılık sistemi 
aracılığıyla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi uygulaması da istihdamın kayıtlı hale 
getirilmesinde olumlu bir katkı sağlayacaktır. 2008 yılı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından “Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Yılı” olarak belirlenmiştir.

Kayıt dışılıkla mücadele stratejisinin hazırlanmasından sorumlu kuruluş olan Gelir İdaresi 
Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve vergiye gönüllü uyumu sağlamak için her 
türlü ekonomik aktiviteyi geliştirmek ve izlemek amacıyla çeşitli orta ve uzun vadeli hedefler 
belirlemiştir. Bu kapsamda:

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, sektörel dağılımı ve sebepleri tespit edilecektir. Gelir İdaresi 
Başkanlığınca, vergi kayıp ve kaçağının boyutları ile niteliği, çeşitli yöntemlerle düzenli olarak 
araştırılacaktır. Vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu sektörler belirlenecek ve sebepleri tespit 
edilerek gerekli önlemler alınmak suretiyle kayıt dışılığın yaratmış olduğu haksız rekabetin önüne 
geçilecektir.
Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için incelenecek mükelleflerin seçiminde kullanılacak risk 
analizine dayalı bir model geliştirilecektir. Ayrıca, denetim sürecinin etkinliğini ve kalitesini önemli 
derecede etkileyen denetim standartları geliştirilecek ve denetim birimleri arasındaki 
koordinasyonun etkinliği sağlanacaktır. Yapılan vergi denetimlerinin etkinliğini ölçmek için 
denetim performansı düzenli olarak izlenecektir. Vergi ceza sistemi rasyonelleştirilecektir. Tek 
Düzen Muhasebe Hesap Planı, Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilecektir.
Ekonomik olayların, gerçek kişiler için vatandaşlık numarası ve kurumlar için vergi kimlik 
numarası altında izlenmesini ve bu bilgilerin denetim birimlerince etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak üzere geliştirilen veri ambarının kapsamı genişletilmiştir. Mevcut veri toplama 
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kapasitesinin ihtiyaçlara uygun olarak daha da geliştirilmesinin yanında, ekonomik olayları 
kavramak üzere hali hazırda toplanan gayrimenkul alım-satımı, ihracat, mal ve para hareketlerine 
yönelik bilgilere ilaveten Noterler Birliği gibi kuruluşlardan alınacak bilgilerle veri ambarının 
kapasitesi genişletilecektir. Veri ambarında bulunan bilgilerin, vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesine ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sürdürülmesine yönelik olarak kullanılması 
planlanmaktadır.

3 Avrupa Birliği İçerisindeki Rekabet Baskısı İle Baş Edebilme

Ulusal Program sürecinde Avrupa Birliği içerisindeki rekabet baskısı ile baş edebilme kapasitesinin 
artırılması ve gelecekte makroekonomik dengesizliklere yol açabilecek alanlarda olası risklerin 
kaldırılması için gerekli olan yapısal reformlara devam edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; 
işgücü piyasası, sosyal güvenlik ve yardımlaşma, eğitim, sağlık, enerji ve ulaştırma temel reform 
alanları olarak ele alınmaktadır.

Ayrıca, önemli konularda toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çözümler üretilmesi 
yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas 
Komisyonu (DÖİK) bu çalışmalardan en önemlisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, rekabet hukuku ve politikaları alanında AB mevzuatı ile uyumu sağlamak için devlet 
yardımlarının rekabet açısından denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla bir birim oluşturulmasını 
öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olup 2009 yılı içinde 
yasalaşması öngörülmektedir.

İşgücü piyasası

Türkiye’de işgücü piyasasının temel özellikleri; başta kadınlar olmak üzere işgücüne katılma ve 
istihdam oranlarının düşük olması, çalışma çağındaki nüfusun hızla artması, özellikle gençler 
arasında görülen yüksek işsizlik oranı, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı kalması, 
kayıt dışı istihdamın yüksek olması ve tarımsal ekonomide görülen çözülme neticesinde yüksek 
büyüme oranlarına rağmen istihdamın yeterince artmamasıdır.

Bu çerçevede, istihdam imkanlarının geliştirilmesi, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın 
güçlendirilmesi, işgücü piyasasının etkinliğinin artırılması, dezavantajlı grupların işgücü piyasasına 
katılımlarına yönelik eşit fırsatlar sunulması, işgücü piyasası ihtiyaçları esas alınmak suretiyle aktif 
işgücü programlarının geliştirilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve düzgün işlerin çoğaltılması 
istihdam politikasının temel hedefleri olarak ortaya çıkmaktadır.

İşgücü maliyetlerini azaltıcı, gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdamını artırıcı, aktif işgücü 
programlarını geliştirici, kayıt dışılığı azaltıcı, özel istihdam bürolarının açılmasını kolaylaştırıcı, alt 
işverenlik ilişkisini düzenleyici ve işyeri açma formalitelerini azaltıcı tedbirler içeren ve istihdam 
paketi olarak adlandırılan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 15/5/2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26/5/2008 
tarihinde yayımlanmıştır. Bu konudaki müktesebat uyumuna yönelik çalışmalar devam edecektir. 

Çalışanların değişime uyum kapasitesinin artırılması, işgücü piyasasında yaşanan değişim ve 
gelişime paralel yeni bilgi ve becerilerin kazandırılması yoluyla sağlanacaktır. İşgücü piyasasının 
ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından geliştirilip 
güncellenecek meslek standartları ile belirlenecektir. Bu amaçla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve 
sosyal tarafların kapasitesi geliştirilecektir.  

Genç işsizlere ve kadınlara iş kurma konusunda mesleki eğitim, iş geliştirme eğitimleri, bilgi, 
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rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. 

İşgücü piyasasındaki değişme ve gelişmelerin yakından takip edilebilmesi, yerel ve ulusal düzeyde 
istihdamı artırıcı ve işsizliği azaltıcı politika ve stratejilerin belirlenebilmesi, işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarına uygun aktif işgücü programlarının belirlenmesi ve etkin uygulanabilmesi için işgücü 
piyasası bilgi sistemi oluşturulacaktır. Aktif işgücü programları etkin olarak uygulanacak, 
yaygınlaştırılacak ve bu kapsamda verilen hizmetler çeşitlendirilecektir. Bu çerçevede, özellikle 
tarım sektöründen açığa çıkan vasıfsız işgücünün, gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdam 
edilebilirliklerini artıracak, nitelik ve beceri düzeylerini yükseltecek programlara öncelik 
verilecektir.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma 

Sosyal sigorta haklarına erişebilirlik ve sistemdeki finansman sorunlarının giderilmesi, herkesi 
kapsayan adil bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması ve tüm nüfusun sağlık güvencesi kapsamına 
alınması, beş farklı sosyal sigorta rejiminin birleştirilmesi ve sistemde etkin bir bilgi işlem altyapısı 
kurulması amacıyla yürütülen reform çalışmaları kapsamında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu 20 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Reform kapsamında 5754 sayılı Kanunla 
değiştirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise 1 Ekim 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya girmesi ile herkes eşit kapsam 
ve kalitede sağlık hizmeti almaya başlayacaktır. Genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeme 
gücü olmayan kişiler objektif kriterlere göre tespit edilecek ve genel sağlık sigortası primlerinin 
devlet tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

Sosyal yardım sisteminin etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla bu alandaki 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı, verilerin uyumu ve sosyal yardım faydalanıcılarının 
objektif kriterlere göre tespiti konularında çalışmalar devam etmektedir. 

Sosyal hizmetler sisteminde maliyet etkin ve çağdaş hizmet sunumuna ilişkin olarak korunmaya 
muhtaç çocuklara yönelik bakım sistemleri ve özürlülere yönelik evde bakım hizmetleri 
yaygınlaştırılmaktadır. 

Eğitim

Eğitim programlarının gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki eğitimin işgücü piyasasındaki 
gelişmelere cevap verecek esnekliğe kavuşturulmasına yönelik çalışmalara sosyal tarafların 
katılımıyla başlanmıştır. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme 
geçilecek, yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim, program bütünlüğünü esas 
alan tek bir yapıya dönüştürülecek, mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde önemli 
yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir.

Eğitim ve işgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve istihdamın ve işgücü 
verimliliğinin artırılması için, yaşam boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep ettiği 
alanlarda insangücü yetiştirilecektir.

Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren 
kuruluşların akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin 
çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecektir.

Eğitim sistemi,  insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere, yaşam boyu eğitim 
yaklaşımıyla ve bütüncül olarak ele alınacak;  sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine 
dayalı yapısı güçlendirilecektir. 

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    37 



Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam 
becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi geliştirilecektir.  Bu strateji, kişilerin 
beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim imkanlarının artırılmasını, 
söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey ilişkinin güçlendirilmesini, çıraklık ve halk 
eğitiminin bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STK’ların bu alanda faaliyet 
göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır.

Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dahil, yaygın eğitim 
imkanları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin açık öğretim fırsatlarından 
yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır.

İnsan gücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hanehalkının eğitim,  istihdam ve 
meslek durumlarını içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek ve işgücü piyasası ihtiyaç analizleri 
yapılacaktır.

Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan müfredat programları 
ülke geneline yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecektir.

İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik olmak 
üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş oranları yükseltilecektir. 

Üniversite-iş dünyası işbirliği çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonominin gerektirdiği 
özellikleri içeren ve araştırma potansiyelinin gelişmesine daha çok katkıda bulunan işgücü eğitimi 
geliştirilecektir. Teknik personelin nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çeşitli sertifikasyon 
programları düzenlenerek düzey farklılıkları ortadan kaldırılacaktır.

Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik 
niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. Eğitim programlarıyla teknoloji 
üretimine ve Ar-Ge’ye yatkın işgücü yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Sağlık 

Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam 
kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak sağlık politikasının temel amacıdır. 

Bu amaçla, öncelikle ana-çocuk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere temel sağlık 
hizmetleri güçlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Aile hekimliği sistemine geçilerek birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi sağlanacak, sağlık hizmetlerine erişim olanaklarının 
artırılması amacıyla altyapı ve personel ihtiyacı karşılanacaktır. Sürdürülmekte olan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı tamamlanacaktır.

Enerji 

Enerji politikasının temel amacı; ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu 
enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari 
maliyetle teminidir.

Ekonomik büyüme ve sosyal refah artışına paralel olarak birincil enerji ve elektrik enerjisi talebi 
hızla artmaktadır. Ancak, 2001 yılından bu yana sürdürülmekte olan enerji sektörünün 
liberalizasyonu çalışmaları kapsamında geçiş sürecinde önemli bir yatırım açığı oluşmuş olup arz-
talep projeksiyonlarına göre orta dönemde elektrik arz açığı gözükmektedir. Bu çerçevede, orta 
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dönemde elektrik arz açığının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması ile uzun dönemli enerji 
arz güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

Enerji sektöründe liberalizasyon sürecinin tamamlanarak düzgün işleyen rekabetçi bir serbest 
piyasanın oluşturulması hedeflenmektedir. Bu şekilde, özel sektör yatırımlarının istikrarlı bir şekilde 
sürdürülmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi öngörülmektedir. Piyasanın düzgün işleyişini 
temin amacıyla kurumsal kapasite artırılacaktır.

Kamu mülkiyetindeki elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarının özelleştirilmesi ve bunun sonucunda 
verimli bir işletmecilik ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi, dağıtımda kayıp-kaçak oranlarının 
makul seviyelere indirilmesi ve üretimde etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.

Enerji üretimi ve tüketiminin çevresel etkilerinin ve artan enerji fiyatlarının ekonomik ve sosyal 
maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji verimliliğini artırmaya yönelik etkin tedbirler 
geliştirilecektir.

Enerjide ithalat bağımlılığının azaltılmasına öncelik verilecektir. Bu kapsamda, elektrik üretiminde 
çok yüksek bir paya sahip olan doğal gazın payını düşürmek için yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına hız verilecektir.

Elektrik enerjisinde kaynak çeşitliliğine, arz güvenliğine ve uzun dönemde maliyetlerin düşmesine 
katkı sağlayacak olan nükleer güç santralları yapımına başlanacaktır. Nükleer güvenlik kalitesinin 
artırılması amacıyla gerekli yasal mevzuat oluşturulacaktır.

Doğal gaz kullanımı rekabete dayalı olarak yaygınlaştırılacak, mevsimsel talep değişimleri de 
dikkate alınarak ulusal düzeyde doğal gaz arz güvenliği sağlanacaktır. Petrolde olağanüstü durum 
arz stoklarının yeterliliğinin korunması ve etkin yönetimi için stok ajansı kurulacaktır.

Bölgemizde bulunan enerji (petrol, doğal gaz ve elektrik) kaynaklarının uluslararası pazarlara 
ulaştırılmasında Türkiye’nin transit güzergahı ve terminal ülke olması için gerekli çalışmalar 
sürdürülecektir. AB enerji iç pazarına entegrasyon amacıyla gerekli altyapı çalışmalarına öncelik 
verilecektir.

Ulaştırma 

Demiryolu ulaştırması için temel amaç, Türk demiryolu ulaştırma pazarını rekabete açarak ve 
demiryolu işletmeciliği ile altyapı yönetimi fonksiyonlarını ayırarak Türkiye’deki demiryolu 
sektörünün kademeli olarak serbestleştirilmesini sağlamaktır. 

2009 yılı sonuna kadar Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanunu taslaklarının 
kanunlaştırılması ve söz konusu kanunları tamamlayıcı nitelikteki Demiryolu Emniyeti, Lisans, 
Karşılıklı İşletilebilirlik ve Demiryolu Altyapısına Erişim Yönetmelik taslaklarının tamamlanması 
hedeflenmiştir. Kanun taslakları, yeni demiryolu yapımı ile mevcut hatların rehabilitasyonunun 
kamu bütçesi ile altyapı yöneticisi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Altyapı yöneticisi, 
altyapının bakım ve onarım işlerine mali kaynak sağlamak için altyapının kullanımını 
ücretlendirecektir. 

TCDD, her biri ayrı tüzel kişiliği haiz altyapı yöneticisi ve demiryolu işletmesinden oluşan yeni bir 
kuruluş olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

TCDD’nin ekonomik verimliliği, ihtiyaç duyulan personelin istihdamının kolaylaştırılması ve erken 
emeklilik teşvikleri sağlayarak personel sayısının azaltılması gibi entegre personel politikaları, yeni 
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altyapı ve çeken-çekilen araç yatırımları ve demiryolu işletmeciliğinin geliştirilmesi ile 
artırılacaktır.

Büyük metropol şehirler arasında demiryolu ile yolcu taşımacılığının artırılması amacıyla hızlı tren 
hatlarının yapımına öncelik verilmektedir. Ayrıca intermodal taşımacılığın geliştirilmesi ve 
demiryolu ile yük taşımacılığının artırılmasına yönelik olarak Lojistik Köyler kurulacaktır. Dünya 
Bankası da dahil olmak üzere özellikle Uluslararası Finans Kuruluşlarından sağlanacak krediler ile 
hat ve araç kapasitesini artırmak amacıyla konvansiyonel hatlar ile demiryolu araçları yenilenecek 
ve/veya rehabilite edilecektir. 

Kamu Özel Sektör İşbirliği modelleri kapsamında, demiryollarına özel sektör yatırımını 
desteklemek amacıyla, stratejik planlar hazırlanmakta ve çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle 
hızlı tren setleri üretmek amacıyla özel sektör ile ortaklaşa EUROTEM şirketi kurulmuştur. Ayrıca 
Türkiye’de makas ve travers üretimine yönelik olarak özel sektör ile yeni fabrikalar kurma 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, ulusal ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalar serbest rekabet ortamı 
içerisinde piyasa ekonomisinin gereklilikleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. 

2003 yılına kadar söz konusu karayolu taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen özel bir kanun 
bulunmamakta ve karayolu taşımacılık sektörü; çağın gerekliliklerine uygun, kurumsallaşmış ve 
kaliteli taşımacılık hizmeti veren yapıdan uzak bir görünüm sergilemekteydi. Gerek Karayolu 
Taşıma Kanunu gerekse bu Kanuna dayanarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile karayolu 
taşıma piyasası ve mesleğe giriş koşullarını belirleyen mevcut AB mevzuatına içerik olarak büyük 
oranda uyum sağlanmıştır. Böylece, karayolu taşımacılığı, AB’ye adaylık sürecinde en hazır 
sektörlerden biri haline getirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde karayolu taşımacılık politikalarının temel hedeflerinden bir tanesi mevcut 
atıl kapasiteyi azaltmak ve makul bir süre sonunda yok etmektir. Ayrıca, mali ve mesleki yeterlilik 
ile mesleki saygınlığa sahip, güçlü, verimli işletmelerin oluşumuna ve gelişimine imkan sağlamak 
ve kurumsallaşmış taşımacılık işletmeciliğini teşvik etmek/büyütmek hedeflenmektedir. Bunların 
yanında, araçların teknik muayenelerinin, ağırlık ve boyut kontrollerinin daha etkin ve sağlıklı bir 
şekilde yapılması suretiyle karayolu trafik güvenliğini arttırmak, yakıt ve işletme giderlerinde 
tasarruf sağlamak ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu, hizmet kalite ve standardı ile toplam 
verimi daha yüksek, düzenli, güvenli, seri, ekonomik ve diğer taşıma modları ile entegre olmuş bir 
karayolu taşımacılık sektörü oluşturmak da temel hedefler arasındadır.

Uygulanacak yeni politikaların piyasaya ve sektöre önemli yansımaları olacağı düşünülmektedir. Bu 
politikalar sayesinde aktörlerin, yapacakları karayolu taşımacılık faaliyetinin türü konusunda daha 
bilinçli ve seçici davranması ve sektörde faaliyet gösteren küçük ve bireysel aktörlerin imkanlarını 
birleştirerek kurumsallaşmaya yönelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren 
aktörlerin faaliyet alanlarında uzmanlaşacakları düşünülmektedir. Diğer bir olumlu yansıması ise, 
haksız rekabetin önlenmesi yoluyla daha sağlıklı bir piyasa yapısının oluşmasıdır.

AB kriterleri doğrultusunda sektörde kurumsallaşmayı, kaliteyi ve sorunsuz hizmeti ön plana 
çıkarmak amacıyla ilk defa yurt içi taşımacılık pazarı için yetki belgesi sistemi getirilmiştir. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin getirmiş olduğu kurallar sayesinde aynı zamanda ucuz ve kaliteli 
işgücü piyasasından da güç alan taşımacılarımızın oluşturduğu yurt dışı filomuz, sadece Avrupa’nın 
değil dünyanın en büyük ve önemli taşımacılık filolarından biri haline gelmiştir. Bu anlamda 
Avrupa Birliğine giriş aşamasında Avrupa’daki karayolu taşımacılık piyasasında tam rekabet 
koşulları altında ülkemiz taşımacılarının rekabet gücünün oldukça yüksek olacağı düşünülmektedir.
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IV ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME 
YETENEĞİ

FASIL 1 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

Öncelik 1.1 Kullanılmış motorlu araçlar dışındaki ürünler ile ilgili sertifikalara yönelik uygun 
olmayan taleplerin, ithalat izinlerinin ya da lisans şartlarının kaldırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 1.1.1

N
o

Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam Sorumlu kurum
Yayım 
tarihi

1 AT Antlaşmasının 28. 
maddesi

2008/6 sayılı 
İthalinde Garanti 
Belgesi 
Aranacak 
Maddelere 
İlişkin Tebliğde 
Değişiklik 
Yapılması

Gümrük Birliği 
yükümlülüğümüz 
çerçevesinde serbest 
dolaşımdaki eşyanın 
ithalatında talep edilen 
ithal lisansları 
uygulamasının 2013’e 
kadar aşamalı olarak 
kaldırılması 
amaçlanmaktadır. 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

20091

2 AT Antlaşmasının 28. 
maddesi

2008/13 sayılı 
İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliğini 
Etkileyen Bazı 
Maddelerin 
İthaline İlişkin 
Tebliğ

Gümrük Birliği 
yükümlülüğümüz 
çerçevesinde serbest 
dolaşımdaki eşyanın 
ithalatında talep edilen 
ithal lisansları 
uygulamasının 
kaldırılması 
amaçlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

2011 
sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

1  1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla aşamalı olarak uyum sağlanmasına başlanmış olup, uygulamanın 2013 yılına kadar 
kaldırılması amaçlanmaktadır.
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Öncelik 1.2 Kullanılmış motorlu araçlara yönelik ithalat izinlerinin kaldırılmasına yönelik 
Komisyona bir plan sunulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 1.2.1

No

Yürürlü
kteki AB 
mevzuat
ı

Taslak Türk mevzuatı Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 İthalat Rejiminin 7 nci 
maddesinde kullanılmış 
motorlu araçlar için 
değerlendirme yapılması

Kullanılmış motorlu 
araçlarda ithalat izinlerinin 
kaldırılmasına ilişkin 
değerlendirme yapılması

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

Hazırlanan etki 
analizleri çerçevesinde 

2011 yılı sonrası 
dönem için 

değerlendirme 
yapılacaktır.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 1.3 AT Antlaşmasının 28-30. Maddelerine aykırılık teşkil eden düzenlemelerin tespitinin 
tamamlanması, bunların yürürlükten kaldırılmaları için bir plan hazırlanması ve Türk yasal 
sistemine, karşılıklı tanıma şartının getirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 1.3.1

No
Yürürlükteki 
AB mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

1 2003/C 
265/02 sayılı 
Bildirim
3052/95/AT 
sayılı Karar

Düzenlenmemiş Alanda 
Karşılıklı Tanımaya İlişkin 
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği

Avrupa Komisyonu 4 Kasım 2003 tarihli 
yorumlayıcı bildiriminde, düzenlenmemiş 
alanda Türk ürünlerinin de üye devlet 
kaynaklı ürünlerle aynı muameleye tabi 
tutulması gerektiğini belirtmiş, Türkiye’de 
üretilmiş veya üçüncü ülke menşeli olsa 
dahi Türkiye’de serbest dolaşıma girmiş 
ürünlerin Topluluk gümrük kapılarında ilke 
olarak denetime tabi tutulmamalarını talep 
etmiştir.

Bu çerçevede, düzenlenmemiş alanda, 
Türkiye ile AB arasında malların serbest 
dolaşımını teminen ulusal teknik 
düzenlemelere karşılıklı tanıma hükmünün 
dercedilmesine ve Türkiye ile AB arasında 
malların serbest dolaşımını engelleyen 
ulusal önlemlerin bildirimine dair usul ve 
esasların belirlenmesi

Dış 
Ticaret 
Müsteşar
lığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    42 



Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
Öncelik 1.4 Beşeri tıbbi ürünlerde düzenleyici veri koruma ile ilgili kalan konuların düzenlenmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 1.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2004/27/AT sayılı 
Direktif

Beşeri Tıbbi 
Ürünler 
Ruhsatlandırma 
Yönetmeliğinde 
değişiklik 
yapılması

Mevcut durumda 2001/83/AT sayılı 
Direktife uygun olarak uygulanan veri 
imtiyazı konusunun 2004/27/AT sayılı 
Direktifin veri imtiyazına ilişkin 
hükümlerine uygun hale getirilmesi

Sağlık 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 2004/24/AT sayılı 
Direktif

Geleneksel Bitkisel 
Tıbbi Ürünlerin 
Basitleştirilmiş 
Ruhsatlandırılması
na İlişkin 
Yönetmelik

Geleneksel kullanımı bibliyografik 
olarak yada uzman kanıtları ile 
ispatlanmış  ürünleri, içeriğini 
oluşturan aktif maddelerden bir veya 
daha fazlası veya bir veya daha fazla 
preparat veya bir veya daha fazla 
sayıda bu tip bitkisel kaynaklı 
preparatla birleşen bitkisel maddeler 
oluşuna göre tanımlayarak, geleneksel 
kullanımın denetim altına alınması ve 
kamu sağlığının olumsuz 
etkilenmesinin önlenmesi

Sağlık 
Bakanlığı

2009

3 2001/83/AT sayılı 
Direktif

Tıbbi Ürünlerin 
Depolanması ve 
Toptan Dağıtımına 
Dair Yönetmelik

Toplum sağlığını korumak üzere 
ruhsatlandırılmış/izin verilmiş beşeri 
tıbbi ürünler ile veteriner tababette 
kullanılan veteriner tıbbi ürünlerin 
güvenli ve istenen kalitede sunulmasını 
ve gerektiğinde hatalı, sahte veya 
bozulmuş ürünlerin piyasadan geri 
çekilmesini sağlamak üzere; söz 
konusu ürünlerin alımının, satımının, 
depolanmasının, nakliyesinin ve 
dağıtımının ve bu konularda yapılacak 
olan işlemlerin uygun şartlarda 
yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların 
belirlenmesi

Sağlık 
Bakanlığı

2009

4 2001/83/AT sayılı 
Direktif

1262 sayılı 
İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Reçetesiz beşeri tıbbi ürünlerin 
reklamına izin verilmesi

Sağlık 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır
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Tablo 1.4.1 (Devamı)

N
o

Yürürlükte
ki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 141/2000 
sayılı Tüzük

Yetim İlaçlara 
İlişkin 
Yönetmelik

Ender koşullardan kaynaklanan rahatsızlıklara 
muzdarip hastaların da diğer hastalarla eşit 
kalitede tedavi görme haklarının olması 
gerektiğine, bu nedenle ilaç sanayiinin ender 
görülen hastalıklara uygun ilaçları araştırması 
geliştirmesi ve piyasaya çıkarmasının teşvik 
edilmesi kapsamında, yaşamı tehdit edici veya 
kronik olarak zayıf düşüren bir koşulun tanısı, 
önlenmesi veya tedavisi için tasarlanmış olan ya 
da yaşamı tehdit edici ciddi olarak zayıf düşüren 
veya ciddi ve kronik bir koşulun tanısı, önlenmesi 
veya tedavisi için tasarlanmış olan, ancak teşvik 
olmadan tıbbi ürünün pazarlanmasının yatırım 
maliyetini kurtaracak yeterli getiriyi sağlamaması 
durumunda, bu tanıma giren yetim ilaçların 
ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi

Sağlık 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

6 847/2000 
sayılı Tüzük 

Bir Tıbbi Ürünün 
Yetim Tıbbi 
Ürün Olarak 
Belirlenmesi ve 
“Benzer Tıbbi 
Ürün” ile “Klinik 
Olarak Üstün” 
Kavramlarının 
Tanımları İçin 
Kriterlerin 
Belirlenmesi ve 
Uygulanmasına 
İlişkin 
Yönetmelik

Nadir görülen hastalık ya da koşulları tanı, önleme 
ve tedavi etmek için kullanılan ilaçları 
tanımlamak, üretim maliyetleri ve kullanım 
sıklıkları açısından değerlendirmeler yapmak 
suretiyle sınıflandırmalarda bulunmak, benzer 
yada klinik olarak üstün kavramlarının üretim ve 
kullanım açısından getireceği sorumlulukların 
belirlenmesi ve üreticilerin bu ilaçları 
geliştirmeleri ve kullanıma sunmaları için teşvik 
edilmesi

Sağlık 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 1.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sağlık Bakanlığı)

1 Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması yolu ile idari kapasitenin güçlendirilmesi 2009-2013
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 1.4.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Bilgisayar Ağı 2009-2013 10.000 30.000 40.000

Yazılım (veri tabanı oluşumu, 
MedDRA terminolojisinin temini 
ve devamının sağlanması, 
Micromedex ve süreli yayınların 
kaynak kitapların temini

2009-2013 10.000 30.000 40.000

Vigibase online tesisi ve 
devamlılığı

2009-2013 425 1.275 1.700

LEC Ağı 2009-2013 10.000 30.000 40.000

Yazılım (Veri Tabanı oluşumu) 2009-2013 7.500 22.500 30.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Farmakovijilans konusunda 
eğitim, staj ve uluslararası 
toplantılara katılım

2009-2013 30.000 145.000 175.000

Ruhsatlandırma konusunda 
eğitim, staj ve uluslararası 
toplantılara katılım

2009-2013 15.000 15.000 30.000

Kalite kontrol konusunda 
eğitim, staj ve uluslararası 
toplantılara katılım

2009-2013 50.000 250.000 300.000

Klinik araştırmalar konusunda 
eğitim, staj ve uluslararası 
toplantılara katılım

2009-2013 50.000 50.000 100.000

- Danışmanlık

Uzman talebi 2009-2013 25.000 25.000

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    45 



Tablo 1.4.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Tercüme

DSÖ’nün ilaç güvenliği ile 
ilgili konularda hazırlamış 
olduğu kitapların tercümesi 
ve basımı

2009-2013 10.000 10.000

ICH ve AB kılavuzlarının 
tercümeleri

2009-2013 35.000 35.000

- Diğer

Referans kitaplar 2009-2013 5.000 5.000

Toplam 192.925 638.775 831.700
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FASIL 2 İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

Öncelik 2.1 Kamu İstihdam Hizmetlerinin, Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ağına 
katılabilmesi için yeterli kapasitenin oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 2.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

1 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) veritabanı ve web sitesinin tüm ulusal istihdam 
olanaklarını içerecek biçimde ve EURES  altyapısı ile uyumlu çalışacak şekilde revizyonu ve 
ilgili personelin/ tarafların eğitimi

2010-2012

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları
Tablo 2.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) Yıl Ulusal bütçe AB 

kaynakları
Diğer Toplam

I-Yatırım

(Bilgisayar donanımı, teçhizat, teknik altyapı) 2010-2012 750.000 2.250.000 3.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2012 1.125.000 1.125.000

- Danışmanlık 2010-2012 525.000 525.000

- Tercüme 2010-2012 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 750.000 3.950.000 4.700.000
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Öncelik 2.2 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların 
güçlendirilmesine devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 2.2.1
N
o

Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam Sorumlu kurum
Yayım 
tarihi

1 1408/71, 574/72, 1390/81, 
883/2004, 629/2006 ve 
859/2003 sayılı Tüzükler

Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Kanununun 
uygulanmasını 
sağlamak üzere 
çıkarılacak ikincil 
düzenlemeler2

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanununun 
uygulanmasının 
sağlanması

Sosyal Güvenlik 
Kurumu

20093

2 1408/71, 574/72, 1390/81, 
629/2006 ve 859/2003 
sayılı Tüzükler

Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği4

Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 
uygulanmasının 
sağlanması

Sosyal Güvenlik 
Kurumu

2009

3 1408/71, 574/72, 1390/81, 
629/2006 ve 859/2003 
sayılı Tüzükler

Sağlık İşlemleri 
Yönetmeliği5

Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 
uygulanmasının 
sağlanması

Sosyal Güvenlik 
Kurumu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 2.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sosyal Güvenlik Kurumu)

1 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların güçlendirilmesi 2009

2  “Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iş teftiş de dahil olmak üzere, ilgili 
idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla işbirliği içinde güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır.

3  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılacak ikincil düzenlemeler ile ilgili AB 
mevzuatına kısmi uyum sağlanacaktır. Bu mevzuata tam uyum üyelik tarihinden 1 yıl önce tamamlanacak, söz 
konusu mevzuatın uygulanması üyelikle birlikte başlayacaktır.

4  “Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iş teftiş de dahil olmak üzere, ilgili 
idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla işbirliği içinde güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır.

5  “Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iş teftiş de dahil olmak üzere, ilgili 
idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla işbirliği içinde güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 2.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sosyal Güvenlik Kurumu)6 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 15.000 45.000 60.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 1.050.000 1.050.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 15.000 1.095.000 1.110.000

6  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Sosyal Güvenlik Kurumunun İdari 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi - TR 07.02.22” projesi kapsamında finanse edilmektedir.
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FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite 
ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir 
stratejinin sunulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.1.1

No
Yürürlük
teki AB 
mevzuatı

Taslak 
Türk 
mevzuatı

Kapsam Sorumlu kurum
Yayım 
tarihi

1 Strateji Fasıl açılış kriterinin yerine 
getirilmesi

Bu fasılla ilgili müktesebata 
uyum sağlanabilmesi için, 
kurumsal kapasite ve mevzuat 
uyumu açısından gerekli tüm 
adımlarla ilgili takvimi de 
içeren detaylı bir strateji 
hazırlanacaktır.

Başbakanlık
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Kamu İhale Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen eğitimle ilgili asgari şartların kabul 
edilerek, mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam 
edilmesi, özellikle, mesleki tanınma için akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması
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1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2005/36/AT sayılı 
Direktif

Ulusal seviyede 
düzenlenecek 
mesleklere ilişkin 
olarak, ilgili tüm 
kurumlarla istişare 
halinde bir strateji 
belgesi 
hazırlanması

Ulusal seviyede düzenlenmiş 
mesleklerin bir envanterinin 
çıkarılması, herhangi bir mesleki 
düzenleme bulunmayan mesleklere 
ilişkin bir çalışma planı hazırlanması ve 
ilgili tüm kurumlarla danışmalarda 
bulunularak bu mesleklerde 
yeterliliklerin belirlenmesine yönelik 
kapsamlı bir strateji hazırlanması

Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu

2009

2 2005/36/AT sayılı 
Direktif

Mesleki 
Yeterliliklerin 
Düzenlenmesi ve 
Tanınması 
Hakkında Kanun7 

Ülkemizde belirli mesleklerin 
edinilmesi ve icrası için gereken 
mesleki yeterliliklere sahip olunması, 
Avrupa Birliği üyesi devletlerde veya 
üçüncü ülkelerde edinilmiş mesleklerin 
ülkemizde kendi işyerinde veya 
başkasının yanında çalışarak icra 
edilebilmesi için gerekli mesleki 
yeterliliklere ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi

Mesleki yeterliliklerin karşılıklı 
tanınması sistemine uyum sağlanması

Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu

2010-2013

3 2005/36/AT sayılı 
Direktif

Mesleki 
Yeterliliklerin 
Düzenlenmesi ve 
Tanınması 
Hakkında Kanunun 
uygulanması için 
gerekli ikincil 
düzenlemeler

Ulusal mesleki yeterliliklerin 
belirlenmesi ve mesleki yeterliliklerin 
AB mevzuatına uyumunun sağlanarak 
karşılıklı tanınması

Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu

2010-2013

7  “Öncelik 3.6 Özellikle vatandaşlık şartlarının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin karşılıklı olarak 
tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi” altında da yer almaktadır.
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Tablo 3.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 2005/36/AT sayılı 
Direktif
2008/C 111/01 
sayılı Tavsiye 
Kararı

Mesleki Yeterlilik, 
Sınav ve 
Belgelendirme 
Yönetmeliği

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu kapsamına giren tüm 
yeterliliklere göre Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ve Kurumun yetkilendireceği 
kuruluşlar tarafından yürütülecek 
yeterliliklerin geliştirilmesi, 
kuruluşların yetkilendirilmesi, sınav ve 
belgelendirme, eğitim ve mali 
hususlarla ilgili uygulanacak usul ve 
esasların belirlenmesi

Ulusal mesleki yeterliliklerin 
belirlenmesi, belgelendirilmesi ve bu 
yeterliliklerin akreditasyonunun 
sağlanması

Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 3.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

1 Personel eğitimi (meslek standartları ve yeterlilik geliştirme, sınav soru bankası, akreditasyon, 
idari,  mali,  yönetim bilgi sistemi vb. konularda)

2009-2010

2 Meslek Standartları ve Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik 
dokümantasyon ve sistem altyapısının oluşturulması

2009-2010

3 Meslek Standartları ve Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin Yönetim Bilgi Sistemi altyapısının 
oluşturulması 

2009-2010

4 Mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve sistemin seçilen öncelikli sektörlerde işlevsel hale 
getirilmesi

2009-2010

5 Kurumun ve yeterlilik sisteminin tanıtımına ve farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi 

2009-2010

6 Sosyal tarafların mesleki yeterlilik sistemini içselleştirmesi, Meslek Standartları Geliştirme, Bilgi 
ve Beceri Ölçme-Değerlendirme Merkezlerinin kapasitesinin arttırılması

2009-2011

7 Ekipman alımı 2009-2010
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 3.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Mesleki Yeterlilik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sistemini ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nu Güçlendirmesi8 

2009-2010 200.000 10.700.000 10.900.000

Toplam 200.000 10.700.000 10.900.000

Öncelik 3.3 Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma başlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 97/67/AT, 
2002/39/AT ve 
2008/6/AT sayılı 
Direktifler

Posta Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun

Ülke bütününde posta hizmetlerinin kaliteli, 
sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir 
bir ücretle, rekabete dayalı esaslar 
çerçevesinde sunulması için posta 
sektörünün kontrollü ve aşamalı biçimde 
serbestleştirilmesi ve mali açıdan güçlü, 
istikrarlı ve şeffaf bir sektörde, düzenleme 
ve denetimin gerçekleştirilmesi

Kanun kapsamında, posta gönderilerinin 
kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, 
dağıtımı ve teslimine ilişkin hizmetlerin 
sunulması, yetkilendirme ve tarife 
ilkelerinin, hizmet şartlarının tespit edilmesi 
ve Posta Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklarının düzenlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009-2010

2 97/67/AT, 
2002/39/AT ve 
2008/6/AT sayılı 
Direktifler

Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel 
Müdürlüğünün 
Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 
Hakkında Kanun

Kamu tüzel kişiliğini haiz, faaliyetlerinde 
özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğünün yapılanması, faaliyet 
konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine 
ilişkin usul ve esasların düzenlemesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009-2010

8  Katılım Öncesi Araç (IPA) 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sistemini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu Güçlendirme – TR.07.02.13” konulu proje kapsamında finanse 
edilmektedir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin personel haricinde ihtiyaç duyulan ekipman, eğitim, danışmanlık, 
bilgilendirme vb. hususlar ilgili Proje tarafından finanse edilecektir. Bahsi geçen AB Projesi kapsamında sosyal 
tarafların kapasitesinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 3.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Ulaştırma Bakanlığı)

1 Teknik yardım almak amacıyla düzenleme ve denetleme kurulu uzmanlarının yurt dışı çalışma 
ziyaretleri

2009

2 Ekipman alımı 2009

3 Yurt içi eğitim 2009

4 Yabancı danışmanlık hizmeti alımı 2009

5 Tercüme Hizmeti (Düzenleme Kurulu Kanununun İngilizce ve Fransızcaya çevirisi, uzmanların 
vereceği brifing için simültane çeviri, vs.)

2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 3.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 19.595 58.786 78.381

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 20.000 56.000 76.000

- Danışmanlık 2009 143.650 34.750 178.400

- Tercüme 2009 10.000 7.800 17.800

- Diğer

Toplam 193.245 157.336 350.581
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Öncelik 3.4 İş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili kısıtlamaların daha 
fazla kaldırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2004/38/AT sayılı 
Direktif

Yabancıların 
Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

Özellikle mesleki hizmetler 
kapsamında görev alacak yabancı 
uyrukluların çalışma izin taleplerine 
ilişkin olarak uygulama sürecinde 
ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve 
çalışma izni verilmesi sürecinin 
kısaltılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009-2010

2 2004/38/AT sayılı 
Direktif

Yabancıların 
Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanunun 
uygulama 
yönetmeliği

Çalışma izni işlemleri uygulama 
esaslarının belirlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2010

3 2006/123/AT sayılı 
Direktif

Geçici nitelikli 
hizmet sunumuna 
yönelik düzenleme

Mevzuatımızda bulunan geçici nitelikli 
hizmetlerin ifasına yönelik boşluğun 
giderilmesi 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı
Dışişleri 
Bakanlığı
Maliye 
Bakanlığı
Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı
Kamu İhale 
Kurumu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 3.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 AB üye devlet örneklerinin incelenmesi amacıyla danışmanlık ve teknik yardım hizmeti alımı 2009-2011

2 İlgili kurumlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve 
Sanatkar Odaları) arasında hızlı bilgi paylaşımı için altyapı oluşturulması

2009-2011
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 3.4.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık 2009-2011 30.0009 300.000 330.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 30.000 300.000 330.000

Öncelik 3.5 Posta hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.5.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 97/67/AT, 2002/39/
AT ve 2008/6/AT 
sayılı Direktifler

Posta Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi 
Hakkında 
Yönetmelik

Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun çıkarılmasının 
ardından uygulamaya yönelik usul ve 
esasların düzenlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2010

2 97/67/AT, 2002/39/
AT ve 2008/6/AT 
sayılı Direktifler

Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel 
Müdürlüğünün 
Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları 
Hakkında 
Yönetmelik

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğünün Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları Hakkında Kanunun 
çıkarılmasının ardından uygulamaya 
yönelik usul ve esasların düzenlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

9  2009-2011 yıllarında her sene için ulusal bütçeden katkı 10.000 Avro AB Kaynaklarından ise 100.000 Avrodur. Bu 
rakamlar 2009-2011 yılı için iki tarafın toplam katkısını göstermektedir.
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Öncelik 3.6 Özellikle vatandaşlık şartlarının kaldırılması olmak üzere, mesleki niteliklerin 
karşılıklı olarak tanınması konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 3.6.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2005/36/AT sayılı 
Direktif

Mesleki 
Yeterliliklerin 
Düzenlenmesi ve 
Tanınması 
Hakkında Kanun10 

Mesleki yeterliliklerin karşılıklı 
tanınması sistemine uyum sağlanması

Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu

2010-2013

2 2006/123/AT sayılı 
Direktif

Yabancıların 
çalışma izinleri ve 
vatandaşlık şartı 
aranan mesleklerle 
ilgili olarak 
düzenleme

Hizmetlerin serbest dolaşımının 
sağlanmasını teminen, çalışma izni 
verilmesine ilişkin usullerin AB’deki 
uygulamalara paralel bir şekilde 
düzenlenmesi ve çeşitli mesleklerde 
vatandaşlık şartının mütekabiliyet 
esasına göre kaldırılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı
Mesleki 
Yeterlilik 
Kurumu
Dışişleri 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
değerlendirile

cektir

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

10  “Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen eğitimle ilgili asgari şartların kabul edilerek, mesleki niteliklerin 
karşılıklı tanınması ile ilgili müktesebata uyumun sağlanmasına devam edilmesi, özellikle, mesleki tanınma için 
akademik tanınmadan ayrı bir prosedür sağlanması” altında da yer almaktadır.
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FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına 
devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 4.1.1

N
o

Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 AT Antlaşmasının 
56-60. maddeleri

3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında 
Kanunda 
Değişiklik11 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin 
sektörde faaliyetlerini kısıtlayan 
düzenlemelerin iyileştirilmesi

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

2 AT Antlaşmasının 
56-60. maddeleri

3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında 
Kanunda 
Değişiklik12 

Yabancı sermayeye getirilen 
kısıtlamanın kaldırılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

13

3 AT Antlaşmasının 
56-60. Maddeleri

2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun 35. 
Maddesi

Yabancıların ülkemizde taşınmaz 
ediniminin AB prensipleri çerçevesinde 
düzenlenmesi

Bayındırlık 
ve İskan 
Bakanlığı 
(Tapu ve 
Kadastro 
Genel 
Müdürlüğü) 

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
değerlendirile

cektir

4 88/361/AET sayılı 
Direktif

Sigorta 
Şirketlerince 
Teknik Karşılıkları 
Karşılamak Üzere 
Tutulacak 
Varlıklara İlişkin 
Tebliğ

Yabancı ülkeler tarafından ihraç edilmiş 
ve yabancı ülke piyasalarında işlem 
gören derecelendirmeye tabi tutulmuş 
finansal varlıklar ile yabancı ülkelerde 
bulunan gayrimenkullerin teknik 
karşılıklara karşılık olarak 
gösterilmesine ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2009

11  “Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat 
uyumuna devam edilmesi” altında da yer almaktadır.

12  “Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat 
uyumuna devam edilmesi” altında da yer almaktadır.

13  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.
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Tablo 4.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 88/361/AET sayılı 
Direktif

Sigortacılık 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun14 

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması

Hazine 
Müsteşarlığı

15

6 88/361/AET sayılı 
Direktif

Sigorta ve 
Reasürans 
Şirketlerinin 
Kuruluş ve Çalışma 
Esasları 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik16 

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması

Hazine 
Müsteşarlığı

17

7 88/361/AET sayılı 
Direktif

Yabancı Sigorta 
Şirketlerinin 
Türkiye’deki 
Faaliyetlerine 
İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı18

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması

Hazine 
Müsteşarlığı

19

8 88/361/AET Sayılı 
Direktif

4628 Sayılı 
Elektrik Piyasası 
Kanunu Hakkında 
Değişiklik 
Yapılması

Yabancı sermayeye getirilen 
kısıtlamanın kaldırılması

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı
Özelleştirme 
İdaresi 
Başkanlığı
Hazine 
Müsteşarlığı

20

Tablo 4.1.1 (Devamı)

14  “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden 
örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi” altında da yer almaktadır.

15  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
16  “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden 

örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi” altında da yer almaktadır.
17  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
18  “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden 

örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi” altında da yer almaktadır.
19  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
20  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.
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No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

9 88/361/AET sayılı 
Direktif

Havaalanları Yer 
Hizmetleri 
Yönetmeliği 
(SHY-22)21

A Grubu (hizmetlerin tamamı ya da 
zorunlu kısımlarını yerine getiren 
işletmeler) veya C Grubu (zorunlu 
olmayan hizmetleri yapan işletmeler) 
Çalışma Ruhsatı alacak yer hizmetleri 
kuruluşlarının; şirketi idare ve temsil 
etmeye yetkili olanların çoğunluğunun 
Türk vatandaşı olması ve şirket ana 
sözleşmesine göre oy çoğunluğunun 
Türk ortaklarda bulunması 
zorunluluğunun kaldırılması

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

10 88/361/AET sayılı 
Direktif

Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında 
91 Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun22

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu 
konusu ile ilgili olarak sermaye 
hareketleri önündeki kısıtların 
kaldırılması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009-2010

11 88/361/AET sayılı 
Direktif

Menkul Kıymetler 
Borsalarının 
Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik23

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu 
konusu ile ilgili olarak sermaye 
hareketleri önündeki kısıtların 
kaldırılması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

12 88/361/AET Sayılı 
Direktif

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
Kotasyon 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik24 

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu 
konusu ile ilgili olarak sermaye 
hareketleri önündeki kısıtların 
kaldırılması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

21  “Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini 
amacıyla gerekli iletişimi sağlayacak teknik çözümlere yönelik olarak çalışılması, Topluluk Tahsisinin tanınması 
sürecine katılım ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir 
strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika 
beyanatının ilgili hüküm ve şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması” altında da yer almaktadır.

22  “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık 
sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların güçlendirilmesi” altında da 
yer almaktadır.

23  “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık 
sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların güçlendirilmesi” altında da 
yer almaktadır.

24  “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık 
sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların güçlendirilmesi” altında da 
yer almaktadır.
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Tablo 4.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

13 88/361/AET Sayılı 
Direktif

Seri: III No:20 
Sayılı Yabancı 
Sermaye Piyasası 
Araçlarının Kurul 
Kaydına 
Alınmasına ve 
Satışına İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik

Yabancı sermaye piyasası araçlarının 
ihraç ve satışı konusu ile ilgili olarak 
sermaye hareketleri önündeki kısıtların 
kaldırılması

Sermaye piyasası araçlarının kayda 
alınması ve satışı ile ilgili olarak AB 
düzenlemelerinde tek pasaport esası 
gibi ancak tam üyelikle birlikte 
uygulanabilecek düzenlemelerin 
bulunduğu durumlarda, Avrupa 
Birliğinde geçerli karşılıklılık ve 
üçüncü ülke kuralları dikkate alınarak 
düzenleme yapılacak, mevzuat 
değişikliklerinin sektör üzerine aşırı 
yük getireceğinin tespit edildiği 
durumlarda ise düzenlemelerin tedricen 
değiştirilmesine ilişkin program ve 
geçiş süreleri benimsenecektir. Bu 
çerçevede AB düzenlemeleri ile tam 
uyumun, tam üyelikten bir yıl önce 
tamamlanması ve tam üyelikle birlikte 
yürürlüğe girmesi yöntemi 
benimsenmesi planlanmaktadır.

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

25

25  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.
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Tablo 4.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

14 88/361/AET Sayılı 
Direktif

Seri: VII No:14 
Sayılı Yabancı 
Yatırım Fonu 
Paylarının Kurul 
Kaydına Alınması 
ve Satışına İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik

Yabancı yatırım fonu paylarının ihraç ve satışı 
konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri 
önündeki kısıtların kaldırılması

Yatırım fonu paylarının kayda alınması ve satışı 
ile ilgili olarak AB düzenlemelerinde tek pasaport 
esası gibi ancak tam üyelikle birlikte 
uygulanabilecek düzenlemelerin bulunduğu 
durumlarda, Avrupa Birliğinde geçerli 
karşılıklılık ve üçüncü ülke kuralları dikkate 
alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat 
değişikliklerinin sektör üzerine aşırı yük 
getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise 
düzenlemelerin tedricen değiştirilmesine ilişkin 
program ve geçiş süreleri benimsenecektir. Bu 
çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun, tam 
üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam 
üyelikle birlikte yürürlüğe girmesi yönteminin 
benimsenmesi planlanmaktadır.

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

26

15 88/361/AET Sayılı 
Direktif

Seri: V No:46 
Sayılı Aracılık 
Faaliyetleri ve 
Aracı Kuruluşlara 
İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğde 
Değişiklik

Yabancı aracı kuruluşların Türkiye’de şube 
açmaları konusu ile ilgili olarak sermaye 
hareketleri önündeki kısıtların kaldırılması

Aracı kurum sayısındaki sınırlamanın 
kaldırılmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, 
piyasa üzerindeki etkileri dikkate alınarak 
yapılacak, bir AB üyesi devlette alınan yetkiye 
dayanılarak Topluluk içinde şube açma imkanı 
getiren tek pasaport kuralına yönelik uyum 
çalışmaları ise karşılıklılık ve üçüncü ülke 
kuralları kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu 
kapsamdaki tam uyumlu düzenlemeler ise tam 
üyelik tarihinden bir yıl önce tamamlanacak ve 
tam üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

27

26  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.

27  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuatın, müktesebata uyumuna başlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 4.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2560/2001 
sayılı Tüzük
97/5/AT ve 
2007/64/AT 
sayılı Direktif

Ödeme Sistemleri 
Kanunu28

Havalenin icra edilmemesi halinde 
havale işlemini yapan kurumlarca 
garanti sağlanması, sınır ötesi Euro 
ödemelerinde yurtiçi ve yurtdışı havale 
ücretlerinin eşitlenmesi ve ödeme 
hizmetlerine ve ödeme 
kuruluşlarına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi

Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası

2009-201129

2 2560/2001 
sayılı Tüzük
97/5/AT ve 
2007/64/AT 
sayılı Direktif

Ödeme 
Sistemlerine ilişkin 
düzenleme

Havalenin icra edilmemesi halinde 
havale işlemini yapan kurumlarca 
garanti sağlanması, sınır ötesi Euro 
ödemelerinde yurtiçi ve yurtdışı havale 
ücretlerinin eşitlenmesi ve ödeme 
hizmetlerine ve ödeme 
kuruluşlarına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi

Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası

2009-2011

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

28  “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere 
(mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun 
sağlanmasına devam edilmesi” altında da yer almaktadır.

29  AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacak ve üyelikle birlikte uygulamaya başlanacaktır.
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FASIL 5 KAMU ALIMLARI

Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın 
uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 5.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Kamu alımları 
konusunda 
bütüncül bir anlayış 
içerisinde tutarlı ve 
uygulanabilir bir 
politikanın 
oluşturulabilmesi 
ve bu politikanın 
uygulanmasının 
izlenmesi görevinin 
yerine getirilmesi 
için gerekli 
mevzuat

Faslın açılış kriterlerinden ilkinin 
yerine getirilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında düzenleme yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 5.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Maliye Bakanlığı)

1 Kamu alımları konusunda bütüncül bir anlayış içerisinde tutarlı ve uygulanabilir bir politikanın 
oluşturulabilmesi ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin etkin ve verimli olarak 
yerine getirilmesi amacı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki mevcut dairenin idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2009

3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 5.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki mevcut dairenin idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi

2009 10.000 10.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 10.000 10.000
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Öncelik 5.2 Müktesebata uyum amacıyla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve mevzuat 
uyumunun sağlanması için gerekli tüm reformları içeren kapsamlı bir stratejinin 
hazırlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 5.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Kamu Alımları 
Strateji Belgesi

Kamu Alımları faslında AB 
müktesebatına uyum amacıyla 
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 
ve mevzuat uyumunun sağlanması için 
gerekli tüm reformları içeren kapsamlı 
bir stratejinin hazırlanması

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    65 



Öncelik 5.3 Kamu alımları strateji belgesinin uygulanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 5.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2004/17/AT sayılı 
Direktif

Enerji, Su, 
Ulaştırma ve Posta 
Hizmetleri 
Sektörlerinde 
Faaliyet Gösteren 
Kuruluşların 
Alımları Hakkında 
Kanun

Enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
kuruluşların gerçekleştirdikleri 
alımların AB mevzuatıyla uyumlu bir 
şekilde düzenlenmesi

Maliye 
Bakanlığı
Kamu İhale 
Kurumu

2009-2010

2 2004/18 /AT sayılı 
Direktif

Kamu İhale 
Kanunu

AB müktesebatına uyum çerçevesinde 
mevzuatımızdaki eksikliklerin ve 
uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi, ayrıca kamu ihale 
mevzuatının kapsam ve istisnalar 
konusunda AB mevzuatına uyumlu hale 
getirilmesi için yeni bir Kamu İhale 
Kanunu çıkarılması

Maliye 
Bakanlığı
Kamu İhale 
Kurumu

2009-2010

3 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin 
Yaptırılması İçin 
Verilen İmtiyazlara 
İlişkin Yasal 
Düzenleme

Dünyada giderek yaygın bir kullanım 
alanına sahip olan imtiyazların 
verilmesinde uygulanacak ihale 
usullerine ilişkin düzenleme yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 
imtiyaz ihalelerinde AB ve diğer 
çağdaş normlara uygunluğun 
sağlanması

Maliye 
Bakanlığı
Kamu İhale 
Kurumu
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı

2009-2010

4 2004/18/AT sayılı 
Direktif
COM/2004/0327 
sayılı Yeşil Kitap

Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Kamu 
Kesimi ile Özel 
Sektör İşbirliği 
Modelleri 
Çerçevesinde 
Gerçekleştirilmesin
e İlişkin Kanun

Altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesinde dünyada yaygın 
bir kullanım alanına sahip olan Kamu-
Özel Sektör İşbirliği modellerine ilişkin 
düzenleme yapılması

Kanun kapsamında, idareler tarafından 
gerçekleştirilecek bazı yatırım ve 
hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle 
gerçek veya tüzel kişilere kamu-özel 
işbirliği modelleri çerçevesinde 
yaptırılmasına ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede 
gerçekleştirilecek yatırım ve 
hizmetlerin ihale usulleri ise Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabi 
olacaktır. 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı

2009-2010
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Tablo 5.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Elektronik İhaleye 
İlişkin Esas ve 
Usuller 
Yönetmeliği, 
mevcut uygulama 
yönetmeliklerindek
i değişiklikler

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda 
elektronik ihale konusunda yapılan 
düzenlemenin hayata geçirilmesi ile 
yapılacak diğer değişikliklerin mevcut 
uygulama yönetmeliklerine aktarılması

Kamu İhale 
Kurumu

2009

6 2004/17/AT sayılı 
Direktif

Enerji, Su, 
Ulaştırma ve Posta 
Hizmetleri 
Sektörlerinde 
Faaliyet Gösteren 
Kuruluşların 
Alımları Hakkında 
Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği30 

Enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri 
sektörlerinde faaliyet gösteren 
kuruluşların tâbi olacakları kamu 
ihaleleri kurallarının hayata geçirilmesi 

Kamu İhale 
Kurumu

2010

7 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin 
Yaptırılması İçin 
Verilen İmtiyazlara 
İlişkin ikincil 
düzenleme31 

Bazı yatırım ve hizmetlerin yaptırılması 
için verilen imtiyazlara ilişkin olarak 
yapılacak ihalelerin hayata geçirilmesi

Kamu İhale 
Kurumu

2010

8 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik32 

Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve 
uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlarda yapılacak değişiklik 
ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
uygulamanın da AB uygulamaları, 
standartları ve prensipleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

Kamu İhale 
Kurumu

2010

9 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik33 

Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve 
uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlarda yapılacak değişiklik 
ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
uygulamanın da AB uygulamaları, 
standartları ve prensipleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

30  Enerji, Su, Ulaştırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kuruluşların Alımları Hakkında Kanunun 
(Tablo 5.3.1’deki 1 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

31  Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaptırılması İçin Verilen İmtiyazlara İlişkin yasal düzenlemenin (Tablo 5.3.1’deki 3 
No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

32  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
33  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 5.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik34 

Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve 
uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlarda yapılacak değişiklik 
ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
uygulamanın da AB uygulamaları, 
standartları ve prensipleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

11 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Danışmanlık 
Hizmeti Alımı 
İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik35

Mevzuatımızdaki eksikliklerin ve 
uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlarda yapılacak değişiklik 
ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
uygulamanın da AB uygulamaları, 
standartları ve prensipleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

12 2004/18/AT ve 
89/665/AT ile 
2004/17/AT ve 
92/13/AT sayılı 
Direktifler

İhalelere Yönelik 
Yapılacak 
Başvurular 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik36 

Şikayetlerle ilgili AB mevzuatına uyum 
çerçevesinde mevzuatımızdaki 
eksikliklerin ve uygulamada görülen 
aksaklıkların giderilmesi amacıyla 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda 
yapılacak değişiklikler ile Enerji, Su, 
Ulaştırma ve Posta Hizmetleri 
Sektörlerinde Faaliyet Gösteren 
Kuruluşların Alımları Hakkında Kanun 
Taslağının yasalaşması halinde bu 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
uygulamanın da AB uygulamaları, 
standartları ve prensipleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

13 2004/18/AT ve 
89/665/AT ile 
2004/17/AT ve 
92/13/AT sayılı 
Direktifler

İhalelere Yönelik 
Yapılacak 
Başvurular 
Hakkında Tebliğ37 

Kamu İhale Kanunu, Enerji, Su, 
Ulaştırma ve Posta Hizmetleri 
Sektörlerinde Faaliyet Gösteren 
Kuruluşların Alımları Hakkında Kanun 
Taslağının yasalaşması halinde bu 
kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak 
Başvurular Hakkında Yönetmelik 
Hükümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi 
ve hak arama özgürlüğünün önündeki 
engellerin kaldırılması

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

34  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
35  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
36  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
37  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 5.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

14 2004/18/AT ve 
2004/17/AT sayılı 
Direktifler

Kamu İhale Genel 
Tebliğinde 
Değişiklik Yapan 
Tebliğ38 (4)

AB ile mevzuat uyumu çerçevesinde 
yapılacak düzenlemelerin uygulayıcı 
kuruluşlar tarafından daha iyi 
anlaşılabilmesi ve iyi uygulanabilmesi 
amacıyla Genel Tebliğde düzenleme 
yapılması  

Kamu İhale 
Kurumu

2010 

15 2004/18/AT sayılı 
Direktif

Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Kamu 
Kesimi ile Özel 
Sektör İşbirliği 
Modelleri 
Çerçevesinde 
Gerçekleştirilmesin
e İlişkin Kanunun 
Uygulama 
Yönetmeliği39 

Kamu – özel sektör ortaklıklarına 
ilişkin ikincil mevzuat çıkarılması

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı

2010

16 2004/18/AT sayılı 
Direktif
2003/2151 sayılı 
Tüzük

Kamu İhale 
Kanunu ve Kamu 
İhale Sözleşmeleri 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

Yerli istekliler lehine uygulamalar ve 
AB’nin Ortak İhale Terminolojisi 
(CPV) kullanımı ile ilgili olarak uyum 
sağlanması 

Maliye 
Bakanlığı
Kamu İhale 
Kurumu

Üyelikle 
birlikte40

17 2001/78/AT sayılı 
Direktif

Standart Formlara 
İlişkin 
Düzenlemelerin AB 
Düzenlemeleri ile 
Uyumlaştırılması

AB’ye tam üyeliğin gerçekleşmesi 
halinde AB Resmi Gazetesine 
gönderilecek olan kamu ihale 
ilanlarının yayımlanmasına ilişkin 
standart formların alt yapısının 
oluşturulması, ayrıca yapılacak bu 
düzenleme ile tam üyeliğe kadar olan 
süreçte ülke uygulamasında 
birlikteliğin sağlanması, uygulamanın 
kolaylaştırılması ve bu yolla şeffaflığın 
sağlanması ve rekabetin artırılması

Kamu İhale 
Kurumu

Üyelikle 
birlikte41

38  Kamu İhale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
39  Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Geliştirilmesine İlişkin 

Kanunun (Tablo 5.3.1’deki 4 No’lu satır) kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
40  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 1 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 

girecektir.
41  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 1 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 

girecektir.
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2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 5.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Kamu İhale Kurumu)

1 Yapılacak olan yeni yasal düzenlemelere paralel olarak Kamu İhale Kurumunun yeniden 
yapılandırılması

2009-2013

2 AB’ye uyumlu hale getirilecek Kamu İhale Kanununun uygulanmasına yönelik olarak kamu ihale 
uzmanları için eğiticilerin eğitimi programı

2009-2013

3 Elektronik kamu alımlarının yaygınlaştırılması için Elektronik Kamu Alımları Platformunun 
yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi

2009-2013

4 Elektronik Kamu Alımları Platformu kullanıcılarının eğitimi 2009-2013

5 AB’ye uyum çerçevesinde yapılan değişikliklerin özellikle çerçeve anlaşma, dinamik alım 
sistemi, elektronik eksiltme, elektronik ihale uygulamaları gibi konularda kurum personelinin 
bilgi birikimini artırmak amacıyla Üye Devletlerde eğitim ve tecrübe değişimine yönelik 
çalışmalar yapılması 

2009-2013

6 AB’ye uyum çerçevesinde yapılan düzenlemelerle getirilen yenilikler ve bunların uygulanması 
konusunda paydaşların eğitimi. (dinamik alım sistemi ve diğer elektronik ihale uygulamaları 
konularında)

2009-2013

7 İmtiyazlar ve Kamu Özel Ortaklığı Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuatın uygulanmasına 
yönelik paydaşların eğitimi

2009-2013

8 Enerji, Su, Ulaştırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kuruluşların Alımları 
Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik  Kamu İhale Kurumunun ve ilgili kurumların 
kapasitesinin arttırılması

2009-2013

9 Şikayetlerin incelenmesi sisteminin etkin uygulanabilmesi için ilgili kurumların kapasitesinin 
arttırılması

2009-2013

10 Kamu alımlarında standardizasyonun ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeterliğe ilişkin 
sertifikasyon sistemlerinin oluşturulması

2009-2013
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 5.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Kamu İhale Kurumu) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2010-2012 4.000.000 12.000.000 16.000.00042

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2012 1.000.000 3.000.000 4.000.00043

- Danışmanlık 2010-2012 200.000 600.000 800.000

- Tercüme 2010-2012 100.000 100.000

- Diğer 2010-2012 25.000 75.000 100.000

Toplam 5.325.000 15.675.000 21.000.000

Öncelik 5.4 Kamu alımı prosedürlerinde elektronik yöntemlerin kullanılmasının teşvik 
edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında öngörülen mevzuat uyumu çalışmaları Tablo 5.3.1’de verilmiştir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 5.3.2’de verilmiştir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 5.3.3’te verilmiştir.

42  Finansman tablolarında yer alan yatırım rakamları elektronik ihale usullerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik 
olarak yapılacak yatırımları yansıtmaktadır.

43  İmtiyazlar ve kamu özel ortaklığı; enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren 
kuruluşların alımları; çerçeve anlaşma, dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme, elektronik ihale uygulamaları gibi 
konularda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları da kapsayacak eğitim faaliyetleri yapılması öngörülmektedir.
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FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 6.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1

2

68/151/AET, 
2003/58/AT, 77/91/
AET, 78/855/AET, 
82/891/AET, 
89/667/AET, 
78/660/AET, 
83/349/AET, 
2006/43/AT ve 
2007/36/AT sayılı 
Direktifler
1606/2002 sayılı 
Tüzük 

Türk Ticaret 
Kanunu44 

AB şirketler hukuku mevzuatının 
sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam 
uyum sağlanması, ticari hayatın ve 
ticari hayat aktörlerinin ihtiyacı olan 
hukuki alt yapının sağlanması, 
şirketlerimizin uluslararası rekabet 
gücünün artırılması

Adalet 
Bakanlığı

2009

Türk Ticaret 
Kanunun Yürürlük 
ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun

Yeni Türk Ticaret Kanununun, 
yürürlükteki Ticaret Kanununun yerine 
geçişi sürecinde uygulamada 
oluşabilecek sorunların giderilmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009

3 68/151/AET ve 
2003/58/AT sayılı 
Direktif 

Ticaret Sicili 
Tüzüğü’nde 
Değişiklik Yapan 
Tüzük 

Online şirket kuruluşu, tescil ve ilan 
yükümlülüklerinin elektronik ortamda 
yerine getirilmesi ve elektronik 
ortamda erişime dair idari yapı ve 
uygulamaların belirlenmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

4 2006/43/AT sayılı 
Direktif

Bağımsız 
Denetleme 
Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Çalışma 
Esasları ile 
Denetleme 
Elemanlarının 
Nitelikleri 
Hakkında 
Yönetmelik45

Bağımsız denetleme kuruluşlarının 
kuruluş ve çalışma esasları ile 
denetleme elemanlarının niteliklerinin 
belirlenmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

44  Türk Ticaret Kanunun yasalaşmasının ardından Strateji Belgesi ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında ikincil 
düzenlemeler yayımlanacaktır.

45  Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanununun (Tablo 6.2.1’deki 10 No’lu satır) kabul 
edilmesinden sonra bu işlev söz konusu Kanun kapsamında yerine getirilecektir.
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2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 6.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Adalet Bakanlığı)

1 Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşmasını müteakiben kanunu uygulayacak olan hakimlere 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeline yeni kanunun uygulanması ve AB şirketler hukuku 
konularında eğitimler verilmesi

2008-2013 

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

2 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sicil teşkilatlarının teknolojik altyapılarının geliştirilerek, gerekli 
donanım ve yazılım programı ihtiyacının karşılanması

2010-2013

3 Online sicil işlemleri uygulamaları konusunda Bakanlık ve sicil personeli ile şirketlere yönelik 
eğitim programları düzenlenmesi

2010-2013

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 6.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2008-2013 1.070.000 500.000 1.570.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 1.070.000 500.000 1.570.000
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Tablo 6.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Bakanlık ve sicil teşkilatlarının 
teknolojik altyapısının geliştirilmesi 
için gereken donanım ve yazılım 
ihtiyacı

2010-2013 1.000.000 1.000.000 2.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Online sicil işlemleri uygulamaları 
konusunda eğitim

2010-2013 1.000.000 1.000.000 2.000.000

- Danışmanlık

- Tercüme

Online sicil işlemleri uygulamaları 
konusunda tercüme

2010-2013 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 2.050.000 2.000.000 4.050.000
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Öncelik 6.2 Muhasebe ve denetim alanında, AB standartları ile uyumlu ve genel amaçlara 
yönelik bir mali raporlama çerçevesinin kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 6.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 78/660/AET ve 
83/349/AET sayılı 
Direktifler
1606/2002 sayılı 
Tüzük

Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu 
Kanunu

Kanun tasarısı, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulunun idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 78/660/AET sayılı 
Direktif

Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel 
Tebliğini esas alan 
yeni bir tebliğ

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği esas alınarak Dördüncü 
Direktife uyum sağlamak amacıyla yeni 
bir tebliğ yayımlanması 

Türk 
Muhasebe 
Standartları 
Kurulu

2009

3 78/660/AET sayılı 
Direktif

Sermaye 
Piyasasında Mali 
Tablo ve Raporlara 
İlişkin İlke ve 
Kurallar Hakkında 
Tebliğde Değişiklik 

Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu’nun (TMSK) konu ile ilgili 
düzenlemelerinden sonra, SPK 
tarafından yapılacak düzenleme ile 
TMSK düzenlemelerine uyumlu olarak 
halka açık şirketler için yıllık mali 
tablolarının AB düzenlemeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

4 83/349/AET sayılı 
Direktif

Konsolide Mali 
Tablolara ilişkin 
yeni bir tebliğ

Yedinci Direktife uyum sağlamak 
amacıyla yeni bir tebliğ yayımlanması

Türk 
Muhasebe 
Standartları 
Kurulu

2009

5 83/349/AT sayılı 
Direktif

Konsolide Finansal 
Tabloların 
Oluşturulmasına 
Yönelik Tebliğ

Konsolide finansal tabloların 
oluşturulmasına ilişkin kuralların tespiti

Hazine 
Müsteşarlığı

2009
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Tablo 6.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 83/349/AT sayılı 
Direktif

Konsolide Finansal 
Tabloların 
Oluşturulmasına 
Yönelik Tebliğde 
Değişiklik Öngören 
Tebliğ

Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu’nun (TMSK) konu ile ilgili 
düzenlemelerinden sonra, Hazine 
Müsteşarlığı tarafından yapılacak 
düzenleme ile TMSK düzenlemelerine 
uyumlu konsolide finansal tabloların 
oluşturulmasına yönelik kuralların 
revize edilmesi 

Hazine 
Müsteşarlığı

2010

7 83/349/AET sayılı 
Direktif

Bankaların 
Konsolide Finansal 
Tablolarının 
Düzenlenmesine 
İlişkin Tebliğde 
Değişiklik

Kredi kuruluşu ya da finansal kuruluş 
niteliği taşımayan bağlı ortaklıkların 
bankaların konsolide finansal 
tablolarına dahil edilmesi

Bankacılık 
Düzenleme 
ve Denetleme 
Kurumu 

2010

8 83/349/AET sayılı 
Direktif

Sermaye 
Piyasasında 
Konsolide Mali 
Tablolara ve 
İştiraklerin 
Muhasebeleştirilme
sine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Tebliğde Değişiklik 

Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu’nun (TMSK) konu ile ilgili 
düzenlemelerinden sonra, SPK 
tarafından yapılacak düzenleme ile 
TMSK düzenlemelere uyumlu olarak 
halka açık şirketler için konsolide mali 
tablolarının AB düzenlemeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

9 2006/43/AT sayılı 
Direktif

Türkiye Denetim 
Standartları ve 
Kamu Gözetimi 
Kurumu Kanunu46

Bağımsız denetimde uygulama 
birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi 
sağlamak amacıyla, denetim 
standartlarını belirlemek, bağımsız 
denetim kuruluşlarını yetkilendirmek 
ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve 
bağımsız denetim alanında kamu 
gözetimi yapmak yetkisini haiz Türkiye 
Denetim Standartları ve Kamu 
Gözetimi Kurumunun kurulması

Maliye 
Bakanlığı

2009

46  Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunun yasalaşmasının ardından Strateji Belgesi ve 
Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında ikincil düzenlemeler yayımlanacaktır.
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2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 6.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu)

1 TMSK’da görev yapacak yeni uzman yardımcılarının alınması 2009

2 TMSK personelinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları konusunda 
eğitilmesi

2009

3 Kurul tarafından kullanılmakta olan binanın kapasitesinin artırılması 2009

4 Danışman ihtiyacının karşılanması 2009-2013

5 Uyum sağlanması amacıyla Kurul uzmanlarının eğitilmesi ve danışmanlık hizmeti alınması 2009-2013

(Sermaye Piyasası Kurulu)

6 Mevzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesine ilişkin proje faaliyetlerinin 
tamamlanması47

2009-2011

3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 6.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 300.000 300.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009 150.000 150.000

- Eğitim 2010-2013 200.000 150.000 350.000

- Danışmanlık 2010-2013 100.000 335.000 435.000

- Tercüme 2010-2013 150.000 150.000

- Diğer

Toplam 900.000 485.000 1.385.000

47  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Sermaye Piyasası Kurulunun 
Güçlendirilmesi - TR 08.02.07” konulu projenin şirketler hukuku alanındaki bileşenleri kapsamındaki faaliyetlere 
değinilmekte olup, projenin ilgili bileşenlerine ilişkin finansman ihtiyacına Tablo 6.2.3.2’de yer verilmektedir.
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Tablo 6.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Sermaye Piyasası 
Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2011 2.398 45.558 - 47.956

- Danışmanlık 2009-2011 12.598 239.358 - 251.956

- Tercüme 2009-2011 1.605 30.489 - 32.094

- Diğer

Toplam 16.601 315.405 332.006

Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülüğünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel kişilikler ve konsolide 
mali tablolar hakkında, bunları kamuya açık hale getirmek üzere şirketler tarafından dosyalanması 
için gereken genel şartların kabul edilmesi
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1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 6.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 77/91/AET, 
78/855/AET, 
82/891/AET ve 
2004/25/AT, 
2007/36/AT sayılı 
Direktifler

Sermaye Piyasası 
Kanunu48 

Türk Ticaret Kanunu’nun kabulünden 
sonra yapılacak değişiklik ile AB 
şirketler hukuku mevzuatına halka açık 
şirketler için uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

2 77/91/AET sayılı 
Direktif

Kayıtlı Sermaye 
Sistemine İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kanununun kabulünden sonra 
halka açık şirketler için kayıtlı sermaye 
sisteminin AB düzenlemeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi 

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

3 78/855/AET sayılı 
Direktif

Birleşme 
İşlemlerine İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kanununun kabulünden sonra 
halka açık şirketler için birleşme 
işlemlerinin AB düzenlemeleri ile 
uyumlu hale getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

4 82/891/AET sayılı 
Direktif

Hisse Senetlerinin 
Kurul Kaydına 
Alınmasına ve 
Satısına İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kanununun kabulünden sonra 
halka açık şirketler için bölünme 
işleminin AB düzenlemeleri ile uyumlu 
hale getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

5 2004/25/AT ve 
2007/36/AT sayılı 
Direktifler

Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Genel 
Kurullarında 
Vekaleten Oy 
Kullanma ve Çağrı 
Yoluyla Hisse 
Senedi 
Toplanmasına 
ilişkin Esaslar 
Tebliğinde 
Değişiklik

Sermaye Piyasası Kanunu 
değişikliğinden sonra halka açık 
şirketler için çağrı yoluyla hisse senedi 
toplama işlemlerinin AB mevzuatı ile 
uyumlu hale getirilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası Kanunu değişikliğinden sonra 
halka açık şirketlerin genel kurullarında 
uyulacak esasların AB mevzuatı ile 
uyumlu hale getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

48  “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık 
sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların güçlendirilmesi” altında da 
yer almaktadır.
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Tablo 6.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 2007/36/AT sayılı 
Direktif

Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527 
nci maddesinin 
uygulanmasına 
ilişkin Tebliğ

Hisse senetleri borsada işlem gören 
şirketler için zorunlu hale gelecek olan 
elektronik ortamda genel kurula katılım 
prosedürlerine ilişkin tebliğ 
hazırlanması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

7 Bağımsız 
Yöneticiler ve 
Yöneticilerin 
Ücretlerine İlişkin 
Komisyon Tavsiye 
Kararları

SPK Kurumsal 
Yönetim 
İlkelerinde 
Değişiklik

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
piyasa şartları da gözetilerek AB 
düzenlemeleri ile uyumlu hale 
getirilmesi

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı 
arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Fikri  Mülkiyet  Hukuku  faslı  müzakere  açılış  kriteri  doğrultusunda  talep  edilen  fikri  mülkiyet 
haklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına yönelik Eylem Planı 24 Ocak 2008 tarihinde 
Avrupa  Komisyonuna resmi  olarak  iletilmiştir.  Söz  konusu Eylem Planında  da  atıfta  bulunulan 
“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu”, “Fikri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi” 
ve “Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi” fikri mülkiyet haklarının uygulanmasından sorumlu 
bütün kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesini sağlayacaktır.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 7.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2913/92, 
2700/2000, 
1383/2003 ve 
648/2005 sayılı 
Tüzükler

Gümrük Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun49 

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve 
verimliliğinin arttırılması, ekonomik 
etkili gümrük rejimlerinin kullanım 
izninin verilmesinde gümrük idaresinin 
yetkilendirilmesi, gümrük 
kontrollerinin, esas itibariyle risklerin 
tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi 
suretiyle ve bilgisayar veri işleme 
tekniklerini kullanan risk analizi esas 
alınarak yapılması; Müsteşarlığın risk 
yönetimi çerçevesini oluşturması ve 
risk kriterleri ile öncelikli kontrol 
alanlarını belirlemesi, serbest 
bölgelerin sınırlarının ve giriş çıkış 
noktalarının belirlenmesi hususunda 
gümrük mevzuatında bulunan boşluğun 
giderilmesi

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

2 1383/2003, 
2454/93 ve 
1891/2004 sayılı 
Tüzükler

Gümrük 
Yönetmeliğinin 
Değiştirilmesine 
İlişkin 
Yönetmelik50

Gümrük faaliyetlerinde etkinliğin ve 
verimliliğinin arttırılması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

49  “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının 
AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi”, “Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta olmak üzere, gümrük 
idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına 
yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve 
taklit ve korsan mallara ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasının tamamlanması” altında da yer almaktadır.

50  “Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin 
güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam 
ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ilişkin 
mevzuatın uyumlaştırılmasının tamamlanması” altında da yer almaktadır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 7.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Adalet Bakanlığı)

1 Birden fazla çocuk mahkemesi bulunan yerlerde belli numaralı çocuk mahkemesinin çocuklar 
tarafından vaki FSH ihlalinden kaynaklanan suçlara bakmakla özel olarak görevlendirilmesi

2009

2 Fikri mülkiyet hakları ile ilgili bir yıllık toplam soruşturma sayısı 500’den fazla olan yerlerde, 
fikri mülkiyet hakları ile ilgili soruşturmaları yürütmekle görevli bir savcılık bürosu 
oluşturulması. Ayrı bir büro oluşturulmasını gerektirecek kadar iş yoğunluğu olmaması halinde, 
fikri mülkiyet hakları soruşturmalarını yürütme görevinin mevcut bürolardan birisine veya belirli 
Cumhuriyet savcılarına verilmesinin sağlanması

2009

3 “Fikri ve Sınai Haklar Yargı İstişare Grubu” oluşturulması 2009

4 Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında elektronik 
veri alışveriş ağı oluşturulması

2009

(Gümrük Müsteşarlığı)51 

5 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gümrük uygulamalarının merkezileştirilmesi ve 
gümrük idarelerince erişim sağlanabilecek bir bilgisayar veri tabanının oluşturulması

2009

6 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulması 2009

7 Bölgesel risk birimleri kurulması52 2010-2013

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

8 Türk Polisinin fikri ve sınaî mülkiyet hakları uygulamalarında idari ve teknik kapasitesinin 
güçlendirilmesi, yargı, gümrük ve diğer ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla arasındaki 
işbirliğinin arttırılmasına yönelik AB Eşleştirme Projesi kapsamında eğitim, işbirliği seminerleri 
ve grup çalışmalarının yapılması53 

2008-2009

51  Bu kurumsal yapılanma tedbirlerine ilişkin finansman ihtiyacı 29 No’lu Gümrük Birliği faslı altında Tablo 29.2.3’te 
verilmektedir.

52  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

53  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Polisinin Fikir ve Sınai Mülkiyet 
Hakları Uygulamalarında Desteklenmesi TR06IBJH05” konulu eşleştirme projesi kapsamında finanse edilmektedir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 7.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Hakimlerin ve hazırlık 
soruşturmalarını yürüten 
Cumhuriyet savcılarının eğitimi54 

2008-2011 120.000 120.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

“Fikri ve Sınai Haklar Yargı 
İstişare Grubu” oluşturulması

2009 6.500 6.500

Toplam 126.500 126.500

54  2008-2011 yıllarında her sene için ulusal bütçeden katkı 30.000 Avro’dur.
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Tablo 7.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))55

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Türk Polisinin teknik kapasitesinin 
arttırılmasına yönelik teknik malzeme 
alımı

2008-2009 177.500 532.500 710.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Eğiticilerin eğitimi, uzmanlık 
eğitimleri, bilinçlendirme ve 
işbirliği seminerleri, çalışma 
ziyaretleri

2008-2009 100.000 530.000 630.000

- Danışmanlık

Yerleşik eşleştirme danışmanı ile 
AB Üye Devlet uzmanları

2008-2009 196.000 196.000

- Tercüme

Tercüman ve eğitim 
materyallerinin çevirisi

2008-2009 50.000 50.000

- Diğer

Yerleşik eşleştirme danışmanı 
asistanı

2008-2009 24.000 24.000

Toplam 277.500 1.332.500 1.610.000

 

55  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Polisinin Fikir ve Sınai Mülkiyet 
Hakları Uygulamalarında Desteklenmesi TR06IBJH05” konulu eşleştirme projesi kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 7.2 Özellikle ticari marka taklitleri ve korsanlık konularının ele alınması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu kapsamda uyum sağlanacak temel AB mevzuatı 2004/48/AT sayılı Direktif olup, bu direktife 
uyuma amacıyla yapılması gereken düzenlemeler “Öncelik 7.3 Uyum çalışmalarına devam edilmesi 
ve fikri mülkiyet haklarının etkin olarak uygulanmasının temini” altında verilmiştir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 7.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Kültür ve Turizm Bakanlığı)

1 Fikri Hakların takibi ve korunmasını sağlamak amacıyla ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bu 
kapsamda 15 teknik personel istihdam edilmesi

2009

2 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde fikri haklara ilişkin görev yapan personele bandrol ve 
sertifika uygulaması ile korsanla mücadele konularında eğitim semineri düzenlenmesi

2008-2009

3 Korsanlıkla mücadeleye yönelik spot filmler yaptırılması 2008-2009

(Türk Patent Enstitüsü)

4 TPE’nin idari kapasitesinin arttırılması 2008-2009

5 Sınaî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin arttırılması (sürekli) 2009

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

6 Özellikle korsan ve taklitçiliğin yoğun olarak yaşandığı illerimizde fikri ve sınaî mülkiyet hakları 
ihlalleri konusunda asayişten sorumlu birimlerde görevli amir ve memur sınıfı personele yönelik 
birer günlük bilinçlendirme eğitimi verilmesi

2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 7.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

15 teknik personel alınması 2009 135.000 135.000

- Eğitim

İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri’nden toplam 162 
personel için 3 günlük eğitim 
semineri

2008-2009 55.250 55.250

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Ortak veri tabanı için yazılım, veri 
transferi, lisans, donanım

2008-2009 800.000 800.000

Korsanlıkla mücadele amaçlı spot 
filmler yaptırılması

2008-2009 37.500 37.500

Toplam 1.027.750 1.027.750

Tablo 7.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Türk Patent Enstitüsü) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

4 yeni memur alınması 2009 25.000 25.000

- Eğitim

Sınai hakların uygulanması ve 
infazı alanında çalışma ziyaretleri, 
seminerler ve çalıştaylara katılım56 

2008-2009 16.000 94.000 110.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Sınai hakların uygulanmasının 
iyileştirilmesi57 

2008-2009 60.000 1.200.000 1.260.000

Toplam 101.000 1.294.000 1.395.000

56  Fikri mülkiyet haklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına yönelik eylem planında ayrıntılı olarak 
verilmiştir.

57  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Sınai hakların uygulanması ve 
yürütülmesinin iyileştirilmesi için Türkiye’nin desteklenmesi - TR0702.14” konulu proje kapsamında finanse 
edilmektedir. Bu rakam projenin toplam bütçesidir.
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Tablo 7.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 30.000 30.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2009 6.000 6.000

- Diğer

Toplam 36.000 36.000
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Öncelik 7.3 Uyum çalışmalarına devam edilmesi ve fikri mülkiyet haklarının etkin olarak 
uygulanmasının temini

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 7.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 98/44/AT ve 
2004/48/AT sayılı 
Direktifler
816/2006 sayılı 
Tüzük

Patent ve Faydalı 
Model Kanunu

Patent mevzuatımızın AB ile uyum 
düzeyinin artırılması ve KHK ile 
düzenlenmiş olan patent ve faydalı 
model konusunun yasa ile 
düzenlenmesi

Bu çerçevede, biyoteknolojik 
çalışmalara dayanan buluşların etkin bir 
şekilde korunması ve patentli 
farmasötik ürünlerin üretimine ilişkin 
zorunlu lisans verilmesine yönelik 
düzenleme yapılması sağlanacaktır.
Ayrıca, hukuki başvuru yolları ve 
hukuki yaptırımlara ilişkin hükümlerin 
AB mevzuatı ile uyumlaştırılması

Türk Patent 
Enstitüsü
Adalet 
Bakanlığı

2009

2 89/104/AET ve 
2004/48/AT sayılı 
Direktifler

Markalar Kanunu Marka mevzuatımızın AB ile uyum 
düzeyinin artırılması ve KHK ile 
düzenlenmiş olan marka konusunun 
yasa ile  düzenlenmesi

Ayrıca, hukuki başvuru yolları ve 
hukuki yaptırımlara  ilişkin hükümlerin 
AB mevzuatı ile uyumlaştırılması

Türk Patent 
Enstitüsü
Adalet 
Bakanlığı

2009

3 98/71/AT ve 
2004/48/AT sayılı 
Direktifler

Endüstriyel 
Tasarımların 
Korunması 
Hakkında Kanun

Tasarım mevzuatımızın AB ile uyum 
düzeyinin artırılması ve KHK ile 
düzenlenmiş olan tasarım konusunun 
yasa ile  düzenlenmesi

Ayrıca, hukuki başvuru yolları ve 
hukuki yaptırımlara ilişkin hükümlerin 
AB mevzuatı ile uyumlaştırılması

Türk Patent 
Enstitüsü
Adalet 
Bakanlığı

2009

4 2004/48/AT sayılı 
Direktif

5147 sayılı Entegre 
Devre 
Topoğrafyalarının 
Korunması 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

Hukuki başvuru yolları ve hukuki 
yaptırımlara ilişkin hükümlerin AB 
mevzuatı ile uyumlaştırılması

Türk Patent 
Enstitüsü
Adalet 
Bakanlığı

2009
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Tablo 7.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 Türk Patent 
Kurumunun 
Kurulmasına Dair 
Kanun 

TPE’nin etkinliğinin ve kurumsal 
kapasitesinin arttırılması 
hedeflenmektedir. Ayrıca uzmanların, 
vekillerin ve özel sektörün üniversite 
ve AR-GE kurumları ortaklığı ile 
eğitimine yönelik Sınai Mülkiyet 
Akademisi kurulması

Türk Patent 
Enstitüsü

2009

6 Eser Sahipleri ve 
Bağlantılı Hak 
Sahipleri Meslek 
Birlikleri ve 
Federasyonları 
Hakkında Tüzükte 
değişiklik

Tüm ilgili meslek birliklerinin tek bir 
çatı altında ortak hareket etmelerine 
imkan tanınması

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı

2009

7 2001/84/AT, 
93/83/AET, 
96/9/AT, 2006/116/
AT, 91/250/AET, 
2006/115/AT, 
2004/48/AT ve 
2001/29/AT sayılı 
Direktifler

5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun

5846 sayılı Kanunun AB müktesebatı 
ile tam uyumun sağlanması

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı
Adalet 
Bakanlığı

2009-2010

8 98/44/AT sayılı 
Direktif
816/2006 sayılı 
Tüzük

Patent ve Faydalı 
Model Kanununun 
Uygulama Şeklini 
Gösterir 
Yönetmelik58

Patent ve Faydalı Model Kanununun 
uygulaması konusunda detaylara ilişkin 
hükümlerin düzenlenmesi

Türk Patent 
Enstitüsü

2009

9 89/104/AET sayılı 
Direktif
40/94 sayılı Tüzük

Markalar 
Kanununun 
Uygulama Şeklini 
Gösterir 
Yönetmelik59 

Markalar Kanununda belirtilen marka 
tescil başvurusunun yeri, zamanı ve 
başvuru evrakının düzenlenmesi ile 
markalarla ilgili diğer işlemlerde 
uyulacak usul ve esasların belirlenmesi

Marka tesciline uygun markalara belge 
verilerek korunmalarına ilişkin esasları, 
kuralları ve şartları kapsamaktadır.

Türk Patent 
Enstitüsü

2009

58  Patent ve Faydalı Model Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
59  Markalar Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 7.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 98/71/AT sayılı 
Direktif

Tasarımların 
Korunması 
Hakkında Kanunun 
Uygulama Şeklini 
Gösterir 
Yönetmelik60 

Tasarımların Korunması Hakkında 
Kanunun uygulaması konusunda 
detaylara ilişkin hükümlerin 
düzenlenmesi

Türk Patent 
Enstitüsü

2009

11 2006/115/AT sayılı 
Direktif

Fikir ve Sanat 
Eserlerinin 
Kiralanması ve 
Ödünç Verilmesi 
Hakkında 
Yönetmelik

Eser sahiplerine eserlerini kiralama ve 
ödünç verme konusunda tanınmış 
münhasır hakkın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı

2009

12 2001/84/AT, 93/83/
AET, 96/9/AT, 
2006/116/AT, 
91/250/AET, 
2006/115/AT, 
2004/48/AT ve 
2001/29/AT sayılı 
Direktifler

5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri 
Kanunun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesine 
İlişkin Kanunun 
uygulamasına 
yönelik 
Yönetmelikler61 

5846 sayılı Kanunda değişiklik yapan 
maddelerin uygulamasına yönelik 
hususların düzenlenmesi

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı

2010

60  Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 
61  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun kabul edilmesinden sonra 

çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 7.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü))

1 Fikri mülkiyet haklarının etkin olarak uygulanmasının temini amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden 
yapılandırılması

2009

3 Meslek Birlikleri arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirici sistemler oluşturması 2009

4 Meslek Birliklerinin denetiminin düzenli hale getirilmesi 2009

5 5846 sayılı Kanun’un 44. Maddesinin 2 fıkrası kapsamında toplanan bedelin belli bir oranının 
meslek birliklerine etkin ve adil bir şekilde dağılımının sağlanması amacıyla meslek birlikleri 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığının alt yapılarının güçlendirilmesi

2009

6 Fikri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi (düzenli olarak üçer 
aylık dönemlerde)

2009 ve sonrası

(Türk Patent Enstitüsü)

7 Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesinin kurularak faaliyetlerinin sürdürülmesi (sürekli) 2009 ve sonrası

8 Türk Patent Enstitüsünün idari kapasitesinin artırılması 2009-2011

9 Sınaî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin arttırılması (sürekli) 2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 7.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Türk Patent Enstitüsü) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

62 yeni uzman ve 38 idari personel 
alınması62 

2009-2011 3.816.000 3.816.000

- Eğitim

Sınai hakların uygulanması alanında 
çalışma ziyaretleri, seminerler ve 
çalıştaylara katılım 

2009-2011 162.000 243.000 405.000

- Danışmanlık

Sınai haklar alanında Türk 
mahkemelerinin içtihat kararlarının 
derlenmesi

2009-2011 150.000 150.000

- Tercüme

- Diğer

Sınai haklar ve ihlalleri konusunda 
toplumsal bilinçlendirme konferansları 
ve etkinlikler63

2009-2011 3.200.000 3.200.000

Toplam 7.178.000 393.000 7.571.000

62  Türk Patent Kurumunun Kurulmasına Dair Kanun, personel ihtiyaçlarının temin edilmesine yönelik ön şart olarak 
çıkartılmak durumundadır.

63  Bu rakam Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi’nin 2009–2011 yılları toplam tanıtım ve 
bilinçlendirme bütçesidir. KOB önceliğine münhasır bütçelendirme gösterilememektedir.
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FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut 
şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları 
izleme otoritesinin oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 8.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 AT Anlaşmasının 
87 – 89 uncu 
maddeleri,
659/1999 sayılı 
Tüzük

Devlet Yardımları 
Kanunu64 

Devlet yardımları uygulamalarının 
izlenmesi, denetlenmesi ve ekonomik 
koordinasyonu sisteminin oluşturulması

Devlet 
yardımları 
izleme ve 
denetleme 
otoritesinin 
oluşturulacağ
ı kurum

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 8.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Devlet yardımları izleme ve denetleme otoritesinin oluşturulacağı kurum)

1 Devlet yardımları izleme ve denetleme otoritesinin oluşturulacağı kurum bünyesinde devlet 
yardımları ile ilgili kapasite geliştirilmesi

2009

64  “Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yardımları alanında şeffaflığın sağlanması. 
Yürürlükteki tüm yardım planları hakkında Topluluğun bilgilendirilmesi ve verilmesi öngörülen herhangi bir 
münferit yardımın önceden Topluluğa bildirilmesi” altında da yer almaktadır.
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

Tablo 8.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Devlet yardımları izleme 
ve denetleme otoritesinin 
oluşturulacağı kurum)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Üye Devletlere çalışma ziyareti 2009-201
0

30.000 30.000

- Danışmanlık

Devlet yardımları ile ilgili kapasite 
geliştirilmesi, devlet yardımı veren 
kurum ve kuruluşlara eğitim 
verilebilmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti

2010-201
2

1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 1.030.000 1.030.000

Öncelik 8.2 Ulusal çelik sektörü yeniden yapılanma programının AB gerekliliklerine uygun olarak 
tamamlanması ve kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 8.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Türkiye – AKÇT 
Serbest Ticaret 
Antlaşması 

Demir – Çelik 
Sektörü Ulusal 
Yeniden 
Yapılandırma 
Programı

2001 yılından itibaren demir-çelik 
sektörüne sağlanan devlet 
yardımlarının Türkiye-AKÇT Serbest 
Ticaret Anlaşması hükümleriyle 
uyumlaştırılması ve önümüzdeki 
dönemde de sektöre AB’ye uyumlu 
devlet yardımı verilebilmesi

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı
Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 8.3 Devlet yardımları alanında ikincil mevzuatın uyumlaştırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 8.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

1 659/1999, 
794/2004, 
1998/2006, 
68/2001, 70/2001, 
1407/2002 ve 
2204/2002 sayılı 
Tüzükler
2001/C 37/03 ve 
2006/C 194/02 
sayılı Komisyon 
Kılavuzları
98/C384/03, 
98/C39/02 ve 
2000/C 71/07 sayılı 
Komisyon 
Duyuruları 
97/C 209/03, 
97/C281/03, 2002/
C043/04, 
2001/C320/04, 
2002/C70/05 ve 
2004/C244/02 
sayılı Komisyon 
Bildirimleri
80/723/AET sayılı 
Komisyon Direktifi
2003/C 317/06, 
2006/C323/01 ve 
2005/C297/04 
sayılı Topluluk 
Çerçeve Belgeleri

Devlet 
yardımlarının 
denetlenmesi 
ile ilgili ikincil 
mevzuat65

Devlet yardımlarını izleme ve denetleme 
mekanizmasının işlevsel hale getirilmesi için, 
Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı Taslağının 
yasalaşmasını müteakip bölgesel, KOBİ, çevre, 
Ar-Ge, istihdam, eğitim vs. gibi yardım 
alanlarına yönelik olarak yaklaşık 25 – 30 adet 
ikincil mevzuatın çıkarılması

Devlet 
yardımları 
izleme ve 
denetleme 
otoritesinin 
oluşturulaca
ğı kurum

2009-2011

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 8.1.2’de verilmiştir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 8.1.3’te verilmiştir.

65  Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yardımları alanında şeffaflığın 
sağlanması. Yürürlükteki tüm yardım planları hakkında Topluluğun bilgilendirilmesi ve 
verilmesi öngörülen herhangi bir münferit yardımın önceden Topluluğa bildirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 8.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 AT Anlaşmasının 
87 – 89 uncu 
maddeleri,
659/1999 sayılı 
Tüzük

Devlet Yardımları 
Kanunu66 

Devlet yardımları uygulamalarının 
izlenmesi, denetlenmesi ve ekonomik 
koordinasyonu sisteminin oluşturulması

Devlet 
yardımları 
izleme ve 
denetleme 
otoritesinin 
oluşturulacağ
ı kurum

2009

2 2006/111/AT sayılı 
Direktif

Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri 
Yönetişim Kanunu

Kamu idareleri ile kamu işletmeleri 
arasındaki mali ilişkilerin şeffaf hale 
getirilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 8.1.2’de verilmiştir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 8.1.3’te verilmiştir.

66  “Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini 
yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları izleme otoritesinin oluşturulması” altında da yer 
almaktadır.
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FASIL 9 MALİ HİZMETLER

Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili 
diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal 
holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 9.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 84/641/AET sayılı 
Direktif

Seyahat Araç 
Destek Sigortası 
Uygulama Esasları 
Tebliği

Seyahat Araç Destek Sigortasının 
kurallarının tespit edilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2009

2 2003/41/AET sayılı 
Direktif

Munzam Vakıf ve 
Sandıklar ile Sair 
Kuruluşlardaki 
Emeklilik 
Planlarının 
Aktüeryal Denetim 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik

Munzam vakıf ve sandıklar ile çeşitli 
kuruluşlarda emeklilik hizmeti veren 
işyeri bazlı emeklilik planlarının 
aktüeryal denetimine ilişkin esasların 
belirlenmesine ilişkin düzenlemelerin 
yapılması

Hazine 
Müsteşarlığı

2009

3 84/5/AET Sayılı 
Direktif

Önemli bedeni 
hasara yol açan 
trafik kazalarından 
doğan maddi 
hasarların da 
Güvence Hesabınca 
karşılanmasına 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 
olarak Güvence Hesabının geleneksel 
ödemeleri arasına, önemli bedeni 
hasara yol açan trafik kazalarından 
doğan maddi hasarların da dahil 
edilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2011 sonrası67

67  Mevcut uygulamada Güvence Hesabının geleneksel fonksiyonları kapsamında sadece bedeni zararlar 
karşılanmaktadır. Eşyaya gelen zararların da karşılanması Hesabın asıl kuruluş gayesi olan bedeni zararların tazmini 
için yeterli fonun tahsis edilememesine neden olabilecektir.
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Tablo 9.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 72/166/AET Sayılı 
Direktif 

Karayolları Trafik 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortasında ülke 
sınırlarımızda düzenli sigorta 
kontrolünün kaldırılarak denetimin 
esnekleştirilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2011 sonrası68

5 84/5/AET sayılı 
Direktif

Karayolları 
Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortasında Tarife 
Uygulama Esasları 
Hakkında 
Yönetmelik

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortasında asgari 
teminatların artırılması

Hazine 
Müsteşarlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
değerlendirile

cektir69.

6 2000/26/AT sayılı 
Direktif

Karayolu Motorlu 
Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk 
Sigortasında Bazı 
Kurumların İhdası 
Hakkında 
Yönetmelik 

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortasında Avrupa 
Birliği’nde mevcut kurumların 
Türkiye’de de kurulabilmesi için 
ülkemiz mevzuatına aktarılması

Hazine 
Müsteşarlığı

2011 sonrası70

68  Avrupa Birliği’nde mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımı bağlamında ülke sınırlarında yapılan düzenli sigorta 
kontrolünün kaldırılması uygulaması ancak Birliğe katılım sürecinde mümkündür. Zira direktiflerle kurulan sistem 
uyarınca sigorta teminatı kapsamına ancak Üye Devletlerde yapılan seyahatler ve Üye Devlet vatandaşları dahildir. 
Birliğe üye olunmadan diğer bir ifadeyle teminat kapsamına ülkemiz dahil olmadan sınır kontrollerinin kaldırılması 
ülkeye sigortasız girişlere neden olacaktır.   

69  Sigorta sözleşmesinde asgari teminat tutarlarının üyelik süreciyle uyumlu olarak tedricen artırılması sigortacılık 
sektörünün koşullarının bir gereğidir. Zira direktifler ile öngörülen sistem ile ülkemiz asgari teminatları arasında 
ihmal edilemeyecek düzeyde fark bulunmakta olup zorunlu olarak teminat sunan sektörün Birlikte geçerli 
teminatları aniden uygulaması mümkün değildir.

70  Avrupa Birliği’nde mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımı bağlamında mağdur ziyaretçilerin daha kolay teminat 
sağlamaları için getirilen sistemin ön şartı Birliğe entegre olmaktır. Zira sistem üye devlet kurumları arasında hasar 
tedviri ve tasfiyesi bağlamında uluslararası işbirliği ve karşılıklılık gerektirmektedir. Aksi takdirde ülkemizden 
Avrupa Birliğine seyahat eden kişilerin haklarını korumak için ülkemizde tazminat kurumları ve hasar temsilciliği 
kurulsa bile bu müesseselerin üye devletler nezdinde tanınırlığı olmayacaktır.
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Tablo 9.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

7 2002/83/AT, 
73/239/AET, 
73/240/AET, 
88/357/AET, 
90/618/AET, 
92/49/AET, 95/26/
AT, 2000/64/AT 
sayılı Direktifler 

Sigortacılık 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun71

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması

Hazine 
Müsteşarlığı

72

8 2002/83/AT, 
73/239/AET, 
73/240/AET, 
88/357/AET, 
90/618/AET, 
92/49/AET, 95/26/
AT, 2000/64/AT, 
2005/68/AT, 
64/225/AET,87/33
4/AET sayılı 
Direktifler

Sigorta ve 
Reasürans 
Şirketlerinin 
Kuruluş ve Çalışma 
Esasları 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik73 

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması

Hazine 
Müsteşarlığı

74

9 2002/83/AT, 
73/239/AET, 
73/240/AET, 
88/357/AET, 
90/618/AET, 
92/49/AET, 95/26/
AT, 2000/64/AT 
sayılı Direktifler 

Yabancı Sigorta 
Şirketlerinin 
Türkiye’deki 
Faaliyetlerine 
İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı75 

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi 
gibi kurallara uyum sağlanması76 

Hazine 
Müsteşarlığı

77 

71  “Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

72  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.

73  “Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

74  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.

75  “Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

76  AB Pasaportu ilkesinin kabulüne ilişkin olarak ulusal mevzuatımızda gerekli değişikliklerin hızla yapılabilmesini 
teminen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki 
faaliyetlerine ilişkin kuralların Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi için gerekli yetki devri sağlanmıştır.

77  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.
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Tablo 9.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 94/19/AT ve 
2001/24/AT sayılı 
Direktifler

5411 sayılı 
Bankacılık 
Kanununda 
değişiklik 
yapılması

Kanunun genel amacı olan finansal 
piyasalardaki güven ve istikrarın 
sağlanması, kredi sisteminin etkin bir 
şekilde çalışması ve tasarruf 
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunması

Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu 
Başkanlığı

2009-2010

11 94/19/AT sayılı 
Direktif

Sigortaya Tabi 
Mevduat ve 
Katılım Fonları ile 
TMSF'nca Tahsil 
Olunacak Primlere 
Dair Yönetmelik78 

- Sigortaya tabi mevduat ve katılım 
fonu türlerine tüzel kişilerin dahil 
edilmesi,
- Sigorta kapsamı dışında kalacak 
mevduat ve katılım fonu hesaplarının 
yeniden belirlenmesi,
- AB bankacılık direktifleri 
çerçevesinde uygulanmakta olan home-
host ilişkisi dikkate alınarak sigortaya 
tabi mevduat kapsamının 
uyumlaştırılması

Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu 
Başkanlığı

2010

12 94/19/AT ve 
2001/24/AT sayılı 
Direktifler

Faaliyet İzni 
Kaldırılan 
Bankalardaki 
Sigortalı Mevduat 
Ve Sigortalı 
Katılım Fonunun 
Ödenmesi İle Bu 
Bankaların İflas ve 
Tasfiyesine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelik79 

Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki 
sigortalı mevduatın ödenmesi ile bu 
bankaların tasfiyesi sırasında atılan 
adımların incelenmesi ve geliştirilmesi 
ile bankacılık sistemine olan güvenin 
artırılması

Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu 
Başkanlığı

2010

13 94/19/AT sayılı 
Direktif

TMSF’nin 
Kaynakları ile 
Kaynakların 
Kullanımına Dair 
Yönetmelik80 

Fon kaynakları ile Fon kaynaklarının 
kullanımlarının AB direktiflerine 
uyumlu hale getirilmesi, öngörülen 
mevzuat değişikliklerine göre revize 
edilmesi

Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu 
Başkanlığı

2010

78  5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1’deki 10 No’lu satır) kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

79  5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1’deki 10 No’lu satır) kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

80  5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik yapılması Hakkında Kanunun (Tablo 9.1.1’deki 10 No’lu satır) kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 9.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

14 2002/87/AT sayılı 
Direktif

Finansal Grup 
Şirketlerin 
Konsolide 
Denetimine İlişkin 
Kanun

Grup şirketlerinin denetiminde sorumlu 
kurumlar arasında koordinasyon 
sağlanması

(Finansal şirketler grubunda yer alan 
şirketlerin ülkemiz uygulamasında 
farklı Kurumlarca gözetim ve denetime 
tabi olması nedeniyle finansal şirketler 
grubuna ilişkin usul ve esasların 
bankacılık, sigortacılık ve yatırım 
şirketlerinin düzenlenmesi ve 
denetlenmesinden sorumlu olan 
BDDK, Hazine Müsteşarlığı ve SPK 
tarafından belirlenmesi)

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu
Hazine 
Müsteşarlığı
Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2011 sonrası

15 2006/48/AT ve 
2006/49/AT sayılı 
Direktifler

Bankaların İç 
Sistemleri 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

Orantılılık ve önemlilik gibi ilkelere 
işlerlik kazandırılması, yönetim 
kurullarının risk yönetimine ilişkin 
sorumluluğunun artırılması, risk 
yönetimi ilkeleri ile bankalarca söz 
konusu risklerin (karşı taraf riski, 
piyasa riski, likidite riski, operasyonel 
risk, bankacılık hesaplarındaki faiz 
oranı riski ile ülke ve transfer riskleri) 
sınırlanmasına yönelik alınacak 
tedbirlerin belirlenmesi, risk ölçümüne 
ilişkin veri toplama ve risk raporlaması 
süreçlerinin belirlenmesi

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu

2009

16 2006/48/AT ve 
2006/49/AT sayılı 
Direktifler

Bankaların 
Sermaye 
Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve 
Değerlendirilmesin
e İlişkin 
Yönetmelik

Basel Bankacılık Denetim Komitesi 
tarafından oluşturulan ve söz konusu 
Direktifler ile AB müktesebatına dâhil 
edilmiş bulunan Sermaye Ölçümü ve 
Sermaye Standartlarına (Basel II) uyum 
sağlanması 

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu

2009

17 98/26/AT sayılı 
Direktif, 
2000/46/AT sayılı 
Direktif

Ödeme Sistemleri 
Kanunu81 

Elektronik para kuruluşlarına ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesi
Ödeme sistemlerinde netleştirme ve 
mutabakatın nihai ve geri dönülemez 
olmasının sağlanması

Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası

2009-2011

81  “Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuatın, müktesebata uyumuna başlanması” altında da yer almaktadır.
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Tablo 9.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

18 2006/49/AT sayılı 
Direktif

Aracı Kurumların 
Sermayelerine ve 
Sermaye 
Yeterliliğine İlişkin 
Tebliğde değişiklik

Sermaye yeterliliği ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

(Bu konuda aracı kurumlar ile 
bankalara ilişkin düzenlemeler arasında 
paralellik sağlanmasının gözetilmesi 
gerektiğinden Bankaların Özkaynak 
Gereksinimi Hakkında Yönetmeliğin 
yayımlanmasından sonra çıkarılacaktır)

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010-2011

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 9.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

1 Risk Odaklı Denetim ve Basel II’ye ilişkin olarak Kurumun denetimden sorumlu başkan 
yardımcılığı altında yer alan personelin gerekli yurt içi ve yurt dışı eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini almalarının sağlanması

2009

2 Denetimden sorumlu meslek personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almalarının 
sağlanması

2009-2011

3 Risk odaklı denetim ve Basel II’ye ilişkin altyapının sağlanması 2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere 
hem bankacılık sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin 
standartların güçlendirilmesi

2008 KOB’da “Mali Hizmetler faslı altındaki ikinci öncelik kapsamında, “Sigortacılık ve bireysel 
emeklilik  sektörlerinde  bağımsız  bir  düzenleyici  ve  denetleyici  otoritenin  kurulması”na  yer 
verilmektedir.  Bilindiği  üzere,  ülkemizde  sigortacılık  sektörü  Hazine  Müsteşarlığı  tarafından 
düzenlenmekte  ve  denetlenmektedir.  Sigortacılık  sektörünün  düzenlenmesi  ve  buna  ilişkin 
politikaların  uygulanması  ile  gözetimi  Hazine  Müsteşarlığı  Sigortacılık  Genel  Müdürlüğü, 
denetlenmesi ise Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Her iki birimde düzenleme ve 
denetlemenin en yüksek seviyede uyumun sağlanması açısından Hazine Müsteşarına bağlı olarak 
faaliyet  göstermektedir.  Denetim birimi  Sigorta  Denetleme  Kurulunun  denetim elemanları  olan 
Sigorta  Denetleme  Uzmanı  ve  Aktüerleri,  müşterek  karar  ile  atanmakta,  herhangi  bir  otorite, 
denetim ile  ilgili  olarak kendilerine talimat  verememektedir.  Bu yönüyle denetim elemanlarının 
denetim  ile  ilgili  bağımsızlığı  mevcuttur.  Dolayısıyla  “Sigortacılık  ve  bireysel  emeklilik 
sektörlerinde bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin kurulması” hususu ile ilgili olarak 
tablolarda herhangi bir tedbire yer verilmemiştir.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 9.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2003/125/AT sayılı 
Direktif

Finansal 
Tavsiyelerin 
Sunumu ve Çıkar 
Çatışmalarının 
Açıklanmasına 
ilişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ

Finansal tavsiyelerin sunumu ile ilgili 
AB düzenlemelerine uyumun 
sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

2 2004/109/AT, 
2003/6/AT, 
2003/124/AT ve 
2004/72/AT sayılı 
Direktifler

Özel Durumların 
Kamuya 
Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar 
Tebliğinde 
değişiklik

Piyasanın kötüye kullanılması ve halka 
açık şirketler için kamuyu aydınlatma 
yükümlülükleri ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

3 91/674/AET sayılı 
Direktif

Konsolide Finansal 
Tabloların 
Oluşturulmasına 
Yönelik Tebliğ

Konsolide finansal tabloların 
oluşturulmasına ilişkin kuralların tespiti

Hazine 
Müsteşarlığı 

2009
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Tablo 9.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

4 85/611/AET, 97/9/
AT, 2003/6/AT, 
2003/71/AT, 
2004/39/AT ve 
2004/109/AT sayılı 
Direktifler

Sermaye 
Piyasası 
Kanunu82 

Türk Ticaret Kanunun kabulünden sonra AB 
mevzuatına uyumlu bir Kanun ve ilgili tebliğlerin 
hazırlanması suretiyle sermaye piyasasının mevzuat 
açısından üyeliğe hazır hale getirilmesi

(Kanun değişikliklerini ilgilendiren izahname, 
kolektif yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri gibi 
konulardaki AB düzenlemelerinde tek pasaport esası 
benimsenmiştir. Müktesebatta ancak tam üyelikle 
birlikte uygulanabilecek tek pasaport kuralları gibi 
düzenlemelerin bulunduğu durumlarda Avrupa 
Birliğinde geçerli karşılıklılık ve üçüncü ülke 
kuralları dikkate alınarak düzenleme yapılacak, 
mevzuat değişikliklerinin sektör üzerine aşırı yük 
getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise 
düzenlemelerin tedricen değiştirilmesine ilişkin 
program ve geçiş süreleri benimsenecektir.  Bu 
çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumlu Sermaye 
Piyasası Kanununun, tam üyelikten bir yıl önce 
tamamlanması ve tam üyelikle birlikte yürürlüğe 
girmesi yönteminin benimsenmesi planlanmaktadır. 
Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenen konulardaki 
ikincil düzenlemelerdeki değişiklikler de bu hususlar 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir)

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009

82  “Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülüğünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel kişilikler ve konsolide mali tablolar 
hakkında, bunları kamuya açık hale getirmek üzere şirketler tarafından dosyalanması için gereken genel şartların 
kabul edilmesi” altında da yer almaktadır.
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Tablo 9.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

5 2001/34/AT ve 
2004/39/AT sayılı 
Direktifler

Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında 
91 Sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun83

Borsalar ile ilgili AB düzenlemelerine uyum 
sağlanması

(Borsalarla ilgili AB düzenlemelerinde tek 
pasaport esasına dayalı hükümler gibi ancak 
tam üyelikle birlikte uygulanabilecek 
düzenlemelerin bulunduğu durumlarda 
Avrupa Birliğinde geçerli karşılıklılık ve 
üçüncü ülke kuralları dikkate alınarak 
düzenleme yapılacak, mevzuat 
değişikliklerinin sektör üzerine aşırı yük 
getireceğinin tespit edildiği durumlarda ise 
düzenlemelerin tedricen değiştirilmesine 
ilişkin program ve geçiş süreleri 
benimsenecektir.  Bu çerçevede AB 
düzenlemeleri ile tam uyumun, tam 
üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam 
üyelikle birlikte yürürlüğe girmesi 
yönteminin benimsenmesi planlanmaktadır. 
Borsalara ilişkin ikincil düzenlemelerdeki 
değişiklikler de bu hususlar çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir.)

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2009-2010

83  “Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    104 



Tablo 9.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 2003/71/AT sayılı 
Direktif

İhraççıların 
Muafiyet Şartlarına 
ve Kurul 
Kaydından 
Çıkarılmalarına 
İlişkin Esaslar 
Tebliğinde 
değişiklik84

Halka arzda izahname esasları ile ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

7 2003/71/AT sayılı 
Direktif
809/2004 sayılı 
Tüzük

Menkul 
Kıymetlerin Kurul 
Kaydına 
Alınmasına ve 
Satısına İlişkin 
Tebliğlerde 
değişiklik85

Halka arzda izahname esasları ile ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

8 2004/109/AT, 
2003/6/AT, 
2003/124/AT ve 
2004/72/AT sayılı 
Direktifler

Özel Durumların 
Kamuya 
Açıklanmasına 
İlişkin Esaslar 
Tebliğinde 
değişiklik86

Piyasanın kötüye kullanılması ve halka 
açık şirketler için kamuyu aydınlatma 
yükümlülükleri ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

9 2003/6/AT ve 
2003/124/AT sayılı 
Direktifler

Manipülatif Emir 
ve İşlemler ile 
Kabul Görmüş 
Piyasa 
Uygulamalarının 
Tanınmasına İlişkin 
Esaslar Hakkında 
Tebliğ87

Piyasanın kötüye kullanılması ile ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

10 2003/6/AT sayılı 
Direktif
2273/2003 sayılı 
Tüzük

Geri Alım 
Programları ve 
Finansal Araçların 
Fiyat İstikrarının 
Sağlanması İçin 
Muafiyetler 
Hakkında Tebliğ88 

Piyasanın kötüye kullanılması, geri 
alım programları ve fiyat istikrarı ile 
ilgili AB düzenlemelerine uyum 
sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

84  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

85  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

86  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

87  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

88  İlgili çalışmalar yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, 
değişikliklere paralel olarak gerçekleştirilecektir.
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Tablo 9.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

11 2001/34/AT, 
2004/39/AT sayılı 
Direktifler
1287/2006 sayılı 
Tüzük

Borsa 
Yönetmeliklerinde 
değişiklik89 90

Yatırım hizmetleri ve borsalar ile ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması 

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

12 2004/39/AT ve 
2006/73/AT sayılı 
Direktifler
1287/2006 sayılı 
Tüzük

Seri: V, No. 46 
sayılı Aracılık 
Faaliyetleri ve 
Aracı Kuruluşlara 
İlişkin Esaslar 
Tebliğinde 
Değişiklik91 92

Yatırım hizmetleri ve piyasalarla ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

13 85/611/AET sayılı 
Direktif

Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar 
Tebliğinde 
değişiklik93 

Yatırım fonları ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

14 85/611/AET sayılı 
Direktif

Menkul Kıymetler 
Yatırım Fonları 
Mali Tablo ve 
Raporlarına İlişkin 
İlke ve Kurallar 
Hakkında Tebliğde 
değişiklik94 

Yatırım fonları ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

15 85/611/AET, 
2004/39/AT ve 
2006/73/AT sayılı 
Direktifler

Portföy Yöneticiliği 
Faaliyetine ve Bu 
Faaliyette 
Bulunacak 
Kurumlara İlişkin 
Esaslar Tebliğinde 
değişiklik95 

Yatırım fonları ve yatırım hizmetleri 
kapsamında portföy yöneticiliği ile 
ilgili AB düzenlemelerine uyum 
sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

89  Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

90  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve 91 sayılı KHK’da yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girmesini 
takiben, değişikliklere paralel olarak gerçekleştirilecektir.

91  Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

92  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

93  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

94  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

95  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.
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Tablo 9.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

16 2004/39/AT ve 
2006/73/AT sayılı 
Direktifler

Yatırım 
Danışmanlığı 
Faaliyetine ve Bu 
Faaliyette 
Bulunacak 
Kurumlara İlişkin 
Esaslar Hakkında 
Tebliğde 
Değişiklik96 

Yatırım hizmetleri ve piyasalarla ilgili 
AB düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2010

17 98/26/AT ve 
2002/47/AT sayılı 
Direktifler

Sermaye Piyasası 
Kanununda 
değişiklik

Merkez Bankası tarafından çıkarılacak 
olan Ödeme Sistemleri Kanununun 
yürürlüğe girmesinin ardından gerekli 
olması halinde, ödeme sistemleri ve 
finansal teminatla ilgili AB 
düzenlemelerine uyumlu bir kanun 
hazırlanması suretiyle sermaye 
piyasalarımızın mevzuat açısından 
üyeliğe hazır hale getirilmesi amacıyla 
gerçekleştirilecektir.

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2011 sonrası

18 97/9/AT sayılı 
Direktif

Yatırımcıları 
Koruma Fonu 
Yönetmelik 
Taslağı97 

Yatırımcı tazmini ile ilgili AB 
düzenlemelerine uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2011 sonrası

19 97/9/AT sayılı 
Direktif

Aracı Kurumların 
Tedrici Tasfiyeleri 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik98 

Tedrici  tasfiye  konusunda,  yatırımcı 
tazmini  ile  ilgili  AB  düzenlemelerine 
uyum sağlanması

Sermaye 
Piyasası 
Kurulu

2011 sonrası

96  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

97  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.

98  İlgili çalışmalar yeni Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesini takiben, değişikliklere paralel olarak 
gerçekleştirilecektir.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 9.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sermaye Piyasası Kurulu)

1 Mevzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesine ilişkin proje faaliyetlerinin 
tamamlanması99 

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 9.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sermaye Piyasası 
Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2011 324.000 972.000 1.296.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2011 18.081 289.548 307.629

- Danışmanlık 2009-2011 228.454 2.456.176 2.684.630

- Tercüme 2009-2011 4.909 76.278 81.187

- Diğer

Toplam 575.444 3.794.002 4.369.446

99  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Sermaye Piyasası Kurulunun 
Güçlendirilmesi - TR 08 02 07” konulu projenin mali hizmetler alanındaki bileşenleri ile SEI kapsamında 
hazırlanmış olan “Sermaye Piyasası Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu proje kapsamındaki 
faaliyetlere değinilmektedir. İlgili projelere ilişkin finansman ihtiyacına Tablo 9.2.3’te yer verilmektedir.
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FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar “başlangıç koşullarının” kabul 
edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 10.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2002/20/AT sayılı 
Direktif

Telekomünikasyon 
Hizmet ve 
Altyapılarına 
İlişkin 
Yetkilendirme 
Yönetmeliğinin EK 
A-11 “Genişbant 
Sabit Telsiz Erişim 
Hizmeti” ekinin 
başlığı ve 
kapsamının 
“Genişbant Telsiz 
Erişim Hizmeti” 
olarak 
değiştirilmesine 
ilişkin Yönetmelik

Ses ve veri hizmetlerine yönelik 
genişbant telsiz erişim hizmetlerinin 
yetkilendirilmesine ilişkin stratejik 
yaklaşım ve değerlendirmelerin 
oluşturulmasının yanı sıra, bu hizmetin 
sunulmasına ilişkin uygulanacak usul 
ve esasların belirlenmesi

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu

2009

2 2002/19/AT ve 
2002/20/AT sayılı 
Direktif

Sanal Mobil 
Şebeke Hizmeti 
İşletmeciliğinin 
Yetkilendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti; işletmeci 
tarafından, adına tahsis edilmiş frekans 
bandı olmaksızın, mobil 
telekomünikasyon hizmeti sunmak 
üzere Kurum ile imtiyaz sözleşmesi 
imzalayan işletmecilerin altyapıları 
üzerinden, kendi markası ile 
abonelerine mobil telefon ve katma 
değerli telekomünikasyon hizmetlerinin 
sunulması

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu

2009

3 2002/20/AT sayılı 
Direktif

Elektronik 
Haberleşme 
Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme 
Yönetmeliği

Yetkilendirme konusundaki usul ve 
esasların belirlenmesi

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu

2009
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Tablo 10.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 2002/20/AT sayılı 
Direktif

IMT-2000/UMTS 
Hizmet ve 
Altyapılarına 
İlişkin 
“Telekomünikasyo
n Hizmet ve 
Altyapılarına 
İlişkin 
Yetkilendirme 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”

Mobil genişbant uygulamalarının 
geliştirilmesinin ve yaygın olarak 
kullanılmasının sağlanması ve bu 
hizmetin sunulmasına ilişkin 
uygulanacak usul ve esasların 
belirlenmesi.

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu

2009

5 2002/20/AT sayılı 
Direktif

Karasal Sayısal 
Platform Hizmetine 
İlişkin 
“Telekomünikasyo
n Hizmet ve 
Altyapılarına 
İlişkin 
Yetkilendirme 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”

Teknoloji ve hizmetlerin yakınsaması 
paralelinde Karasal Sayısal Televizyon 
Yayıncılığına (DVB-T) ek olarak 
telekomünikasyon hizmetleri 
sunabilecek karasal sayısal platform 
hizmeti işletmecilerinin ilgili 
altyapıların kullanım usul ve 
esaslarının, hizmetin tanımının ve 
yetkilendirme türünün belirlenmesi.

Bilgi 
Teknolojileri 
ve İletişim 
Kurumu
Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile 
ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 10.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

Tanımlar, yargı yetkisi, önemli olaylar, 
kısa haber hakkı, bağımsız eserlerin 
teşviki, Kapsam (isteğe bağlı TV 
benzeri program akışsız medya 
hizmetleri -IPTV, video-on demand vb- 
ile program akışlı geleneksel medya 
hizmetleri), yayın ilkeleri, Avrupa 
eserleri, sayısal yayıncılık ve lisansların 
verilmesi için hukuki altyapının 
oluşturulması, iletim ve yeniden iletim 
serbestisinin düzenlenmesi, reklam 
pencerelerinin düzenlenmesi

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2009-2010

2 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Radyo ve 
Televizyon 
Yayınlarının Esas 
ve Usulleri 
Hakkında 
Yönetmelik100

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda adı geçen 
yönetmelikte düzenleme yapılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

3 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Özel Radyo ve 
Televizyon 
Kuruluşları İdari 
Mali Şartlar 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik101 

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda adı geçen 
yönetmelikte düzenleme yapılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

4 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Radyo ve 
Televizyon 
Kuruluşlarına 
Kanal ve Frekans 
Tahsisi Şartları ve 
Bunlara İlişkin 
İhale Usulleri ile 
Yayın Lisansı ve 
İzni 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik102

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda adı geçen 
yönetmelikte düzenleme yapılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

5 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Akıllı İşaretler 
Yönetmeliği103 

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda Akıllı 
işaretler Yönetmeliği çıkarılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

100  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

101  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

102  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

103  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 10.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Uydu Yayını Lisans ve 
İzin Yönetmeliğinde 
Değişiklik104 

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda adı 
geçen yönetmelikte düzenleme 
yapılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

7 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu Kablolu 
Yayın Lisans ve İzin 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik105 

3984 sayılı Kanun da yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda adı 
geçen yönetmelikte düzenleme 
yapılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

8 AT Antlaşmasının 
12. maddesi

3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik106 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin 
sektörde faaliyetlerini kısıtlayan 
düzenlemelerin iyileştirilmesi

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

9 AT Antlaşmasının 
12. maddesi

3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik107 

Yabancı sermayeye getirilen 
kısıtlamanın kaldırılması

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

108

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 10.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Yayıncıların da dahil olduğu Kamu ile İstişare Forumu kurulması;
- RTÜK kararları hakkında görüş ve fikir alışverişi yapılması
- Düzenleyici süreç içinde kamunun katılımının sağlanması (Radyo ve TV yayıncıları düzenli 
olarak toplanacak Foruma davet edilecektir. Forum yeni yasanın yürürlüğe girmesinin 
ardından bütün görsel-işitsel medya hizmet sağlayıcılarına açık olacaktır)

2009

2 Şeffaflığın (kararların kamuyla paylaşılması) sağlanmasına yönelik uygulamanın güçlendirilmesi 2009

3 AB mevzuat uyumu çalışmalarının daha etkin takip edilebilmesi amacıyla mevcut birimin 
güçlendirilmesi ve ayrı birim olarak yapılandırılması

2010

4 “Küçüklerin korunması” ilkesi kapsamında yürürlüğe giren “akıllı işaretler” sisteminin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi için İzleme ve Değerlendirme Dairesi bünyesinde özel bir birimin 
oluşturulması

2010

5 Toplumun ve yayıncıların radyo ve televizyon konusundaki sorun, beğeni ve şikayetlerini değişik 
iletişim ortamlarından ulaştırmasını sağlayacak etkili bir Kurumsal İlişki Yönetim biriminin 
oluşturulması

2010

104  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

105  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

106  “Öncelik 41 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

107  “Öncelik 41 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

108  Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte 
girecektir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 10.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Yeni kurulacak birimler için ekipman 
ve donanım temini

2008-2009 7.085.000 7.085.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Personel alımı - 20 kişi 2008-2009 700.000 700.000

- Eğitim 2008-2010 10.000 400.000109 410.000

- Danışmanlık 2008-2009 10.000 10.000

- Tercüme 2008-2009 15.000 15.000

- Diğer

Toplam 7.810.000 10.000 400.000 8.220.000

109  Türkiye – Hollanda İkili İşbirliği kapsamında proje sunulması öngörülmektedir.
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Öncelik 10.3 Elektronik haberleşme alanında müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve 
uygulanmasına devam edilmesi ve piyasaların tam serbestleşmeye hazırlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 10.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2002/22/AT sayılı 
Direktif

5369 sayılı 
Evrensel Hizmetin 
Sağlanması ve Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanunun 
5. maddesi 
gereğince 
çıkarılacak 
Bakanlar Kurulu 
Kararı

Bilgisayar okuryazarlığı da dahil olmak 
üzere bilgi teknolojilerinin 
yaygınlaştırılmasına ilişkin hizmetler 
ile dijital yayıncılığa ilişkin hizmetlerin 
evrensel hizmet kapsamına dahil 
edilmesine ilişkin düzenlemelerin AB 
ile uyumlu hale getirilmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 2002/22/AT sayılı 
Direktif
2003/558/AT sayılı 
Avrupa Komisyonu 
Tavsiye Kararı

Acil Hizmetlerin 
Sağlanmasına 
İlişkin Kanun

112 Acil Arama Numarasının sadece 
sağlık alanında değil, güvenlik, yangın 
ve doğal afetler gibi tüm acil durumları 
kapsayacak şekilde hizmet vermesinin 
sağlanması

İçişleri 
Bakanlığı

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 10.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı)

1 Türkiye genelinde acil hizmetler alanında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir birimin kurulması

2008-2009

2 Pilot uygulama110 sonrasında, her bir ilde acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda sorumlu olacak 
ayrı birimlerin oluşturulması

2010-2011

3 Acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti yoluyla kurumsal 
kapasitenin artırılması

2010-2011

110  Pilot il olarak seçilen Antalya ve Isparta’da ilk uygulamalara başlatılmış olup, Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği 
kapsamında finanse edilen MATRA Programı çerçevesinde 22 personelin eğitimi tamamlanmıştır. Projenin 
tamamlanmasının ardından, eğitimlere katılan personelle diğer illerde eğitim verilmesi öngörülmektedir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 10.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

İllerde acil hizmet birimlerinin 
oluşturulması, ekipman ve donanım 
alımı111 112

2008-2011 5.000.000 5.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Acil hizmetlerin yürütülmesi 
konusunda illerde görev alacak 
personelin uygulamaya yönelik 
eğitimi, iyi örnekleri görmek üzere 
çalışma ziyaretleri113 

2008-2011 530.000 530.000

- Danışmanlık

İllerde acil hizmet sistemin 
kurulması ve hizmetin 
sürdürülmesi

2009-2011 200.000114 200.000

- Tercüme

Eğitim süresince simültane 
tercüme ve doküman tercümesi

2008-2009 265.000 265.000

- Diğer

Toplam 5.795.000 200.000 5.995.000

111  Yatırım kapsamında yapılacak harcamaların bir kısmı İl Özel İdare bütçelerinden karşılanacaktır, ancak bu miktarlar 
konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

112  112 Acil Yardım İçin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapı Kurulumu İşi’ne ilişkin İhale 
25.12.2007 tarihinde ve Sözleşme ise 04.04.2008 tarihinde Aselsan A.Ş. ile imzalanmıştır. Antalya ve Isparta ili için 
alınan yazılımın ve donanım diğer bütün illerde de kullanılacak olması sebebiyle diğer iller için ayrıca yazılım 
alınması gerekmemektedir.

113  Pilot il uygulamasını tamamlayıcı olarak, diğer illerde görev alacak personelin iyi örnekleri görmek üzere farklı 
Üye Devletleri ziyaret etmesi, Avrupa’da acil hizmetlerin uygulanmasından sorumlu kurum temsilcilerinin 
Türkiye’de seçilecek illerde eğitim vermesi planlanmaktadır.

114  Türkiye – Hollanda İkili İşbirliği kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin diğer illerde yaygınlaşması 
konusunda proje kabul edilmiştir.
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Öncelik 10.4 Düzenleyici otoritenin bağımsızlığının ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi 

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 10.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun115

Kıt kaynakların karasal yayıncılık 
alanında kamu yararına etkin 
kullanılmasının sağlanması için frekans 
planlamasına uygun olarak frekans 
tahsislerinin yapılması ve lisansların 
verilmesi

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2011

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 10.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun işlevinin etkinleştirilmesi 2012

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

115  Tablo 10.2.1’de ilk satırda yer alan mevzuat değişikliğinin uygulamasıdır.
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FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi 
Mali Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması

5648  sayılı  Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında 
Kanun 18 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş; anılan Kanunu 
tadil  eden 5818 sayılı  Kanun da 5 Aralık  2008 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 11.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1698/2005, 
1085/2006, 
718/2007 ve 
1974/2006 sayılı 
Tüzükler

Katılım Öncesi 
Mali İşbirliği Aracı 
Kırsal Kalkınma 
Programı Yönetim 
Otoritesinin 
Görevleri ile 
Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik

Sektörel anlaşma çerçevesinde kırsal 
kalkınma bileşeni için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının yönetim 
otoritesi görevine ilişkin çalışma usul 
ve esasların düzenlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 1698/2005, 
1085/2006, 
718/2007 ve 
1974/2006 sayılı 
Tüzükler

Katılım Öncesi 
Mali İşbirliği Aracı 
Kırsal Kalkınma 
Programı İzleme 
Komitesinin 
Teşekkülü ile 
Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

IPARD kapsamında hazırlanan Kırsal 
Kalkınma Programı uygulamalarının 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanmasından sorumlu İzleme 
Komitesinin teşekkülü, çalışması usul 
ve esaslarının düzenlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

3 885/2006, 1663/95, 
2222/2000, 
1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler
Taslak IPA Çerçeve 
Anlaşması ve 
IPARD Sektörel 
Anlaşması

Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumunun 
Akreditasyonu ve 
Akreditasyon 
Kriterlerinin 
Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar 
Yönetmeliği116 

IPARD kapsamında öngörülen 
genişletilmiş merkezi olmayan 
uygulama sistemi uyarınca Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunun akreditasyonu ve 
akreditasyon kriterleri ile bunların 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

116  IPARD Sektörel Anlaşmasının imzalanmasından sonra yayımlanacaktır.
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Tablo 11.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 1290/2005, 
1698/2005, 
1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler
Taslak IPA Çerçeve 
Anlaşması ile 
IPARD Sektörel 
Anlaşması

Avrupa Birliğinden 
sağlanan Mali 
Yardımlar 
Kapsamındaki 
Diğer Mali 
Konulara İlişkin 
Yönetmelik117 

IPARD kapsamında öngörülen 
genişletilmiş merkezi olmayan 
uygulama sistemi çerçevesinde Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunun bu bileşen kapsamında 
kullanacağı mali yardımlara ilişkin faiz, 
ödeme şekilleri, hesapların aklanması 
gibi konuların düzenlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 11.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kullanacağı yazılım programının kurulması 2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 11.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)118 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Yazılım programının kullanımına 
ilişkin eğitim

2009 6.000 6.000

Sistem eğitimi 2009 11.902 11.902

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Dokümantasyon hazırlığı 
(bilgilendirme bileşeni 
kapsamında)

2009 86.282 86.282

Toplam 104.184 104.184

117  IPARD Sektörel Anlaşmasının imzalanmasından sonra yayımlanacaktır.
118  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

Kırsal Kalkınma Ödeme Ajansının Kurulması - TR 05.03.05” konu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 11.2 Tarım arazilerindeki denetime hazırlık teşkil etmesi açısından, arazi tanımlama 
ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminin geliştirilmesine devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 11.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1782/2003 sayılı 
Tüzük

Entegre İdare ve 
Kontrol Sistemi 
(IACS) 
Yönetmeliği

Tarımsal planlama ve desteklemelerin 
idaresi ve kontrolü için oluşturulmuş 
mekanizmaları kapsayan bir sistemin 
kurulması ve sistemin destekleme 
mekanizmasında kullanımının 
sağlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 1782/2003 sayılı 
Tüzük

Üretimden 
bağımsız ve 
basitleştirilmiş 
tarımsal destek 
sisteminin (SPS) 
uygulanmasına 
yönelik kanun 

Mevcut bütün gelir ödeme 
programların entegre edilmesi ve 
bunların, ödeme hakları ve eşdeğer 
dekar sayısı olacak şekilde çiftlik 
arazisine dayandırılması ve çapraz 
uyumun korunması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 1782/2003 sayılı 
Tüzük

Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumu  (ARDSI) 
hakkındaki kanunu 
değiştiren kanun

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun  (ARDSI) SPS 
kanununda belirtilen katılım sonrasında 
çiftçilere yapılacak ödemelerden de 
sorumlu olacak biçimde 
yapılandırılması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2011 sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 11.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Arazi Parseli Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) 
uygulamaları konusunda pilot uygulama kapsamında çalışmış personelin deneyimlerini arttırmak 
ve eğitici konuma yükseltmek için 35 personelin 3 Üye Devlette 3 hafta süreyle uygulamaları 
yerinde görmesi

2009

2 LPIS veritabanın oluşturulması 2009-2011

3 Çapraz uyum kurallarının ve bu kurallara uyumun kontrol edilmesine ilişkin esasların 
belirlenmesi 

2010

4 Ödeme Ajansı içerisinde bir bölüm oluşturularak tek ödeme sisteminin IACS kullanılarak 
yönetilmesi 

2011 sonrası

5 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personelinin IACS konularında eğitilmesi 2010-2011

6 Çok yıllık bitkilere ilişkin kayıt sisteminin oluşturulması 2011

7 IACS yazılımının bakımı ve geliştirilmesi 2010-2011

8 Risk yönetimi ve yerinde kontroller konularında eğitim 2011

9 IACS idare birimi niteliğinde çalışacak yönetim biriminde personel istihdamı 2009-2012
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 11.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)119 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

LPIS veritabanın oluşturulması 2009-2011 6.592.493 19.777.477 26.369.970

Ödeme Ajansı bünyesinde tek ödeme 
sisteminin IACS kullanılarak 
yönetilmesi için bir birim 
oluşturulması

2012 3.466.250 10.398.750 13.865.000

Çok yıllık bitkilere ilişkin kayıt 
sisteminin oluşturulması

2011 38.592 115.776 154.368

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

IACS idare birimi niteliğinde 
çalışacak yönetim birimi için 
personel ihtiyacı

2009-2012 2.500.000 2.500.000

- Eğitim

LPIS ve IACS uygulamaları 
konusunda pilot uygulama 
kapsamında çalışmış 35 personel 
için 3 Üye Devlette 3 hafta süreyle 
çalışma ziyareti

2009 10.000 200.000 210.000

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
personelinin IACS konularında 
eğitilmesi

2010-2011 70.000 210.000 280.000

Risk yönetimi ve yerinde 
kontroller konularında eğitim

2011 38.333 327.000 365.333

119  Bu tablo hazırlanmasında IACS/LPIS pilot projesinin sonuçları ve fasıl açılış kriterinin karşılamak amacıyla 
hazırlanan IACS Strateji Belgesinden yararlanılmıştır.
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Tablo 11.2.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

LPIS veritabanın oluşturulması 
konusunda danışmanlık hizmeti

2009-2011 2.282.302 20.540.716 22.823.018

Çapraz uyum konusunda 
danışmanlık hizmeti

2010 363.660 363.660

Ödeme Ajansı içerisinde bir bölüm 
olarak tek ödeme sisteminin IACS 
kullanılarak yönetilmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti

2010-2011 133.144 1.198.296 1.331.440

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
personelinin IACS konularında 
eğitilmesi konusunda danışmanlık 
hizmeti

2012 59.631 536.684 596.315

Çok yıllık bitkilere ilişkin kayıt 
oluşturma konusunda danışmanlık 
hizmeti

2011 2.322.046 20.898.410 23.220.456

IACS yazılımının bakımı ve 
geliştirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti

201-2011 100.000 100.000

- Tercüme 2009-2010 30.000 30.000

- Diğer

IACS konusunda kurumsal 
yapılanma

2010-2011 255.165 255.165

Toplam 17.522.791 74.921.934 92.444.725

Öncelik 11.3 Tarım – Çevre tedbirlerinin gelecekte uygulanabilmesi bakımından, çevre ve kırsal 
bölgelere ilişkin pilot eylemlerin uygulanması için hazırlıklara başlanması

1 Mevzuat uyum takvimi
Tablo 11.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1698/2005, 
1085/2006, 
718/2007 ve 
1974/2006 sayılı 
Tüzükler

IPARD Programı 
Tarım-çevre 
tedbirlerinin tedbir 
fişlerinin 
sonlandırılması

IPARD Programı tarım-çevre 
tedbirlerinin Avrupa Komisyonu ile 
müzakere edilerek son halinin verilmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
Tablo 11.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 IPARD Kapsamında Çevre ve Kırsal Alan Projesi 2009-2010
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 11.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-201
0

40.000120 40.000

- Danışmanlık 2009-201
0

85.000 1.015.000121 1.100.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 85.000 1.055.000 1.140.000

120  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “IPARD Altında Çevre ve Kırsal Alan  – TR.08.02.01”  konulu proje kapsamında finanse 
edilecektir.

121  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “IPARD Altında Çevre ve Kırsal Alan  – TR.08.02.01”  konulu proje kapsamında finanse 
edilecektir.
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FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB 
müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir çerçeve kanunun kabul 
edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 178/2002, 
852/2004, 
853/2004, 
854/2004, 
882/2004 ve 
183/2005 sayılı 
Tüzükler

Veteriner 
Hizmetleri, Gıda ve 
Yem Kanunu

Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, 
hayvan sağlığı ve refahı ile üretici ve 
tüketici haklarının, çevrenin korunması 
da gözetilmek suretiyle düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Gıda ve Yem güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı mevzuatının uyumlaştırılmasına ve 
uygulanmasına ilişkin olarak, idari ve laboratuvar kapasitelerini de içeren kapsamlı bir strateji 
(çok yıllık kontrol planı) hazırlanması

2008-2009

2 Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin kurulması ve işletilmesi 2008-2009

3 Gıda ve Yem güvenliği sistemi konusunda Bakanlık personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimi 2008-2011

4 Gıda  güvenliğinde  risk  analizi  sisteminin  oluşturulması  için  “Risk  Değerlendirme Birimi”nin 
oluşturulması

2010-2011

5 Risk Değerlendirme Birimi’nde istihdam edilmek üzere personel temini (50 Mühendis, Veteriner 
Hekim, Toksikolog, Diyetisyen, İstatistik Uzmanı, Bilgi İşlem Uzmanı)

2009-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 12.1.3
        (Avro)

İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Hızlı Alarm Dahil Gıda Güvenliği 
Bilgi Sisteminin Kurulması ve 
İşletilmesi

2009 400.000 400.000 

Risk değerlendirmesi için mevcut 
bilgi ağının revizyonu

2010 100.000 100.000

Risk Değerlendirme Birimi için alet 
ve ekipman ihtiyacının karşılanması

2010 300.000 300.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Risk değerlendirmesinde görev 
alacak panelistlerin katılım payları

2010-2011 100.000 100.000

- Eğitim

Gıda güvenliği sistemi konusunda 
ve kapsamlı bir strateji (çok yıllık 
kontrol planı) hazırlanması için 
Bakanlık personelinin eğitimi

2009-2010 212.000 212.000

Risk Değerlendirme Birimi’nde 
çalışacak olan personelin eğitimi

2010-2011 400.000 400.000

- Danışmanlık

Gıda güvenliği bilgi sistemi 
(GGBS) konusunda danışmanlık 
hizmeti

2008-2010 312.000 312.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 1.824.000 1.824.000
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Öncelik 12.2 AB müktesebatıyla uyumlu olarak büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve 
hareketlerinin kaydı sisteminin işlerliğinin sağlanması ve koyun ve keçilerin hareketlerinin 
izlenmesi için uygun bir sistemin uygulanmaya başlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 92/102/AT sayılı 
Direktif,
21/2004 ve 
1505/2006 sayılı 
Tüzükler

Küçükbaş 
Hayvanların 
Tanımlanması, 
Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği

Küçükbaş hayvanların kayıt altına 
alınması ve kimliklendirilmesi ve 
bununla ilgili olarak yapılacak 
kontroller

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Koyun ve keçi cinsi hayvanların kimliklendirilmesi 2010-2011

2 Koyun ve keçi cinsi hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla veritabanı kurulması 2010-2011

3 Sistemin işletilmesi için 4 adet Bilişim Teknolojileri uzmanı istihdamı 2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 12.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)122 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Koyun ve keçi cinsi hayvan için küpe 
tedariki

2009-2011 5.525.000 16.575.000 22.100.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

4 adet IT Uzmanı istihdamı 2009-2011 200.000 200.000

- Eğitim

- Danışmanlık

Teknik Yardım 1: Koyun ve keçilerin 
kayıt altına alınması ve izlenmesi 
amacıyla veritabanı kurulması ve 
yazılım geliştirme

2009-2011 220.000 1.980.000 2.200.000

Teknik Yardım 2: Koyun ve keçi cinsi 
hayvanların küpeleme ve bilgilendirme 
kampanyası

2009-2011 380.000 3.420.000 3.800.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 6.325.000 21.975.000 28.300.000

122  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve 
Aşılanması – TR.08.02.08”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Öncelik 12.3 Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından, aşılama yoluyla 
şap hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2003/85/AT sayılı 
Direktif

Şap Hastalığının 
Kontrol 
Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik123 

Virüsün tipi ne olursa olsun şap 
hastalığı salgını durumunda 
uygulanacak asgari kontrol önlemleri 
ile şap hastalığı ile ilgili olarak, çiftçi 
topluluğu ile yetkili makamların 
farkındalığının ve hazırlıklı olmalarının 
artırılmasına yönelik belirli koruyucu 
önlemlerin düzenlenmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında öngörülen kurumsal yapılanma tedbiri Tablo 12.5.2’de verilmiştir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında öngörülen finansman ihtiyacı Tablo 12.5.3’te verilmiştir.

Öncelik 12.4 AB müktesebatına dayalı olarak tüm tarım- gıda işletmelerinin sınıflandırılması ve bu 
işletmelerin iyileştirilmesi için bir Ulusal Program hazırlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 852/2004 ve 
853/2004 sayılı 
Tüzükler

Hijyen Yönetmeliği İşletmelerin hijyen standartlarının 
belirlenmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Süt, Et, Su Ürünleri İşleyen Tesisler ile Hayvansal Yan Ürün Tesislerinin iyileştirilmesine yönelik 
Ulusal bir Program hazırlanması

2010-2011

2 Kayıt altına alınacak tesislerin listesinin oluşturulması 2008-2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

123  “Öncelik 12.5 Hayvan hastalıklarına karşı kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan sağlığı ile ilgili durumun 
gerektirmesi halinde eradikasyon planlarının oluşturulması” altında da yer almaktadır.
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Öncelik 12.5 Hayvan hastalıklarına karşı kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan 
sağlığı ile ilgili durumun gerektirmesi halinde eradikasyon planlarının oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.5.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 82/66/AET sayılı 
Direktif

Newcastle 
Hastalığının 
Kontrolüne İlişkin 
Önlemleri 
Belirleyen 
Yönetmelik

Newcastle hastalığının ortaya çıkması 
halinde uygulanacak önlemlerin 
belirlenmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

2 2003/85/AT sayılı 
Direktif

Şap Hastalığının 
Kontrol 
Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik124

Virüsün tipi ne olursa olsun şap 
hastalığı salgını durumunda 
uygulanacak asgari kontrol önlemleri 
ile şap hastalığı ile ilgili olarak, çiftçi 
topluluğu ile yetkili makamların 
farkındalığının ve hazırlıklı olmalarının 
artırılmasına yönelik belirli koruyucu 
önlemlerin düzenlenmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

3 64/432/AET, 
77/391/AET ve 
78/52/AET sayılı 
Direktifler,
535/2002 sayılı 
Komisyon Tüzüğü

Sığır 
Tüberkülozunun 
Kontrolü İçin 
Alınacak Tedbirlere 
İlişkin Yönetmelik

Sınırlarımız içinde tüberkülozun 
kontrol ve eradikasyonu ve resmi 
olarak tüberkülozdan ari bir statü 
kazanılması için uygulanacak 
tedbirlerin tanımlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

4 64/432/AET, 
78/52/AET ve 
91/68/AET sayılı 
Direktifler,
90/242/AET sayılı 
Konsey Kararı
535/2002 sayılı 
Komisyon Tüzüğü
2004/226/AT sayılı 
Komisyon Kararı

Bruselloz Kontrolü 
İçin Alınması 
Gereken Önlemlere 
İlişkin Yönetmelik

Sınırlarımız içinde brusellozun kontrol 
ve eradikasyonu ve resmi olarak 
brusellozdan arilik statüsünün 
kazanılması için uygulanması gerekli 
önlemlerin tanımlanması 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

5 64/432/AET ve 
78/52/AET sayılı 
Direktifler

Enzootik Sığır 
Löykozunun 
Kontrolü İçin 
Alınması Gerekli 
Önlemleri 
Belirleyen 
Yönetmelik

Sınırlarımız içinde enzootik sığır 
löykozunun kontrolü ve eradikasyonu 
ile resmi olarak enzootik sığır 
löykozundan arilik statüsünün 
kazanılması için uygulanacak 
önlemlerin tanımlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

124   “Öncelik 12. 3 Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından, aşılama yoluyla şap hastalığından ari 
bölge olarak tanınması için gerekli önlemlerin alınması” altında da yer almaktadır.
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Tablo 12.5.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

6 2006/88/AT sayılı 
Direktifi
1999/567/AT ve 
2003/390/AT sayılı 
Komisyon 
Kararları

Çift Çenetli Yumuşakçalar 
veya Kabukluları Etkileyen 
Bazı Hastalıkların 
Kontrolü İçin Alınması 
Gereken Minimum 
Önlemler ve Bu 
Akuakültür Hayvanları ve 
Ürünlerinin Piyasaya 
Sürülmesinde Uygulanan 
Sağlık Koşullarına İlişkin 
Yönetmelik

Çift çenetli yumuşakçalar veya 
kabukluları etkileyen bazı 
hastalıkların kontrolü için alınması 
gereken minimum önlemler ve bu 
akuakültür hayvanları ve ürünlerinin 
piyasaya sürülmesinde uygulanan 
sağlık koşullarının belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

7 2000/75/AT sayılı 
Direktif

Mavi Dil Hastalığının 
Kontrolü ve Eradikasyonu 
için Spesifik Hükümleri 
Belirleyen Yönetmelik

Mavi dil hastalığı ile mücadele ve bu 
hastalığın yok edilmesine yönelik 
kontrol kurallarının ve önlemlerin 
belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

8 92/119/AET sayılı 
Direktif
2000/428/AT sayılı 
Komisyon Kararı

Sığır vebası, koyun ve keçi 
vebası, domuzların 
veziküler hastalığı, 
geyiklerin epizootik 
hemorajik hastalığı, koyun 
ve keçi çiçeği, veziküler 
stomatit, yumrulu deri 
hastalığı ve Rift vadisi 
hummasının kontrolüne 
yönelik önlemleri 
belirleyen yönetmelik

Sığır vebası, koyun ve keçi vebası, 
domuzların veziküler hastalığı, 
geyiklerin epizootik hemorajik 
hastalığı, koyun ve keçi çiçeği, 
veziküler stomatit, yumrulu deri 
hastalığı ve Rift vadisi humması 
çıkışında alınacak önlemlerin 
belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009
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Tablo 12.5.1 (Devamı

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk mevzuatı Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

9 2006/88/AT sayılı 
Direktif
2003/466/AT sayılı 
Komisyon Kararı

Bazı Balık Hastalıklarının 
Kontrolü için Alınması 
Gereken Asgari Önlemleri ve 
Balık ile Balık Ürünlerinin 
Piyasaya Sürümünü 
Belirleyen Hayvan Sağlığı 
Şartlarını Ortaya Koyan 
Yönetmelik

Bazı balık hastalıklarının kontrolü 
için alınması gereken asgari 
önlemlerin ve balık ile balık 
ürünlerinin piyasaya sürümünü 
belirleyen hayvan sağlığı şartlarının 
belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

10 82/894/AET, 
64/432/AET, 
91/68/AET, 
92/119/AET ve 
95/70/AT sayılı 
Direktifler
999/2001 sayılı 
Tüzük

Hayvan Hastalıklarının 
Bildirimine İlişkin 
Yönetmelik 

Bildirimi zorunlu hayvan 
hastalıklarının bildiriminde 
uyulması gereken kuralların 
belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

11 92/35/AET sayılı 
Direktif

Afrika At Vebası ile 
Mücadeleye İlişkin Kontrol 
Kuralları ve Önlemlere 
İlişkin Yönetmelik

Afrika At Vebası ile mücadeleye 
ilişkin kontrol kurallarının ve 
önlemlerin ortaya konması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

12 2002/60/AT sayılı 
Direktif
2003/422/AT sayılı 
Komisyon Kararı

Afrika Domuz Humması ile 
Mücadele Önlemlerine Dair 
Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
Afrika Domuz Humması ile 
mücadele etmede uygulanacak 
önlemlerin tanımlanması 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

13 2001/89/AT sayılı 
Direktif
2002/106/AT sayılı 
Komisyon Kararı

Klasik Domuz Humması ile 
Mücadele Önlemlerine Dair 
Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 
Klasik Domuz Humması ile 
mücadele etmede uygulanacak 
önlemlerin tanımlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2009

14 98/58 (AT), 
2006/778/AT, 
1999/74 (AT), 
2002/4/AT, 91/629/
AET ve 
91/630/AET sayılı 
Tüzükler

Çiftlik Hayvanlarının Refahı 
ile İlgili Yönetmelik

Ürün ve hizmetinden yararlanılan 
çiftlik hayvanlarının türleri, 
gelişmesi, uyumu ve evcilleşme 
durumları ile fizyolojik, etolojik 
ihtiyaçları ve davranışları dikkate 
alınarak bakıldığı ve yetiştirildiği 
koşulların sağlanması için asgari 
standartların belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.5.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Newcastle, Sığır vebası, Mavidil gibi hastalıklar için Acil Eylem Planlarının Hazırlanması 2010-2011

2 Şap ve Koyun-Keçi vebası hastalıkları için mevcut acil eylem planlarının güncellenmesi 2009

3 Acil Eylem Planları için tatbiki eğitimler düzenlenmesi 2010-2011

4 Lokal ve Ulusal Kriz Merkezinin ekipman ve malzeme olarak güçlendirilmesi 2008-2009

5 Teşhis amaçlı testlerde veteriner kontrol ve araştırma enstitülerinin referans laboratuvarları 
öncelikli olmak üzere tüm referans veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü ve laboratuvarlarının 
akreditasyonu

2011 sonrası

6 Bölge laboratuvarlarının tamamının OIE standartlarında testleri yapabilir duruma getirilmesi 2011 sonrası

7 Köy tavukçuluğu rehabilitasyon planının geliştirilmesi 2008-2009

8 Tavuk Vebası hastalığı teşhisinde uluslar arası standartlarda biyogüvenlik P3 seviyesinde 
laboratuvarların geliştirilmesi 

2008-2009

9 Tavuk vebası hastalığının kontrolü için laboratuvarların teşhis, izleme ve hastalıkla mücadele 
kapasitesinin arttırılması amacıyla laboratuvar ekipmanı, analiz kitleri ve veteriner hekimler için 
koruyucu eşya alımı

2008-2009

10 Tavuk vebası ile mücadele kapsamında mevcut durumun gözden geçirilmesi, strateji 
geliştirilmesi, epidemiyoloji ve survey programlarının geliştirilerek uygulanması ve bu konuda 
çalışan personelin eğitimi konusunda hizmet alımı

2008-2010

11 Tavuk vebası ile ilgili olarak hayvan itlafı, Acil Eylem Planlarının uygulanması (Sağlık 
Bakanlığının ihtiyaçları da dahil) ile Epidemiyoloji ve survey çalışmaları konusunda yurtiçi ve 
yurtdışı eğitim

2008-2010

12 Tavuk vebası konusunda halkın bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması 2008-2009

13 Ulusal referans laboratuvarlarının ring testleri düzenleme standart materyal temini, metod 
geliştirme ve konfirmasyon testleri v.s gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi

2010-2011

14 Veteriner laboratuvarlarının norm kadrolarının belirlenmesi ve bu laboratuvarlar için ihtiyaç 
duyulan yetişmiş personel temin edilmesi

2010-2011

15 Enstitülerdeki epidemiyoloji ünitelerinin güçlendirilmesi için eğitim verilmesi 2008-2009

16 Şap hastalığına karşı aşı ve aşı ekipmanı alınması ve yoğun aşılama yapılması 2008-2010

17 Şap hastalığı ile mücadele için sero survey ekipmanı ile temizleme ve dezenfeksiyon malzemesi 
alımı 

2008-2010
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Tablo 12.5.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

18 Şap hastalığına karşı bölgesel tazminatlı kesim metodu uygulanması başta olmak üzere, hayvan 
hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan itlaflar için tazminat ödemesi yapılması

2008-2009

19 Kuduz hastalığına karşı aşı alınması ve yoğun aşılama yapılması, hastalığın teşhis ve tedavisine 
yönelik laboratuvar ekipmanı ve diğer ekipmanların alınması

2008-2010

20 Kuduz hastalığı ile mücadele kapsamında personele eğitim verilmesi, aşı ve eradikasyon 
programlarının oluşturulması konusunda hizmet alımı

2008-2010

21 Sokak hayvanları için 3 ilde 3 adet hayvan barınağı inşa edilmesi ve inşaat için kontrolörlük 
hizmeti alınması

2008-2009

22 Laboratuvarların teşhis, izleme ve hastalıkla mücadele kapasitesinin arttırılması için laboratuvar 
iyileştirme planının hazırlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda teknik yardım alınması 
ve planın uygulanması

2010-2011

23 Koyun-keçi vebası (PPR) hastalığı ile mücadele amacıyla aşı, dezenfeksiyon ekipmanı ve survey 
ekipmanı alınması ve yoğun aşılama Yapılması

2009-2011

24 Koyun-keçi vebası (PPR) hastalığının kontrolü için aşı üretim kapasitesinin arttırılması 2009-2011

25 1000 veteriner hekim, 500 veteriner sağlık teknisyeni ve BT uzmanı istihdamı 2008-2009

26 Aşılama kampanyalarında serbest veteriner hekimlerin geçici istihdamı 2008-2009

27 TSE grubu hastalıklar için risk analizinin yapılması 2010-2011

28 Mevcut brusella ve tüberküloz kontrol ve eradikasyon programının güncelleştirilerek uygulama 
alanının genişletilmesi

2010-2011

29 Atların enfeksiyöz anemisi hastalığının izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu illerindeki tek tırnaklı survey uygulanması

2010-2011

30 Tek tırnaklı kimliklendirmesi için veri tabanı geliştirilmesi 2010-2011

31 Hayvan hastalıkları kontrol projelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak değerlendirmeyle 
survey, aşılama dezenfeksiyon vb. tedbirlerle ilgili bir programlamanın yapılması125 

2011ve 
sonrası

 

125  Bu kurumsal yapılanma tedbirine ilişkin finansman ihtiyacı hayvan hastalıkları kontrol projelerinin tamamlanması 
sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde belirlenecektir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 12.5.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Tavuk Vebası Hastalığının teşhisini 
güçlendirmek amacıyla P3 
laboratuvar inşası126 

2008-2009 3.860.000 3.860.000

Şap Hastalığı ile mücadele amacıyla 
aşı alınması127 

2008-2009 2.111.750 6.335.250 8.447.000

Şap Hastalığı ile mücadele amacıyla 
temizlik ve dezenfeksiyon malzemesi 
alımı128

2008-2009 275.000 225.000 500.000

Şap Hastalığının yayılımının tespiti 
amacıyla sero-survey ekipmanı 
alınması129

2008-2009 109.200 327.600 436.800

126  Dünya Bankası kredisiyle yürütülen “Tavuk Vebası ve İnsana Tesir eden salgına karşı Hazırlık ve Mücadele 
Projesi” kapsamında finanse edilmektedir.

127  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrol 
Altına Alınması - TR 06.03.02” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

128  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrol 
Altına Alınması - TR 06.03.02” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

129  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrol 
Altına Alınması - TR 06.03.02” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 12.5.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Kuduz hastalığının kontrolü amacıyla 
aşı alınması130  

2008-201
0

378.437 1.171.313 1.549.750

Koyun ve keçi vebası hastalığı ile 
mücadele amacıyla aşı alımı131

2009-201
1

3.825.000 11.475.000 15.300.000

Atların enfeksiyöz anemisi 
hastalığının izlenmesi amacıyla Doğu 
ve Güneydoğu ilerinde uygulanacak 
tek tırnaklı survey uygulama 
çalışmaları için ekipman ve malzeme 
alımı

2008-200
9

3.328.900 3.328.900

Laboratuvarların teşhis, izleme ve 
hastalıkla mücadele kapasitesinin 
arttırılması için laboratuvar 
iyileştirme planının hazırlanması ve 
ihtiyaçların belirlenmesi konusunda 
teknik yardım alınması ve planın 
uygulanması132

2010-201
1

50.000 50.000

 
Tablo 12.5.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

- Eğitim

 Tavuk vebası ile ilgili olarak hayvan 
itlafı, Acil Eylem Planlarının 
uygulanması (Sağlık Bakanlığının 
ihtiyaçları da dahil) ile Epidemiyoloji 
ve survey çalışmaları konusunda 
yurtiçi ve sınırlı biçimde yurtdışı 
eğitim133 

2008-2010 570.000 570.000

Tavuk vebası hastalığı ile ilgili olarak 
avcıların eğitimi134 

2008-2009 30.000 30.000

Tavuk vebası hastalığı ile ilgili küçük 
ve orta ölçekli işletme çalışanlarının 
eğitimi135

2008-2009 30.000 30.000

Tavuk vebası hastalığı ile ilgili halkın 
bilgilendirilmesi amacıyla poster, TV, 
spotu, vb. hazırlanması136

2008-2009 232.500 232.500

 

130  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Kuduz Hastalığının 
Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

131  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve 
Aşılanması - TR 08.02.08” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

132  FAO tarafından sağlanacak destek kapsamında teknik yardım alınması planlanmaktadır.
133  Dünya Bankası tarafından desteklenen “Tavuk Vebası ve İnsana Tesir eden salgına karşı Hazırlık ve Mücadele 

Projesi” kapsamında finanse edilecektir.
134  Dünya Bankası tarafından desteklenen “Tavuk Vebası ve İnsana Tesir eden salgına karşı Hazırlık ve Mücadele 

Projesi” kapsamında finanse edilecektir.
135  Dünya Bankası tarafından desteklenen “Tavuk Vebası ve İnsana Tesir eden salgına karşı Hazırlık ve Mücadele 

Projesi” kapsamında finanse edilecektir.
136  Dünya Bankası tarafından desteklenen “Tavuk Vebası ve İnsana Tesir eden salgına karşı Hazırlık ve Mücadele 

Projesi” kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 12.5.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

Kuduz hastalığı ile mücadele 
kapsamında barınak inşaatının 
kontrolörlük hizmeti137 

2008-200
9

50.000 150.000 200.000

Kuduz hastalığı ile mücadele 
kapsamında personele eğitim 
verilmesi, aşı ve eradikasyon 
programlarının oluşturulması

2008-200
9

761.500 761.500

- Tercüme

- Diğer

Koyun ve keçi vebası hastalığı ile 
mücadele için yapılacak 
bilgilendirme ve tanıtım 
kampanyası ve aşılama 
faaliyetlerine destek138 

2009-201
1

120.000 1.080.000 1.200.000

Şap hastalığına karşı bölgesel 
tazminatlı kesim metodu 
uygulanması başta olmak üzere, 
hayvan hastalıkları ile mücadele 
kapsamında yapılan itlaflar için 
tazminat ödemesi yapılması

2008-201
0

15.000.000 15.000.000

Toplam 25.198.287 21.525.663 4.772.500 51.496.450

 

137  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Kuduz Hastalığının 
Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

138  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve 
Aşılanması - TR 08.02.08” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Öncelik 12.6 Bilhassa referans laboratuvarları, kalıntı testleri (kontrol planları dahil) ve 
numune alma işlemleri başta olmak üzere, gıda güvenliği ile hayvan ve bitki sağlığı 
alanlarında laboratuvar ve kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi 

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.6.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Gıda güvenliği, 
veterinerlik ve bitki 
sağlığı politikası 
alanındaki AB 
müktesebatının 
uyumlaştırılması, 
uygulanması ve 
yürütülmesine 
temel teşkil edecek 
strateji

AB’nin gıda güvenliği, veterinerlik ve 
bitki sağlığı alanındaki tüm mevzuatına 
uyum ile uygulamanın etkin biçimde 
gerçekleştirilebilmesine yönelik 
laboratuvar dahil idari kapasitenin 
geliştirilmesine ve hayvan 
hastalıklarıyla mücadele konusunda 
iyileştirme yapılmasına yönelik bir 
stratejinin oluşturulması ile açılış 
kriterinin karşılanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 882/2004 sayılı 
Tüzük

Ulusal Gıda 
Referans 
Laboratuvarı 
Müdürlüğünün 
kurulması ile ilgili 
Yönetmelik

Tüm laboratuvar hizmetlerinin Avrupa 
Birliğindeki eşdeğer laboratuvarlar ile 
eşit ve uygun seviyeye getirilmesi ve 
Avrupa Birliğinin gıda güvenliği 
politikasına uyum sağlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

3 92/90/AT 
92/105/AT ve 
93/50/AT sayılı 
Direktifler

Bitki pasaportu 
yönetmeliği

AB’nin Bitki pasaportu uygulamasına 
uygun bir yapının oluşturulması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

2010
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.6.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 5 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktasının inşaatı ve teçhizi 2008-2009

2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığında sadece Sınır Kontrol Noktalarından sorumlu bir birimin 
oluşturulması 

2008-2009

3 Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının operasyonel hale gelmesi için ihtiyaç analizi yapılması ve 
gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda kısa süreli teknik yardım

2008-2009

4 Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının inşaatı için kontrolörlük hizmeti alınması 2008-2009

5 Veteriner Sınır Kontrol Noktaları için personel istihdamı ve bunların operasyonel hale getirilmesi 2010-2011

6 Ambarlı ve Gürbulak’ta Veteriner Sınır Kontrol Noktasının inşaatı ve teçhizi 2010-2011

7 Bitki sağlığı referans laboratuvarlarının kurulması 2010-2011

8 Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının kurulması 2008-2009

9 Ulusal Gıda Referans Laborauvarı kurulması projesinin tedarik bileşeni ile satın alınamayan cihaz 
ve ekipmanların takviye edilmesi 

2010-2012

10 Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı personelinin uluslararası metotlarla çalışabilmeleri ve 
uygulamayı yerinde görmeleri açısından yurtdışı eğitimlere gönderilmesi

2010-2012

11 Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının uzman kapasitesini artırmak amacıyla yerli ve yabancı 
uzmanların istihdam edilmesi

2010-2012

12 Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının daha etkin çalışması ve verimliliğinin artırılması amacıyla 
uluslar arası kurumların da desteğiyle projeler üretilmesi ve bu doğrultuda bazı personelin 
eğitilmesi

2010-2012

13 Gıda güvenliği konusunda ülkemizde mevcut durumun ortaya konması, riskin belirlenebilmesi 
ve risk değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunulması amacıyla personelin gereken eğitimi 
alması 

2010-2012

14 Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 5 adet karantina kontrol noktasının kurularak minimum analiz 
ve kontrol yapabilme altyapılarının tesisi

2009

15 Bitki pasaport sistemi ve operatörlerin kaydı konusunda mevcut kayıt sisteminin ilave sunucu ve 
yazılım programı ile güçlendirilmesi 

2009

16 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (Ankara) ile Beydere / Manisa Tohum Test 
Merkezi Müdürlüğüne sera yapılması.

2009
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Tablo 12.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

17 Bitki çeşitlerinin kaydı, tohum sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları tescili ile ilgili merkezi 
veritabanı oluşturulması 

2008-2009

18 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü ile 6 adet test merkezi müdürlüklerinin alt 
yapısının güçlendirilmesi 

2008-2009

19 Yeni kurulacak Bitki Islahçı Hakları Ofisine ofis ve bilişim teknolojileri ekipmanı ile referans 
koleksiyonun alınması ve veri tabanının kurulması

2008-2009

20 Tüm bitki gruplarında tescil sertifikasyon, pazarlama hastalıklar ve veri tabanı oluşturulması 
konusunda eğitimler, kuruluşların teknik alt yapılarının iyileştirilmesi ve veri tabanı sisteminin 
oluşturulması

2009

21 Bitki pasaportu sisteminin kurulması 2010-2011

22 Sınır Kontrol Noktalarının inşaatı için kontrolörlük hizmeti alınması 2009-2010

23 Sınır Kontrol Noktaları için personel istihdamı ve bunların operasyonel hale getirilmesi 2010-2011

24 Diyarbakır Tohum Test Laboratuvarının altyapısının güçlendirilmesi 2008-2010

25 Bitki sağlığı konusunda sınır kontrol noktalarında çalışacak personelin eğitimi 2009

26 Yeni Kurulacak Bitki Islahçı Hakları Ofisi Personelinin Yurtdışında Eğitimi 2009-2010

27 Bitki Pasaportu sistemine geçiş konusunda danışmanlık hizmeti alınması 2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 12.6.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

5 Adet Veteriner Sınır Kontrol 
Noktalarının inşaatı

2007-2009 1.243.357 3.730.071 4.973.428

5 Adet Veteriner Sınır Kontrol 
Noktalarının denetimi

2007-2009 149.875 449.725 599.600

5 Adet Sınır Kontrol Noktalarına 
ekipman alınması

2007-2009 149.908 449.726 599.634

Ambarlı ve Gürbulak’ta Veteriner 
Sınır Kontrol Noktasının inşaatı ve 
teçhizi

2010-2011 771.570 2.314.761 3.086.331

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 5 
adet karantina kontrol noktasının 
kurularak minimum analiz ve kontrol 
yapabilme altyapılarının tesisi

2009-2010 750.000 2.250.000 3.000.000

Bitki pasaport sistemi ve operatörlerin 
kaydı konusunda mevcut kayıt 
sisteminin ilave sunucu ve yazılım 
programı ile güçlendirilmesi139 

2009 35.000 105.000 140.000

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkezi Müdürlüğü (Ankara) ile 
Beydere / Manisa Tohum Test 
Merkezi Müdürlüğüne sera 
yapılması140 

2009 75.000 225.000 300.000

Bitki çeşitlerinin kaydı, tohum 
sertifikasyonu, bitki ıslahçı hakları 
tescili ile ilgili merkezi veritabanı 
oluşturulması141

2008-2009 200.000 200.000

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkezi Müdürlüğü ile 6 adet test 
merkezi müdürlüklerinin alt yapısının 
güçlendirilmesi142 

2008-2009 215.000 645.000 860.000

139  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin 
Kaydı - TR 07 IB AG 02” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

140  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Türkiye Tohumculuk Sektörünün 
Geliştirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

141  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Türkiye Tohumculuk Sektörünün 
Geliştirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

142  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Türkiye Tohumculuk Sektörünün 
Geliştirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 12.6.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Yeni kurulacak Bitki Islahçı Hakları 
Ofisine ofis ve BT ekipmanı ile 
referans koleksiyonun alınması ve 
veri tabanının kurulması

2008-2009 625.000 1.875.000 2.500.000

Diyarbakır Tohum Test 
Laboratuvarının altyapısının 
güçlendirilmesi

2008-2010 200.000 400.000 600.000

Bitki sağlığı referans 
laboratuvarlarının kurulması

2009-2010 1.565.000 4.685.000 6.250.000

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının 
kurulması143 

2010-2012 350.000 1.050.000 1.400.000

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 
kurulması projesinin tedarik bileşeni 
ile satın alınamayan cihaz ve 
ekipmanların takviye edilmesi

2010-2012 2.000.000 2.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Bitki sağlığı konusunda sınır 
kontrol noktalarında çalışacak 
personelin eğitimi

2009 20.000 60.000 80.000

Yeni Kurulacak Bitki Islahçı 
Hakları Ofisi Personelinin 
Yurtdışında Eğitimi

2009-2010 15.000 30.000 45.000

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 
personelinin uluslararası metotlarla 
çalışabilmeleri ve uygulamayı 
yerinde görmeleri açısından 
yurtdışı eğitimlere gönderilmesi144 

2010-2012 100.000 300.000 400.000

 

143  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının 
Kurulması - TR 05.03.04” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

144  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının 
Kurulması - TR 05.03.04” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 12.6.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Ulusal Gıda Referans 
Laboratuvarının daha etkin 
çalışması ve verimliliğinin 
artırılması amacıyla uluslar arası 
kurumların da desteğiyle projeler 
üretilmesi ve bu doğrultuda bazı 
personelin eğitilmesi145 

2010-2012 50.000 150.000 200.000

Gıda güvenliği konusunda 
ülkemizde mevcut durumun ortaya 
konması, riskin belirlenebilmesi ve 
risk değerlendirme çalışmalarına 
katkıda bulunulması amacıyla 
personelin gereken eğitimi alması

2010-2012 50.000 150.000 200.000

- Danışmanlık

Bitki Pasaportu sistemine geçiş 
konusunda danışmanlık hizmeti 
alınması146 

2009 250.000 250.000

Sınır Kontrol Noktalarının 
operasyonel hale getirilmesi için 
ihtiyaç analizi yapılması ve gerekli 
eğitimlerin verilmesi konusunda 
kısa süreli teknik yardım147 

2008-2009 250.000 250.000

Sınır Kontrol Noktalarının inşaatı 
için kontrolörlük hizmeti 
alınması148 

2009 250.000 750.000 1.000.000

Ulusal Gıda Referans 
Laboratuvarının uzman 
kapasitesini artırmak amacıyla 
yerli ve yabancı uzmanların 
istihdam edilmesi 

2010-2012 100.000 100.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 8.714.710 20.319.283 29.033.993

145  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen“Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının Kurulması - TR 05.03.04” konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.

146  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı - TR 07 IB AG 02” konulu proje 
kapsamında finanse edilmektedir.

147  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen "Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi - TR 05 03.07" konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.

148  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen "Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi - TR 05 03.07" konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.
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Öncelik 12.7 Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (TSE) ve hayvansal yan ürünler ile ilgili 
mevzuata uyum sağlanması ve gerekli toplama ve bertaraf sistemlerinin kurulmaya 
başlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 12.7.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 999/2001 sayılı 
Tüzük

TSE’nin Önlenmesi 
Kontrol ve 
Eradikasyon 
Kurallarını 
Belirleyen 
Düzenleme

Canlı hayvanların ve hayvansal 
kaynaklı ürünlerin üretilmesi ve 
piyasalara sunulmasında uygulanan 
kuralların, TSE hastalığının 
hayvanlarda eradikasyonu, kontrolü ve 
önlenmesi ile ilgili AB Tüzüğüne 
uyumlu hale getirilmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı
Çevre 
Bakanlığı
İçişleri 
Bakanlığı 
(Belediyeler)
Sivil toplum 
kuruluşları

2011

2 1774/2002 sayılı 
Tüzük

1774/2002 sayılı 
Tüzüğe uyumlu 
olarak hazırlanacak 
düzenleme

Hayvan ve insan sağlığının korunması 
amacıyla, hayvansal yan ürünlerin 
toplanması, depolanması işlenmesi, 
kullanımı ve imhası ile ilgili halk 
sağlığı ve hayvan sağlığı kurallarının 
ilgili AB Tüzüğüne uyumlu hale 
getirilmesi.

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı
Çevre 
Bakanlığı
İçişleri 
Bakanlığı 
(Belediyeler)
Sivil toplum 
kuruluşları

2011 sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 12.7.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 8 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında hastalıkla ilgili hızlı test 
kapasitesinin arttırılması 

2010-2012

2 Survey planlarının hazırlanması 2010-2012

3 Hastalığın teşhisi ve örnek alınması konularında laboratuvar personeli ve taşra teşkilatına eğitim 
verilmesi

2010-2012

4 Rendering tesislerinin 1774/2002 sayılı Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi 2012 sonrası

5 Mezbahaların 1774/2002 sayılı Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi 2012 sonrası

6 Yakma ünitelerinin oluşturulması 2012 sonrası
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 12.7.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Yakma ünitelerinin oluşturulması 2012 
sonrası

175.000 525.000 700.000

Rendering tesislerinin 1774/2002 
sayılı Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi

2012 
sonrası

22.500.000 67.500.000 90.000.000

Mezbahaların 1774/2002 sayılı 
Tüzüğe uyumlu hale getirilmesi

2012 
sonrası

41.622.500 124.867.500 166.490.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

8 Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü laboratuvarlarında 
hastalıkla ilgili hızlı test 
kapasitesinin arttırılması / Survey 
planlarının hazırlanması / 
Hastalığın teşhisi ve örnek 
alınması konularında laboratuvar 
personeli ve taşra teşkilatına eğitim 
verilmesi

2010-2012 2.125.000 6.375.000 8.500.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 66.422.500 199.267.500 265.690.000
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FASIL 13 BALIKÇILIK

Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim 
oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol 
hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 13.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Tarım 
Bakanlığı’nın 
Yeniden 
Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan 
sorumlu merkezi bir birim 
oluşturulması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 2371/2002, 
1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 
2406/96, 26/2004, 
2244/2003, 
3561/85, 1381/87, 
1382/87, 
2065/2001 ve 
1967/2006 sayılı 
Tüzükler

Su Ürünleri 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun149 

Su ürünleri üretim kaynaklarının 
sürdürülebilirliği, avcılığın 
düzenlenmesi, balıkçılık filosunun ve 
su ürünleri sektörünün faaliyetlerinin 
kayıt altına alınması, kontrol, denetim 
ve izlenebilirliğin sağlanması, ile 
pazara ve pazarlamaya yönelik 
düzenlemelerin yapılması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

3 2371/2002, 
1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 
2406/96, 6/2004, 
2244/2003, 
3561/85 1381/87, 
1382/87 ve 
2065/2001 sayılı 
Tüzükler

Su Ürünleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik150 

Su ürünleri kanunu değişikliği 
kapsamında yapılan düzenlemelerin 
uygulanmasına yönelik usul ve 
esasların belirlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

4 2406/96, 
2065/2001 ve 
104/2000 sayılı 
Tüzükler

Su Ürünleri 
Pazarlama 
Standartları ve 
Tüketici Bilgisi 
Yönetmeliği151

Su ürünlerinin pazara yönelik kalite 
kriterlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, 
kontrol ve denetimde izlenebilirliğin 
sağlanması ve tüketicilerin 
bilgilendirilmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

149  “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi”, “Öncelik 13.3 
Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme sisteminin kurulması” 
ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması” altında da yer almaktadır.

150  Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
151  Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları   takvimi  

Tablo 13.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 9 adet karaya çıkış noktasında idare binalarının kurulması ve gerekli ekipmanla donatılması 2009-2011

2 SUBİS, tekne izleme sistemi ve veri tabanı bakımının yapılması 2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 13.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

3 adet yeni karaya çıkış noktasında 
idari binalarının kurulması ve gerekli 
ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat 
giderleri, müteahhit giderleri vb.)

2009 118.558 118.558

3 adet yeni karaya çıkış noktasında 
idari binalarının kurulması ve gerekli 
ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat 
giderleri, müteahhit giderleri vb.)

2010 118.558 118.558

3 adet yeni karaya çıkış noktasında 
idari binalarının kurulması ve gerekli 
ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat 
giderleri, müteahhit giderleri vb.)

2011 118.558 118.558

SUBİS, tekne izleme sistemi ve veri 
tabanı bakımının yapılması

2009-201
1

110.654 110.654
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Tablo 13.1.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Merkezde ve 9 adet karaya çıkış 
noktasındaki balıkçılık idare 
binalarında görev yapmak üzere 90 
yeni personel istihdamı

2009-2011 3.140.478 3.140.478

- Eğitim

Karaya çıkış bildirimi sisteminin 
geliştirilmesi plan ve programlama 
çalışmaları, tazelik ve boy 
kriterlerinin uygulanması ve 
denetim ile satış bildirimi 
sisteminin yaygınlaştırılması 
konusunda 120 kişinin 5 gün 
süreyle yurt içinde eğitimi

2009 42.154 42.154

İstihdam edilen 90 adet yeni 
personelin çalışma konuları 
kapsamında 5 gün süreyle yurt 
içinde eğitimi

2009-2011 144.904 144.904

Pazarlama standartları ve bunlara 
yönelik uygulama ve denetim 
altyapısının oluşturulması 
amacıyla 30 adet personelin 3 gün 
süreyle yurt içinde eğitilmesi, 
(tazelik ve boy kriterlerinin 
belirlenmesi için gerekli araç-gereç 
temin edilmesi) 

2009 26.346 26.346

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 3.820.210 3.820.210
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Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanununun kabul 
edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 13.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2371/2002, 
1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 
2406/96, 26/2004, 
2244/2003, 
3561/85, 1381/87, 
1382/87, 
2065/2001 ve 
1967/2006 sayılı 
Tüzükler

Su Ürünleri 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun152 

Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi, 
avcılığın düzenlenmesi, balıkçılık 
filosunun ve su ürünleri sektörünün 
faaliyetlerinin kayıt altına alınması, 
kontrol denetim ve izlenebilirlik ile 
pazarlamaya yönelik düzenlemelerin 
yapılması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

152  “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari 
yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem 
verilmesi”, “Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok 
değerlendirme sisteminin kurulması” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması” 
altında da yer almaktadır.
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Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok 
değerlendirme sisteminin kurulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 13.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2371/2002, 
2001/1639, 
1992/2104 ve 
1991/1382 sayılı 
Tüzükler

Su Ürünleri 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun153 

Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilirliğinin temelinde; bu 
kaynakların stok tahminlerinin 
yapılması ve süreklilik arz edecek 
şekilde izlenmesi, elde edilecek veri ve 
sonuçlara dayalı öneriler 
doğrultusunda, avcılık kotası 
belirlenmesi de dahil olmak üzere ülke 
balıkçılık yönetiminde uygulamaya 
konulmasının sağlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 13.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Ekosistem yaklaşımı ile kaynakların yönetilmesi için gerekli olan balıkçılık stok tahmini 
araştırmalarının yapılması, bu amaçla kurumsal araştırma altyapısının güçlendirilmesi

2009-2011

153  “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari 
yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem 
verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve 
“Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması” altında da yer almaktadır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 13.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan 
araç, gereç ve malzeme alımı

2009 2.634.629 2.634.629

Stok tahmin araştırmaları 2009-201
1

10.538.518 10.538.518

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Lisans üstü eğitim almış  ((Su 
Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, 
Ziraat Mühendisi ( Su Ürn. Böl. ) 
Biyolog )) 30  uzman araştırmacı 
alınması

2009-201
1

1.106.544 1.106.544

- Eğitim

Stok değerlendirmesi konusunda 
personelin yurtiçi ve yurtdışı 
eğitimi154

2009-201
1

120.000 1.000.000 1.120.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 14.399.691 1.000.000 15.399.691

154  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Balıkçılık yönetim sisteminde stok 
değerlendirmesi uygulamasının başlatılması TR 07.02.02” konulu projenin TR07-IB-AG-01 No’lu eşleştirme 
bileşeni kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 13.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 26/2004 sayılı 
Tüzük

Su Ürünleri 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun155 

Su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilirlik temelinde 
işletilmesinin sağlanabilmesi 
kapsamında yasadışı, kayıt dışı ve 
düzensiz balıkçılık etkinliklerinin 
önlenmesi amacıyla mevcut filo kayıt 
siteminin AB ile uyumlaştırılmasının 
temini

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 13.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Denizcilik Müsteşarlığı)

1 Türkiye’de 15-24 m arasındaki yaklaşık 800 adet balıkçı gemisinin gros-ton (GT) olarak 
ölçümlerine ilişkin projelerinin hazırlanması konusunda hizmet alımı

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

155  “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari 
yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem 
verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve 
“Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme 
sisteminin kurulması” altında da yer almaktadır.
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FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu 
çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden 
ayrılmasının sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 14.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1017/68/AET, 
1370/2007/AT, 
1192/69/AET ve 
1108/70/AET sayılı 
Tüzükler.
91/440/AET, 
95/18/AT, 
96/48/AT, 2001/12/
AT,
2001/13/AT, 
2001/14/AT, 
2001/16/AT, 
2004/49/AT, 
2004/50/AT, 
2004/51/AT ve 
2007/58 sayılı 
Direktifler

Demiryolu Çerçeve 
Kanunu

Rekabete dayalı esaslar çerçevesinde 
kaliteli, sürekli ve emniyetli demiryolu 
taşımacılık hizmetinin uygun ücretle 
kullanıcılara sunulması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

2 1192/69/AET sayılı 
Tüzük.
91/440/AET, 
2001/12/AT, 
2004/51/AT ve 
2007/58/AT sayılı 
Direktifler

Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları 
Kanunu

Demiryolu altyapısını yönetmek ve 
demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı 
hizmetleri sunmak üzere Türk 
Demiryolları Kuruluşunun kurulmasına 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

3 1017/68/AET ve 
1/2003/AT sayılı 
Tüzükler

Demiryolu 
Taşımacılığında 
Rekabet 
Kurallarına İlişkin 
Düzenleme156 

Demiryolu taşımacılığında rekabet 
kurallarının düzenlenmesi 

Rekabet 
Kurumu

2009

4 2001/14/AT ve 
2004/49/AT sayılı 
Direktifler

Demiryolu 
Emniyeti 
Yönetmeliği157 

Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

156  Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
157  Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 14.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 95/18/AT, 2001/13/
AT ve 2004/49/AT 
sayılı Direktifler

Demiryolu 
İşletmeciliği Lisans 
Yönetmeliği158 

Demiryolu taşımacılık hizmetlerinin 
güvenilirlik, mali kapasite ve yeterlilik 
konularında belirlenmiş olan 
yükümlülüklerinin demiryolu 
işletmeleri ve altyapı yöneticileri 
tarafından yerine getirilmesinin 
sağlanması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

6 96/48/AT, 2001/14/
AT, 2001/16//AT, 
2004/49/AT, 
2004/50/AT ve 
2007/32/AT sayılı 
Direktifler

Karşılıklı 
İşletilebilirlik 
Yönetmeliği159

Bu yönetmelikte yer alan şartlar ile 
eklerdeki hususları sağlayan karşılıklı 
işletilebilirlik bileşenlerinin ve alt 
sistemlerin piyasaya girmelerinin, 
hizmete alınmalarının ve 
işletilmelerinin sağlanması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

7 91/440/AET, 
2001/12/AT, 
2001/14/AT, 
2004/49/AT, 
2004/51/AT ve 
2007/58/AT sayılı 
Direktifler

Demiryolu 
Altyapısına Erişim 
Yönetmeliği160 

Ulusal demiryolu şebekesine dâhil 
demiryolu altyapısına serbest, adil ve 
ayrımcı olmayan erişimin sağlanması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

8 96/49/AT, 
96/35/AT ve 
2000/18/AT sayılı 
Direktifler

Tehlikeli 
Maddelerin 
Demiryolu ile 
Taşınması 
Yönetmeliği

Tehlikeli maddelerin, can, mal, sağlık, 
işçi emniyeti ve çevre güvenliği dikkate 
alınarak demiryolu ile emniyetli bir 
şekilde taşınmasının sağlanması
Yurt içinde ve COTIF üyesi ülkeler 
arasında demiryolu ile eşyaların 
taşınmasına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

9 2007/59/AT sayılı 
Direktif

Makinistlerin 
Brövelendirilmesi 
Yönetmeliği

Demiryolu emniyetinin geliştirilmesine 
yönelik olarak makinistlere lisans ve 
bröve verilmesi ilişkin prosedürlerin 
belirlenmesi
Lisans ve bröve verilmesi ile ilgili 
olarak demiryolu sektöründeki yetkili 
makamların, makinistlerin, demiryolu 
işletmelerinin, altyapı yöneticisinin ve 
eğitim merkezlerinin görevlerinin 
tanımlanması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

10 1371/2007/AT 
sayılı Tüzük

Yolcu Hakları 
Yönetmeliği

Demiryolu yolcu taşımacılığında yolcu 
haklarını korumak ve demiryolu 
taşımacılığının ulaştırma sektöründeki 
payını artırmak için demiryolu yolcu 
taşımacılığının kalite ve etkinliğin 
artırılması

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

158  Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
159  Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
160  Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 14.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

11 1370/2007/AT 
sayılı Tüzük

Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğü 
Yönetmeliği

Kamu Hizmeti Yükümlülüklerinin esas 
ve usullerinin belirlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 14.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Ulaştırma Bakanlığı (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü))

1 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında altyapı tahsisi, ücretlendirme, emniyet ve karşılıklı 
işletilebilirlik sistemlerinin oluşturulması dâhil olmak üzere demiryolu sektörünün rekabete 
açılmasına yönelik olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinin oluşturulması

2009 ve 
sonrası

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 14.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı 
(TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Türk Demiryolu Sektörünün 
Reformu161 

2007-2011 3.600.000 3.600.000

Toplam 3.600.000 3.600.000

161  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Demiryolu Sektörünün Reformu- 
TR 07.02.27” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 14.2 Kirliliğin önlenmesinin etkin bir şekilde uygulanmasına özel önem vererek 
denizcilik sektöründe uyum çalışmalarına ve uygulamalara devam edilmesi. Türk filosunun 
emniyet kaydının iyileştirilmesi ve deniz güvenliği müktesebatının uygulanması da dâhil 
olmak üzere denizcilik idaresinin güçlendirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 14.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 MARPOL (73/78) 
Sözleşmesinin 
27.09.2003 tarihli 
III. Eki / IMO

Denizlerin Gemiler 
Tarafından 
Kirletilmesinin 
Önlenmesine Ait 
Uluslararası 
Sözleşmenin 
(MARPOL 73-78) 
III. EK’ine Taraf 
Olunmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun 

Paketlenmiş biçimde deniz yoluyla 
taşınan zararlı maddelerden 
kaynaklanan kirliliğin önlenmesi 

Dışişleri 
Bakanlığı
Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009-2010

2 MARPOL  (73/78) 
Sözleşmesinin 
27.09.2003 tarihli 
IV. Eki / IMO

Denizlerin Gemiler 
Tarafından 
Kirletilmesinin 
Önlenmesine Ait 
Uluslararası 
Sözleşmenin 
(MARPOL 73-78) 
IV. EK’ine Taraf 
Olunmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun 

Ülkemiz limanlarına gelen yabancı 
bayraklı gemilerden kaynaklanan pis su 
kirliliğinin önlenmesi 

Dışişleri 
Bakanlığı
Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009-2010

3 3 Şubat 2000 
tarihli 1974 
Denizde Can 
Emniyeti Uluslar 
arası Sözleşmesine 
İlişkin 1988 
Protokolü (SOLAS 
Protokol 1988) 

1974 Denizde Can 
Emniyeti 
Uluslararası 
Sözleşmesine 
İlişkin 1988 
Protokolüne 
(SOLAS Protokol 
1988) Taraf 
Olunmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun.

Protokole uygun olarak yürütülen fiili 
uygulamaların iç mevzuatımıza 
aktarılması

Dışişleri 
Bakanlığı
Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009

4 94/57/AT, 2002/59/
AT, 95/21/AT, 
2001/25/AT ve 
2005/65/AT sayılı 
Direktifler
725/2004/AT sayılı 
Tüzük

Deniz Emniyeti 
Kanunu

Türk bayraklı gemiler, Türkiye’nin 
deniz yetki alanlarına giren yabancı 
bayraklı gemiler ve liman, kıyı ve deniz 
tesisleri ile ilgili Türkiye’de deniz 
emniyetinin sağlanması konusunda 
gerekli tedbirler ile yetki, görev, 
sorumluluk ve müeyyidelerin 
belirlenmesi ve gemi kaynaklı 
kirlenmelerin azaltılması

Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009-2010
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Tablo 14.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 2930/86/AET sayılı 
Tüzük

Gemi ve Deniz 
Araçlarının 
Tonilatolarının 
Ölçülmesi ve 
Belgelendirilmesi 
Hakkında 
Yönetmelik

Türk bayraklı gemi ve deniz araçlarının 
tonilatolarının ölçülmesi konusunda 
usul ve esasların belirlenmesi

Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009

6 2002/6/AT sayılı 
Direktif

Türk Limanlarında 
Raporlama Usulleri 
Hakkında 
Yönetmelik

Türk limanlarına gelen ve ayrılan Türk 
ve yabancı bayraklı gemilerin tabi 
oldukları raporlama ve bildirim 
prosedürlerinin kolaylaştırılması

Denizcilik 
Müsteşarlığı

2009

7 2005/35/AT sayılı 
Direktif 
2005/667/JHA 
sayılı Karar

2872 sayılı Çevre 
Kanununda 
değişiklik

Türk bayraklı gemiler ve Türkiye’nin 
deniz yetki alanlarına giren yabancı 
bayraklı gemilere ilişkin gemi kaynaklı 
kirliliğe verilecek cezaların 
düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

8 2005/35/AT sayılı 
Direktif 
2005/667/JHA 
sayılı Karar

5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununda 
değişiklik162 

Türk bayraklı gemiler ve Türkiye’nin 
deniz yetki alanlarına giren yabancı 
bayraklı gemilere ilişkin gemi kaynaklı 
kirliliğe verilecek cezaların 
düzenlenmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009

9 782/2003/AT sayılı 
Tüzük

Organokalay 
Bileşeni İçeren 
Antifouling 
Sistemlerinin 
Gemilerde 
Kullanımının 
Kontrolüne Dair 
Yönetmelik

Türk bayraklı gemilerde, Türkiye’de 
inşa edilen gemilerde ve Türkiye’de 
liman veya kıyı tesislerine yanaşan 
yabancı bayraklı gemilerde biyosid 
işlevi gören organokalay bileşenlerini 
içeren antifouling sistemlerinin 
kullanımının azaltılması veya 
yasaklanması.

Denizcilik 
Müsteşarlığı

2011163

162  2872 sayılı Çevre Kanununda yapılacak değişiklik ile birlikte ele alınacaktır.
163  AFS Sözleşmesine taraf olunmasından sonra 1 yıl içerisinde çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 14.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

1 Gemi kaynaklı kirlilik ve kargo atıklarına yönelik liman atık alım tesislerine ilişkin 2000/59/AT 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifine uyum amacıyla yürürlüğe giren “Gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü 
yönetmeliği”nin etkin uygulanması için
Denizcilik Müsteşarlığı ile koordinasyon sağlanarak;

- İlgili ulusal mevzuatın uygunluğunun ve yeterliliğinin analizi,
- Deniz trafiği analizlerine göre limanlarda yeterli atık alım kapasitesinin belirlenmesi,
- Atıkların bertaraf edilmesi veya transferi yöntemlerinin belirlenmesi,
- Atık kabul, transfer ve bertarafına ilişkin ulusal bilgi sisteminin oluşturulması,
- Liman atık yönetim planlarına esas olacak teknik çalışmaların yapılması,
- Yukarıdaki çalışmaları sonuçlarına göre belirlenecek bölge ve limanlarda atık alım tesisleri 
ile atıkların transferi konusunda teknik kapasitenin yeterli hale getirilmesi,
- İlgili personelin eğitimi,
- Küçük limanlar için bölgesel ortak seperasyon sistemlerinin kurulması,
- Tüm büyük limanlarda atık kabul tesislerinin tamamlanması

2009-2011

(Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)

2 Telsiz İşletme Müdürlüğünün (Türk Radyo) teknik ve operasyonel kapasitesinin geliştirmesi 2009 ve 
sonrası

3 Denizlerimizin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine hazırlıklı olma ve müdahale için 
gerekli gemi, araç, gereç ve ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması164 

2009 sonrası

(Denizcilik Müsteşarlığı)

4 Türk denizlerinde gemi kaynaklı hava kirlenmesinin bölge, gemi cinsi, deniz trafiği, emisyonların 
cinsi, çevreye etkileri, geleceğe yönelik eğilim temelinde analizi, bölgesel emisyon miktarlarının 
belirlenmesi, limanlarda gemi kaynaklı kirlenmenin belirlenmesi, ilgili uluslararası sözleşmelerin, 
IMO kural ve tavsiyelerinin ve AB müktesebatının uygulanması ve iyi çevre durumu temelinde 
hava kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenleyici etki analizi yapılması

2009 ve 
sonrası

164  Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınacak yetki sonrasında gerçekleştirilecektir.
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Tablo 14.2.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

5 Türk ve AB deniz ticaret filolarının gemiadamı ihtiyaçlarının karşılanması ve kaliteli gemiadamı 
yetiştirilmesi amacıyla denizcilik eğitimi master planı hazırlanması kapsamında aşağıdaki 
çalışmaların yapılması;

- Gemiadamı veri tabanı oluşturulması,
- Türk ticaret filosunun gelişme trendine göre mevcut ve gelecekteki gemiadamı ihtiyaçlarının 
belirlenmesi
- AB deniz ticaret filosunun Türk gemiadamı istihdamı trendine göre mevcut ve gelecekteki 
gemiadamı ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Filo dışı denizcilik eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Sürdürülebilir denizcilik eğitiminin sağlanması temelinde mevcut gemiadamı yetiştiren 
denizcilik okullarının kapasitelerinin belirlenmesi ve gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesi
- Türk denizcilik eğitiminin sorunlarının ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi
- Türk denizcilik eğitimi mevzuatı ve uygulamalarının ilgili uluslararası sözleşmelere, AB 
müktesebatına ve IMO ve ILO kural ve tavsiyelerine uyumunun analizi ve uyumsuzlukların 
giderilmesi için mevzuat taslaklarının hazırlanması ve uygulamadaki uyumsuzluklar için 
tavsiyeler içeren raporların hazırlanması

2009

6 Türk limanlarında deniz trafiğinin kolaylaştırılması amacıyla aşağıdaki faaliyetlerin yapılması 
- FAL sözleşmesine taraf olunması ve uygulanması konusunda düzenleyici etki analizi 
yapılması
- FAL sözleşmesi ve ilgili AB müktesebatının ulusal uygulanması için ulusal mevzuat 
taslaklarının hazırlanması
- İlgili kamu ve özel kuruluşlarının idari kapasitelerinin geliştirilmesi
- Liman Topluluk Sistemi konusunda eğitim alınması

2009 ve 
sonrası

7 Türkiye’de muhtemel ciddi petrol kirliliği kazalarında tazmin yükümlülüklerinin ve diğer idari ve 
destekleyici faaliyetlerin etkin olarak yerine getirilmesi için idari kapasitenin geliştirilmesi 
kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin yapılması

- Erika ve Prestij kazalarındaki deneyimlerin ilgili kamu ve özel kuruluşlar personeline 
aktarılması için eğitim ve seminerler verilmesi
- İlgili ulusal mevzuatın analizi, AB üyesi ülkelerden iyi örneklerle karşılaştırılması, 
açıklıkların belirlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli mevzuat taslaklarının hazırlanması
- Ciddi petrol kirliliği kazalarında tazmin yükümlülükleri ve diğer idari ve destekleyici 
faaliyetlerin etkin uygulanması için uygulama rehberleri hazırlanması 
- İlgili kamu kuruluşlarının konu ile ilgili yapılarının ve görev tanımlarının analizi, AB üyesi 
ülkelerden iyi örneklerle karşılaştırılması ve ideal duruma ulaşmak için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi
- OPRC Sözleşmesi ve AB’nin 2850/2000 sayılı kararı gereği uluslar arası ve bölgesel işbirliği 
ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı ulusal bilgi sistemleri ve veri tabanları hazırlanması ve 
bölgesel ve uluslar arası sistemleri bağlantılarının oluşturulması.

2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 14.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Limanlarda atık alım tesisleri ile 
atıkların transferi konusunda ulusal 
bilgi sistemi oluşturulması

2009-2011 1.000.000 3.000.000 4.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Limanlarda atık alım tesisleri ile 
atıkların transferi konusunda ilgili 
personelin eğitimi

2009-2011 300.000 300.000

- Danışmanlık

Limanlarda atık alım tesisleri ile 
atıkların transferi uygulamaları

2009-2011 200.000 200.000

Limanlarda yeterli atık alım tesisi 
kapasitesinin ve ortak kullanım 
imkanlarının belirlenmesine 
yönelik fizibilite

2009-2011 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 1.000.000 4.500.000 5.500.000

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    157 



FASIL 15 ENERJİ

Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve 
elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili 
uygulamaların sürdürülmesi. Doğalgaz iletiminde adil ve ayrım gözetmeyen kuralların 
uygulanmasının sağlanması

Enerji Topluluğu Antlaşmasına katılıma ilişkin görüşmeler Avrupa Komisyonu ile sürdürülmektedir.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 15.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2003/55/AT ve 
2004/67/AT sayılı 
Direktifler

Doğal Gaz 
Piyasasında 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun 

Özel sektör ithalatına ve piyasanın 
serbestleşmesine yönelik hususların 
düzenlenmesi ve olağanüstü veya kriz 
durumlarında doğal gaz sektöründe 
alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 15.2 Enerji verimliliği alanında uyuma devam edilmesi ve idari kapasitenin 
güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyonun teşvik edilmesi; uygun ve iddialı hedefler ile 
teşviklerin belirlenmesi dahil olmak üzere ulaştırma, elektrik, ısıtma/soğutma alanlarında 
yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 15.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 94/2/AT sayılı 
Direktif

Ev Tipi 
Buzdolapları, Derin 
Dondurucular, 
Buzdolabı Derin 
Dondurucular ve 
Bunların 
Bileşimlerinin 
Enerji 
Etiketlenmesine 
İlişkin Tebliğde 
değişiklik

Teknolojik gelişmeler sonucu AB 
tarafından buzdolaplarının enerji 
etiketlerine (A Plus) ve (A Plus Plus) 
düzenlemesi getiren değişikliğin iç 
hukukumuza aktarılması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

2 2002/91/AT ve 
2006/32/AT sayılı 
Direktifler 

Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı 
Okullarda Enerji 
Yönetimi Hakkında 
Yönetmelik

Okullarda enerji yönetimi sistemi 
kurulması ve Milli Eğitim Bakanlığına 
ait binalarda enerji yöneticisi atanması 

Milli Eğitim 
Bakanlığı

2009

3 2005/32/AT sayılı 
Direktif 

Enerji tüketen 
ürünlerin eko-
tasarım gerekleri ile 
ilgili düzenleme

İlgili AB direktifi kapsamındaki 
ürünlerin tasarımı aşamasında çevrenin 
korunmasına katkıda bulunacak belirli 
kriterlerin de dikkate alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

4 2003/30/AT sayılı 
Direktif

Biyoyakıtların 
Yaygınlaştırılmasın
a İlişkin Kanun 

AB’ye tam üyelik perspektifinde, yerli 
tarım ürünlerinden üretilen 
biyoyakıtların kullanımının teşvik 
edilmesi

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı 

2011 sonrası
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 15.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 2005/32/AT Direktifi ve ilgili direktifler hakkında Bakanlık personelinin eğitimi 2009

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

2 Binalarda enerji performansı mevzuatının hazırlıkları ve uygulamaların denetimi için mevzuat 
hazırlama, değerlendirme, belgelendirme, program yazılımları geliştirme, denetleme, veri tabanı 
ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir birim oluşturulması

2009

3 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi

2010

4 Binalarda enerji performansına ilişkin araştırma-geliştirme, inceleme ve eğitim faaliyetlerini 
yürütmek üzere laboratuvar kurulması

2010

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)

5 İdari ve kurumsal yapının güçlendirilmesi 2010

(Ulaştırma Bakanlığı)

6 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununa istinaden 9 Haziran 2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan  “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” uygulamalarına ilişkin istatistiki verilerin toplanması, değerlendirilmesi 
için idari kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlık bünyesinde idari bir birimin oluşturulması.

2011 sonrası

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 15.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

2005/32/AT sayılı direktif ve söz 
konusu direktifin tadil ettiği 92/42/
AET, 96/57/AT ve 2000/55/AT 
sayılı Direktifler hakkında üç 
günlük eğitim verilmesi

2009 20.000 20.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 20.000
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Tablo 15.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının hazırlıkları ve 
uygulamaların denetimi için bir birim 
oluşturulması çerçevesinde, donanım, 
veri tabanı, hesap programları ve 
araştırma-geliştirmeye yönelik yatırım

2010 50.000 150.000 200.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için CBS altyapılı “Bina Envanter” 
veri tabanı kurulması

2010 1.500.000 4.500.000 6.000.000

Laboratuvar kurulmasına yönelik 
olarak cihaz ve donanım

2010 1.875.000 5.625.000 7.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının hazırlıkları ve 
uygulamalarının denetimi için 
kurulacak birimde 
görevlendirilmek üzere nitelikli 
personel alımı (10 kişi)

2009 25.000 25.000

- Eğitim

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının hazırlıkları ve 
uygulamalarının denetimine ilişkin 
eğitim (150 kişi x 2 defa)

2010 100.000 100.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için başlatılacak bilinçlendirme 
programı kapsamında yapı inşa 
edenler için ‘ekolojik inşaat 
programı’, ‘güneş enerjisi 
kullanımı programı’ ve ‘sıfır CO2 

emisyonlu bina eğitim programı’ 
konularında eğitim (200 kişi)

2010 250.000 250.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için başlatılacak bilinçlendirme 
programı kapsamında enerji 
verimli yapı inşaat teknikleri 
konusunda eğitim (200 kişi)

2010 250.000 250.000

Laboratuvar kurulması kapsamında 
laboratuvarda çalışacak personelin 
laboratuvar faaliyetleri konusunda 
eğitimi (75 kişi x 2 defa)

2010 50.000 50.000

- Danışmanlık

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının hazırlıkları ve 
uygulamaların denetimi için uygun 
birim oluşturulması kapsamında 
danışmanlık hizmeti alınması (1 
kişi x 1 yıl)

2010 150.000 150.000

Binalarda Enerji Performansı 
Direktifi (2002/91/AT) kapsamında 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
için danışmanlık hizmeti alınması

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için CBS altyapılı “Bina envanter” 
veri tabanı tasarlanması için 
danışmanlık hizmet alımı

2010 750.000 750.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının “mevcut yapı 
stoğunda” nasıl uygulanacağına 
dair program geliştirilmesine 
yönelik danışmanlık hizmeti 
alınması

2010 750.000 750.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının “yeni yapılarda” nasıl 
uygulanacağına dair program 
geliştirilmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti alınması

2010 750.000 750.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanmasını 
teminen Belediyeler ile Bakanlık 
arasında halkı bilinçlendirme 
programı geliştirilmesi için 
danışmanlık hizmeti alınması

2010 1.000.000 1.000.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için enerji verimli yapı inşaat 
teknikleri eğitim programı 
hakkında danışmanlık hizmeti 
alınması

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için başlatılacak bilinçlendirme 
programı kapsamında yapı inşa 
edenler için ‘ekolojik inşaat’, 
‘güneş enerjisi kullanımı’ ve ‘sıfır 
CO2 emisyonlu bina’ 
programlarının geliştirilmesi ve 
örnek uygulamaların yapılması için 
danışmanlık hizmeti alınması

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının etkin uygulanabilmesi 
için gerekli olan “Pasif 
Önlemlerin” mimari ve planlamaya 
entegrasyonu kapsamında 
“Mimari Proje ve yer seçimi 
tasarım kriterlerinin” 
belirlenmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti alımı

2010 750.000 750.000

Laboratuvar kurulması kapsamında 
danışmanlık hizmeti alınması (1 
kişi x 1 yıl)

2010 150.000 150.000

- Tercüme

Binalarda enerji performansı 
mevzuatının hazırlıkları ve 
uygulamaların denetimi için bir 
birim oluşturulması kapsamında 
örnek uygulamalara ilişkin 
belgelerin tercümesi (2000 sayfa)

2009 60.000 60.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Binalarda Enerji Performansı 
Direktifi kapsamında kurumsal 
kapasite geliştirilmesi çerçevesinde 
AB’de uygulayıcıların faaliyetleri 
ve denetim sistemleri ile ilgili 
olarak Üye Devletlerin ilgili 
mevzuatının tercümesi

2009 100.000 100.000

Laboratuvar kurulması kapsamında 
laboratuvar faaliyetlerine ilişkin 
diğer ülkelere ait belgelerin 
tercümesi (1000 sayfa)

2009 40.000 40.000

- Diğer

Laboratuvar kurulması 
çerçevesinde laboratuvar 
sistemlerinin incelenmesi ve 
güncelleştirmesi

2009-2010 25.000 75.000 100.000

Toplam 3.675.000 16.800.000 20.475.000

Tablo 15.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Enerji verimliliği eğitim tesisi, eğitim 
malzemesi ve müfredat geliştirilmesi, 
enerji verimliliği portalının 
geliştirilmesi, (e-learning dahil ) 
işletilmesi, bilgisayar, eğitim, 
ekipmanı vb. altyapıların 
güçlendirilmesi ve yenilenmesi

2010 500.000 350.000165 850.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2010 40.000 40.000

- Eğitim 2010 30.000 120.000 150.000

- Danışmanlık 2010 600.000 400.000166 1.000.000

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Diğer 2010 20.000.000167 20.000.000

Toplam 20.620.000 720.000 750.000 22.090.000

165  Hollanda ile ikili işbirliği Matra G2G kapsamında gönüllü anlaşmalara ilişkin proje kapsamında finanse edilecektir.
166  AB Üye Devletleri ile ikili işbirliği (Fransa ve Hollanda), Global Environment Facility (GEF) Kaynakları 

kapsamında sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik proje başvurusu yapılmıştır.
167  2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun uygulamaya 

yönelik gereklerini yerine getirebilmek amacıyla önümüzdeki 2 yıl için gerekli finansman kaynağını göstermektedir.
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Tablo 15.2.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Ulaşımda enerji verimliliği 
yönetmelik uygulamalarının etkin 
yürütülebilmesine yönelik eğitim

2009-2011 60.000 60.000

- Danışmanlık

Ulaşımda enerji verimliliği 
yönetmelik uygulamalarının etkin 
yürütülebilmesine yönelik 
danışmanlık

2009-2011 60.000 60.000

- Tercüme

İlgili mevzuat uyumuna yönelik 
tercüme

2009-2011 20.000 20.000

Toplam 20.000 120.000 140.000
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Öncelik 15.3 Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesine 
katılım. AB standartları ile uyumlu, yüksek seviyede nükleer güvenlik sağlayan bir nükleer 
kanunun kabul edilmesi

Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesine katılıma ilişkin 
olarak çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 15.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Nükleer Güvenlik 
Sözleşmesi

Nükleer Kanunu Ülkemizde nükleer enerjinin ve 
iyonlaştırıcı radyasyonun barışçı amaçlı 
kullanımına ilişkin faaliyetlerin 
düzenlenmesi amacıyla Türkiye 
Nükleer Düzenleme Kurumu (TNDK) 
ile bu faaliyetlerle ilgili olarak 
araştırma, teknoloji, geliştirme ve 
uygulama çalışmaları yapmak üzere 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 
(TAEK) kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluklarına ilişkin esasların 
belirlenmesi

Türkiye 
Atom 
Enerjisi 
Kurumu

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 15.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

1 TAEK’in nükleer güç santrali lisanslamasına ilişkin düzenleyici kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 15.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu)

Yıl Ulusal 
bütçe

AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Nükleer güç santrali lisanslama 
kapsamında kalifiye eleman alımı

2009-2011 14.400.00
0

14.400.000

- Eğitim

Nükleer güç santrali lisanslaması 2009-2011 1.800.000 900.000 300.000168 3.000.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Nükleer güç santrallerinin 
lisanslaması sırasında ihtiyaç 
duyulan alanlarda hizmet alınması

2009-2014 10.000.00
0

500.000169 10.500.000

Toplam
26.200.00

0
900.000 800.000 27.900.000

Öncelik 15.4 Düzgün işleyen ve rekabete açık bir enerji piyasası için gereken idari ve düzenleyici 
yapıların daha da güçlendirilmesi ve bağımsızlıklarının sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 15.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 94/22/AT sayılı 
Direktif

Türk Petrol Kanunu Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama 
ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, arama 
ve üretim için gerekli bilgi ve verilerin 
toplanması, değerlendirilmesi ve 
kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı

2009

2 68/416/AET ve 
77/706/AET sayılı 
Kararlar
73/238/AET ve 
2006/67/AT sayılı 
Direktifler

Ulusal Petrol Stok 
Ajansı Başkanlığı 
ve Teşkilatı 
Hakkında Kanun 

Ulusal petrol stoğunun tutulması ile 
ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak 
ve yükümlülükleri ile Ulusal Petrol 
Stok Ajansı Başkanlığının kurulmasına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
amaçlanmaktadır

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı

2009-2010

168  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.
169  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının projelere mali yardımı olarak finanse edilecektir.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 15.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

1 Enerji piyasalarında uygulanan sözleşmelerin piyasa işleyişi ve rekabet açısından geliştirilmesi 
konusunda idari kapasitenin artırılması

2009

2 EPDK’nın etkin işleyişini temin etmeye yönelik olarak doğal gaz ve petrol depolama tesislerine 
üçüncü tarafların erişimini düzenleme ve izleme yeteneğinin artırılması

2009

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

3 Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı’nın kurulması 2009-2010

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 15.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Piyasada faaliyet gösteren tüzel 
kişiler ve tüketiciler arasında 
akdedilecek sözleşmeler ve Üye 
Devlet uygulamaları

2010 102.000 102.000

İletim şebekesi işleyiş 
düzenlemeleri ve Üye Devlet 
uygulamaları konusunda eğitim

2010 75.000 75.000

Dağıtım şebekesi işleyiş 
düzenlemeleri eğitim ve Üye 
Devlet uygulamaları konusunda 
eğitim

2010 75.000 75.000

Depolama tesislerine üçüncü 
tarafların erişimi ve Üye Devlet 
uygulamaları konusunda eğitim

2010 150.000 150.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 402.000 402.000
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Tablo 15.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı)

Yıl Ulusal 
bütçe

AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Ulusal Petrol Stok Ajansının 
kurulmasına yönelik tesis ve bilgi 
işlem sistemi

2009-2010 4.000.000 4.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Ulusal Petrol Stok Ajansı 2009-2010 1.800.000 1.800.000

- Eğitim

Ulusal Petrol Stok Ajansı
a. Veri Toplama Sistemi Eğitim 
Hizmeti
b. Ajans Çalışma Sistemi Eğitim 
Hizmeti
c. Kriz Eğitim Sistemi
d. Koordineli Eylem Eğitim 
Sistemi
e. Stok Tutma Eğitimi
f. Plan Hazırlama Eğitimi
g. Tatbikatlar

2009-2010 20.000
(a+c+e+g)

60.000
(a+b+c+d+e+f+

g)

80.000

- Danışmanlık

Ulusal Petrol Stok Ajansının 
kurulmasını müteakip diğer ülke 
stok sistemlerinin incelenmesi

2009-2010 30.000 90.000 120.000

- Tercüme

Ulusal Petrol Stok Ajansı (Eğitim 
Bağlantılı Raporların ve Belgelerin 
Tercümesi)

10.000 10.000

- Diğer

Toplam 5.860.000 150.000 6.010.000
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Tablo 14.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Türk Radyonun teknik ve operasyonel 
kapasitesinin geliştirilmesi 
(Tedarik)170 

2007-201
1

700.000 2.100.000 2.800.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

Türk Radyonun teknik ve 
operasyonel kapasitesinin 
geliştirilmesi (Eşleştirme)171 

2007-201
1

250.000 250.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 700.000 2.350.000 3.050.000

170  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Emniyetli Denizler: Türk Radyonun 
Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin Geliştirilmesi - TR 07.02.26” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

171  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Emniyetli Denizler: Türk Radyonun 
Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin Geliştirilmesi - TR 07.02.26” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 14.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Denizcilik Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Belirlenecek liman ve deniz 
alanlarında gemi kaynaklı hava 
kirliliğinin sürekli ölçümü ve 
izlenmesi için sistem oluşturulması

2011-2012 1.000.000 3.000.000 4.000.000

Gemi kaynaklı hava kirliliğinin 
sürekli izlenmesi kapsamında bilgi 
sistemi ve veri tabanı oluşturulması

2011-2012 250.000 750.000 1.000.000

Gemiadamı bilgi sistemi ve veri 
tabanı oluşturulması

2009-2010 250.000 750.000 1.000.000

OPRC Sözleşmesi ve AB’nin 
2850/2000 sayılı kararı gereği uluslar 
arası ve bölgesel işbirliği 
ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı 
ulusal bilgi sistemleri ve veri tabanları 
hazırlanması ve bölgesel ve uluslar 
arası sistemleri bağlantılarının 
oluşturulması

2009-2010 500.000 1.500.000 2.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Gemi kaynaklı deniz kirliliği ile 
ilgili uluslararası mevzuat, ulusal 
mevzuat ve uygulamalar 
konusunda tüm taraflara eğitim ve 
seminerler

2011-2012 500.000 500.000

Ulusal ve uluslararası gemiadamı 
mevzuat ve uygulamaları 
konusunda tüm taraflara eğitim ve 
seminerler

2009-2010 200.000 200.000

Gemiadamı bilgi sistemi ve veri 
tabanının kullanılması konusunda 
tüm taraflara eğitim ve seminerler

2009-2010 100.000 100.000

Erika ve Prestij kazalarındaki 
deneyimlerin ilgili kamu ve özel 
kuruluşlar personeline aktarılması 
için eğitim ve seminerler

2009-2010 1.000.000 1.000.000
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Tablo 14.2.3.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Denizcilik Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

FAL Sözleşmesi ve ulusal 
mevzuatın uygulanması konusunda 
tüm taraflara eğitim ve seminerler

2011-2012 300.000 300.000

- Danışmanlık

Türk denizlerinde gemi kaynaklı 
hava kirlenmesinin bölge, gemi 
cinsi, deniz trafiği, emisyon cinsi 
ve çevreye etkilerinin geleceğe 
yönelik eğilim temelinde analizi, 
bölgesel emisyon miktarlarının 
belirlenmesi, limanlarda gemi 
kaynaklı kirlenmenin belirlenmesi, 
ilgili uluslararası sözleşmelerin, 
IMO kural ve tavsiyelerinin ve AB 
müktesebatının uygulanması ve iyi 
çevre durumu temelinde hava 
kalitesinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için düzenleyici etki 
analizi yapılması konusunda 
danışmanlık hizmeti

2011-2012 1.500.000 1.500.000

Türk ve AB deniz ticaret filolarının 
gemiadamı ihtiyaçlarının 
karşılanması ve kaliteli gemiadamı 
yetiştirilmesi amacıyla denizcilik 
eğitimi master planı hazırlanması 
için danışmanlık hizmeti

2009-2010 1.000.000 1.000.000
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Tablo 14.2.3.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Denizcilik Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Aşağıdaki konularda danışmanlık 
hizmeti alınması;
- Ciddi petrol kazalarında tazmin 
ve diğer idari ve destekleyici 
faaliyetler ile ilgili ulusal 
mevzuatın analizi, AB üyesi 
ülkelerden iyi örneklerle 
karşılaştırılması, açıklıkların 
belirlenmesi ve geliştirilmesi için 
gerekli mevzuat taslaklarının 
hazırlanması 
- Ciddi petrol kirliliği kazalarında 
tazmin yükümlülükleri ve diğer 
idari ve destekleyici faaliyetlerin 
etkin uygulanması için uygulama 
rehberleri hazırlanması 
- İlgili kamu kuruluşlarının konu 
ile ilgili yapılarının ve görev 
tanımlarının analizi, AB üyesi 
ülkelerden iyi örneklerle 
karşılaştırılması ve ideal duruma 
ulaşmak için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi

2009-2010 1.500.000 1.500.000

Türk limanlarında deniz trafiğinin 
kolaylaştırılması için gerekli 
faaliyetlerin yapılmasında 
danışmanlık hizmeti

2011-2012 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 2.000.000 13.100.000 15.100.000
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Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli 
olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık 
Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika beyanatının ilgili hüküm ve 
şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 14.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2150/2005/AT 
sayılı Tüzük

Hava Sahasının 
Esnek Kullanımı 
İçin Ortak Kurallar 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme

Hava sahasının esnek kullanımı için 
temel kuralların belirlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 730/2006/AT sayılı 
Tüzük

Hava Sahası 
Sınıflandırması 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme

Hava sahası sınıflandırılması ve FL 195 
üzerinde görerek uçuş kurallarına göre 
yapılacak uçuşlar ile ilgili temel 
kuralların belirlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

3 95/93/AET sayılı 
Tüzük

Slot Uygulama 
Prensipleri 
Yönetmeliği

Slot Uygulama Prensipleri Talimatının 
yönetmelik haline dönüştürülmesi.

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

4 2096/2005/AT 
sayılı Tüzük

Hava Seyrüsefer 
Hizmetlerinin 
Sağlanması için 
Ortak Gerekler 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme

Hava seyrüsefer hizmetlerinin 
sağlanmasında ortak kuralların 
belirlenmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır
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Tablo 14.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 549/2004/AT sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
Çerçeve Tüzüğüne 
uyum amaçlı 
düzenleme

Tek Avrupa Semasının 
oluşturulabilmesi için gerekli yasal 
çerçevenin oluşturulması 

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

6 550/2004/AT sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
- Hizmet Sağlama 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme

Tek Avrupa Semasında hava seyrüsefer 
hizmetleri sağlanması ile ilgili yasal 
çerçevenin oluşturulması  

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

7 551/2004/AT sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
- Hava Sahası 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme

Tek Avrupa Semasında hava sahasının 
düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili 
yasal çerçevenin oluşturulması 

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

8 552/2004/AT sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
- Avrupa Hava 
Trafik Yönetim Ağı 
Birlikte İşlerlik 
Tüzüğüne uyum 
amaçlı düzenleme 

Avrupa Hava Trafik Yönetim Ağının 
Birlikte İşlerliğinin sağlanması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır
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Tablo 14.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

9 2042/2003/AT 
sayılı Tüzük’ün 
ekinde yer alan 
PART M

Ticari Hava Taşıma 
İşletmeleri Bakım 
Sistemi 
Yönetmeliği (SHY-
M Rev.1)

Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin 
bakım sisteminin EASA standartlarında 
düzenlenmesi ve PART-M’e uygun 
olarak Türk tescilinde bulunan sivil 
hava araçlarının teknik açıdan 
uçabilirlik kontrolünün yapılması.

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

10 96/67/AT sayılı 
Direktif

Havaalanları Yer 
Hizmetleri 
Yönetmeliği 
(SHY-22)172 

Yer Hizmetleri piyasasına giriş koşuları 
ve hizmet standartlarının düzenlenmesi

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

11 261/2004/AT sayılı 
Tüzük

Yolcu Hakları 
Talimatı173 

Yolcu mağduriyetiyle ilgili 
düzenlemelerin yapılması

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

12 2299/89/AET sayılı 
Tüzük

Bilgisayarlı 
Rezervasyon 
Sistemleri Talimatı

Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin 
işletilmesine yönelik kuralların 
düzenlenmesi

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2010

13 1107/2006/EC 
sayılı Tüzük

Hava Yoluyla 
Taşınan Engelli ve 
Hareket Kabiliyeti 
Kısıtlı Kişilerin 
Haklarına İlişkin 
Yönetmelik

Hava yoluyla taşınan engelli ve hareket 
kabiliyeti kısıtlı kişilerin haklarına 
ilişkin düzenleme yapılması

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

14 2004/36/AT sayılı 
Direktif174 

Yerli ve Yabancı 
Hava Araçlarının 
Emniyet 
Değerlendirmesi 
Yönetmeliği

Yerli ve Yabancı Hava Araçlarının 
Emniyet Değerlendirmesi

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

172  “Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi” 
altında da yer almaktadır.

173  “Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve 
uygulama kapasitesinin sağlanması” altında da yer almaktadır.

174  2004/36/AT sayılı Direktif, 216/2008/AT sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, Tüzüğün 69 (5) 
maddesi kapsamında hazırlanmaktadır.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    176 



Tablo 14.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

15 1032/2006 sayılı 
Tüzük

Hava Trafik 
Kontrol Üniteleri 
Arasında Uçuşların 
Bildirimi, 
Koordinasyonu ve 
Transferi Amacıyla 
Uçuş Bilgisinin 
Değişimi için 
Otomatik Sistem 
Gerekliliklerine 
ilişkin Yönetmelik

Hava trafik kontrol üniteleri arasında 
uçuşların bildirimi, koordinasyonu ve 
transferi amacıyla uçuş bilgisinin 
değişimi için otomatik sistem 
gerekliliklerine ilişkin düzenleme 
yapılması 

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

16 1033/2006 sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
için uçuş öncesi 
safhada uçuş 
planları için 
prosedürler üzerine 
gerekliliklere 
ilişkin yönetmelik

Tek Avrupa Seması için uçuş öncesi 
safhada uçuş planları için 
prosedürler üzerine gerekliliklere 
ilişkin düzenleme yapılması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

17 1794/2006 sayılı 
Tüzük

Hava seyrüsefer 
hizmetleri için 
genel ücretlendirme 
yönetmeliği

Hava seyrüsefer hizmetleri içim ortak 
ücretlendirme planlarının geliştirilmesi.

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır 

18 633/2007 sayılı 
Tüzük

Hava Trafik 
Kontrol Üniteleri 
Arasında Uçuşların 
Bildirimi, 
Koordinasyonu ve 
Transferi Amacıyla 
Kullanılan Uçuş 
Mesajı Transfer 
Protokolünü 
Uygulama 
Gerekliliklerine 
ilişkin Yönetmelik

Hava trafik kontrol üniteleri arasında 
uçuşların bildirimi, koordinasyonu ve 
transferi amacıyla kullanılan uçuş 
mesajı transfer protokolünü uygulama 
gerekliliklerine ilişkin düzenleme 
yapılması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

19 1265/2007 sayılı 
Tüzük

Tek Avrupa Seması 
için Hava – Yer Ses 
Kanal Aralığı 
Gerekliliklerine 
ilişkin Yönetmelik

Tek Avrupa Seması için hava – yer ses 
kanal aralığı gerekliliklerine ilişkin 
düzenleme yapılması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası
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Tablo 14.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

20 1315/2007 sayılı 
Tüzük

Hava Trafik 
Yönetiminde 
Emniyet 
Gözetimine ilişkin 
Yönetmelik

Hava trafik yönetiminde emniyet 
gözetimine ilişkin düzenleme yapılması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

21 1321/2007 sayılı 
Tüzük

Sivil Havacılık 
Hadiseleri ile ilgili 
Bilginin Merkezi 
bir Havuzda 
Birleştirilmesi için 
Uygulama 
Kurallarına dair 
Yönetmelik

Sivil havacılık hadiseleri üzerine 
bilginin merkezi bir havuzda 
birleştirilmesi için uygulama kuralları 
oluşturulması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

22 1330/2007 sayılı 
Tüzük

Sivil Havacılık 
Hadiseleri ile ilgili 
Bilginin ilgili 
Partilere dağıtımı 
için Uygulama 
Kurallarına dair 
Yönetmelik

Sivil havacılık hadiseleri üzerine 
bilginin ilgili partilere dağıtımı için 
uygulama kuralları oluşturulması

Ulaştırma 
Bakanlığı
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 14.4 Özellikle karayolu taşımacılığı emniyeti ilgili taşımacılık müktesebatına hukuki 
ve idari uyum çalışmalarının sürdürülmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 14.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 91/439/AET, 
2006/126/AT ve 
92/6/AET sayılı 
Direktifler

2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun

Ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü 
belgeleriyle uyumlaştırılması ve belirli 
araçlara hız sınırlayıcı teknik cihaz 
takılması

İçişleri 
Bakanlığı 
(Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü)

2009

2 561/2006/AT sayılı 
Tüzük.
2006/22/AT sayılı 
Direktif.

Haftalık İş 
Günlerine 
Bölünemeyen 
Çalışma Süreleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Sürücülerin çalışma ve dinlenme 
sürelerinin düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 2000/275/AT sayılı 
Karar
2003/59/AT sayılı 
Direktif 

Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği175 

Ülkemizde sürücülere verilen eğitim ile 
Avrupa Birliğine Üye Devletlerdeki 
sürücü eğitimi arasındaki denkliğin 
sağlanması

Milli Eğitim 
Bakanlığı

2010

4 93/704/AT sayılı 
Karar 

Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Trafik kazalarına ilişkin AB 
standartlarıyla uyumlu veri tabanı 
oluşturulması

İçişleri 
Bakanlığı 
(Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü)

2009

5 96/35/AT ve 
2000/18/AT sayılı 
Direktifler

Tehlikeli 
Maddelerin 
Taşınması 
Hususunda Görevli 
Güvenlik 
Danışmanlarına 
İlişkin Tebliğ176 

Tehlikeli maddelerin taşınmasında olası 
riskleri belirlemek ve bu risklerin 
insanlara ve çevreye zarar vermemesi 
için gerekli önlemlerin alınmasından 
sorumlu olacak güvenlik 
danışmanlarının eğitilmesi, atanması ve 
görevleri ile ilgili usul ve esasların 
belirlenmesi.

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009

175  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

176  31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 
Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince çıkarılacaktır.
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Tablo 14.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 3821/85/AET sayılı 
Tüzük

Karayolu 
Taşımacılığında 
Kullanılan Kayıt 
Cihazları 
Yönetmeliği 

Dijital takograf sisteminin Türkiye’de 
kurulması ve işletilmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2010

7 92/106/AET sayılı 
Direktif 

Kombine Mal 
Taşımacılığı 
Yönetmeliği

Müşteriye daha iyi hizmet vermek için 
kapıdan kapıya ekonomik taşıma 
sunulması, karayollarındaki sıkışıklığı, 
kazaları ve çevre kirliliğinin azaltılması 
ile enerji tasarrufunun sağlanması, 
karayolu, denizyolu ve demiryolu ile 
yapılan taşımacılıkta, taşıma yapan her 
türlü aracın operatör ve sürücülerinin, 
sorumluluk ve yükümlülüklerinin 
belirlenmesi, eğitilmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2011 sonrası

8 2000/30/AT sayılı 
Direktif

Ticari Araçların Yol 
Kenarında Teknik 
Kontrollerinin 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik

Karayolunda seyreden ticari araçların 
teknik denetiminin sağlanarak yol ve 
yolcu güvenliğinin sağlanması, 
taşımacı ve sürücülerin hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarının tespit 
edilmesi

İçişleri 
Bakanlığı 
(Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü 
Ulaştırma 
Bakanlığı

2011 sonrası

9 2411/98/AT sayılı 
Tüzük 

Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

AB uygulamalarına paralel olarak 
araçların plakalarında Ülkemizi 
belirleyen işaretin kullanılması

İçişleri 
Bakanlığı 
(Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü)

2011 sonrası
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Tablo 14.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 2004/54/AT sayılı 
Direktif 

Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 
8/3/2005 tarih ve 
B091TCK1303/720
/0330 sayılı 
Genelgesinde 
Değişiklik

Asgari tünel güvenliği kriterlerine dair 
prensiplerin oluşturulması

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

11 2004/54/AT sayılı 
Direktif 

Tünel İşletme 
Yönergesinde 
Değişiklik

Tünellerin işletilmesine dair yeniden 
yapılanma kapsamında çalışma 
ilkelerinin belirlenmesi

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

12 99/36/AT sayılı 
Direktif

Taşınabilir Basınçlı 
Ekipmanlar 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik177

Taşınabilir basınçlı ekipmanların sahip 
olması gereken şartların AB ile 
uyumlaştırılması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2010

13 1999/62/AT sayılı 
Direktif

Otoyol İşletme 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik

Yeni sistemler ve yapılanmaya göre 
çalışma prensip ve uygulamalarının 
yeniden düzenlenmesi

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

14 2004/52/AT sayılı 
Direktif

Elektronik Ücret 
Toplama 
Sistemlerinin 
Birlikte 
İşletilebilirliğine 
Dair Düzenleme

Elektronik ücret toplama sistemlerinin 
birlikte işletilebilirliğine dair 
prensiplerin oluşturulması

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

15 1999/62/AT sayılı 
Direktif 

İstanbul Boğaziçi 
Köprüsü İşletme 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik

Yeni sistemler ve uygulamalara göre 
çalışma prensiplerinin belirlenmesi

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü

2011 sonrası

177  Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliğinin kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 14.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 3821/85/AET sayılı Tüzük ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin TAIEX kapsamında 
eğitimi

2009

2 99/36/AT sayılı Direktif ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin TAIEX kapsamında 
eğitimi

2009

(Karayolları Genel Müdürlüğü)

3 Tünel güvenliği, yol ücretlendirme ve elektronik ücret toplama sistemleri konularında Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

2009-2011

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

4 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin ilgili AB mevzuatı 
kapsamında yeniden düzenlenmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

2009-2013

(Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü))

5 91/439/AET ve 2003/59/AT sayılı Direktiflere yönelik olarak Karayolları Trafik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesini takiben, uygulanması için 
gerekli hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulması ve sürücü kurslarına ait öğretim 
programlarının hazırlanması

2009

(Ulaştırma Bakanlığı)

6 96/53/AT ve 2002/7/AT sayılı Direktifleri uygulamaya yönelik olarak, ticari araçların ağırlık ve 
boyut ölçümlerini sağlamak üzere Ulaştırma Bakanlığının idari kapasitesinin geliştirilmesi

2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 14.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Karayolları Genel 
Müdürlüğü)

Yıl Ulusal 
bütçe

AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2011 1.200.000 1.200.000

- Danışmanlık 2009-2011 600.000 600.000

- Tercüme

- Diğer 2009-2011 200.000 200.000

Toplam 2.000.000 2.000.000

Tablo 14.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Çalışma Genel Müdürlüğü ve 
Bölge Müdürlüklerinde görevli 
150 personelin eğitimi

2009-2013 40.000 40.000

İş Teftiş Kurulundaki 150 iş 
müfettişinin eğitimi

2009-2013 40.000 40.000

- Danışmanlık

Mevzuatın uyumlaştırması 
sırasında danışmanlık hizmeti 
alınması

2009-2013 100.000 100.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 180.000 180.000
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Tablo 14.4.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Milli Eğitim Bakanlığı 
(Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği, program, teorik sınav 
ve direksiyon sınavı uygulama 
esasları konusunda kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesine 
yönelik eğitim (Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Müdürleri, il/ilçe 
Millî Eğitimi Müdürlüğü ilgili 
personeli, müfettişler ve sınav 
sorumlularının eğitimi)

2009-2012 150.000 300.000 450.000

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmelik ve program hazırlama 
çalışmalarına yönelik eğitim, Üye 
Devletlerdeki uygulamaları 
yerinde görme.

2009 10.000 10.000

- Danışmanlık

Sürücülerin eğitimine yönelik 
program, direksiyon sınavı 
uygulama esasları

2009 1.000 1.000

- Tercüme

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmelik ve program hazırlama 
çalışmalarına yönelik uygulama 
dokümanları

2009 1.000 1.000

- Diğer

Toplam 151.000 311.000 462.000
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FASIL 16 VERGİLENDİRME

Öncelik 16.1 Alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendirmenin 
önemli ölçüde azaltılmasına yönelik uygulanabilir adımların atılması ve bunların dışında 
kalan ayrımcı vergilendirmenin ivedilikle kaldırılması amacıyla, Komisyon’un da kabul ettiği 
ve kilometre taşlarının belirlendiği bir planın sunulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 16.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Alkollü ürünler, 
ithal tütün ve ithal 
sigaraların 
vergilendirilmesine 
ilişkin Eylem Planı

Vergilendirme faslında açılış kriterinin 
karşılanması amacıyla Eylem Planının 
hazırlanması

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 92/84/AET sayılı 
Direktif

ÖTV Oranlarında 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme 
ölçüleri ve oranı ile ilgili düzenlemenin 
yapılması178

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

178  Uyum, Eylem Planı doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
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Öncelik 16.2 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) konusunda, 
özellikle yapıları ve uygulanan oranlar ile ilgili uyumun sürdürülmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 16.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 92/84/AET, 95/59/
AET, 2002/10/AT 
ve 92/79/AET 
sayılı Direktifler

ÖTV Oranlarında 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme 
ölçüleri ve oranı ile ilgili düzenlemenin 
yapılması
Sigaranın vergileme kriterleri ve diğer 
tütün ürünlerindeki tanımlar ile ilgili 
düzenlemenin yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 2003/96/AT, 92/83/
AET ve 92/12/AET 
sayılı Direktifler

ÖTV Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

Petrol ve petrol ürünleri ile diğer enerji 
ürünlerinin vergileme ölçüsü ve 
verginin kapsamına girecek ürünler ile 
ilgili düzenlemenin yapılması
ÖTV’ de vergi antreposu sistemi ve 
vergi erteleme düzenlemelerinin 
uygulanmaya başlanması ile ilgili 
düzenlemenin yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 2006/112/AT, 
91/680/AET, 
92/111/AT, 95/7/AT 
ve 98/80/AT sayılı 
Direktifler

Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

KDV’nin yapısı (ekonomik faaliyet, 
teslim yeri, vergi sorumlusu, vergi 
matrahı gibi) ile ilgili düzenlemenin 
yapılması
Seyahat acentelerinin vergilendirilmesi 
ile ilgili düzenlemenin yapılması
İthalat sırasında KDV alınmasından 
vazgeçilerek mali sınırların kaldırılması 
ile ilgili düzenlemenin yapılması
Yatırım amaçlı altının vergilendirilmesi 
ile ilgili düzenlemenin yapılması
Müşterek bahis, şans ve kumar 
oyunlarında müktesebatla uyumlu 
düzenlemenin yapılması
Küçük işletmelerin vergilendirmesinde 
müktesebatla uyumlu düzenlemenin 
yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

4 94/5/AT sayılı 
Direktif

KDV Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

İkinci el mallar, sanat eserleri ve 
koleksiyon parçalarının 
vergilendirilmesi ile ilgili 
düzenlemenin yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 16.3 Uyumun arttırılması, vergi gelirlerinin toplanmasının iyileştirilmesi ve kayıt dışı 
ekonominin azaltılması amacıyla Bilgi Teknolojisi sektörü de dahil olmak üzere vergi idaresinin 
güçlendirilmesine ve modernizasyonuna devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 16.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 90/434/AET, 
2003/49/AT sayılı 
Direktifler 

Kurumlar Vergisi 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

Birleşme ve bölünmelere ilişkin ülke 
içi ile sınırlı düzenlemelerin AB 
ülkelerindeki şirketlerle yapılacak 
birleşme ve bölünmelere de 
uygulanmak üzere genişletilmesi
Şirketler arası faiz ve gayrimaddi hak 
bedeli (royalty) ödemelerinin 
vergilendirilmesi ile ilgili 
düzenlemenin yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

2 2003/48/AT sayılı 
Direktif

Gelir Vergisi 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

AB ülkelerinde ikamet eden kişilerin 
faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile 
ilgili düzenlemenin yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 2073/2004 ve 
1798/2003 sayılı 
Tüzükler
77/799/AET sayılı 
Direktif

Vergi Usul 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

ÖTV’ye tabi ürünlerin AB içinde 
dolaşımında bilgi değişimine imkân 
sağlanması
AB üyesi devletler arasında KDV ve 
doğrudan vergiler ile ilgili olarak vergi 
idarelerinin karşılıklı yardımlaşmasına 
imkan sağlanması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 16.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Maliye Bakanlığı)

1 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak 
danışmanlık hizmeti alınması

2010-2011

2 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak 
personele eğitim verilmesi

2010-2011

3 Yürürlükteki AB Mevzuatı çerçevesinde yapılması istenilen değişiklikler ile ilgili olarak AB 
ülkelerinin uygulamalarının nasıl olduğunun ilgili ülkelerde incelenmesi

2010-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 16.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 350.000 350.000

- Danışmanlık 2010-2011 100.000 100.000

- Tercüme 2010-2011 50.000 50.000

- Diğer 50.000 50.000

Toplam 550.000 550.000
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Öncelik 16.4 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili mevzuatın, 
özellikle de indirim, muafiyet, istisna, vergi iadeleri ve indirimli oranların uygulanmasıyla 
ilgili olarak, AB müktesebatıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 16.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2006/112/AT sayılı 
Direktif

KDV Oranlarında 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararı  

KDV oranları ile ilgili düzenlemenin 
yapılması

Maliye 
Bakanlığı

2011 sonrası

2 1152/2003/AT 
sayılı Karar
1925/2004, 
2073/2004 ve 
1798/2003 
Tüzükler
77/799/AET sayılı 
Direktif

Vergi Usul 
Kanunundaki 
değişikliğe bağlı 
olarak yapılacak 
idari düzenleme

ÖTV’ ye tabi ürünlerin tam üyelikte AB 
üyesi devletler ve ülke içinde dolaşımı 
ve takibi için bilgisayar sistemi 
(EMCS), Ortak İletişim Ağı (CCN), ve 
Ortak Sistem Ara Yüzü  (CSI) 
CCN/CSI Ağının kurulması
Bilgi değişiminin yetkili birimlerce 
yapılmasının sağlanması için ÖTV ile 
ilgili idari işbirliği alanında diğer 
devletlerle temastan sorumlu merkezi 
irtibat bürosunun (CLO) kurulması
KDV’ de idari işbirliği alanında diğer 
AB üyesi devletlerle idari işbirliğinden 
sorumlu merkezi irtibat bürosunun 
[CLO] kurulması
AB üyesi devletler arasında yapılması 
öngörülen KDV Bilgi Değişim 
Sisteminin (VIES) kurulması ve Ortak 
İletişim Ağı ve Ortak Sistem Ara Yüzü 
(CCN/CSI) Sisteminin kurulup 
işletilmesi için gerekli bilgisayar 
sistemlerinin kurulup çalıştırılması

Maliye 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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FASIL 18 İSTATİSTİK

Öncelik 18.1 ESA 95’e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 18.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye İstatistik Kurumu)

1 ESA 95’e tam uyumun sağlanması doğrultusunda alt yapının güçlendirilmesi 2009-2011

2 Ulusal Hesaplar konusunda danışman desteği, çalışma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri 2009-2011

3 Mevzuatın uygulanması doğrultusunda gerekli organizasyon güncellemesi 2009-2011

(Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü))

4 Genel yönetim kapsamında yer alan tüm kurumların muhasebe verilerinin derlenmesi ve ESA 
95’e uyumlu olarak istatistiksel tabloların hazırlanması amacıyla kapasite geliştirilmesi

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 18.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması179

- Personel

- Eğitim 2009-2010 16.000 160.000 176.000

- Danışmanlık 2009-2010 15.000 150.000 165.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 31.000 310.000 341.000

179  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 
II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 18.2 AB gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik bilgi 
toplanması için metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 18.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Tarım istatistikleri 
Strateji Belgesi 
(2008-2012)

Fasıl kapanış kriterinin yerine 
getirilmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı
Türkiye 
İstatistik 
Kurumu

2009

2 79/65/EEC sayılı 
Tüzük 

Çiftlik Muhasebesi 
Veri Ağının 
Kurulmasına 
Yönelik 
Yönetmelik 

Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı’nın 
kurulmasına yönelik hukuki ve idari 
prosedürler ile pilot çalışmalara ilişkin 
kural ve usullerin belirlenmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 18.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

1 Strateji Belgesinin (2008-2012) uygulaması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının istatistik 
kapasitesinin güçlendirilmesi 

2009-2011

2 Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 pilot ilde kurulması 2008-2009

3 Çiftlik muhasebesi veri ağının uygulanması, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin temini için 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

2010-2012
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Tablo 18.2.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik Kurumu) Yıl

(Türkiye İstatistik Kurumu)

4 AB gereklilikleri doğrultusunda tarım istatistiklerinin sağlanmasına yönelik bilgi toplanması için 
metodolojinin ve örgütsel yapının uyumlaştırılması

2011 sonrası

İstatistiki Çiftçi Kayıt Sisteminin Kurulması ve tamamlanması180 2011 sonrası

Bitkisel üretim istatistiklerinin uyumlulaştırılması 2011 sonrası

Canlı hayvan, et, süt, yumurta istatistiklerinin uyumlulaştırılması 2011 sonrası

Parasal tarım (agro-monetary) istatistiklerinin uyumlulaştırılması 2011 sonrası

Tarımsal İşletmelerin Yapısına ilişkin çalışmanın 2011 Genel Tarım Sayımı kapsamında yapılması 2011

5 Anket uygulanması 2008-2011

Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Anketi 2008-2009

Bağcılık Anketi 181 2009

Tarımsal İşletmelerde Ekonomik Yapı Anketi 2009

Entegre Olmuş İşletmelerde et, süt ve yumurta istatistiklerinin aylık derlenmesi 2011 ve 
sonrası

İstatistiki amaçlı oluşturulacak Çiftçi Kayıtlarının güncelleme çalışması (sürekli)182 2011 ve 
sonrası

Tarımsal İşletmeler Yapı Araştırması 2011

6 Tarım İstatistiklerinin iyileştirilmesi konusunda danışmanlık alınması 2008-2009

7 Personelin eğitimi ve çalışma ziyaretlerine katılım 2008-2009

 

180  Tarımsal işletme kayıtları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak, güncellenecek ve TÜİK gerekli 
katkıyı sağlayacaktır.

181  Bağcılıkla ilgili kayıtlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılının ilk yarısında oluşturulduğu takdirde 
Bağcılık Anketi 2009 yılında yapılacaktır. Aksi durumda bu takvim ertelenebilir

182  Tarımsal işletme kayıtları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak, güncellenecek ve TÜİK gerekli 
katkıyı sağlayacaktır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 18.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 pilot 
ilde kurulması için ekipman alımı183 

2008-2009 160.000 480.000 640.000

Ekipman alımı184 2009-2011 50.000 150.000 200.000

Çiftlik muhasebesi veri ağının 
uygulanması, yaygınlaştırılması ve 
sürdürülebilirliğinin temini için 
ekipman alımı

2010-2012 12.500 37.500 50.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması 

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

Çiftlik muhasebesi veri ağının 9 
pilot ilde kurulmasına yönelik 
eşleştirme185

2008-2009 600.000 600.000

Teknik yardım186 2009-2011 950.150 950.150

Çiftlik muhasebesi veri ağının 
uygulanması, yaygınlaştırılması ve 
sürdürülebilirliğinin temini için 
teknik yardım

2010-2012 195.000 1.755.000 1.950.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 257.500 2.892.650 3.150.150

183  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Kurulumu - TR 06.03.01” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

184  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR 07.02.25” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

185  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Kurulumu - TR 06.03.01” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

186  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR 07.02.25” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 18.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2008-2010 90.480187 188 90.480

- Danışmanlık 2008-2009 405.200189 405.200

- Tercüme

- Diğer

Veri toplama 2008-2009 2.160.000190  578.400191 192 2.738.420

Toplam 2.160.000 1.074.100 3.234.100

 

Öncelik 18.3 İş kayıtlarının oluşturulmasının tamamlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 18.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye İstatistik Kurumu)

1 Türkiye’de İş Kayıtları sisteminin kurulması için kalifiye personel kapasitesinin en kısa zamanda 
arttırılması

2008-2009

2 İş Kayıtları Sisteminde kullanılması düşünülen kurumların, kayıtlarındaki veri kalitesi ve 
standartlarını arttırmaları için çalışmalar yapılması

2008-2009

3 İş Kayıtları grubunun yeniden yapılandırılması 2008-2009

4 İş kayıtları uygulamasının geliştirilerek tamamlanması 2008-2009

187  PHARE 2006 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
188  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 

II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
189  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 

II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
190  Ulusal Bütçe ile yapılacak anketlerin tahmini bütçesidir.
191  PHARE 2006 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
192  PHARE 2005 Çok Yararlananlı İstatistiki İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 18.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2008-2009 500.000 500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması 

- Personel

Uzman yardımcısı (10 kişi) 2008-2009 145.000 145.000

Veri Kontrol Elemanı (30 Kişi) 2008-2009 270.000 270.000

- Eğitim193 2008-2009 50.000 50.000

- Danışmanlık194 2008-2009 110.000 110.000

- Tercüme

- Diğer195 2008-2009 36.000 36.000

Toplam 915.000 196.000 1.111.000

193  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 
II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

194  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 
II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

195  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 
II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 18.4 Verinin zamanında toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla 
TUİK’in koordinatör rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin iyileştirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 18.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye İstatistik Kurumu)

1 Strateji ve kalite yönetimi 2008-2010

Performans değerleme ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alınması 2008-2010

Performans değerleme ve yönetimi konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri 2008-2010

Toplam kalite yönetimi  konusunda danışmanlık hizmeti alınması 2008-2010

Toplam kalite yönetimi  konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri 2008-2010

Stratejik yönetim konusunda çalışma ziyaretleri 2008-2010

2 Resmi İstatistik Programı 2008-2010

Çok yıllı Resmi İstatistik Programı ve ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ile olan koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve izlemeye yönelik mekanizmaların geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti 
alınması

2008-2010

Resmi İstatistik Programı konusunda eğitim ve çalışma ziyaretleri 2008-2010

3 Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı faaliyetleri (Eğitim ve Danışmanlık) 2008-2009

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla, 
istatistiki ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında bilgi düzeyinin arttırılması için, 
eğitim, çalışma ziyaretleri ve danışmanlık hizmetlerinin alınması

2008-2009

Avrupa Birliği müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullanılan yöntemler ve sürecin AB üyesi 
Ulusal İstatistik Ofislerindeki uygulamaları ile ilgili eğitim, çalışma ziyaretleri ve danışmanlık 
hizmeti alınması

2008-2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 18.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması196

- Personel

Uzman Yardımcısı (4 kişi) 2008-2010 89.568 89.568

- Eğitim

Performans değerleme ve yönetimi 
konusunda eğitim

2008-2010 3.000 12.000 15.000

Toplam kalite yönetimi konusunda 
eğitim

2008-2010 5.000 12.000 17.000

Resmi İstatistik Programına ilişkin 
eğitim

2008-2010 20.000 20.000

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
örgütler tarafından finanse edilen 
projeler aracılığıyla, istatistiki ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
konusunda eğitim

2008-2009 30.000 30.000

Avrupa Birliği müzakere sürecinde 
geçerli kurallar, kullanılan 
yöntemler ve sürecin AB üyesi 
Ulusal İstatistik Ofislerindeki 
uygulamaları ile ilgili eğitim

2008-2009 70.000 70.000

- Danışmanlık

Performans değerleme ve 
yönetimine ilişkin danışmanlık

2008-2010 4.000 18.000 22.000

Toplam kalite yönetimine ilişkin 
danışmanlık

2008-2010 8.000 12.000 20.000

Resmi İstatistik Programına ilişkin 
danışmanlık

2008-2010 15.000 15.000

196  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi – 
II - TR 05-03.16” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 18.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası 
örgütler tarafından finanse edilen 
projeler aracılığıyla, istatistiki ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
konusunda danışmanlık

2008-2009 10.000 10.000

Avrupa Birliği müzakere sürecinde 
geçerli kurallar, kullanılan 
yöntemler ve sürecin AB üyesi 
Ulusal İstatistik Ofislerindeki 
uygulamaları ile ilgili danışmanlık

2008-2009 15.000 15.000

- Tercüme

Toplam kalite yönetimine ilişkin 
dokümanların tercümesi

2008-2010 750 3.000 3.750

Stratejik yönetime ilişkin 
dokümanların tercümesi

2008-2010 500 1.200 1.700

- Diğer

Performans değerleme ve 
yönetimine ilişkin çalışma 
ziyaretleri, seminerler vb.

2008-2010 10.000 15.000 25.000

Toplam kalite yönetimine ilişkin 
çalışma ziyaretleri, seminerler vb.

2008-2010 15.000 22.500 37.500

Stratejik yönetime ilişkin çalışma 
ziyaretleri, seminer vb. 

2008-2010 6.000 20.000 26.000

Resmi İstatistik Programına ilişkin 
çalışma ziyaretleri, seminer vb.

2008-2010 22.500 22.500

Toplam 141.818 298.200 440.018
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Tablo 18.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Türkiye İstatistik 
Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim197 2008-2011 3.401.334 3.401.334

- Danışmanlık198 2008-2011 5.200.000 5.200.000

- Tercüme

- Diğer (Veri Toplama) 2008-2010 925.000 925.000

Toplam 9.526.334 9.526.334

 

197  2009 yılı için gösterilen rakamlar Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı ve PHARE Çok-Yararlananlı 
İstatistik İşbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmış bütçe tutarlarıdır. 2010 ve 
2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür faaliyetler için tahmini 
tutarlardır.

198  2009 yılı için gösterilen rakamlar Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi Programı ve PHARE Çok-Yararlananlı 
İstatistik İşbirliği Programı kapsamında halen yürütülmekte olan faaliyetler için ayrılmış bütçe tutarlarıdır. 2010 ve 
2011 yılları için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde aynı tür faaliyetler için tahmini 
tutarlardır.
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FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların 
tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde, etkili bir sosyal 
diyalog için koşulların oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 19.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

2821 sayılı 
Sendikalar 
Kanununu ile 2822 
sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

2821 sayılı Sendikalar Kanununun ve 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun sendikal 
özgürlükleri artıracak biçimde yeniden 
düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

2 87, 98 ve 151 sayılı 
ILO Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

4688 sayılı Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Kamu görevlilerine tanınan sendikal 
özgürlükleri arttıracak biçimde 
Kanunun yeniden düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı
Devlet 
Personel 
Başkanlığı

2009

3 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

İşkolları Tüzüğü199 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununda yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda düzenleme 
yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

4 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

İşçi ve İşveren 
Sendika ve 
Konfederasyonların
ın Denetimine 
İlişkin Tüzük200 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununda yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda düzenleme 
yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

5 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

Toplu İş 
Sözleşmesi 
Yapacak Yetkili 
Sendikanın Tespiti 
ile İlgili Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik201 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununda yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda düzenleme 
yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

199  Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

200  Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

201  Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 19.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

Hakeme ve Resmi 
Arabulucuya 
Başvurma 
Yönetmeliği202 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununda yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda düzenleme 
yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

7 87 ve 98 sayılı ILO 
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal 
Şartı

Grev ve Lokavt 
Halinde Alınacak 
Tedbirlere İlişkin 
Yönetmelik203 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununda yapılacak 
değişiklikler doğrultusunda düzenleme 
yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 19.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü))

1 Sendikal hakların geliştirilmesi konusunda görevli olan Çalışma Genel Müdürlüğüne bağlı Daire 
Başkanlıklarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

2009

202  Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

203  Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 19.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

2821, 2822 ve 4688 sayılı 
Kanunların ve ilgili 
yönetmeliklerin ILO ve AB 
normlarına uygun hale getirilmesi 
için yapılacak düzenlemeler ve bu 
düzenlemeler ve uygulanmaları 
konusunda Çalışma Genel 
Müdürlüğü personeli ile sosyal 
tarafların eğitimi

2009 10.000 10.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 10.000 10.000

Öncelik 19.2 Türkiye’deki kayıtdışı çalışmayla ilgili bir analiz yapılması ve müktesebatın tüm iş 
gücünü kapsayacak şekilde uygulanması için genel bir eylem planı çerçevesinde bu problemi 
çözmek için bir plan tasarlanması

Fasıl açılış kriterinin yerine getirilmesi amacıyla 2009 yılında tamamlanması öngörülen eylem planı 
kapsamında ele alınacaktır.

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    202 



Öncelik 19.3 Ortak Sosyal İçerme Belgesi (JIM) ve İstihdam Politikası Öncelikleri Ortak 
Değerlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili çalışmaların bitirilmesi ve her iki izleme sürecinin aktif 
olarak uygulanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. Ancak, 
Avrupa Sosyal İçerme Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisine karşılık gelmek üzere, Ortak Sosyal 
İçerme Belgesi  (JIM) ve İstihdam Politikası  Öncelikleri  Ortak Değerlendirme Belgesinin  (JAP) 
hazırlıklarının,  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  tarafından  2009  yılında  tamamlanması 
öngörülmektedir.  

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu  öncelik  altında,  bu  aşamada  herhangi  bir  kurumsal  yapılanma  tedbiri  öngörülmemektedir. 
Ancak,  JIM  ve  JAP  izleme  süreçlerinin  aktif  olarak  uygulanması  için  izleme  komitelerinin 
oluşturulması planlanmaktadır.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 19.4 AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasına devam edilmesi ve iş teftiş de dahil 
olmak üzere, ilgili idari ve uygulayıcı yapıların sosyal ortaklarla işbirliği içinde 
güçlendirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 19.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2000/79/AT sayılı 
Direktif

Hava İş Kanunu Hava taşıma işlerinde çalışanların 
çalışma koşullarının özel bir yasa ile 
düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009-2010

2 2000/79/AT sayılı 
Direktif

Uçucu Personelin 
Dinlenme ve 
Günlük 
İhtiyaçlarına Uygun 
Olarak, Gündelikler 
ile Konaklamaya 
İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında 
Yönetmelik204 

Hava taşıma işlerinde çalışanların 
çalışma koşullarının düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2010

3 2000/79/AT sayılı 
Direktif

Uçucu Personelin 
Uçuş Süresi, Uçuş 
Görev Süresi, 
İstirahat Süresi ve 
Tıbbi Kontrol 
Sürelerine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelik205 

Hava taşıma işlerinde çalışanların 
çalışma koşullarının düzenlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2010

4 94/33/AT sayılı 
Direktif

4857 sayılı İş 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Kanunun 71 inci maddesine göre 15 
yaşın altındaki çocukların çalıştırılması 
yasaktır. Ancak İş Kanunu çocukların 
çalıştıkları tüm alanları 
kapsamamaktadır. Onsekiz yaşını 
doldurmamış çocukların, sinema, 
tiyatro, müzik, bale, dans gibi güzel 
sanatlar kapsamındaki işlerle sirk, 
radyo, televizyon, film çekimi, 
reklamcılık ve modellik gibi sanatsal 
faaliyetlerde çalıştırılmasına yönelik 
olarak mevzuatımızda gerekli 
düzenlemelerin yapılması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009-2010

204  Hava İş Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
205  Hava İş Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 19.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 182 Sayılı ILO 
Sözleşmesi

Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesi İçin 
Zamana Bağlı 
Politika ve Program 
Çerçevesine Dair 
Başbakanlık 
Genelgesi

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin 
Zamana Bağlı Politika ve Program 
çerçevesinde belirlenen hedef 
gruplardaki çocuk işçiliğinin (sokakta 
çalışma, küçük ve orta büyüklükteki 
işlerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma 
ve tarımda aile işleri dışında gezici ve 
mevsimlik tarım işlerinde çalışma) 10 
yıllık bir süre içerisinde, bütüncül, 
katılımcı ve çok taraflı yaklaşımlarla 
önlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

6 89/391/AET sayılı 
Direktif

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Kanunu206

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB 
mevzuatına uyum sağlanması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı
Devlet 
Personel 
Başkanlığı

2009

7 2004/40/AT sayılı 
Direktif

Çalışanların Sağlık 
ve Güvenliklerinin 
Elektromanyetik 
Alan 
Maruziyetinden 
Kaynaklanan 
Risklere Karşı 
Korunması 
Hakkında 
Yönetmelik

Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin 
Fiziksel Faktörlere Maruziyetten 
Korunmasına İlişkin AB Direktifine 
uyum sağlanması

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2011 sonrası

206  İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğüne bağlı olarak çıkarılmış olan yönetmeliklerin dayanak maddeleri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği  Kanunu kabul edildiğinde, 2009 yılında değiştirilecektir. Söz konusu yönetmelikler ve ilgili  oldukları 
direktifler  şunlardır:  Güvenlik  ve  Sağlık  İşaretleri  Yönetmeliği  (92/58/AET,  2007/30/AT),  Ekranlı  Araçlarla 
Çalışmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri  Yönetmeliği  (90/270/AET,  2007/30/AT),  Gürültü  Yönetmeliği 
(2003/10/AT,  2007/30/AT),  Titreşim Yönetmeliği  (2002/44/AT,  2007/30/AT),  Yapı  İşlerinde  Sağlık  ve  Güvenlik 
Yönetmeliği (92/57/AET, 2007/30/AT), Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik (98/24/AT,  2000/39/AT, 2006/15/AT, 2007/30/AT ), Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/AT, 2007/30/AT), Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (2004/37/AT), Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik (83/477/AET, 91/382/AT, 98/24/AT, 2003/18/AT, 2007/30/AT), İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemlerine  İlişkin  Yönetmelik  (89/654/AET,  2007/30/AT),  İş  Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (89/655/AET, 2001/45/AT, 2007/30/AT), Kişisel 
Koruyucu  Donanımların  İşyerinde  Kullanılması  Hakkında  Yönetmelik  (89/656/AET,  2007/30/AT),  Elle  Taşıma 
İşleri  Hakkında  Yönetmelik  (90/269/AET,  2007/30/AT),  Yeraltı  ve  Yerüstü  Maden  İşletmelerinde  Sağlık  ve 
Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/104/AET, 2007/30/AT), Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/91/AET, 2007/30/AT), Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında Yönetmelik (91/383/AET, 2007/30/AT), Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 
Hakkında  Yönetmelik  (2000/54/AT),  Balıkçı  Gemilerinde  Yapılan  Çalışmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik (93/103/AT, 2007/30/AT), Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  (92/85/AET, 2007/30/AT).
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Tablo 19.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

8 2006/25/AT sayılı 
Direktif

Optik Radyasyon 
Yönetmeliği

İşyerlerinde çalışanların maruz kaldığı 
yapay radyasyondan korunmak için 
asgari sağlık ve güvenlik şartlarının 
belirlenmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2011 sonrası

9 90/270/AET, 
89/656/AET, 
89/391/AET, 
89/655/AET, 
91/383/AET ve 
92/85/AET sayılı 
Direktifler

Kamu 
Görevlilerinin İş 
Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin 
Yönetmelikler207

Kamu görevlilerinin iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren gerekli olan 
ikincil düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi

Devlet 
Personel 
Başkanlığı

2009

10 98/59/AT, 2001/23/
AT, 91/533/AET, 
97/81/AT, 2003/88/
AT, 99/70/AT, 
99/63/AT, 
96/71/AT, 2002/74/
AT, 2001/86/AT, 
2003/72/AT, 
2002/14/AT, 94/45/
AT, 2002/15/AT, 
2005/47/AT, 
91/383/AET, 
99/95/AT, 80/987/
AET, 2006/54/AT, 
2004/113/AT, 
86/613/AET 
2000/78/AT ve 
2000/43/AT sayılı 
Direktifler

Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun208 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu, sosyal politika ve istihdam 
alanında yer alan AB müktesebatı 
dikkate alınarak hazırlanmış olsa da, 
gerek bu Kanunda ve gerekse Devlet 
Memurları Kanunu, Deniz İş Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun 
gibi kanunlarda halen değişiklik 
yapılması

Bununla birlikte 4857 sayılı Kanunun 
kabulünden sonra AB mevzuatının bir 
kısmında değişiklikler yapılmıştır.

Bunlardan ayrı olarak sosyal politika ve 
istihdam alanında düzenleme yapan 
kanunların da değişen koşullara göre 
revizyon ihtiyacı vardır. Sosyal Politika 
ve İstihdam alanında halen uyum 
sağlanamamış olan hususlarda 
hazırlanacak eylem planı çerçevesinde 
gerçekleştirecek düzenlemeleri içeren 
bir pakettir.

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2011 sonrası

207  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
208  Sosyal uyum paketi şeklinde çıkarılacaktır.
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Tablo 19.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

11 98/59/AT, 2001/23/
AT, 91/533/AET, 
97/81/AT, 2003/88/
AT, 99/70/AT, 
99/63/AT, 
96/71/AT, 2002/74/
AT, 2001/86/AT, 
2003/72/AT, 
2002/14/AT, 94/45/
AT, 2002/15/AT, 
2005/47/AT, 
91/383/AET, 
99/95/AT, 80/987/
AET, 2006/54/AT, 
2004/113/AT, 
86/613/AET 
2000/78/AT ve 
2000/43/AT sayılı 
Direktifler

Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanunun 
uygulanmasına 
ilişkin 
yönetmelikler209 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanunu, sosyal politika ve istihdam 
alanında yer alan AB müktesebatı 
dikkate alınarak hazırlanmış olsa da, 
gerek bu Kanunda ve gerekse Devlet 
Memurları Kanunu, Deniz İş Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun 
gibi kanunlarda halen değişiklik 
yapılması

Bununla birlikte 4857 sayılı Kanunun 
kabulünden sonra AB mevzuatının bir 
kısmında değişiklikler yapılmıştır. 
Bunlardan ayrı olarak sosyal politika ve 
istihdam alanında düzenleme yapan 
kanunların da değişen koşullara göre 
revizyon ihtiyacı vardır.

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2011 sonrası

12 96/34/AT ve 92/85/
AET sayılı 
Direktifler

Devlet Memurları 
Kanunu ve İş 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun 

Doğum nedeniyle verilen ücretsiz iznin 
anne ve baba arasında paylaşılmasıyla 
ebeveyn izni oluşturulması

Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürlüğü

2009

209  Sosyal uyum paketi şeklindeki "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 19.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü))

1 Çalışma Genel Müdürlüğünün ve bölge müdürlüklerinin iş hukuku mevzuatının uygulanmasını 
etkin bir biçimde izleyebilmesi ve bundan sonra uyumlaştırılacak mevzuat ile ilgili çalışmaları 
sürdürebilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

2009-2010

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı))

2 İş Hukuku alanında iç hukukumuza aktarılan AB müktesebatının uygulanmasına katkıda 
bulunmayı sağlamak üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın etkin ve sürekli teftiş yapmadaki 
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

2009-2011

3 118 adet iş müfettişi yardımcısı alınması 2009

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü))

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün kapasitesinin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
uygulanması konusunda güçlendirilmesi (optik radyasyon alanında uygulamanın sağlanması210, 
bölge laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
uygulanmasının teşvik edilmesi)

2009-2011

(Adalet Bakanlığı)

5 İş mahkemelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni iş mahkemeleri kurulması 2009-2010

210  Bu alanda, Optik Radyasyon Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra, bir projenin uygulamaya konması 
planlanmaktadır, ancak projenin bütçesi daha sonra belirleneceğinden, finansman ihtiyacı ve kaynakları bölümünde 
söz konusu proje hakkında bilgiye yer verilmemiştir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 19.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal 
bütçe

AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Çalışma Genel Müdürlüğüne 3 
mütercim atanması

2009-2010 90.000 90.000

Çalışma Genel Müdürlüğüne 10 
çalışma uzman yardımcısı alınması

2009-2010 360.000 360.000

- Eğitim

Çalışma Genel Müdürlüğü ve 
Bölge Müdürlüklerinde görevli 
1100 personelin ilgili AB mevzuatı 
hakkında eğitimi

2009-2010 20.000 170.000 190.000

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan 
Çocuklar Biriminin, çalışan 
gençlerin işyerinde korunması 
(94/33/AT sayılı Direktif) hakkında 
eğitilmesi

2009-2010 4.000 4.000

- Danışmanlık

AB iş hukuku, cinsiyet eşitliği ve 
ayrımcılıkla mücadele hakkındaki 
mevzuatın uyumlaştırılması 
sırasında danışmanlık hizmeti 
alınması

2009-2010 300.000 300.000

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan 
Çocuklar Birimine,  çalışan 
gençlerin işyerinde korunması 
(94/33/AT sayılı Direktif) hakkında 
danışmanlık hizmeti verilmesi

2009-2010 6.000 6.000

- Tercüme
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Tablo 19.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Diğer

Sosyal politika ve istihdam 
alanında bilgilendirmeye yönelik 
kitap, bülten, broşür vs. giderleri

2009-2010 50.000 50.000

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan 
Çocuklar Biriminin düzenleyeceği 
seminere ilişkin giderler

2009-2010 1.000 1.000

Çalışma hayatında toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi211 

2009-2011 50.000 950.000 1.000.000

Toplam 520.000 1.481.000 2.001.000

Tablo 19.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

İş teftiş sisteminin 
güçlendirilmesi212 

2008-2009 74.880 1.300.000 1.374.880

Toplam 74.880 1.300.000 1.374.880

211  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Geliştirilmesi- TR 080 218” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

212  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “İş Teftiş Sisteminin Güçlendirilmesi- TR 
0603.10” konulu eşleştirme projesi kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 19.4.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

İşyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin iyileştirilmesi213 

2009-2011 143.000 3.932.000 4.075.000

İş sağlığı ve güvenliği bölgesel 
laboratuvarlarının geliştirilmesi 
(İSGÜM)214

2009-2011 1.800.000 1.800.000

Toplam 143.000 5.732.000 5.875.000

213  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
İyileştirilmesi - TR 0702.20”konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

214  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel 
Laboratuvarlarının Geliştirilmesi - TR 0702.21” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 19.4.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Kurulması planlanan toplam 76 yeni 
iş mahkemesi için hakim odası, 
duruşma salonu ve kalem tefriş gideri

2009-2010 1.500.000 1.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Kurulması planlanan toplam 76 
yeni iş mahkemesinin her birine bir 
hakim, üç katip, bir yazı işleri 
müdürü ve bir mübaşirin alınması

2009-2010 30.000.000 30.000.000

- Eğitim

Hakimlerin eğitimi 2009-2010 150.000 150.000 300.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 31.650.000 150.000 31.800.000

Öncelik 19.5 İşgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme kapasitesinin 
artırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 19.5.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

1 Meslek danışma merkezlerinin Türkiye İş Kurumunun 81 İl Müdürlüğüne yaygınlaştırılması, 
varolanların kapasitelerinin güçlendirilmesi, tüm il müdürlüklerindeki mevcut ve yeni 
oluşturulacak merkezlerin AB standartlarına uyumunun sağlanması

2010-2012

2 Ulusal, sektörel ve yerel düzeyde insan kaynakları gelişimine yönelik tespit, analiz ve planlama 
yapmak üzere 81 Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

2010-2012

3 Yerel düzeyde meslek barometreleri ve işgücü profilleri oluşturularak yerel ve ulusal düzeyde 
işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının politika 
üretme ve işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi

2010-2012
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 19.5.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı)215 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2010-2012 600.000 2.400.000 3.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2012 1.250.000 3.750.000 5.000.000

- Danışmanlık 2010-2012 2.000.000 2.000.000

- Tercüme

- Diğer

Aktif istihdam tedbirleri ve 
Türkiye İş Kurumuna yerel 
düzeyde destek sağlanması216 

2008-2009 4.000.000 16.000.000 20.000.000

Toplam 5.850.000 24.150.000 30.000.000

215  Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA I.Bileşeni) 2009 yılı Programı çerçevesinde 19.5.2 altında yer alan 1., 2. ve 3. 
ihtiyaçları  karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
proje teklifinde bulunulacaktır.

216  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Aktif İstihdam Tedbirleri ve Türkiye İş 
Kurumuna Yerel Düzeyde Destek Sağlanması - TR 0602.03” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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FASIL 20 İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKASI

Öncelik 20.1 Kapsamlı ve güncel bir sanayi stratejisinin kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 20.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Sanayi Stratejisi Fasıl kapanış kriterinin yerine 
getirilmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 20.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için 
idari kapasitenin artırılması;

- Sanayi stratejisi şubesinin, sektör şubelerinin ve iç paydaşların idari kapasitelerinin 
artırılması
- Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu 
birimler kurulması

2009-2011

2 Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi;
- Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu 
birimlerin kapasitesinin geliştirilmesi

2009-2011

3 Sanayi politikası ve stratejisi konusunda kamu ve ilgili paydaşlar (özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları) arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla sektörlere yönelik sanayi 
platformunun geliştirilmesi ve izlenmesi

2009-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 20.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Kurulması öngörülen birim 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
ofis altyapısı ihtiyaçları

2009 300.000 300.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Sektörel şubelerde 
görevlendirilmek üzere 20 sanayi 
uzmanı, sanayi politikası ve 
stratejisi koordinasyonunda 5 
sanayi uzmanı, istatistikçi ve veri 
analizi konusunda çalışmak üzere 
5 uzman

2009 540.000 540.000

- Eğitim

Sanayi stratejisi şubesinin, sektör 
şubelerinin ve iç paydaşların idari 
kapasitelerinin güçlendirilmesine 
yönelik eğitim

2009-2011 80.000 720.000 800.000

Strateji geliştirme, uygulama, 
izleme ve değerlendirme, süreç 
yönetimi, veri analizi konularında 
eğitim

2009-2010 50.000 450.000 500.000

- Danışmanlık

Sanayide durum tespiti amacıyla 
anket tasarımı, uygulanması ve 
değerlendirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması

2009 4.370 39.330 43.700

İyi ülke örnek uygulamalarının 
incelenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması

2009 18.000 162.000 180.000

Mevcut uygulamaların etki 
analizlerinin yapılması konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması

2009 24.000 216.000 240.000

Düzenleyici etki analizlerinin 
yapılması konusunda danışmanlık 
hizmeti alınması

2009 8.000 72.000 80.000
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Tablo 20.1.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Sektörlerin rekabet edebilirlik 
analizlerinin yapılması için 
danışmanlık hizmeti alınması

2009 10.000 90.000 100.000

Strateji geliştirme, uygulama, 
izleme ve değerlendirme sürecinin 
iyileştirilmesi amacıyla izleme ve 
değerlendirme mekanizmaları ile 
izleme ve değerlendirme 
araçlarının geliştirilmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti 
alınması

2009 6.000 54.000 60.000

Sanayi stratejisinin izlenmesi ve 
değerlendirmesi çalışmaları 
esnasında kullanılacak verileri 
toplamak ve analiz etmek 
amacıyla, Sanayi envanterinin 
oluşturulması ile sayısal sanayi 
haritasının oluşturulması 
konusunda hizmet alınması

2009-2011 40.000 360.000 400.000

Sanayi platformunun izlenmesi ve 
çıktıların değerlendirilmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti 
alınması

2009-2011 4.000 36.000 40.000

- Tercüme

Uygulamaya konulacak olan 
politika ve strateji dokümanlarının 
tercüme edilmesi

2009 4.000 36.000 40.000

- Diğer

Sektörel çalışma grupları 
toplantıları
(2 adet, 150-200 kişi)

2009 2.020 199.980 202.000

Gelecek takımı (vizyonerler grubu) 
toplantıları
(2 adet, 60-70 kişi)

2009 4.900 44.100 49.000

Paydaşlar ile toplantılar (2 adet, 
150-200 kişi)

2009 2.020 199.980 202.000

Çalışma sonuçları değerlendirme 
toplantıları (2 adet)

8.000 72.000 80.000

Hazırlanan dokümanların basımı 
ve tanıtımı

2009 20.000 180.000 200.000

Toplam 1.125.310 2.931.390 4.056.700
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FASIL 21 TRANS-AVRUPA AĞLARI

Öncelik 21.1 TINA çalışması kapsamında belirlenen projelere öncelik verilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 21.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Ulaştırma Bakanlığı)

1 Ulaştırma politikası oluşturulması sürecinde; istatistik, modelleme, değerlendirme ve bilgi 
alışverişi konularını yürütmek ve kurumlar arası koordinasyon ile planlama sürecinin etkin 
yönetimini sağlamak üzere, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde istişari “Ulaştırma Koordinasyon 
Birimi”nin kurulması. Ayrıca söz konusu birimin TINA Çalışmasında öngörüldüğü üzere çekirdek 
ağ üzerinde yapılacak yatırımların; proje planlamasının desteklenmesi, karar verme ve izlemenin 
sağlanması fonksiyonlarını da yürütmesi 

2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 21.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 90.000 90.000

- Danışmanlık 2009 60.000 60.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 150.000 150.000
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Öncelik 21.2 Avrupa Topluluğu Trans-Avrupa Ağları Enerji Kılavuz İlkelerinde listelenen 
ortak çıkar projelerine öncelik verilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 21.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ))

1 Türkiye’de sınır ötesi elektrik ticaretinin en etkin AB uygulamaları ile uyumu için koşulların 
güçlendirilmesi 

2009

2 UCTE ile senkron paralel işletim için Türkiye elektrik sistemi frekans kontrol performansının 
rehabilitasyonu 

2009

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

3 Doğal gaz iletim hatları teknik esasları ile şebekelerin birlikte işletilebilirliği konusunda idari 
kapasitenin güçlendirilmesi

2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 21.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (TEİAŞ) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Sınır ötesi elektrik ticareti için 
koşulların güçlendirilmesi217 

2009 1.380.000 1.380.000

Elektrik sistemi frekans kontrol 
performansının rehabilitasyonu218 

2009 2.500.000 2.500.000

Toplam 3.880.000 3.880.000

217  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretinin En Etkin AB Uygulamaları ile Uyumu için Koşulların Güçlendirilmesi- TR.06 IB EY 01”  konulu 
projenin eşleştirme bileşeni kapsamında finanse edilmektedir.

218  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programına sunulan “UCTE ile Senkron Paralel İşletme için Türkiye 
Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performansının Rehabilitasyonu - TR0702.05” konulu proje kapsamında finanse 
edilmektedir.
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Tablo 21.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Transit doğal gaz iletim hatlarının 
tarife metodolojileri ve yatırım 
programları konusunda eğitim

2009-2010 20.000 20.000

Şebekelerin birlikte işlerliği 
konusunda eğitim programı

2009-2010 20.000 20.000

- Danışmanlık 

- Tercüme

- Diğer

Toplam 40.000 40.000
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FASIL 22 BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN 
KOORDİNASYONU

Öncelik 22.1 Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB 
katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, 
programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında 
idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 22.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4587 sayılı Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Katılım sürecinin getirdiği iş yüküne 
bağlı olarak, tam üyelik perspektifi 
çerçevesinde çalışmaların verimli ve 
etkili bir şekilde sürdürülebilmesini ve 
kurumlararası koordinasyonun 
etkinleştirilmesini teminen, üstlendiği 
görevler ile teşkilat yapısı arasında 
uyumun sağlanması amacıyla yeterli 
sayı ve nitelikteki personelin istihdamı 
yoluyla Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin kurumsal kapasite 
ihtiyacının karşılanması 

Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği

2009

2 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

IPA Yapılanmasına 
İlişkin Başbakanlık 
Genelgesi

IPA kapsamında AB fonlarının 
kullanılmasına yönelik programlama, 
uygulama, izleme ve denetlemeye 
ilişkin kuralların düzenlenmesi

Dışişleri 
Bakanlığı
Maliye 
Bakanlığı
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı
Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği
Program 
Otoritesi 
Bakanlıklar

2009
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

3 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

Hazine 
Kontrolörleri 
Kurulu 
Yönetmeliğinin 
Değiştirilmesi

IPA düzenlemesinde yer alan Denetim 
Otoritesi görevlerinin Yönetmelikte yer 
alması 

Hazine 
Müsteşarlığı

2009

4 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı ile Dış 
Ticaret 
Müsteşarlığı 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA düzenlemesinde yer alan “Denetim 
Otoritesi” görevlerine yönelik olarak 
4059 sayılı Kanunun 5/b maddesinin 
değiştirilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2009-2010

5 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

Eş Finansmana 
Yönelik Yasal ve 
Kurumsal 
Düzenleme

AB katılım öncesi yardımlarından katkı 
sağlanan çevre altyapı projelerinin eş 
finansmanı için bir mekanizma ve buna 
dair yasal dayanak oluşturulması

Maliye 
Bakanlığı
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı
Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği
İller Bankası

2009
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4856 sayılı Çevre 
ve Orman 
Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Çevre 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009-2010

7 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009-2010

8 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3143 sayılı Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programının etkin bir şekilde 
yönetilmesi ve uygulanması için 
kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009-2010

9 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3348 sayılı 
Ulaştırma 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Ulaştırma Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Ulaştırma 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

AB mali 
yardımlarının 
kullanılmasına 
yönelik 
düzenlemeler 

AB mali yardımlarının kullanılmasına 
yönelik Bakanlıkların kuruluş 
kanunlarında yapılacak değişikliklerle 
ilişkili olarak uygulama usul ve 
esaslarının düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı219

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı220 
Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı221 
Ulaştırma 
Bakanlığı222 

2010

219  4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

220  3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

221  3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

222  3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 22.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, IPA’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeninin 
yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde çalışacak ilave 
personelin temini ve eğitimi

2009-2010

2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan 
sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin 
temini

2009-2011

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, 
değerlendirilmesi, mali yönetimi ve kontrolünden sorumlu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin 
idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2009-2011

4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve 
Uygulama Merkezinde, Operasyonel Program çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve 
mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve 
nitelikte personelin temini

2009-2011

(Ulaştırma Bakanlığı)

5 Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında ulaştırma sektörüne sağlanacak AB 
fonlarının yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde 
çalışacak ilave personelin temini ve eğitimi

2009-2010

6 Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında Ulaştırma Operasyonel Programı 
çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama 
biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

7 Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında çevre sektörüne sağlanacak 
AB fonlarının yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde 
çalışacak ilave personelin temini ve eğitimi

2009-2010

8 Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında Çevre Operasyonel Programı 
çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama 
biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(İller Bankası)

9 AB katılım öncesi yardımlarından katkı sağlanan çevre alt yapı projelerinin eş finansmanına dair 
bir mekanizma oluşturulması

2009-2010

10 İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2009-2011
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

IPA Sürecinde Program Otoritesi olarak belirlenen Çevre ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kurumsal yapılanma 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansman ihtiyacının ilgili operasyonel programların teknik 
yardım  bileşeninden  karşılanması  öngörülmektedir.  Bununla  birlikte  uygulama  sürecinde  bu 
kapsamda  değerlendirilemeyecek  ihtiyaçlar  için  IPA  I.  Bileşen  altından  finansman  talebi 
olabilecektir.

Tablo 22.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İller Bankası)223 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

- Finanse edilen projelerin izlenmesi, 
muhasebesi ve raporlanması işlerine 
yönelik yazılım temini
- İçmesuyu ve atıksu proje çözümü, 
modelleme, statik hesap, akifer 
parametresi belirlenmesi işlerine 
yönelik yazılım temini

2009-2011 45.000 135.000 - 180.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- IPA eğitimi 
- Proje seçimi ve değerlendirmesi 
eğitimi 
- Finansal yönetim ve kontrol 
eğitimi
- Yatırım projelerinin 
kredilendirilmesi ve ekonomik-
finansal analiz konularında eğitim 
- Atıksu ve içmesuyu sektöründe 
güncel teknolojilerin uygulanması 
ve ilgili AB mevzuatı konularında 
eğitim 
- PRAG-FIDIC eğitimi

2009-2011 94.000 94.000

- Danışmanlık 2009-2011 915.000 915.000

- Tercüme 2009-2011 120.000 120.000

- Diğer

Toplam 45.000 1.264.000 1.309.000

223  “2006 SEI” çerçevesinde yürütülen “İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek” 
konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 22.2 Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, 
idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması 

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 22.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yürürlük 
tarihi

1 1083/2006 sayılı 
Tüzük

Düzey 2 (NUTS II) 
Bölgelerinde 
Kalkınma 
Ajanslarının 
Kurulmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararları

Tüm bölgelerde Ajansların kuruluş 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 
hizmetlerinin başlatılması

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı

2009

2 1083/2006 sayılı 
Tüzük

3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 
İçişleri Bakanlığı 
Planlama 
Uzmanlığı 
Yönetmeliği, İl 
Planlama ve 
Koordinasyon 
Müdürlükleri 
Kuruluş Görev ve 
Çalışma 
Yönetmeliği ile 
ilişkili diğer ikincil 
ve üçüncül 
düzenlemeler

İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüklerinin yetki ve 
kapasitelerinin artırılarak il 
düzeyindeki planlama, programlama, 
koordinasyon ve izleme kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve İl Koordinasyon 
Kurullarının daha etkin çalışmasının 
sağlanması

İçişleri 
Bakanlığı

2009

2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    226 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama


FASIL 22 BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN 
KOORDİNASYONU

Öncelik 22.1 Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak AB 
katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, 
programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında 
idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulmasının pekiştirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 22.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4587 sayılı Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Katılım sürecinin getirdiği iş yüküne 
bağlı olarak, tam üyelik perspektifi 
çerçevesinde çalışmaların verimli ve 
etkili bir şekilde sürdürülebilmesini ve 
kurumlararası koordinasyonun 
etkinleştirilmesini teminen, üstlendiği 
görevler ile teşkilat yapısı arasında 
uyumun sağlanması amacıyla yeterli 
sayı ve nitelikteki personelin istihdamı 
yoluyla Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinin kurumsal kapasite 
ihtiyacının karşılanması 

Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği

2009

2 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

IPA Yapılanmasına 
İlişkin Başbakanlık 
Genelgesi

IPA kapsamında AB fonlarının 
kullanılmasına yönelik programlama, 
uygulama, izleme ve denetlemeye 
ilişkin kuralların düzenlenmesi

Dışişleri 
Bakanlığı
Maliye 
Bakanlığı
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı
Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği
Program 
Otoritesi 
Bakanlıklar

2009
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

3 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

Hazine 
Kontrolörleri 
Kurulu 
Yönetmeliğinin 
Değiştirilmesi

IPA düzenlemesinde yer alan Denetim 
Otoritesi görevlerinin Yönetmelikte yer 
alması 

Hazine 
Müsteşarlığı

2009

4 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı ile Dış 
Ticaret 
Müsteşarlığı 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA düzenlemesinde yer alan “Denetim 
Otoritesi” görevlerine yönelik olarak 
4059 sayılı Kanunun 5/b maddesinin 
değiştirilmesi

Hazine 
Müsteşarlığı

2009-2010

5 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

Eş Finansmana 
Yönelik Yasal ve 
Kurumsal 
Düzenleme

AB katılım öncesi yardımlarından katkı 
sağlanan çevre altyapı projelerinin eş 
finansmanı için bir mekanizma ve buna 
dair yasal dayanak oluşturulması

Maliye 
Bakanlığı
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı
Hazine 
Müsteşarlığı
Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği
İller Bankası

2009
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

4856 sayılı Çevre 
ve Orman 
Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Çevre 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009-2010

7 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3146 sayılı Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009-2010

8 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3143 sayılı Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programının etkin bir şekilde 
yönetilmesi ve uygulanması için 
kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009-2010

9 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

3348 sayılı 
Ulaştırma 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun

IPA kapsamında AB mali 
yardımlarından faydalanabilmek 
amacıyla Ulaştırma Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Ulaştırma 
Operasyonel Programının etkin bir 
şekilde yönetilmesi ve uygulanması 
için kurulan birimlerin hukuki 
dayanaklarının güçlendirilmesi

Ulaştırma 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 22.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

10 1085/2006 ve 
718/2007 sayılı 
Tüzükler

AB mali 
yardımlarının 
kullanılmasına 
yönelik 
düzenlemeler 

AB mali yardımlarının kullanılmasına 
yönelik Bakanlıkların kuruluş 
kanunlarında yapılacak değişikliklerle 
ilişkili olarak uygulama usul ve 
esaslarının düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı224

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı225 
Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı226 
Ulaştırma 
Bakanlığı227 

2010

224  4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

225  3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

226  3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.

227  3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 22.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, IPA’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşeninin 
yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde çalışacak ilave 
personelin temini ve eğitimi

2009-2010

2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan 
sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin 
temini

2009-2011

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, 
değerlendirilmesi, mali yönetimi ve kontrolünden sorumlu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezinin 
idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2009-2011

4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinasyon ve 
Uygulama Merkezinde, Operasyonel Program çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve 
mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve 
nitelikte personelin temini

2009-2011

(Ulaştırma Bakanlığı)

5 Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında ulaştırma sektörüne sağlanacak AB 
fonlarının yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde 
çalışacak ilave personelin temini ve eğitimi

2009-2010

6 Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında Ulaştırma Operasyonel Programı 
çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama 
biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

7 Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında çevre sektörüne sağlanacak 
AB fonlarının yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde 
çalışacak ilave personelin temini ve eğitimi

2009-2010

8 Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında Çevre Operasyonel Programı 
çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama 
biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(İller Bankası)

9 AB katılım öncesi yardımlarından katkı sağlanan çevre alt yapı projelerinin eş finansmanına dair 
bir mekanizma oluşturulması

2009-2010

10 İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2009-2011
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3   Finansman ihtiyacı ve kaynakları  

IPA Sürecinde Program Otoritesi olarak belirlenen Çevre ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kurumsal yapılanma 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansman ihtiyacının ilgili operasyonel programların teknik 
yardım  bileşeninden  karşılanması  öngörülmektedir.  Bununla  birlikte  uygulama  sürecinde  bu 
kapsamda  değerlendirilemeyecek  ihtiyaçlar  için  IPA  I.  Bileşen  altından  finansman  talebi 
olabilecektir.

Tablo 22.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İller Bankası)228 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

- Finanse edilen projelerin izlenmesi, 
muhasebesi ve raporlanması işlerine 
yönelik yazılım temini
- İçmesuyu ve atıksu proje çözümü, 
modelleme, statik hesap, akifer 
parametresi belirlenmesi işlerine 
yönelik yazılım temini

2009-2011 45.000 135.000 - 180.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- IPA eğitimi 
- Proje seçimi ve değerlendirmesi 
eğitimi 
- Finansal yönetim ve kontrol 
eğitimi
- Yatırım projelerinin 
kredilendirilmesi ve ekonomik-
finansal analiz konularında eğitim 
- Atıksu ve içmesuyu sektöründe 
güncel teknolojilerin uygulanması 
ve ilgili AB mevzuatı konularında 
eğitim 
- PRAG-FIDIC eğitimi

2009-2011 94.000 94.000

- Danışmanlık 2009-2011 915.000 915.000

- Tercüme 2009-2011 120.000 120.000

- Diğer

Toplam 45.000 1.264.000 1.309.000

228  “2006 SEI” çerçevesinde yürütülen “İller Bankasının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek” 
konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 22.2 Gelecekte uygulanması muhtemel Topluluk uyum politikasına yönelik olarak, 
idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde artırılması 

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 22.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yürürlük 
tarihi

1 1083/2006 sayılı 
Tüzük

Düzey 2 (NUTS II) 
Bölgelerinde 
Kalkınma 
Ajanslarının 
Kurulmasına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararları

Tüm bölgelerde Ajansların kuruluş 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 
hizmetlerinin başlatılması

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı

2009

2 1083/2006 sayılı 
Tüzük

3152 sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun, 
İçişleri Bakanlığı 
Planlama 
Uzmanlığı 
Yönetmeliği, İl 
Planlama ve 
Koordinasyon 
Müdürlükleri 
Kuruluş Görev ve 
Çalışma 
Yönetmeliği ile 
ilişkili diğer ikincil 
ve üçüncül 
düzenlemeler

İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüklerinin yetki ve 
kapasitelerinin artırılarak il 
düzeyindeki planlama, programlama, 
koordinasyon ve izleme kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve İl Koordinasyon 
Kurullarının daha etkin çalışmasının 
sağlanması

İçişleri 
Bakanlığı

2009

2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    233 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=planlama


FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Avrupa Konseyi 
Bakanlar 
Komitesinin 
R(94)12 sayılı 
Tavsiye Kararı

Türkiye Hâkimler 
ve Savcılar Birliği 
Kanunu229 

Hâkimlik ve savcılık mesleğine mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarının 
karşılanması, meslekî faaliyetlerinin 
kolaylaştırılması, bu mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesinin 
sağlanması

Adalet 
Bakanlığı

2009

2 İdari Yargılama 
Usulü Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun230

Görev ve yetkiye ilişkin konularda yeni 
düzenlemeler getirilmesi, 
uygulamadaki bazı teknik sorunların 
çözülmesi ve yargılama sürecinin 
kısaltılması 

Adalet 
Bakanlığı

2009

3 Genel İdari Usul 
Kanunu231 

İdari işlemlere karşı hangi kuruma 
hangi sürede başvurma veya dava açma 
hakkının bulunduğunun belirtilmesi 
zorunluluğunun getirilmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009

4 Avrupa Konseyinin 
R(86)12 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R(81)7 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R(84)5 sayılı 
Tavsiye Kararı

Hukuk 
Muhakemeleri 
Kanunu

Yargılama sisteminin daha basit hale 
getirilmesi, terim birliğinin sağlanması, 
kanun sistematiği bakımından, 
yargılama akışına uygun, takip edilmesi 
kolay, mantıkî, sade ve basit bir sistem 
getirilmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009

229  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
230  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
231  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
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Tablo 23.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 Avrupa Konseyinin 
R (86) 12 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R (98) 1 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R (99) 19 sayılı 
Tavsiye Kararı,
Avrupa Konseyinin 
R (2002) 10 sayılı 
Hukuki Konularda 
Uzlaşma Kararı

Hukuk 
Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk 
Kanunu232

Yargının üzerindeki yükün 
hafifletilmesi, uyuşmazlıkların en az 
giderle çözümlenmesi ve tarafların 
mahkeme ortamı dışında “onarıcı 
adalet” ilkesine uygun olarak daha 
barışçıl ve uzlaşmacı şekilde tatmininin 
sağlanması

Yargı reformunun bir gereği olarak; 
davaların hızlı, basit, en az giderle ve 
etkin bir biçimde görülmesine imkân 
tanınacak biçimde ve bir kısım 
uyuşmazlıkların çekişmeli yargı 
şeklinde mahkemelere intikali yerine 
nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi 
yöntemlerle çözümünün sağlanması 

Adalet 
Bakanlığı

2009

6 Avrupa Konseyinin 
R (86) 12 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R (98) 1 sayılı 
Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyinin 
R (99) 19 sayılı 
Tavsiye Kararı,
Avrupa Konseyinin 
R (2002) 10 sayılı 
Hukuki Konularda 
Uzlaşma Kararı

Çekişmesiz Yargı 
ve Alternatif 
Uyuşmazlık Çözüm 
Yollarına İlişkin 
Kanun233

Yargı reformu çerçevesinde olmak 
üzere; davaların hızlı, basit, en az 
giderle ve etkin bir biçimde 
görülmesine imkân tanınması, bazı 
uyuşmazlıkların çekişmeli yargı 
şeklinde mahkemelere intikali yerine 
nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi 
yöntemlerle çözümünün sağlanması

Adalet 
Bakanlığı

2009-2010

7 Yargıtay 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun234

İstinaf mahkemelerinin oluşturulması 
suretiyle Yargıtay’ın iş yükünün 
hafifletilmesinin sağlanması

Adalet 
Bakanlığı

2009-2010

8 4253/88, 2988/95, 
2064/97 ve 
1267/1999 sayılı 
Tüzükler

Sayıştay Kanunu235 Anayasa ve 5018 sayılı Kanuna uyum 
sağlanarak hesap verebilir ve saydam 
bir kamu mali yönetim sistemi 
oluşumuna dış denetimin katkısının 
sağlanması

Sayıştay 
Başkanlığı

2009

232  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
233  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
234  Siyasi kriterler kapsamında değerlendirilmektedir.
235  “Öncelik 32.2 Sayıştay’ın işleyişinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI) standartları ve 

ilkeleri ile uyumlu olmasının sağlanması için, beklemekte olan mevzuatın kabul edilmesi” altında da yer almaktadır.
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Tablo 23.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

9 İnfaz ve Ceza 
Uygulama 
Hakimliği Kanunu

Mahkumiyet kararlarının infazı ve infaz 
hakimliği müessesesi konusunda 
çalışmalar yapılması

Adalet 
Bakanlığı

2009-2010

10 İdari Yargılama 
Usulünde İstinaf 
Kanun Yolunun 
Oluşturulması 
Hakkında Kanun

Yargılama usullerinde paralellik esası 
gözetilerek idari yargıda istinaf kanun 
yolunun hayata geçirilmesi açısından 
hakim, personel, bina ve diğer araç-
gereç yönünden yeterli düzeyde olan 
idari yargıda, mahkemeler teşkilatı ve 
yargılama usulünün yeniden 
düzenlenmesi

Adalet 
Bakanlığı

2010

11 Yargı Bilişim 
Kanunu

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 
Yüksek Seçim Kurulu, adli ve idari 
yargı birimleri, Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili 
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, yargı 
sisteminin güvenilirliğinin ve 
doğruluğunun en üst düzeyde 
sağlanması ve işleyişine hız 
kazandırılması

Adalet 
Bakanlığı

2010
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 23.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Adalet Bakanlığı)

1 Yargı Eğitici Havuzunun oluşturulması 2009

2 Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması 2009

3 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Arabuluculuk Daire Başkanlığının kurulması 2009

4 Uluslararası yönü olan yargılamaların ve yargı alanındaki AB ve diğer uluslararası örgütler ile 
etkin işbirliği gerçekleştirmek üzere Yurtdışı İrtibat Hakimliği Kurumunun kurulması

2009

5 Yargı Basın Sözcülüğü Kurumunun kurulması 2009

6 Hakim savcıların idari yüklerini azaltarak yargının işleyişi ve etkinliğini hızlandırmak amacıyla 
hakim savcı ve kalem personeli arasında Adli Hizmet Uzmanlığı kadrosunun ihdası

2010

7 Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulması 2010

8 Bölge İdare Mahkemelerine adli yargıdaki düzenlemelere paralel olarak istinaf yetkisi verilmesini 
sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması suretiyle bu mahkemelerin istinaf mahkemeleri 
pozisyonunda çalışmalarının sağlanması

2011

9 Yargı Bilişim Kurumunun kurulması 2010

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 23.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Kamu 
Denetçiliği Kurumu

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 5.000 5.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

1.170.000

- Personel

- Eğitim 2009 1.170.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 5.000 1.170.000 1.175.000 
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Tablo 23.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar  (Adalet Bakanlığı) 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 75.000 225.000 300.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 200.000 3.800.000 4.000.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 275.000 4.025.000 4.300.000 

Tablo 23.1.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) 
Yurtdışı İrtibat Hakimliği Kurumu

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009 250.000 250.000

- Eğitim 2009 100.000 900.000 1.000.000

- Danışmanlık 2009 250.000 250.000

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Diğer 2009 250.000 250.000

Toplam 100.000 1.900.000 2.000.000

Tablo 23.1.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Yargı 
Basın Sözcülüğü Kurumunun 
kurulması ve Yargı Eğitici Havuzunun 
oluşturulması

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer236 Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009 200.000 200.000

- Eğitim 2009 200.000 200.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Diğer 2009 50.000 50.000

Toplam 500.000 500.000

236  22.10.2007 tarihinde imzalanan ve İsveç ile bazı alanlarda işbirliği öngören mutabakat zaptı kapsamında finanse 
edilmektedir.
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Tablo 23.1.3.5 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Adli 
Hizmet Uzmanlığı

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer237 Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 250.000 4.750.000 250.000 5.000.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Diğer

Toplam 250.000 5.000.000 250.000 5.500.000

Tablo 23.1.3.6 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Bölge 
Adliye Mahkemeleri

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları- Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010 40.000 360.000 400.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 40.000 360.000 400.000

Tablo 23.1.3.7 (Avro)
İhtiyaçlar(Adalet Bakanlığı) Bölge 
İdare Mahkemelerinin İstinaf 
Mahkemelerine dönüştürülmesi

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları- Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2011 100.000 100.000

- Eğitim 2011 300.000 300.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2011 100.000 100.000

- Diğer 2011 100.000 100.000

Toplam 600.000 600.000

237  Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecektir.
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Öncelik 23.2 Yolsuzlukla Mücadele

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 5176 Sayılı Kamu 
Görevlileri Etik 
Kurulu kurulması 
ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında 
Kanun’da 
değişiklik 
yapılması

Dört yıllık ilk uygulama süresi 
içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların 
yasadan kaynaklanan bölümlerinin 
giderilmesi (GRECO ve AB ilerleme 
raporlarında da gündeme getirilen başta 
personel ve bütçe konuları olmak üzere 
yeterli bağımsızlığın sağlanması, 
yargıya yansıyan konuların 
incelenememesi v.d.)

Görev alanlarındaki paralellik 
nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanunu ile birlikte değerlendirilmesi

Kamu 
Görevlileri 
Etik Kurulu

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 23.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Maliye Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı))

1 Teftiş Kurulunun yolsuzlukla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yeniden yapılanma 
ve eğitim çalışmaları

2009-2010

(Kamu Görevlileri Etik Kurulu)

2 Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun görevleriyle uyumlu nitelikte bir bütçe ve sekreteryaya sahip 
olmasının sağlanması

2009-2010

(İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))

3 Türkiye’nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin uygulanması ve örgütlü suçlar, 
uyuşturucu, insan ticareti, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara paranın aklanmasına karşı 
mücadelenin güçlendirilmesi kapsamında yolsuzlukla mücadele alanında eğitici yetiştirilmesi

2009-2010
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 23.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı (Teftiş 
Kurulu Başkanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları- Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2010 150.000 450.000 600.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2010 400.000 400.000

- Danışmanlık 2009-2010 150.000 150.000

- Tercüme 2009-2010 50.000 50.000

- Diğer 2009-2010 400.000 400.000

Toplam 150.000 1.450.000 1.600.000

Tablo 23.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2010 500.000 500.000

- Danışmanlık

- Tercüme

-Diğer

Etik kültürünün geliştirilmesi için 
kamu, üniversite ve sivil toplum 
tarafından yapılacak çalışmalara 
destek verilmesi

2009-2010 200.000 500.000 700.000

Toplam 200.000 1.000.000 1.200.000
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Tablo 23.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Jandarma Genel Komutanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları- Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-201
0

2.500.000 2.500.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2009-201
0

500.000 500.000

- Diğer

Toplam 3.000.000 3.000.000

Öncelik 23.3 Temel Haklar

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 89/552/AET ve 
2007/65/AT sayılı 
Direktifler

Türk 
Vatandaşlarının 
Günlük 
Yaşamlarında 
Geleneksel Olarak 
Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerde 
Yapılacak Radyo ve 
Televizyon 
Yayınları Hakkında 
Yönetmelik

5767 sayılı Kanunla değişik 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunun 
21. maddesine uyumlu olarak Türk 
vatandaşlarının günlük yaşamlarında 
geleneksel olarak kullandıkları farklı 
dil ve lehçelerde yayınları düzenleyen 
yönetmeliğin kamu ve özel yayıncıları 
içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi

Radyo ve 
Televizyon 
Üst Kurulu

2010

2 Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi 
Kararları
Birleşmiş Milletler 
Kadınlara Karşı 
Her Türlü 
Ayrımcılığın 
Önlenmesi 
Sözleşmesi

Türk Medeni 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

Evlilik dışında doğan çocukların, 
babaları ile aralarındaki soy bağlarının, 
tanıma veya hakim kararı ile kurulması 
hususlarının çağdaşlaştırılması

Adalet 
Bakanlığı

2009

3 20 Kasım 1989 
tarihli BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi

Sokakta Yaşayan 
ve/veya Çalıştırılan 
Çocuklara ve 
ailelerine hizmet 
veren Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri 
Yönetmeliği 

Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan 
çocuklara ve ailelerine hizmet veren 
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin 
çalışma usul ve esaslarının 
düzenlenmesi 

Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü

2009
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Tablo 23.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 20 Kasım 1989 
tarihli BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi

Koruma Bakım ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi 
Yönetmeliği

Suça sürüklenen, suça sürüklenme riski 
bulunan, ceza infaz kurumundan 
salıverilip de korunma ve desteğe 
ihtiyacı olanlardan, haklarında bakım 
tedbiri kararı/korunma kararı alınan 
çocukların; temel gereksinimlerinin 
karşılanması, fiziksel, duygusal, 
psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının 
belirlenerek gerekli mesleki 
müdahalelerin gerçekleştirilmesi, aile 
ve yakın çevrelerine dönmelerinin veya 
bir sonraki sosyal hizmet modeline 
hazır hale gelmelerinin sağlanması 
amacıyla oluşturulan ve/veya işbirliği 
protokolleriyle işletilen Koruma Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 
kuruluş, teşkilat ve işleyişi ile ilgili 
düzenlemelerin yapılması

Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü

2009

5 20 Kasım 1989 
tarihli BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi

Bakım ve Sosyal 
Rehabilitasyon 
Merkezi 
Yönetmeliği

Suç mağduru olan çocukların temel 
gereksinimlerinin karşılanması, 
fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli 
mesleki müdahalelerin 
gerçekleştirilmesi, aile ve yakın 
çevrelerine dönmelerinin veya bir 
sonraki sosyal hizmet modeline hazır 
hale gelmelerinin sağlanması amacıyla 
oluşturulan ve/veya işbirliği 
protokolleriyle işletilen Bakım ve 
Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin 
kuruluş, teşkilat ve işleyişi ile ilgili 
düzenlemelerin yapılması

Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü

2009

6 20 Kasım 1989 
tarihli BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları İl 
Çocuk ve Yetişkin 
Komiteleri çalışma 
usul ve esaslarına 
ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi

Çocuk Hakları İl Çocuk ve Yetişkin 
Komitelerinin çalışma usul ve 
esaslarıyla, uygulamada karşılaşılan 
sorunların çözümü, farklı 
uygulamaların ortadan kaldırılması ve 
uygulamada birlikteliğin sağlanması 
için uyulması gereken hususların 
düzenlenmesi 

Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü

2009

7 Ayırımcılığın 
Genel Olarak 
Yasaklanmasına 
İlişkin AİHS’ye Ek 
12 No.lu Protokol

Ayırımcılığın Genel 
Olarak 
Yasaklanmasına 
İlişkin AİHS’ye Ek 
12 No.lu 
Protokolün 
Onaylanmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun

Ayırımcılık yapılmaması ilkesi 
gereğince tam ve ve etkin bir eşitliğin 
sağlanması için alınacak her türlü 
tedbirin objektif ve makul bir 
gerekçeye dayanması

Dışişleri 
Bakanlığı
Adalet 
Bakanlığı

2011
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 23.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde 
yapılacak yayın hizmetlerinin 3984 sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklerine uygun olarak 
yapılmasını takip etmekle görevlendirilecek izleme uzmanlarının eğitimi

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 23.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2011 30.000 30.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 30.000 30.000

Öncelik 23.4 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çalışması ve bağımsız bir veri koruma 
denetleme otoritesinin kurulması

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Kişisel Verilerin 
Elektronik 
Ortamda İşlenmesi 
Bağlamında 
Bireylerin 
Korunmasına Dair 
Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi,
95/46/AT sayılı 
Direktif

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu

Kişisel veri toplanması, işlenmesi ve 
muhafazası konularında temel ilkelerin 
tayin edilmesi suretiyle, kişinin 
dokunulmazlığı, maddi ve manevi 
varlığı ile temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması

Adalet 
Bakanlığı

2009

2 95/46/AT, 91/308/
AET sayılı 
Direktifler

Ticari Sır, Banka 
Sırrı ve Müşteri 
Sırrı Hakkında 
Kanun

Ticarî işletme ve şirketler, bankalar, 
sigorta şirketleri ve mali piyasalarda 
faaliyet gösteren aracı kurumlarının 
ticarî sır, banka sırrı ve müşteri 
sırlarının talep edilmesi, verilmesi, 
kullanılması ve korunmasına ilişkin 
esas ve usullerin düzenlenmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi
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Tablo 23.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Adalet Bakanlığı)

1 Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun oluşturulması 2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 23.4.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Adalet Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009 250.000 250.000

- Eğitim 2009 100.000 900.000 1.000.000

- Danışmanlık 2009 250.000 250.000

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Diğer 2009 250.000 250.000

Toplam 100.000 1.900.000 2.000.000
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FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi 
dahil olmak üzere AB standartlarıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 24.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Ortak Gümrük 
İzleme 
Operasyonlarına 
ilişkin el kitabı 
hakkındaki 9 
Haziran 1997 
tarihli Konsey İlke 
Kararı

485 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

Ortak Gümrük İzleme Operasyonlarına 
yasal zemin hazırlanması
Uluslararası veya ikili anlaşmalardan 
kaynaklanan yükümlülüklere bağlı 
olarak yapılacak operasyonlar ile bilgi 
ve belge değişimine imkan tanınması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2011 sonrası

2 Avrupa Birliği 
Antlaşmasının K.3 
Maddesi uyarınca 
çıkarılan Gümrük 
İdareleri Arasında 
İşbirliği ve 
Yardımlaşmaya 
İlişkin Sözleşme 

Gümrük İdareleri 
Arasında İşbirliği 
ve Yardımlaşmaya 
İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun

Gümrük İdareleri arasında işbirliği ve 
yardımlaşmanın artırılması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2011 sonrası

3 AB Bilgi 
Teknolojisinin 
Gümrük Amaçlı 
Kullanımına İlişkin 
Sözleşme

Bilgi Teknolojisinin 
Gümrük Amaçlı 
Kullanımına İlişkin 
Sözleşmenin 
Onaylanmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun

Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı 
Kullanımına yasal zemin hazırlanması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2011 sonrası

4 AB Bilgi 
Teknolojisinin 
Gümrük Amaçlı 
Kullanımına İlişkin 
Sözleşme

Bilgi Teknolojisinin 
Gümrük Amaçlı 
Kullanımına İlişkin 
Sözleşmenin 
Onaylanmasına 
İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı

Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı 
Kullanımına yasal zemin hazırlanması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2011 sonrası
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Tablo 24.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 3 Kasım 2008 
tarihli Europol’ün 
Üçüncü Devletler 
ve AB Kuruluşu 
Olmayan 
Birimlerle Dış 
İlişkilerini 
Düzenleyen 
Konsey Tasarrufu 
(1999/C 26/04)
12 Mart 1999 
tarihli Europol’ün 
Üçüncü Devletlere 
ve üçüncü taraflara 
kişisel veri iletimi 
kurallarını 
düzenleyen Konsey 
Tasarrufu

Europol ile 
Operasyonel 
Düzeyde İşbirliği 
Anlaşması 

Veri Koruma Kanunu’nun 
yasallaşmasını müteakip, Europol ile 
Operasyonel düzeyde işbirliği yapma 
imkânı sağlanması ve dolayısıyla 
uluslararası suçla mücadelede daha ileri 
bir aşamaya geçilmesi

İçişleri 
Bakanlığı

2010-2011

6 3 Kasım 1998 
tarihli Europol 
Bilgi Güvenliği 
Konsey Yasası 
kurallarını 
değiştiren 5 
Haziran 2003 
tarihli Konsey 
Tasarrufu

Mevcut Evrak 
Güvenliği’nin 
Europol Bilgi 
Gizliliği kuralları 
ile uyumlaştırılması 
ve yasal 
altyapısının 
oluşturulması

Europol ile ülkemiz arasında 
paylaşılacak bilgi, belge ve dokümanın 
kullanım, değerlendirme ve gizlilik 
eşdeğerleri belirlenerek bilgi 
değişiminde ortak gizlilik, kullanım ve 
değerlendirme kodlarının kullanılması

Adalet 
Bakanlığı 
İçişleri 
Bakanlığı

2010-2011

7 AB Antlaşması K.3 
maddesi 
kapsamında Avrupa 
Polis Ofisinin 
Kurulmasına Dair 
Sözleşme (Europol 
Sözleşmesi) 

Europol Ulusal 
Birimi’nin görev ve 
sorumlulukları ile 
ilgili düzenleme

Mevcut düzenleme ile Europol Ulusal 
Birimi’nin görev tanımlaması, hukuki 
kimliği ve yapısı netleştirilerek HENU 
(Heads of Europol National Units) 
tavsiye kararları doğrultusunda diğer 
kurum temsilcilerini de içeren ortak iş 
akış ve çalışma düzenlemelerinin 
yapılması

Adalet 
Bakanlığı 
İçişleri 
Bakanlığı

2010-2011238

8 1338/2001 sayılı 
Tüzüğün 8. 
Maddesi

Kalpazanlık ve 
Sahte Euro ile 
Mücadelede NCO 
ve ENU iş 
akışlarının 
düzenlenmesi

Yapılacak düzenleme ile özellikle 32. 
Fasılda yer alan Euro Sahteciliği ile 
Mücadele başlığı kapsamında somut 
ilerlemeler kaydedilmesi
Bununla birlikte özellikle Euro 
sahteciliği ile Avrupa Merkez Ofisi 
olarak belirlenen Europol ile ülkemiz 
NCO arasındaki bilgi değişiminin 
düzenlenmesi

Adalet 
Bakanlığı 
İçişleri 
Bakanlığı 
Maliye 
Bakanlığı

2010-2011

238  Europol Operasyonel İşbirliği Anlaşmasından sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 24.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

9 1987/2006 sayılı 
Tüzük,
2007/533/JHA 
sayılı Konsey 
Kararı

Sirene Ofisi ile SIS 
II’nin kurulumu ve 
gerekli hukuki ve 
teknik altyapıların 
oluşturulması

AB üyeliği ile birlikte ülkemizde 
kurulacak SIS II’nin teknik ve yasal 
zeminin oluşturulması

Adalet 
Bakanlığı 
İçişleri 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

10 Schengen 
Müktesebatı - 
Haziran 1985 
tarihli Benelüx 
Ekonomik Birliği 
ile Federal 
Almanya 
Cumhuriyeti ve 
Fransa 
Cumhuriyeti 
arasında ortak 
sınırlarındaki 
kontrollerin 
kademeli olarak 
kaldırılmasına dair 
anlaşmanın 
uygulama 
sözleşmesi

Sirene Ofisi 
Çalışma ve İş Akışı 
Düzenlemesi

Schengen Sözleşmesi Polis İşbirliği 
Başlığı Altında özellikle 39-40-41 ve 
101. maddeler doğrultusunda ve 
Schengen Katalogları çerçevesinde 
Sirene Ofislerinde farklı kolluk 
birimleri temsilcilerinin iş akış ve 
çalışma usulleri belirlenmesi

İçişleri 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

11 Schengen 
Müktesebatı - 
Haziran 1985 
tarihli Benelüx 
Ekonomik Birliği 
ile Federal 
Almanya 
Cumhuriyeti ve 
Fransa 
Cumhuriyeti 
arasında ortak 
sınırlarındaki 
kontrollerin 
kademeli olarak 
kaldırılmasına dair 
anlaşmanın 
uygulama 
sözleşmesi

Ulusal Schengen 
Bilgi Sisteminin 
Kurulması (N-SIS) 
ve kullanıcı 
erişimlerinin 
belirlenmesi

Schengen Sözleşmesinin Polis İşbirliği 
Başlığı Altında özellikle 96-97-98-99-
ve 100 maddeleri içeren Ulusal 
Schengen Bilgi Sistemi tesis edilmesi 
ve bu bilgi sisteminden bilgiler 
Merkezi Schengen sistemine C-SIS’e 
aktarılması
Ayrıca N-SIS’e erişimler 101 madde 
doğrultusunda temin edilmesi

İçişleri 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

12 Avrupa 
Komisyonunun 
Konsey ve Avrupa 
Parlamentosuna - 
Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik 
alanında Avrupa 
Birliği 
Politikalarının 
Değerlendirilmesi 
(COM(2006) 332 
final)

Bomba İmha ve 
İnceleme Birimleri 
Kuruluş, Görev ve 
Çalışma 
Yönetmeliği ile 
Terörle Mücadele 
ve Harekat Dairesi 
Başkanlığı 
Yönetmeliğinin 
Revizyonu

Terörizmle etkin bir mücadele 
kapsamında uluslar arası ve bölgesel 
işbirliğini arttırmak amacıyla bir eğitim 
merkezi ile Avrupa-Ortadoğu Patlayıcı 
Maddeler ve Bomba Araştırma, 
İnceleme ve Eğitim Merkezinin 
kurulması 

İçişleri 
Bakanlığı 

2011-2013
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı)

1 Kolluk personelinin, AB müktesebatı ve AB üyesi ülkelerin kolluk teşkilatlarının görev ve 
yetkileri ile adli birimlerle çalışma ilişkilerini düzenleyen mevzuat konularında eğitimi amacına 
yönelik olarak Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesinin (MUYEP) uygulama alanının 
genişletilmesi ve etkin kullanılmasının sağlanması

2009-2011

(İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))

2 İstanbul İlinde Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarı Kurulması 2009-2012

3 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Araç Kazaları İnceleme Laboratuvarı kurulması 2009-2011

4 Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri ve Jandarmalar Birliği (FIEP) ve Avrupa 
Jandarma Kuvveti ülkeleri ile işbirliğinin geliştirilmesi

2009-2010

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

5 Adana, Diyarbakır ve İzmir İllerinde Emniyet Bölge Kriminal Laboratuvarı Kurulması 2009-2012

6 Terörizmle etkin bir mücadele kapsamında uluslararası ve bölgesel işbirliğini arttırmak amacıyla; 
radikalleşmenin önlenmesi, terörizmin insan, mali ve teknolojik kaynaklarının engellenmesi 
konularında terörle mücadele eden birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi

2011-2013

7 Uluslararası nitelikte, AB standartlarına uygun yeni hizmet içi eğitim ünitesinin kurulması 2009-2011

8 Mevcut Evrak Güvenliği’nin Europol Bilgi Gizliliği Kuralları ile Uyumlaştırılması ve Kurumsal 
Altyapısının Oluşturulması

2009-2011

9 Europol Ulusal Birimi’nin Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Düzenleme 2009-2011

10 Kalpazanlık ve Sahte Euro ile Mücadelede Milli Büro (NCO) ve Europol Ulusal Bürosunun 
(ENU) İş Akışlarının Düzenlenmesi

2009-2011

11 Sirene Ofisi ile SIS II’nin Kurulumu ve Gerekli Hukuki ve Teknik Altyapıların Oluşturulması 239

12 Sirene Ofisi Çalışma ve İş Akışı Düzenlemesi 240

13 Ulusal Schengen Bilgi Sisteminin Kurulması (N-SIS) ve Kullanıcı Erişimlerinin Belirlenmesi 241

14 Siber Suçları Soruşturma, Önleme ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-2012

239  Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
240  Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
241  Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Jandarma Genel Komutanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

İstanbul ilinde jandarma bölge 
kriminal laboratuvarı inşası ve ileri 
seviye laboratuvar cihazlarının 
temini242 

2009-2012 1.853.250 5.559.750 7.413.000

Ankara ilinde araç kazaları inceleme 
laboratuvarı inşası ve tefrişi

2010-2011 750.000 2.250.000 3.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 75.000 1.425.000 1.500.000

- Danışmanlık 2009-2011 300.000 300.000

- Tercüme 2009-2011 140.000 140.000

- Diğer

Personel eğitimi esnasında 
kullanılacak ilgili materyal (kağıt, 
fotokopi, broşür basımı, yaka-
isimlik kartı vb. kırtasiye)

2010-2011 150.000 150.000

Toplam 2.678.250 9.824.750 12.503.000

242  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Türkiye’nin adli tıp kapasitesinin 
artırılması – TR 08.02.14” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 24.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Adana, Diyarbakır ve İzmir İlinde 
Emniyet Bölge Kriminal Laboratuvarı 
inşası ve tefrişi243 

2009-2012 4.796.750 14.390.250 19.187.000

Terörizmle etkin bir mücadele 
kapsamında uluslar arası ve bölgesel 
işbirliğinin güçlendirilmesi

2011-2013 5.250.000 17.250.000 22.500.000

Siber Suçların Soruşturulma, Önleme 
ve Araştırılma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi

2011-2013 5.250.000 17.250.000 22.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

2010-2012 5.000.000 15.000.000 20.000.000

- Personel

- Eğitim 2009-2012 60.000 1.140.000 1.200.000

- Danışmanlık 2009-2012 25.000 225.000 250.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 20.381.750 65.255.250 85.637.000

243  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Türkiye’nin adli tıp kapasitesinin 
artırılması – TR 08.02.14”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Öncelik 24.2 Türkiye’nin “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının” uygulanması konusunda bir 
yol haritasının kabul edilmesini de içeren çabaların devam ettirilmesi, AB müktesebatı ile 
uyumlu “bir iltica otoritesinin kurulmasını da içeren” kapsamlı bir iltica kanunun kabulü için 
hazırlıkların yapılması ve yasadışı göçle mücadele konusunda uluslararası standartlarla 
uyum içerisinde kapasitenin artırılması244 

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 24.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Amsterdam 
Antlaşması: Avrupa 
Birliğine Üye 
Devletlerin 
Vatandaşları için 
İltica Hakkında 
Protokol

İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı 
bir İltica ve Göç 
Biriminin 
Kurulmasına İlişkin 
Kanun

İçişleri Bakanlığı’na bağlı yeni bir göç 
ve iltica biriminin tesis edilmesi

İçişleri 
Bakanlığı

2009-2010

244  Bu öncelik, AB’ye katılım sürecinde, Türkiye'nin iltica, göç ve yabancılar mevzuatının ve sisteminin AB 
müktesebatı ve sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi için uyumlaştırma sürecinde yürürlüğe konması gereken yasal 
düzenlemeleri, idari yapılanma ve fiziki alt yapının tamamlanması için gereken yatırım projelerini ve alınması 
gereken tedbirleri içeren, 25.03.2005 tarihinde Başbakanlık Makamınca imzalanarak yürürlüğe giren “İltica ve Göç 
Ulusal Eylem Planı” esas alınarak hazırlanmıştır.
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Tablo 24.2.1 (Devamı)

N
o

Yürürlükteki AB mevzuatı
Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

2 - 2001/55/AT, 2003/09/AT, 2004/83/AT 
ve 2005/85/AT sayılı Direktifler
- Ev sahibi üçüncü ülkelerle ilgili 
meselelere uyumlulaştırılmış bir 
yaklaşım hakkında 30 Kasım ve 1 
Aralık 1992 tarihli Kararlar
- Güvenli üçüncü ülkelere ilişkin 
15067/02 sayılı Konsey Bildirisi
- Genel olarak ciddi bir zulüm riski 
bulunmayan ülkeler hakkında 30 
Kasım ve 1 Aralık 1992 tarihli İlke 
Kararları
- Açıkça temelsiz olan sığınma 
başvuruları hakkındaki 30 Kasım ve 1 
Aralık 1992 tarihli İlke Kararları.
- İltica usulleri için asgari teminatlar 
hakkında Konsey Kararı
- Amsterdam Antlaşması: Avrupa 
Birliğine Üye Devletlerin vatandaşları 
için iltica hakkında Protokol
- 2000/596/AT, 2001/275/AT, 
2002/307/AT ve 2002/46/AT sayılı İlke 
Kararları
- 491/2004 sayılı Tüzük

İltica Kanunu İltica, göç ve 
yabancılar 
hususundaki Türk 
mevzuatının mevcut 
coğrafi kısıtlamanın 
korunması suretiyle 
AB müktesebatı ile 
uyumlu hale 
getirilmesi

İçişleri 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 24.2.1 (Devamı)

N
o

Yürürlükteki AB mevzuatı
Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

3 - SCH/Com-Ex (99) 13 Schengen 
Müktesebatı-Ortak Kılavuz ve Ortak 
Konsolosluk Yönergelerinin Nihai 
Nüshaları Hakkında 28 Nisan 1999 
Tarihli İcra Komitesi Kararı
- 1091/2001/AT sayılı Tüzük
- Yasadışı göç ve yasadışı çalışma ile 
mücadele araçlarını uyumlu hale 
getirmek ve bunlarla alakalı kontrol 
usullerini geliştirmek konusunda 
Konsey Tavsiyesi
- Üçüncü ülke vatandaşlarının 
çalışmak için Üye Devletler 
topraklarına kabul edilmelerinin 
sınırlandırılması hakkında 20 Haziran 
1994 ve 30 Kasım 1994  tarihli İlke 
Kararları
- Schengen Sözleşmesi’nin 11, (1), 
(a) ve 21. maddeleri
- Ortak Konsolosluk Yönergeleri 
Bölüm I, 2.1.3

Yabancılar 
Kanunu

Vizelerin tanımı ve 
türlerinin (tek ve çok 
girişli vize) AB vize 
türleriyle uyumlu hale 
getirilmesi
Yasadışı göç ve 
istihdamla mücadelenin 
usul ve mevzuat 
çerçevesinin 
belirlenmesi 

İçişleri 
Bakanlığı 
Dışişleri 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 24.2.1 (Devamı)

N
o

Yürürlükteki AB mevzuatı
Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım 
tarihi

4 - 2001/55/AT, 2003/09/AT, 2004/83/AT 
ve 2005/85/AT sayılı Direktifler
- Ev sahibi üçüncü ülkelerle ilgili 
meselelere uyumlulaştırılmış bir 
yaklaşım hakkında 30 Kasım ve 1 Aralık 
1992 tarihli Kararlar
- Güvenli üçüncü ülkelere ilişkin 
15067/02 sayılı Konsey Bildirisi
- Genel olarak ciddi bir zulüm riski 
bulunmayan ülkeler hakkında 30 Kasım 
ve 1 Aralık 1992 tarihli İlke Kararları
- Açıkça temelsiz olan sığınma 
başvuruları hakkındaki 30 Kasım ve 1 
Aralık 1992 tarihli İlke Kararları.
- İltica usulleri için asgari teminatlar 
hakkında Konsey Kararı
- Amsterdam Antlaşması: Avrupa 
Birliğine Üye Devletlerin vatandaşları 
için iltica hakkında Protokol
- 2000/596/AT, 2001/275/AT, 
2002/307/AT ve 2002/46/AT sayılı İlke 
Kararları
- 491/2004 sayılı Tüzük

İltica Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik

Çıkarılması 
öngörülen İltica 
Kanunun 
uygulanmasına 
ilişkin ikincil 
düzenleme olarak 
çıkarılması

İçişleri 
Bakanlığı

2010-2011

Alt Öncelik 24.2.1 İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir iltica ve göç biriminin kurulması, bu alanda çalışacak 
personele uzmanlık statüsü kazandırılması ve istihdam edilmesi

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 Mevcut personelin kapasitesinin artırılarak uzmanlık statüsünün yaygınlaştırılması 2009-2011

2 Mevcut personelin yabancı dil kapasitesinin artırılması 2009-2011

(İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı))

3 Yasa dışı göçle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla kolluk personeline AB müktesebatı 
kapsamında eğitim verilmesi

2009-2011

4 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte Mülteci Hukuku 
konusunda seminerler düzenlenmesi

2009-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010 500.000 2.000.000 2.500.000

- Danışmanlık 2010 400.000 400.000

- Tercüme 2010 100.000 100.000

- Diğer

Toplam 500.000 2.500.000 3.000.000

Tablo 24.2.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Jandarma Genel Komutanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 900.000 600.000 1.500.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 900.000 600.000 1.500.000
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Alt Öncelik 24.2.2 İltica eğitim müfredatının oluşturulması

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara ilişkin 
01 Aralık 2005 tarih ve 2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) 
çerçevesinde eğitim akademisinin (enstitüsü)tesisi

2010-2011

2 Personelin kapasitesinin arttırılarak uzmanlık statüsünün yaygınlaştırılması 2010-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 128.000 192.000 320.000

- Danışmanlık 2010-2011 50.000 50.000

- Tercüme 2010-2011 400.000 400.000

- Diğer

Personel eğitimi esnasında 
kullanılacak ilgili materyal (kağıt, 
fotokopi, broşür basımı, yaka-
isimlik kartı vb. kırtasiye)

2010-2011 50.000 50.000

Toplam 128.000 692.000 820.000
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Alt Öncelik 24.2.3 İltica sistemi için tercüman kadrosu oluşturulması ve tercümanlara iltica hukukuna 
ilişkin eğitim verilmesi

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara ilişkin 
01 Aralık 2005 tarih ve 2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) 
çerçevesinde iltica eğitim müfredatının oluşturulması

2010-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2010-201
1

120.000 120.000

- Eğitim 2010-201
1

10.000 10.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2010-201
1

20.000 20.000

- Diğer

Toplam 140.000 10.000 150.000
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Alt Öncelik 24.2.4 İltica sistemi için tercüman kadrosu oluşturulması ve tercümanlara iltica hukukuna 
ilişkin eğitim verilmesi

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri alınmasına dair asgari standartlara ilişkin 
01 Aralık 2005 tarih ve 2005/85/AT sayılı Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) 
çerçevesinde Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sistemlerinin Tesisi

2009-2011

2 AB Kabul Koşulları Direktifi çerçevesinde sığınmacı/mülteciler için kabul sisteminin 
oluşturulması

2009-2011

3 LAHEY Programında ve AB Kabul Koşulları Direktifinde belirtildiği üzere Sığınmacı Kabul, 
Barınma Merkezlerinin ve Mülteci Misafirhanelerinin Tesis edilmesi

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))245

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009 400.000 400.000

- Eğitim 2009 1.500.000 1.500.000

- Danışmanlık

- Tercüme 2009 100.000 100.000

- Diğer

Toplam 2.900.000 9.100.000 12.000.000

245  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Menşe Ülke ve İltica Bilgi Sisteminin 
Kurulması - TR 06.01.01” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 24.2.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))246 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2011 15.300.000 45.900.000 61.200.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009-2011 500.000 500.000

- Eğitim 2009-2011 1.200.000 1.200.000

- Danışmanlık 2009-2011 400.000 400.000

- Tercüme 2009-2011 100.000 100.000

- Diğer

Toplam 15.800.000 47.600.000 63.400.000

Alt Öncelik 24.2.5 İltica sistemi içerisinde ilk aşama kararlar için itirazları değerlendirme kurulu 
oluşturulması

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.5.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 İltica usulleri için minimum garantiler hakkında 20 Haziran 1995 tarihli Konsey Kararı 
çerçevesinde İltica sistemi içerisinde ilk aşama kararlar için bir itirazları değerlendirme kurulu 
oluşturulması

247

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.5.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2011 1.000.000 1.000.000

- Danışmanlık 2011 50.000 50.000

- Tercüme 2011 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 1.100.000 1.100.000

Alt Öncelik 24.2.6 Toplu nüfus hareketlerinin takibi ve değerlendirilmesi amacıyla iltica ve göç 
biriminin idari kapasitesinin arttırılması

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

246  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Sığınmacı ve Mülteciler İçin Kabul, 
Tarama ve Barınma Merkezlerinin Tesisi - TR 07.02.17” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

247  Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
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Tablo 24.2.6.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 Yerlerinden edilen kişilere toplu nüfus hareketi olaylarında geçici koruma verilmesi için 
minimum standartlara ve bu tür kişileri kabul eden ve sonuçlarını üstlenen Üye Devletler 
arasındaki gayret dengesinin teşvik edilmesine dair önlemlere ilişkin 20 Temmuz 2001 tarih ve 
2001/55/AT sayılı Konsey Direktifi çerçevesinde toplu nüfus hareketlerinin takibi ve 
değerlendirilmesi amacıyla İltica ve Göç Biriminin idari kapasitesinin artırılması

2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.6.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2011 60.000 60.000

- Eğitim 2011 1.200.000 1.200.000

- Danışmanlık 2011 10.000 10.000

- Tercüme 2011 10.000 10.000

- Diğer

Toplam 60.000 1.220.000 1.280.000
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Alt Öncelik 24.2.7 Dublin Sözleşmesinin uygulanabilmesi için parmak izi veri tabanının oluşturulması

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.7.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 Bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından Üye Devletlerden birinde yapılan bir sığınma başvurusunun 
incelenmesinden sorumlu Üye Ülkenin belirlenmesine yönelik kriter ve mekanizmaların 
belirlendiği 18 Şubat 2003 tarihli (EC) 343/2003 sayılı Konsey Tüzüğü (Dublin II Tüzüğü) 
çerçevesinde Dublin Sözleşmesinin uygulanabilmesi için parmak izi veri tabanının oluşturulması

248

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.7.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2011 1.250.000 3.750.000 5.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 1.250.000 3.750.000 5.000.000

Alt Öncelik 24.2.8 İltica ve göç birimi binasının tesisi

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.8.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı)

1 İltica ve göç birimi binasının tesisi249 2009-2011

248  Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
249  2003 yılı Türkiye Ulusal Programında,İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülteci statüsünün tespitine ilişkin karar 

vermede merkezi ve tek yetkili bir ihtisas kurumu kurulması ve faaliyet kapasitesinin geliştirilmesi için mevzuat, 
teşkilatlanma, idari yapı ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması”  taahhüdü yer aldığından,25.03.2005 tarihinde 
Başbakanlık Makamınca  imzalanarak yürürlüğe giren “İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı (İltica Göç Ulusal  Eylem Planının)  4.1.inci maddesinde 
“Kapasitenin arttırılması maksadıyla, göç ile iltica alanında bir ihtisas biriminin oluşturulması için kurumsal 
yapılanmaya gidilecektir.”ifadelerine yer verilmiştir.. Bu çerçevede, İltica Göç Ulusal Eylem Planının Madde 4.4.2. 
İltica Birimi Binasının Tesisi başlığı altında “İltica birimi için proje fişi  geliştirilerek, Ankara’da uygun bir bina inşa 
edilmeli veya tespit edilecek uygun bir bina  yeniden restore edilerek gerekli ekipman desteği de sağlanmak 
suretiyle faaliyete hazır hale getirilmelidir.” ifadeleri yer almaktadır. Eylem Planının ekindeki uygulama tablosunda 
ise (Analitik Grid Tablosunda) İltica ihtisas biriminin 2012 yılına kadar gerçekleştirilmesi son tarih olarak 
belirtilmektedir.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    262 



3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.8.3 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2011 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009-2011 1.200.000 1.200.000

- Eğitim 2009-2011 300.000 300.000

- Danışmanlık 2009-2011 400.000 400.000

- Tercüme 2009-2011 360.000 360.000

- Diğer

Toplam 3.700.000 8.560.000 12.260.000

Alt Öncelik 24.2.9 Göç ve yasadışı göç

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.2.9.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü))

1 Göç, yasadışı göç konularında görev yapan personelin eğitimi 2009-2010

2 Yabancı geri gönderme merkezlerinin kurulması 2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.2.9.3 (Avro)
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İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü))250 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2011 4.450.000 13.350.000 17.800.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2011 1.700.000 1.700.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 4.450.000 15.050.000 19.500.000

250  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Yasadışı Göçle Mücadele ve Geri 
Gönderme Merkezlerinin Tesisi İçin Türkiye'nin Kapasitesinin Artırılması - TR 07.02.16” konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.
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Öncelik 24.3 Açıklayıcı bir yol haritasının tanımını da içeren “Türkiye’nin Entegre Sınır 
Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının” uygulanması 
çabalarının sürdürülmesi. Sınır yönetimine ilişkin yeni bir birim kurulması için gerekli 
adımların atılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 24.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 - 1683/95 ve 
334/2002 sayılı 
Tüzükler
- Schengen 
Kataloğunun vize 
düzenlemesine 
ilişkin tavsiyeler ve 
en iyi uygulamalar 
bölümü
- Ortak 
Konsolosluk 
Yönergeleri Bölüm 
VI
- Ortak 
Konsolosluk 
Yönergeleri Ek No. 
8, 9, 10 ve 13

Türk vize etiketinin 
AB Schengen vize 
etiketine uyumlu 
hale getirilmesi için 
uygun düzenleme

Vize etiketlerinin AB müktesebatı ile 
uyumlu hale getirilmesi

Dışişleri 
Bakanlığı
İçişleri 
Bakanlığı 
Maliye 
Bakanlığı

2009

2 2005/60/AT ve 
2006/70/AT sayılı 
Direktif

Gümrük İdaresine 
Yapılacak 
Açıklamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelik/Tebliğ

Yolcuların beraberlerinde bulunan likit 
değerler hakkında gümrük idaresine 
yapacakları açıklamaya ve buna bağlı 
olarak idari para cezası verilmesine 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi

Gümrük 
Müsteşarlığı 
Maliye 
Bakanlığı

2009

3 - 96/197/JHA sayılı 
Ortak Eylem
- SCH/Com-ex 
(99) 13 sayılı 
Schengen İcra 
Komitesi Kararı
- Ortak 
Konsolosluk 
Yönergeleri Ek No. 
3

5682 Sayılı 
Pasaport 
Kanununun Bazı 
Maddelerinde 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Havaalanı transit vizesi 
düzenlenmesiyle, sınır güvenliğinin 
temin edilmesi ve yasadışı geçişlerle 
mücadele faaliyetlerine katkı 
sağlanması

İçişleri 
Bakanlığı 
Dışişleri 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 24.3.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 - Amsterdam 
Anlaşması ve bu 
Anlaşma’ya 
eklenen ve 
Schengen 
Müktesebatı’nı 
Avrupa Birliği 
çerçevesiyle 
bütünleştiren 
protokolün 8. 
maddesi.
- 8 Şubat 2002'de 
hazırlanan 
Schengen Kataloğu
- Schengen 
Uygulama 
Anlaşmasının 6. 
Maddesi

İçişleri Bakanlığına 
bağlı sınır 
güvenliği biriminin 
kurulmasına ilişkin 
yasal 
düzenlemeler251

Türkiye’nin tüm sınır kapıları ile yeşil 
ve mavi sınırlarında görev yapmak 
üzere profesyonel bir sınır güvenlik 
teşkilatının kurulması ile ilgili 
çalışmalar yapılması

İçişleri 
Bakanlığı 

2010-2011

5 539/2001, 
2414/2001, 
453/2003 ve 
851/2005 sayılı 
Tüzükler

Sınır kapılarında ita 
edilen vizelerde AB 
uygulamalarına 
uyum sağlanması 
ve bu çerçevede 51 
ülkeye uygulanan 
bandrol kaşe vize 
itasına son 
verilmesine dair 
genelgeler

Sınır kapılarında bandrol vize 
uygulamasının uzun vadede 
kaldırılması

Dışişleri 
Bakanlığı
İçişleri 
Bakanlığı 

AB 
mevzuatına 
tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
uyum 

sağlanacaktır

6 - AB Ortak 
Konsolosluk 
Talimatları (Ek 
No.1)
- 539/2001/AT, 
2414/2001/AT, 
453/2003/AT, 
851/2005/AT sayılı 
Tüzükler

AB’nin Negatif ve 
Pozitif Vize 
Listelerine uyum 
sağlanması 
amacıyla, Vize 
Rejim 
Tablomuzdaki 
vizeye tabi veya 
vizeden muaf 
ülkelerin vize 
rejimlerinin 
yeniden 
düzenlenmesine 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı 
ve/veya Genelgeler

AB vize negatif ve pozitif listelerine 
uyum sağlanması

İçişleri 
Bakanlığı 
Dışişleri 
Bakanlığı

AB 
mevzuatına 
tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
uyum 

sağlanacaktır.

251  AB müktesebatına uygun hazırlanan ve 27 Mart 2006 tarihinde Başbakanlık Makamının Onayı ile kabul edilen 
Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planında öngörülen 
öncelikler temelinde ele alınacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı)

1 Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planının detaylandırılması, sınır birlikleri ve birimlerinin teknik 
ihtiyaçlarının tespiti ve hukuki değişikliklerin belirlenmesi

2009-2010

2 İçişleri Bakanlığına bağlı bir sınır yönetimi teşkilatının kurulmasına kadar bütün sınırlardaki 
birliklerin idari ve teknik yapılarının güçlendirilmesi ve personel eğitimi 

2009-2013

3 İçişleri Bakanlığına bağlı bir sınır yönetimi teşkilatının kurulması için mevzuat, teşkilatlanma, 
idari yapı ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması

2009-2013

4 Avrupa Birliğinin Entegre Sınır Yönetimi politikasına uyumu sağlamak için Türkiye’nin yasal, 
kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla AB’nin açık ve güvenli 
sınır genel stratejisine ulaşmak

2009-2012

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.3.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı)252 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2010 1.128.250 3.384.750 4.513.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009-2010 1.200.000 1.200.000

- Danışmanlık 2009-2010 4.900.000 4.900.000

- Tercüme 2009-2010 350.000 350.000

- Diğer

Toplam 1.128.250 9.834.750 10.963.000

252  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı-
Aşama 1 - TR 07.02.15” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü proje kapsamındadır.
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Tablo 24.3.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı)253 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2010-2011 6.717.220 19.951.660 26.668.880

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 262.000 262.000

- Danışmanlık 2010-2011 738.000 738.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 6.717.220 20.951.660 27.668.880

Öncelik 24.4 “Türkiye’nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin” uygulanması. Örgütlü 
suçlar, uyuşturucu, insan ticareti, dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara paranın aklanmasına karşı 
mücadelenin güçlendirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 24.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Uyuşturucuyla 
mücadelede Polis-
Gümrük işbirliğine 
ilişkin 29/11/1996 
tarihli Konsey 
Kararı 

İçişleri Bakanlığı 
ile Gümrüklerden 
sorumlu Devlet 
Bakanlığı arasında 
Kaçakçılıkla 
Mücadele alanında 
Mutabakat ve 
İşbirliğine Dair 
Protokol 

İçişleri Bakanlığı ile Gümrük 
Müsteşarlığı arasındaki işbirliği 
seviyesinin artırılması

İçişleri 
Bakanlığı
Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

253  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı-
Aşama 2 - TR 08.02.10” konulu proje kapsamında finanse edilecektir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü proje kapsamındadır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı)

1 Örgütlü suçlarla mücadele strateji belgesi kapsamında eylem planı hazırlanması 2009-2010

2 İnsan ticareti ile mücadele stratejisinin uygulanması 2009-2010

3 Türkiye’nin Kırsal Alanda Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı hazırlanması 2009-2010

4 Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele çabalarının ve tüm insan ticareti mağdurlarının adalete 
erişimlerinin desteklenmesi

2009-2010

5 157 acil yardım hattı aracılığıyla Türkiye ve kaynak ülkelerde insan ticaretini önleme ve 
bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmesi

2009-2010

6 İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü'ne destek olacak bir birimin oluşturulması 2009-2010

7 Kolluk Personelinin insan ticaretiyle mücadele alanında adli ve idari kapasitesinin artırılması 2009-2010

8 AB ülkelerindeki kaçakçılık ve örgütlü suçlarla mücadele uygulamalarına ilişkin kolluk 
personelinin eğitimi

2009-2010

9 Mali Kontrol Faslı Çerçevesinde oluşturulması planlanan Sahtecilikle Mücadele Birimi 
(AFCOS)’ne irtibat personeli görevlendirilmesi 

2009-2010

10 Kolluk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi 2009-2011

11 Kolluk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011

12 İllerdeki uyuşturucu ile mücadele birimlerinin güçlendirilmesi ve kolluk personelinin mobil 
eğitim timi vasıtasıyla uyuşturucu ile mücadele eğitimi verilmesi 

2009-2011

13 Kriminal uzmanlık alanlarında AB üyesi ülkelerden eğitim desteği sağlanması 2009-2011

14 Suç analizine yönelik paket analiz programlarının temini ve kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla AB üyesi ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi 

2009-2011

15 Türkiye ve ana kaynak ülkeler arasında insan ticaretine koordineli bir karşılığın desteklenmesi 
için bir veri toplama sisteminin oluşturulması

2009-2010

16 Kolluk kuvvetlerinin bilişim suçlarıyla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011
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Tablo 24.4.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

(Maliye Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı))

17 Maliye Teftiş Kurulunun, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ile ilgili mücadele 
kapasitesinin geliştirilmesi ve diğer kuruluşlarla (MASAK, EGM/KOM, J.Gn.K., Gümrük 
Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı) işbirliğinin artırılması amacıyla yeniden yapılanma ve eğitim 
çalışmaları

2009-2010

(Maliye Bakanlığı (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı))

18 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bilgi güvenliği ve analiz kapasitesinin 
güçlendirilmesi amacıyla yazılım ve donanım temin edilmesi

2009-2010

(Gümrük Müsteşarlığı)254 

19 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulması 2009

20 Bölgesel risk birimleri kurulması255 2010-2013

254  Bu kurumsal yapılanma tedbirleri, “Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi dahil 
olmak üzere AB standartlarıyla uyumlaştırılmasına devam edilmesi” ve “Öncelik 24.3 Açıklayıcı bir yol haritasının 
tanımını da içeren “Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem 
Planının” uygulanması çabalarının sürdürülmesi. Yeni bir sınır kolluk kuvveti biriminin kurulması için gerekli 
adımların atılması” için de geçerli olup, bunlara ilişkin finansman ihtiyacı 29 No’lu Gümrük Birliği faslı altında 
Tablo 29.2.3’te verilmektedir.

255  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Jandarma Genel Komutanlığı))256

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Ekipman alımı 2009-201
0

217.500 652.500 870.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2010-201
1

50.000 50.000

- Eğitim 2009-201
1

1.800.000 1.800.000

- Danışmanlık 500.000 500.000

- Tercüme 2009 200.000 200.000

- Diğer

Toplam 267.500 3.152.500 3.420.000

Tablo 24.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı)257 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 1.600.000 1.600.000 

- Danışmanlık 2009 1.400.000 1.400.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 3.000.000 3.000.000

256  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Kırsal Alanda Uyuşturucu İle Mücadele 
İçin Kapasitenin Artırılması - TR 06.01.06” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

257  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye'nin İnsan Ticareti İle Mücadele 
Çalışmalarının Desteklenmesi ve İnsan Ticaretine Maruz Kalmış Kişilerin Adalete Erişiminin Sağlanması - TR 
06.01.07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Tablo 24.4.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı (Teftiş 
Kurulu Başkanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 125.000 375.000 500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2009 950.000 950.000

- Danışmanlık 2009 150.000 150.000

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 125.000 1.525.000 1.650.000

Tablo 24.4.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Maliye Bakanlığı (Mali 
Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009 135.000 135.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 135.000 135.000

Öncelik 24.5 Adli konulardaki müktesebatın Türk mevzuatı ile uyumunun sağlanması ve bu 
alandaki müktesebatın uygulanması için adli kapasitenin güçlendirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 24.5.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 95/46/AT sayılı 
Direktif
97/C 193/02 ve 
2001/C 187/01 
sayılı Kararlar

DNA Verileri ve 
Türkiye Millî DNA 
Veri Bankası 
Kanunu 

Kan ve doku örneği gibi kişisel verilere 
ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli 
bilgilerin elde edilmesi ve depolanması 
ile kişi temel hak ve hürriyetlerine dahil 
bu bilgilerin mahremiyetinin korunması 
arasında bir denge kurulması

Adalet 
Bakanlığı

2009-2010

2 1348/2000 sayılı 
Tüzük

Tebligat Kanunu Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, 
ekonomik ve teknolojik gelişmelere 
paralel olarak düzenlemeler getirilmesi

Adalet 
Bakanlığı

2009-2010
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 24.5.2
No İhtiyaçlar Yıl

(İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) - Adalet Bakanlığı)

1 Cezaevlerinin dış korumasının Adalet Bakanlığına devredilmesi 2009-2011

2 Kolluk personelinin adli işbirliği konularında ulusal ve uluslararası eğitimi 2009-2011

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 24.5.3 (Avro)

İhtiyaçlar (İçişleri Bakanlığı 
(Jandarma Genel 
Komutanlığı) - Adalet 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal 
bütçe

AB 
kaynakları

Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 75.000 1.425.000 1.500.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 75.000 1.425.000 1.500.000
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FASIL 26 EĞİTİM VE KÜLTÜR

Öncelik 26.1 Artan iş yükü ile başa çıkabilmek için Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
programlarını uygulayan Ulusal Ajansın (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 26.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1719/2006/AT ve 
1720/2006/ AT 
sayılı Kararlar

Türkiye Eğitim ve 
Gençlik Ajansı 
Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun

AB eğitim ve gençlik programlarının 
2007-2013 dönemine ilişkin 
mevzuatına uyum sağlanması

Bu düzenleme AB eğitim ve gençlik 
programlarının ne şekilde 
yürütüleceğini kapsamaktadır.

AB Eğitim ve 
Gençlik 
Programları 
Merkezi 
Başkanlığı

2009

2 1719/2006/AT ve 
1720/2006/ AT 
sayılı Kararlar

Türkiye Eğitim ve 
Gençlik Ajansı 
Başkanlığı İnsan 
Kaynakları 
Yönetmeliği

AB eğitim ve gençlik programlarının 
2007-2013 dönemine ve Ajansın 
genişletilen faaliyet alanına uygun bir 
personel rejimi oluşturulması

Bu düzenleme personel rejimi ile ilgili 
tüm hususları kapsamaktadır.

AB Eğitim ve 
Gençlik 
Programları 
Merkezi 
Başkanlığı

2009

3 1719/2006/AT ve 
1720/2006/ AT 
sayılı Kararlar

Türkiye Eğitim ve 
Gençlik Ajansı 
Başkanlığı Çalışma 
Usul ve Esasları 
Hakkında 
Yönetmelik

Ajansın çalışma usul ve esaslarının 
2007-2013 dönemi için öngörülen 
kriterlerine ve faaliyet alanındaki 
genişlemeye uygun olması

Bu düzenleme kurumun işleyişi ile 
ilgili hususları kapsamaktadır.

AB Eğitim ve 
Gençlik 
Programları 
Merkezi 
Başkanlığı

2009

4 1719/2006/AT ve 
1720/2006/ AT 
sayılı Kararlar

Türkiye Eğitim ve 
Gençlik Ajansı 
Başkanlığı Bütçe 
ve Muhasebe 
Uygulamalarına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik

2007-2013 dönemine ilişkin olarak 
bütçe ve muhasebe alanında öngörülen 
değişikliklere uyum sağlanması ve 
faaliyet alanındaki genişlemeye paralel 
bir düzenleme yapılması

Bu düzenleme Ajansın bütçe ve 
muhasebe uygulamalarına ilişkin usul 
ve esasları kapsamaktadır.

AB Eğitim ve 
Gençlik 
Programları 
Merkezi 
Başkanlığı

2009

2   Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi  

Tablo 26.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)

1 İlave personel alınması ve eğitimlerin artırılması 2009-2011
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 26.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009-2011 935.805258 1.246.795259 2.182.600

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Kira ve bilişim teknolojileri 2009-2011 534.035260 711.965261 1.246.000

Toplam 1.469.840 1.958.760 3.428.600

258  Programlar 2013’te sona ermekle birlikte, Orta Vade 2011’de tamamlanacağından 2011 yılına kadar uygulanacak 
faaliyetlere ilişkin rakam verilmiştir.

259  2006/1719/AT sayılı Kararın “EK – Faaliyetler – 4.7 Program Yapıları için Destek” ile 2006/1720/AT sayılı Kararın 
“EK – İdari ve Mali Hükümler – B Mali Hükümler – 12 Ulusal Ajanslar” bölümleri kapsamında Komisyon 
tarafından, ilgili Programları uygulayacak olan Ulusal Ajansların operasyonel bütçelerine mali katkı yapılmaktadır.

260  Programlar 2013’te sona ermekle birlikte, Orta Vade 2011’de tamamlanacağından 2011 yılına kadar uygulanacak 
faaliyetlere ilişkin rakam verilmiştir.

261  2006/1719/AT sayılı Kararın “EK – Faaliyetler – 4.7 Program Yapıları için Destek” ile 2006/1720/AT sayılı Kararın 
“EK – İdari ve Mali Hükümler – B Mali Hükümler – 12 Ulusal Ajanslar” bölümleri kapsamında Komisyon 
tarafından, ilgili Programları uygulayacak olan Ulusal Ajansların operasyonel bütçelerine mali katkı yapılmaktadır.
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FASIL 27 ÇEVRE

Avrupa  Birliği  Müktesebatının  Üstlenilmesine  İlişkin  Türkiye  Ulusal  Programının  hazırlık 
döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları 
devam ettiğinden her iki çalışma arasında paralellik sağlanmış olmakla birlikte özellikle finansman 
ihtiyacı ile ilgili rakamlar strateji belgesinin nihai hale gelmesiyle netlik kazanacaktır.

Öncelik 27.1 Müktesebatın kademeli olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe 
girmesi için, kilometre taşlarının ve takvimin belirlendiği ve ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik 
planları da içeren kapsamlı bir stratejinin kabul edilmesi

Çevre faslı birinci açılış kriteri kapsamlı bir strateji hazırlanmasını gerektirmektedir. Anılan strateji, 
yatay  ve  çerçeve  müktesebat  ile  Topluluğun  taraf  olduğu  uluslararası  sözleşmelerin de 
uyumlaştırılıp uygulanmasını kapsayacaktır.

Stratejide  yer  alan  ana  bölümler;  “Kurumlar”,  “Müktesebatın  uyumu  ve  uygulanması”,  “İdari 
kapasitenin güçlendirilmesi” ve “Mali kaynaklar” olacaktır:

- “Kurumlar” bölümünde, çevre alanında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetki ve sorumluluk 
sahibi olan kurumlar, yetki ve sorumluluklar,  denetim yetkisi olan birimler yer almaktadır.
-  “Müktesebatın  uyumu  ve  uygulanması”  bölümünde,  tarama  raporundaki  konu  sıralaması 
dikkate alınmaktadır ve hedef takvimler verilecektir.
-  “İdari  kapasitenin  güçlendirilmesi”  bölümü,  ulusal,  bölgesel  ve  yerel  düzeyde  geleceğe 
yönelik planlamaları kapsayacaktır.
-  “Mali kaynaklar” bölümünde, AB’nin tüm çevre müktesebatının üstlenilip uygulanmasının 
doğuracağı tahmini mali yük ortaya konulacaktır.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 Strateji Belgesi Fasıl açılış kriterinin yerine getirilmesi Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 27.2 Ulusal Atık Yönetimi Planının kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2006/12/AT sayılı 
Direktif

Ulusal Atık 
Yönetimi Planı262

AB mevzuatına uygun olarak Avrupa 
Komisyonu Çevre Genel 
Müdürlüğü’nce Mayıs 2003’te 
yayınlanan “Atık Yönetim Planı 
Hazırlanması-Metodolojik 
Kılavuz”unda belirtilen formatta ulusal 
veya bölgesel/yerel atık yönetim planı 
hazırlama konusunda tecrübeli 
uzman/uzmanlarca, atık yönetim 
planları ile ilgili daha önce yapılmış 
çalışmaların çıktılarının ve bazı Üye 
Devletlerin atık yönetim planlarının 
incelenip gözden geçirilmesini 
müteakip “Atık Yönetim Planı 
Hazırlanması-Metodolojik Kılavuz”una 
uygun olarak ülkemiz için ulusal ve 
bölgesel/yerel atık yönetim planlarının 
hazırlanması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada ilave bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

262  Bir proje başlamış olup çalışmalar sürdürülmektedir.
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Öncelik 27.3 İdari kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra, özellikle, sınır aşan durumları da 
içeren çevresel etki değerlendirmesi gibi yatay mevzuatın, çerçeve mevzuatın, uluslararası 
çevre sözleşmeleri ile doğa koruma, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel kirlilik, risk yönetimi 
ve atık yönetimi ile ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve uygulanmasına devam 
edilmesi

Alt Öncelik 27.3.1 Yatay Mevzuat

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2001/42/AT sayılı 
Direktif

Stratejik Çevresel 
Değerlendirme 
(SÇD) 
Yönetmeliği263 

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak üzere çevre 
üzerinde önemli etkiler yapması 
muhtemel plan ve programların 
hazırlanması aşamasında, sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerinin entegre edilmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2010

2 2004/35/AT sayılı 
Direktif

Çevresel 
Sorumluluk 
Hakkında Kanun

“Kirleten öder” ilkesine dayalı olarak, 
faaliyetleri çevresel zarara sebep olan 
işletenlerin bu zararın 
iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu 
tutulması, bu konuda mevzuatımızda 
bulunan çeşitli hükümlerin bir araya 
getirilmesi ve ilave hükümler 
konulması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Adalet 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 2003/4/AT sayılı 
Direktif

Çevresel Veri ve 
Bilgi 
Paylaşılmasına 
İlişkin Usul ve 
Esasların 
Belirlenmesine 
Dair Yönetmelik264 

Çevresel veri ve bilgi paylaşılmasına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
Çevresel Bilgiye Halkın Erişimine 
İlişkin 2003/4/AT sayılı Direktife 
kısmen uyum sağlanması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Başbakanlık

2011 sonrası

4 91/692/AT sayılı 
Direktif

Raporlama 
Mevzuatının 
Uygulanmasına 
Dair Yönetmelik

Avrupa Komisyonuna çeşitli direktifler 
hakkında yapılacak ulusal 
raporlamaların düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

263  Espoo Sözleşmesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
264  Aarhus Sözleşmesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.
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Tablo 27.3.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi

5 2003/87/AT sayılı 
Direktif

Emisyon Ticaretine 
Yönelik 
Düzenleme265

Emisyon ticaretine 
yönelik usul ve 
esasların belirlenmesi

Çevre ve Orman Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı
DışTicaret Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı

2011 sonrası

6 280/2004/AT sayılı 
Karar

Sera Gazlarının 
İzlenmesine Dair 
Yönetmelik

Sera Gazlarının 
İzlenmesine yönelik 
usul ve esasların 
belirlenmesi

Çevre ve Orman Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu

2011 sonrası

7 2007/2/AT sayılı 
Direktif

Mekânsal Veri 
Altyapısı 
Yönetmeliğini 
Uyumlaştıracak 
Yönetmelik

Ülkemizde bu alanda 
ulusal düzenleyici 
otoritenin kurulması ve 
ulusal mekânsal 
planlama veri / bilgi 
altyapısının 
oluşturulması

Çevre ve Orman Bakanlığı 2011 sonrası

265  Kyoto Protokolüne taraf olmaya bağlı olarak gereken düzenleme yapılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

1 ÇED Direktifine (97/11/AT ve 2003/35/AT sayılı Direktifler ile değişik 85/337/AET sayılı 
Direktif) ilişkin olarak;

- ÇED Yönetmeliğinin etkin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi
- ÇED sürecine dahil tüm ilgi gruplarının kapasitesinin geliştirilmesi
- İlgili kamu kurumları için etki değerlendirme teknikleri konusunda eğitimler düzenlenmesi
- Sektörel rehberlerin güncellenmesi, söz konusu rehberlere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
- ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezinin kapasitesinin geliştirilmesi
- ÇED izleme ve raporlama ile ilgili kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
- Altyapı (araç, gereç, yazılım ve donanım) yatırımlarının gerçekleştirilmesi

2009

2 Bazı planlar ve programların çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 27 Haziran 
2001 tarih ve 2001/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD) Direktifi) kapsamında;

- Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi
- SÇD sürecine dahil tüm ilgi gruplarının kapasitesinin geliştirilmesi
- SÇD konusunda eğitimler verilmesi
- Sektörel rehberlerin hazırlanması, söz konusu rehberlere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
- Halkın bilinçlendirilmesine ve SÇD sürecine etkin katılımı sağlanması
- Altyapı (araç, gereç, yazılım ve donanım) yatırımlarının gerçekleştirilmesi

2009-2010

(Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü))

3 Stratejik Çevresel Değerlendirme (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin 
uygulanabilmesi için;

- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot çalışma uygulamasının yapılması

2009-2010
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Tablo 27.3.1.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

(Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)

4 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel eğitiminin sağlanması

2009-2010

(Ulaştırma Bakanlığı)

5 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot proje yürütülmesi

2009-2010

(Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü))

6 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel eğitiminin sağlanması

2009-2010

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü))

7 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel eğitiminin sağlanması
- Pilot proje yürütülmesi

2009-2010
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.1.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

ÇED Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2011 350.000 300.000 650.000

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2010 291.000 291.000

Bakanlık coğrafi bilgi sistemi amaçlı 
donanım ve yazılım temini 
(2007/2/AT sayılı Direktifine ilişkin)

2010 150.000 600.000 750.000

Metadata servisi ve diğer INSPIRE 
bileşenlerinin uygulanması, INSPIRE 
veri tabanına veri entegrasyonun 
yapılması (2007/2/AT sayılı 
Direktifine ilişkin)

2010 200.000 650.000 850.000

Çevre Bilgi Değişim Ağı Kurulması 
Projesi donanım alımı

2009-2010 1.625.000 4.875.000 6.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

ÇED konusunda çalıştırılmak 
üzere personel alımı

2009-2011 4.750.000 4.750.000

SÇD konusunda çalıştırılmak üzere 
personel alımı

2009-2010 3.938.160 3.938.160

- Eğitim

ÇED Direktifinin uygulanmasına 
yönelik eğitim

2009-2011 300.000 300.000

SÇD konusunda tüm paydaşların 
eğitimi

2009-2010 242.000 242.000
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Tablo 27.3.1.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Merkez ve Taşra Teşkilatı 
çalışanlarının ve diğer kurum ve 
kuruluşlardan çevresel bilgi 
sistemini kullananların eğitimi

2009-2010 150.000 150.000

Ulusal Bilgi ve Gözlem ağı 
bileşenlerine yönelik yurt dışında 
eğitim

2009 30.000 570.000 600.000

Coğrafi Bilgi Sistemi kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
eğitim(2007/2/AT Direktifine 
ilişkin)

2009 200.000 200.000

Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı 
(INSPIRE) uygulamalarına yönelik 
eğitim(2007/2/AT Direktifine 
ilişkin)

2009 200.000 200.000

Uzaktan algılama çalışmaları ve 
projelerine yönelik eğitim(2007/2/
AT Direktifine ilişkin)

2009 200.000 200.000

- Danışmanlık

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti alınması266 

2009-2010 400.000 400.000

Çevre Bilgi Sisteminin bakımı ve 
geliştirilmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti alınması

2009-2010 500.000 500.000

 Çevresel Bilgiye Erişim 
Konusunda mevzuat çalışması ve 
bilgi değişim ağı kurulmasına 
yönelik danışmanlık hizmetinin 
alınması 

2009-2010 5.000.000 5.000.000

Çevresel verilerin ve değişkenlerin 
izlenmesine yönelik INSPIRE 
temelli modellerin geliştirilmesi 
(2007/2/AT Direktifine ilişkin)

2009 400.000 400.000

266  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programına çerçevesinde önerilecek “Stratejik Çevresel Değerlendirmenin 
Uygulanması İçin Türkiye’nin Desteklenmesi” konulu proje kapsamında finanse edilecektir
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Tablo 27.3.1.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Avrupa mekansal veri altyapısı 
uygulamalarının ülkemize 
uygulanması için danışmanlık 
hizmeti alınması (2007/2/AT 
Direktifine ilişkin)

2009 400.000 400.000

- Tercüme

İlgili teknik dokümanların 
tercümesi (1.000 sayfa) ve 
simultane tercüme (10 defa x 10 
gün)

2009-2010 200.000 200.000

ÇED Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için simultane 
tercüme (6 toplantı x 5 gün)

2009-2011 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 11.534.160 15.037.000 26.571.160

Tablo 27.3.1.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

SÇD Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için eğitim

2009-2010 80.000 80.000

SÇD Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için Üye 
Devletlerdeki uygulamaları 
görmeye yönelik teknik ziyaret

2009-2010 100.000 100.000

- Danışmanlık

SÇD Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için pilot proje

2009-2010 300.000 300.000

- Tercüme

SÇD Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için simultane 
tercüme (6 toplantı x 5 gün)

2009-2010 24.000 24.000

SÇD Direktifinin etkin 
uygulanabilmesi için pilot proje 
simultane tercüme (6 toplantı x 10 
gün)

2009-2010 48.000 48.000

- Diğer

Toplam 552.000 552.000

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    284 



Tablo 27.3.1.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2010 8.000 8.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

SÇD konusunda çalıştırılmak üzere 
personel alımı

2009-2010 120.000 120.000

- Eğitim

SÇD konusunda ilgili personelin 
eğitimi

2009-2010 6.500 6.500

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 128.000 6.500 134.500
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Tablo 27.3.1.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Ulaştırma Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2010 8.000 8.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

SÇD konusunda çalıştırılmak üzere 
personel alımı

2009-2010 80.000 80.000

- Eğitim

SÇD konusunda ilgili personelin 
eğitimi

2009-2010 6.500 6.500

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 88.000 6.500 94.500

Tablo 27.3.1.3.5 (Avro)
İhtiyaçlar (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2010 8.000 8.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

SÇD konusunda çalıştırılmak üzere 
personel alımı

2009-2010 80.000 80.000

- Eğitim

SÇD konusunda ilgili personelin 
eğitimi

2009-2010 6.500 6.500

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 88.000 6.500 94.500
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Tablo 27.3.1.3.6 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (Tarımsal Üretim ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

SÇD Direktifinin uygulanmasına 
yönelik altyapı ihtiyaçları (araç, 
gereç, donanım ve yazılım)

2009-2010 8.000 8.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

SÇD konusunda çalıştırılmak üzere 
personel alımı

2009-2010 80.000 80.000

- Eğitim

SÇD konusunda ilgili personelin 
eğitimi

2009-2010 6.500 6.500

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 88.000 6.500 94.500
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Alt Öncelik 27.3.2 Atık Yönetimi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 1999/31/AT sayılı 
Direktif

Düzenli Depolama 
Yönetmeliği

Atık depolama alanlarının insan 
sağlığına zarar vermesine, sera etkisi 
yaratmasına, yer altı sularını ve 
akarsuları kirletip hava kirliliğine sebep 
olmasına engel olunması veya 
etkilerinin azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

2 1999/31/AT sayılı 
Direktif

Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Atık depolama alanlarının insan 
sağlığına zarar vermesine, sera etkisi 
yaratmasına, yer altı sularını ve 
akarsuları kirletip hava kirliliğine sebep 
olmasına engel olunması veya 
etkilerinin azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

3 1999/31/AT sayılı 
Direktif

Katı Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Atık depolama alanlarının insan 
sağlığına zarar vermesine, sera etkisi 
yaratmasına, yer altı sularını ve 
akarsuları kirletip hava kirliliğine sebep 
olmasına engel olunması veya 
etkilerinin azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

4 1999/31/AT sayılı 
Direktif

Tıbbi Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Atık depolama alanlarının insan 
sağlığına zarar vermesine, sera etkisi 
yaratmasına, yer altı sularını ve 
akarsuları kirletip hava kirliliğine sebep 
olmasına engel olunması veya 
etkilerinin azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

5 2002/96/AT sayılı 
Direktif  

Atık Elektrikli ve 
Elektronik 
Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği

Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının 
geri dönüşümü, geri kazanımı ve 
bertarafının sağlanması 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

6 2006/21/AT sayılı 
Direktif

Maden Atıklarının 
Kontrolü 
Yönetmeliği

Madenlerin doğal ortamdan çıkarılması 
sırasında ortaya çıkan hafriyat toprağı, 
bitkisel toprak, pasa ve madenin 
ekonomiye kazandırılması amacıyla 
işlenmesi sürecinde meydana gelen 
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde atık üretiminin 
önlenmesi, azaltılması, toplanması, 
geçici biriktirilmesi, taşınması, geri 
kazanılması, değerlendirilmesi ve 
bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve 
idari hususlar ile uyulması gereken 
genel kuralların düzenlenmesi 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009
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Tablo 27.3.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

7 2000/53/AT sayılı 
Direktif

Ömrünü 
Tamamlamış 
Araçların Kontrolü 
Yönetmeliği

Hurda taşıtların çevre ile uyumlu geri 
dönüşümünün ve bertarafının 
sağlanması 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

8 1013/2006 sayılı 
Tüzük

Atık Taşınımı 
Yönetmeliği

Atıkların gideceği yer ve menşei, 
atıkların gideceği yerde uygulanacak 
işlemlerin şekli, taşınan atıkların cinsi, 
taşıma güzergahına bağlı olarak 
atıkların taşınması için kontrol rejimleri 
ve usullerin belirlenmesi 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

9 1013/2006 ve 
1420/1999 sayılı 
Tüzükler

Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Atıkların gideceği yer ve menşei, 
atıkların gideceği yerde uygulanacak 
işlemlerin şekli, taşınan atıkların cinsi, 
taşıma güzergahına bağlı olarak 
atıkların taşınması için kontrol rejimleri 
ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

10 78/176/AET sayılı 
Direktif

Titanyum Dioksit 
Endüstrisinden 
Kaynaklanan 
Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği

Titanyum Dioksit kullanımının kontrol 
altına alınması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

11 2006/66/AT Sayılı 
Direktif

Atık Pil ve 
Akümülatörlerin 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik

Çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek özelliklere sahip pil 
akümülatörlerin üretiminin 
sağlanmasına ve bu ürünlerin doğrudan 
veya dolaylı olarak alıcı ortama 
verilmesinin önlenmesine, atık pil ve 
akümülatörlerin geri kazanım veya 
nihai bertarafı için toplama sisteminin 
kurulmasına ve yönetim planının 
oluşturulmasına ilişkin prensip, politika 
ve programların düzenlenmesi
Pil ve akümülatör ürünlerinin 
işaretlenmesine, etiketlenmesine, 
üretiminde ve ithalatında yasaklama ve 
sınırlamalara, atık pil ve 
akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı 
olarak toplanmasına, taşınmasına, geri 
kazanılmasına ve bertarafına ilişkin 
hükümler getirilmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

1 Atık Çerçeve Direktifinin (75/442/AET) uygulanması için;
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Geri kazanım ve bertaraf tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi 
ve bu konuda çalışan personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Lisanslandırma işlemine tabi olmayan atık toplama ve tasıma kurum/kuruluşların kayıt 
altına alınmasına yönelik sistemin oluşturulması
- Yerel otoritelerde entegre atık yönetiminden sorumlu birimin oluşturulması ve personelin 
eğitimi
- Atık miktarı, ara depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve mevcut bertaraf ve geri 
kazanım tesisleri gibi konularda bilgiye erişimin sağlanması için veri ağı kurulması
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluşturulması
- En uygun teknolojilerin kullanımıyla atık azaltımı için ayrı toplama sistemlerinin 
oluşturulması ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine ilişkin planların oluşturulması

2009-2015

2 Yakma Direktifinin (2000/76/AT) uygulanması için;
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Bertaraf ve geri kazanım tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi 
ve bu konuda çalışan personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi, söz konusu 
tesislerin isletilmesinde yer alan personelin sertifikalandırılması
- Yerel otoritelerde atık yakmadan sorumlu birimin oluşturulması ve personelin eğitimi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluşturulması
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine ilişkin planların oluşturulması
- Atık kabul prosedürlerinin oluşturulması

2009-2015

3 Düzenli Depolama Direktifi (99/31/AT) uygulanması için;
-Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
-Bertaraf ve geri kazanım tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve 
bu konuda çalışan personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi, söz konusu tesislerin 
isletilmesinde yer alan personelin sertifikalandırılması
-Yerel otoritelerde entegre atık yönetiminden sorumlu birimin oluşturulması ve personelin 
eğitimi
-Katı Atık Karakterizasyon Verilerinin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem 
oluşturulması
-Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine ilişkin planların oluşturulması
-Atık kabul prosedürlerinin oluşturulması

2009-2015
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Tablo 27.3.2.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

4 Atıkların nakliyesine dair Konsey Tüzüğünün (1013/2006) uygulanması için;
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Tasıma lisansı verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalışan 
personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılması için bir sistem oluşturulması 

2009-2015

5 Tehlikeli Atık Direktifinin (91/689/AET) uygulanması için;
- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Tehlikeli atık envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
- Geri kazanım, ara ve geçici depolama tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının 
güçlendirilmesi ve bu konuda çalışan
- personelin eğitimi
- Merkez, taşra teşkilatı ve yerel otorite personelinin eğitilmesi
- Sanayicilerin eğitilmesi ve halkın bilgilendirilmesi
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine ilişkin planların oluşturulması

2009-2015

6 Özel atıkların yönetimi konusunda direktiflerin (Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/AET), 
Poliklorürlü bifenil ve Poliklorürlü Terfenillerin Bertarafı (PCB/PCT) Direktifi (96/59/AT), Bazı 
tehlikeli maddeler ihtiva eden piller ve akümülatörlere ilişkin direktif (2006/66/AT), Ömrü 
dolmuş araçlara ilişkin direktif (2000/53/AT), maden atıkları direktifi (2006/21/AT), Atık elektrik 
ve elektronik Cihazlar Direktifi (2002/96/AT) ve Elektrik ve elektronik cihazlardaki tehlikeli 
maddelerin kullanımının kısıtlanması direktifinin (2002/95/AT)) uygulanması için;

- Bakanlığın kurumsal kapasitenin personel alımı ve eğitimi ile güçlendirilmesi
- Özel atıklar için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması
- Yerel otoritelerin teknik açıdan güçlendirilmesi
- Özel atık envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
- Geri kazanım tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu 
konuda çalışan personelin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi
- Finansman mekanizmasının ve atık yönetimine ilişkin planların oluşturulması
- En uygun teknolojilerin kullanımıyla atık azaltımı için ayrı toplama sistemlerinin 
oluşturulması ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi

2009-2015
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Tehlikeli Atıkların taşınması, atık 
minimizasyonu için ayrı toplama 
sistemlerinin oluşturulması ve geri 
kazanım sistemlerinin 
güçlendirilmesi, bölgesel tehlikeli atık 
envanterinin oluşturulması ve bu 
bilgiye göre  tehlikeli atık bertaraf 
sistemlerinin, yakma tesislerinin 
kurulması ve direktiflere uyumlu 
olarak yönetilmesi

2009-2015 129.000.00
0267

129.000.00
0

Özel atıkların direktiflere uyumlu 
olarak yönetilmesi

2009-2015 3.600.000 13.800.000 118.000.00
0268

135.400.00
0

Belediye Atıklarının taşınması, atık 
azaltımı için ayrı toplama 
sistemlerinin oluşturulması ve geri 
kazanım sistemlerinin 
güçlendirilmesi, düzenli depolanması, 
eski çöplüklerin kapatılması, kompost 
tesislerin kurulmasını, yakma 
tesislerinin kurulmasını,  inşaat ve 
yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve 
direktiflere uyumlu olarak 
yönetilmesi269 

2009-2015 967.000.000 360.000.000 1.327.000.0
00

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Özel atık yönetimi personel 
ihtiyacı

2009-2015 29.385.000 29.385.000

Tehlikeli atık yönetimi personel 
ihtiyacı

2009-2015 27.376.000 27.376.000

Belediye atıkları yönetimi personel 
ihtiyacı (İl düzeyi ve merkez dahil)

2009-2015 50.558.000 50.558.000

267  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
268  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
269  Tarihler ve finansman ihtiyaçları, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiştir. 

Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden 
geçirilecektir.
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Tablo 27.3.2.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Eğitim

Özel atık yönetimi eğitim ihtiyacı 2009-2015 557.000 759.000 304.000270 1.620.000

Tehlikeli atık yönetimi eğitim 
ihtiyacı
- Atıkların, tehlikeli atık sınıfında 
kabul edilmeleri için gerekli 
kimyasal  kriterlerin, miktarların 
tespiti ve hangi cins atığa hangi 
bertaraf yönteminin uygulanması 
kararına ilişkin eğiticilerin eğitimi.
- Tam uygulama için eğitim
- Uygulamaya yönelik olarak 
Lisans verilmesi ve denetim 
eğitimi

2009-2015 320.000 250.000  100.000271 670.000

Belediye atıkları yönetimi eğitim 
ihtiyacı

2009-2015 4.150.000 4.150.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Özel atık yönetimi ekipman 
ihtiyacı

2009-2015 909.500 1.140.500 220.000272 2.270.000

Tehlikeli atık yönetimi ekipman 
ihtiyacı

2009-2015 80.000 1.005.000 1.085.000

Belediye atıkları yönetimi ekipman 
ihtiyacı

2009-2015 1.629.000 1.629.000

Maden atıkları direktifinin 
(2006/21/AT) ulusal mevzuata 
aktarılması273 

2009-2013 515.000 4.085.000 4.600.000

Toplam
1.086.079.50

0
381.039.500 247.624.00

0274
1.714.743.0

00

270  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
271  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
272  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
273  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Maden atıkları yönetimi – TR 08.02.05” 

konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
274  Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
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Alt Öncelik 27.3.3 Hava Kalitesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 99/13/AT ve 
2004/42/AT sayılı 
Direktifler

Uçucu Organik 
Bileşiklerden 
Kaynaklanan 
Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği275 

Uçucu organik bileşiklerden 
kaynaklanan kirliliğin kontrolüne 
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011276

2 94/63/AT sayılı 
Direktif

Petrol depolamadan 
kaynaklanan uçucu 
organik bileşiklerin 
kontrolüne ilişkin 
düzenlemeler

Petrol ve petrol ürünlerinin 
depolanması, doldurulup boşaltılması 
ve taşınmasından kaynaklanan uçucu 
organik bileşik emisyonlarının kontrol 
edilmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Ulaştırma 
Bakanlığı 
Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı
Enerji 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu

2012

3 2001/81/AT sayılı 
Direktif

Ulusal Emisyon 
Tavanlarına ilişkin 
Yönetmelik

Ulusal Emisyon Tavanlarının 
belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası277

275  “Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi” altında da yer almaktadır.
276  Yönetmelik içerisinde kademeli geçiş süreleri öngörülecektir.
277  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi 

konusunda kapasitenin geliştirilmesi” konulu proje kapsamında düzenlemenin hazırlanış ve uygulama takvimi 
belirlenecektir. Göteborg Protokolüne ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

1 Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT)  ve Kardeş Direktiflerinin uygulanması için;
- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetkili otoritenin tayini
- Bakanlığın teknik ve idari yönden güçlendirilmesi,
- Ön değerlendirme çalışmalarının yapılması, 
- Bölge ve alt bölgelerin belirlenmesi , 
- Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulması, 
- Bölgesel ağ merkezlerinin oluşturulması, 
- Laboratuvar alt yapısının oluşturulması, 
- Güvenli ve kaliteli ölçüm verilerinin sürekliliğini sağlayarak raporlanacak düzeyde 
temininin sağlanması, 
- Kirletici emisyonlara ilişkin emisyon envanterinin elde edilmesi,
- Hava kalitesi değerlendirmesi,
- Hava kalitesinin sağlanamadığı alanlarda hava kalitesini iyileştirecek planların hazırlanması 
ve uygulanması,
- Hava kalitesi konusunda görev yapacak elemanların mevzuat ve teknik konularda eğitimi,
- Hava kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik sistemin oluşturulması ve/veya 
güçlendirilmesi

2008-2014

2 Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi çerçevesinde;
- Bölgesel Temiz Hava Merkezi,
- Bölgesel ağ yapısı,
- 39 tane ölçüm istasyonu, 
- Bölgesel Kalibrasyon Laboratuvarı, 
- Bölgesel Veri Merkezi,
- Analitik Laboratuvarın kurulması ve işletilmesi; 
- Hava kalitesi değerlendirme, 
- Modelleme, emisyon verisi, 
- Temiz hava planı hazırlanması

2008-2011

3 Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde;
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin Hava Kalitesi Mevzuatı ile uyumlaştırılması
- Ulusal Emisyon Envanteri ve SO2, NOx, VOC, NH3 emisyon projeksiyonlarının 
geliştirilmesi
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uygulanmasına ilişkin Düzenleyici Etki Analizinin 
hazırlanması
- Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin uyumlaştırılmasına yönelik kurumsal yapı ve teknik 
kapasite oluşturulması

2009-2011
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Tablo 27.3.3.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

4 Petrol ürünlerinin depolama ve dağıtımından kaynaklanan uçucu organik bileşiklere ilişkin 
Direktif (1994/63/AT) kapsamında

- Yetkili makamın belirlenmesi
- Depolama ve taşıma tesisleri için standartların ve onay usullerinin belirlenmesi
- Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
- Tesislerin mevcut durumlarının belirlenerek, yapılması gereken yatırımlara karar verilmesi 
ve uygulamaya geçilmesi
- Petrol depolama tesislerinde, terminallerdeki yükleme boşaltma ekipmanlarında, hareketli 
konteynerlerde ve servis istasyonlarındaki depolama tesislerinde özel uçucu organik madde 
emisyonları azaltma tasarımı ve işletme önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının 
denetlenmesi

2010-2015

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

5 Yakıt Ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda eğitimler vasıtası ile idari kapasitenin 
güçlendirilmesi

2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.3.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Marmara bölgesinde hava kalitesi alanında 
kurumsal yapılandırma kapsamında yatırım 
ihtiyacı278 

2008-2010 1.295.000 3.885.000 5.180.000

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) 
ve İlgili Direktiflerinin uygulanması için 
altyapı yatırımları

2008-2014 26.500.000 26.500.000

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması

- Personel

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi 
(96/62/AT) ve ilgili Direktiflerinin 
uygulanması için personel istihdamı279 

2008-2014 14.415.000 14.415.000

Petrol ürünlerinin depolama ve 
dağıtımından kaynaklanan uçucu organik 
bileşiklere ilişkin Direktif (1994/63/AT) 
kapsamında personel istihdamı

2009-2015 1.085.037 1.085.037

- Eğitim

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi 
(96/62/AT) ve İlgili Direktiflerinin 
uygulanması için eğitim ihtiyacı

2008-2014 8.500.000 8.500.000

Petrol ürünlerinin depolama ve 
dağıtımından kaynaklanan uçucu organik 
bileşiklere ilişkin Direktif (1994/63/AT) 
kapsamında uygulayıcıların eğitimi

2008-2014 30.000 8.000 38.000

278  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi 
Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi - TR 07.02.07” konulu proje kapsamında finanse edilen tutarı da 
içermektedir.

279  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi 
Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi - TR 07.02.07” konulu proje kapsamında finanse edilen tutarı da 
içermektedir.
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Tablo 27.3.3.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

Petrol depolama ve taşıma tesisleri 
için standartların ve onay 
prosedürlerinin belirlenmesi

2008-2014 170.000 170.000

Petrol depolama tesislerinin 
mevcut durumlarının belirlenerek, 
yapılması gereken yatırımlara 
karar verilmesi ve uygulamaya 
geçilmesi

2008-2014 700.000 700.000

Petrol depolama tesislerinde, 
terminallerdeki yükleme boşaltma 
ekipmanlarında, hareketli 
konteynırlarda ve servis 
istasyonlarındaki depolama 
tesislerinde özel uçucu organik 
madde emisyonları azaltma 
tasarımı ve işletme önlemlerinin 
belirlenmesi ve uygulanmasının 
denetlenmesi

2008-2014 170.000 170.000

- Tercüme

- Diğer

Marmara bölgesinde hava kalitesi 
alanında kurumsal yapılandırma280

2008-2011 1.900.000 1.900.000

Emisyon kontrolünün 
geliştirilmesi281 

2009-2011 140.000 1.910.000 2.050.000

Petrol ürünlerinin depolama ve 
dağıtımından kaynaklanan uçucu 
organik bileşiklere ilişkin Direktif 
(1994/63/AT) kapsamında 
kurumlararası işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanması, yetkili 
makamın belirlenmesi konusunda 
toplantılar düzenlenmesi

2008-2014 18.000 18.000

Toplam 51.983.037 8.743.000 60.726.037

280  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi 
Alanında Kurumsal Yapılandırma - TR 0702.07”  konulu projenin eşleştirme bileşeni kapsamında finanse 
edilmektedir.

281  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi - 
TR08 02 03”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.3.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu 
konusunda eğiticilere yönelik 
çalışma ziyareti

2009 75.000 75.000

- Danışmanlık

- Tercüme

Eğitimlerde simültane çeviri 2009 12.000 12.000

- Diğer

CO2 verilerinin toplanması 2009 10.000 10.000

Toplam 97.000 97.000

Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2008/1/AT sayılı 
Direktif

Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrol 
(Entegre Çevre 
İzni) Yönetmeliği

Önemli endüstriyel tesislerden 
kaynaklanan kirliliğin bütüncül olarak 
kaynağında kontrol altına alınması 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

282

2 2000/76/AT sayılı 
Direktif

Atık Yakma 
Yönetmeliği 

Atıkların yakılmasının çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerinin, özellikle hava, 
toprak, yüzeysel ve yer altı sularının 
kirlenmesi suretiyle insan sağlığı için 
ortaya çıkan risklerin önlenmesi veya 
azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

3 2000/76/AT sayılı 
Direktif

Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Atıkların yakılmasının çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerinin, özellikle hava, 
toprak, yüzeysel ve yer altı sularının 
kirlenmesi suretiyle insan sağlığı için 
ortaya çıkan risklerin önlenmesi veya 
azaltılması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

4 2001/80/AT sayılı 
Direktif

Büyük Yakma 
Tesisleri 
Yönetmeliği

Enerji üretim tesislerinin faaliyeti 
sonucu atmosfere yayılan is, duman, 
toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki 
emisyonların kontrol altına alınması, 
insanın ve çevresinin hava alıcı 
ortamındaki kirlenmelerden doğacak 
tehlikelerden korunması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009283 
 

282  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 
08 02 04”  konulu proje kapsamında uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.

283  Yönetmelik içerisinde kademeli geçiş süreleri öngörülecektir.
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Tablo 27.3.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 99/13/AT ve 
2004/42/AT sayılı 
Direktifler

Uçucu Organik 
Bileşiklerden 
Kaynaklanan 
Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği284 

Uçucu organik bileşiklerden 
kaynaklanan kirliliğin kontrolüne 
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011285

6 96/82/AT sayılı 
Direktif

Büyük Endüstriyel 
Kazaların Kontrolü 
Hakkında 
Yönetmelik

Tehlikeli maddeler bulunduran 
kuruluşlarda büyük endüstriyel 
kazaların önlenmesi ve muhtemel 
kazaların, insanlara ve çevreye olan 
zararlarının en aza indirilmesi 
amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve 
sürekli korumayı sağlamak için 
alınması gerekli önlemlerin 
belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

2009

7 87/217/AET sayılı 
Direktif

Asbestten 
Kaynaklanan 
Kirliliğin 
Azaltılması ve 
Önlenmesine 
İlişkin Düzenleme

Tehlikeli kimyasalların üretimine ve 
kullanımına sınırlama veya yasaklama 
getirilerek tehlikeli atıkların azaltılması
Çevre ve insan sağlığının kimyasalların 
zararlı etkilerinden korunması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

8 1980/2000 sayılı 
Tüzük

Eko-etiket 
Yönetmeliği 

Çevre dostu ürünleri yaygınlaştırarak 
kaynakların daha etkin kullanımının 
sağlanması, tüketicilere bu ürünler 
hakkında rehberlik ederek doğru ve 
bilimsel bilgilerin sunulması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

9 761/2001/AT sayılı 
Tüzük 

Eko-Yönetim ve 
Denetim (EMAS) 
Programına 
Kuruluşların 
Gönüllü Katılımına 
ilişkin 
düzenlemeler286 

Kuruluşlar tarafından çevre yönetim 
sistemlerinin (ÇYS) oluşturulması ve 
uygulanması
Kuruluşların çevresel performanslarının 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

10 166/2006/AT Sayılı 
Tüzük
2000/479/AT sayılı 
Komisyon Kararı

İlgili düzenlemeler Kirletici emisyonlarının kaydı ve 
raporlanması.

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
değerlendirile

cektir.

284  “Alt Öncelik 27.3.3 Hava Kalitesi” altında da yer almaktadır.
285  Yönetmelik içerisinde kademeli geçiş süreleri öngörülecektir.
286  SEI programı kapsamında “EMAS Tüzüğü’nün İçselleştirilmesi ve Türkiye’de EMAS Sisteminin Kurulması” 

konulu projenin sonuçlarına göre uygun düzenlemeler yapılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, İl Özel İdareleri/Belediyeler)

1 Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT sayılı Konsey Direktifi kapsamında;
- Türkiye için “En İyi Tekniklerin (Best Available Techniques)” belirlenmesi ve uyum 
gerekliliklerinin ve maliyet analizlerinin yapılmasına başlanması
- Teknik ve idari altyapı oluşturulması
- Uygulayıcı personel için uygulama kılavuzlarının hazırlanması
- Sektörler için uygulama kılavuzlarının hazırlanması
- Ekonomik ve teknik olarak uygun emisyon sınırlarının uygulanması
- Entegre izin uygulamalarının başlatılması 
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman temini, alt yapının kurulması ve ölçüm kalite 
sisteminin oluşturulması

2010-2012

2 Entegre kirlilik önleme ve kontrol Projesi (IPA-1 2008 Programlamasına sunulmuştur) 
kapsamında;

- Tesis envanterinin çıkarılması
- Uygulama için gerekli kurumsal çerçevenin belirlenmesi
- Mevzuat uyumlaştırması ve detay uygulama planı
- Yetkili kuruluşlarda ve ilgili taraflarda gerekli teknik, idari ve finansal kapasitenin 
belirlenmesi 
- Gerekli teknik kapasitenin oluşturulmasına yönelik kapasite geliştirme programları
- Uygulayıcılar, işletmeciler,v.b. için uygulama kılavuzlarının hazırlanması

2009-2011

3 Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT sayılı Konsey Direktifi ve Avrupa 
Kirletici Emisyon Kaydının (EPER-European Pollutant Emission Register) uygulanmasına dair 
17 Temmuz 2000 tarih ve 2000/479/AT sayılı Karar ve Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım 
Kaydına (E-PRTR) dair Tüzük çerçevesinde; 

- Kirletici emisyonlara ilişkin envanterin hazırlanması
- Envanterin raporlamaya uygun bir şekilde kayda alınması
- Raporlama sisteminin oluşturulması ve işletilmesi

2009 ve 
sonrası287

287  Uygulamaya üyelikle birlikte geçilebilecektir.
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Tablo 27.3.4.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

4 Büyük yakma tesislerinden havaya yayılan bazı kirletici maddelerin sınırlanması hakkında 23 
Ekim 2001 tarih ve 2001/80/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında;

- Büyük yakma tesislerinin envanterinin çıkarılması
- Belirlenen emisyon sınırlamasını sağlayıcı teknolojik değişimlerin maliyet analizlerinin 
çıkarılması
- Teknoloji, arıtma yöntemleri gibi konularda envanter çalışmasının yapılması
- Emisyon envanterinin çıkarılması
- Düzenleyici etki değerlendirmesi gerçekleştirilmesi
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ölçüm kalite sisteminin oluşturulması

2009 ve 
sonrası

5 Belirli sanayi çalışmalarında kullanılan organik çözücülere ilişkin 1999/13/AT sayılı Direktif 
kapsamında;

- Kapsam envanterinin hazırlanması
- Hükümlerin ve sınır değerlerin ulusal mevzuatta yer alması
- Solvent azaltım ve değişim programları oluşturulması
- Solvent azaltım ve değişim programları, VOC emisyonları ölçüm ve hesaplama yöntemleri 
konusunda ilgili personelin eğitimi
- VOC emisyonları ölçüm ve hesaplama kriterlerinin belirlenmesi
- İzin ve denetim mekanizmasının oluşturulması ve etkinleştirilmesi

2010-2015

6 Belirli boya ve verniklerde ve otomobil boyamasında kullanılan ürünlerde organik çözücülerin 
kullanılmasından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının sınırlandırılmasına dair 
21 Nisan 2004 tarih ve 2004/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında;

- Uygun boya kriterlerinin oluşturulması ve standart hazırlanması,
- Üretilen ve kullanılan boyaların direktife uygunluğunun belirlenmesi

2010-2015

7 Tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/
AT sayılı Konsey Direktifinin uygulanması  (aşamalı olarak gerçekleştirilecektir) için;

- Personel istihdamı ve eğitimi,
- Mevzuatın uygulanmasına yönelik olarak eğitim ve ekipman ihtiyaçları yönünden idari ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
- Büyük kazaların araştırılması ve bunun için prosedürler oluşturulması eğitimi
- Denetim eğitimi 
- Acil durum planları ve güvenlik yönetim sistemi eğitimi
- Kuruluşların risk analizi ve kaza senaryoları eğitimi
- Domino etkisini ve risk arzeden kuruluş gruplarını belirleme eğitimi
- Raporlama eğitimi
- Kamunun bilgilendirilmesi eğitimi 
- Yerel yönetimler ve işletmeciler için bir eğitim programının hazırlanması ve uygulanması
- Kayıt sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

2009-2015

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    301 



Tablo 27.3.4.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

8 Eko-Etiket ile ilgili 1980/2000 (AT) Sayılı Tüzük ile ilgili olarak;
- Yönetmeliğe dayanak olacak kanuni düzenlemenin yapılması (Gerek 2872 sayılı Çevre 
Kanununda gerekse 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanunda sayılan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında, bu uyumlaştırma 
çalışmasına kanuni dayanak oluşturacak herhangi madde mevcut değildir.)
- Yetkili otoritenin belirlenmesi (Yönetmeliğin tam uygulanması için Çevre ve Orman 
Bakanlığının Avrupa Komisyonu tarafından yetkili otorite olarak tanınması gereklidir, 
dolayısıyla bir bakıma tam uyumlaştırma ve uygulama Türkiye’nin tam üyelik durumuna 
bağlıdır)
- Eko-etiket için başvuru mekanizmasının oluşturulması
- Eko-etiket için kullanım şartlarının belirlenmesi.
- Uygun bir izleme ve denetim mekanizmasının oluşturulması
- Tüketiciler, üreticiler ve genel kamuoyu için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
- Ürün grupları için kriterlerin ve ulusal mevzuatla uyumlaştırılması ve ilgili dokümanların 
(broşür başvuru kılavuzu vb.) oluşturulması

2008-2015

9 Eko-Yönetim ve Denetim Programı 19 Mart 2001 tarih ve 761/2001/AT sayılı Konsey 
Tüzüğü’nün uygulanması için;

- Personelin eğitimi
- Mevzuat hazırlanmasına yönelik idari kapasitenin geliştirilmesi
- Gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması
- Kurum, kuruluş ve işletmeler için bir eğitim programının hazırlanması ve uygulanması
- Akreditasyon Sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Belgelendirme sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Kayıt sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
- Bildirim sisteminin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

2008-2014

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

10 Tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne dair 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/AT 
sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için;

- Büyük endüstriyel kazalar mevzuat eğitimi 
- Güvenlik raporu incelemesi eğitimi
- Güvenlik Yönetim sistemi eğitimi
- Bildirim sistemi, bilgisayar programı tanıtımı 
- Sahada teftiş uygulaması (üst seviyeli kuruluşlar için 2 işyeri)
- Sahada teftiş uygulaması (alt seviyeli kuruluşlar için 2 işyeri)
- Büyük endüstriyel kazaların incelenmesi ve raporlandırılması eğitimi
- Güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi kapsamında yapılacak risk 
değerlendirmesi vb. simülasyon ve yazılımlar konusunda bilgilendirme
- Büyük endüstriyel kaza bürosunun altyapısının güçlendirilmesi

2009-2015
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.4.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(2008/1/AT)
Entegre izin uygulamaları ve 
ekonomik ve teknik olarak uygun 
emisyon sınırlarının uygulanması 
konularında altyapı yatırımı 
(donanım)

288 5.000.000 15.000.000 20.000.000

(2008/1/AT)
Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için 
ekipman, alt yapı ve ölçüm kalite 
sistemi

289 2.500.000 7.500.000 10.000.000

(2008/1/AT) ve 2000/479/AT
Raporlama Sisteminin oluşturulması 
ve işletilmesi (30.000 Avro x 81 il + 
50.000 Avro merkez)

2010 
sonrası

620.000 1.860.000 2.480.000

(96/82/AT)
Ekipman alımı

2009-2015 2.250 6.750 9.000

(1980/2000 (AT))
Ekipman alımı

2008-2015 2.000 6.000 8.000

(1980/2000 (AT))
Tüketiciler ve başvuranlar için 
internet tabanlı servis kurulması

2013-2015 12.500 37500 50.000

(761/2001/AT)
Ekipman alımı

2008-2014 8.250 24.750 33.000

288  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 
08 02 04”  konulu proje kapsamında finansman takvimi belirlenecektir.

289  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 
08 02 04”  konulu proje kapsamında finansman takvimi belirlenecektir.
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

(2008/1/AT, 2000/479/AT, 
166/2006/AT) 
Personel istihdamı

2010 ve 
sonrası

288.000.000 288.000.00
0

(2001/80/AT)
Personel istihdamı

2009 ve 
sonrası

40.000.000 40.000.000

(99/13/AT, 2004/42/AT)
Personel istihdamı

2010-2015 40.000.000 40.000.000

(96/82/AT) 
Personel istihdamı

2009-2015 520.000 520.000

(1980/2000 (AT))
Personel istihdamı

2008-2013 143.000 143.000

(761/2001/AT)
Personel istihdamı

2008-2014 860.000 860.000

- Eğitim

(99/13/AT) 
Solvent azaltım ve değişim 
programları, VOC emisyonları 
ölçüm ve hesaplama yöntemleri 
konusunda ilgili personelin eğitimi

2009-2011 10.000 30.000 40.000

(2008/1/AT) 
Mevcut personelin eğitimi

2009-2012 432.000 432.000

(2008/1/AT) 
Yurt dışı çalışma ziyareti 

2009-2012 1.500.000 1.500.000

(2008/1/AT) 
Yeni personelin eğitimi 

2009-2012 375.000 1.125.000 1.500.000

(2008/1/AT) 
Yurt içi çalışma ziyareti

2009-2012 548.000 548.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için 
ekipman ve alt yapının ve ölçüm 
kalite sisteminin oluşturulması

2009-2012 540.000 8.000 548.000

(2008/1/AT, 2000/479/AT)
Emisyon verilerinin hazırlanarak 
Avrupa Komisyonuna 
gönderilmesi

2009-2012 28.000 28.000

(2004/42/AT)
Üretilen ve kullanılan boyaların 
direktife uygunluğunun 
belirlenmesi konusunda eğitim-
yurt dışı

2009-2012 9.600 24.000 33.600

(2004/42/AT)
Üretilen ve kullanılan boyaların 
direktife uygunluğunun 
belirlenmesi konusunda eğitim

2009-2012 30.000 8.000 38.000 76.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Kapsam envanterinin hazırlanması 
konusunda eğitim

2009-2012 20.000 20.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Uluslar arası ve AB birleştirilmiş 
emisyon raporlamaları ile ilgili 
olarak uzmanların eğitimi- yurt 
dışı

2009-2012 4.000 10.000 14.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Uluslar arası ve AB birleştirilmiş 
emisyon raporlamaları ile ilgili 
olarak sektör sorumlusu (PCP) 
staj/işbaşı eğitimi

2009-2012 9.800 9.800
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(96/82/AT)
- Büyük endüstriyel kazaların 
araştırılması ve bunun için 
prosedürler oluşturulması eğitimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili denetim eğitimi

2009 2.900 8.700 11.600

(96/82/AT)
- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili acil durum planları ve 
güvenlik yönetim sistemi eğitimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili kuruluşların risk analizi ve 
kaza senaryoları eğitimi

2010 6.000 18.000 24.000

(96/82/AT)
Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili 
raporlama eğitimi

2012 3.750 11.250 15.000

(1980/2000 (AT))
Eko-etiket sisteminin kurulmasına 
yönelik ilkeler konusunda yerinde 
inceleme

2008-2015 11.250 33.750 45.000

(761/2001/AT)
EMAS genel bilgilendirme

2008-2009 10.000 10.000

(761/2001/AT)
EMAS sisteminin kurulmasına 
yönelik ilkeler konusunda yerinde 
inceleme

2010 15.000 15.000

(761/2001/AT)
EMAS mevzuat eğitimi

2011 
sonrası

15.000 15.000

(761/2001/AT)
- EMAS genel şartlar eğitimi, 
çevresel doğrulayıcıları için 
mevzuat eğitimi
- EMAS denetimi yönünden örnek 
uygulama faaliyeti

2011 
sonrası

15.000 15.000

- Danışmanlık

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Kapsam envanterinin hazırlanması

2008-2010 2.236.000 2.236.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Kurumsal yapı gereklilikleri 
analizinin yapılması ve yetki 
karmaşasının giderilmesi, izin 
usullerindeki aksaklıkların 
giderilmesi ve sistemin 
basitleştirilmesi

2008-2009 2.037.000 2.037.000

(2004/42/AT)
Boya kriterlerinin oluşturulması, 
bu konuda standart hazırlanması

2008-2009 203.700 203.700

(99/13/AT)
VOC emisyonları ölçüm ve 
hesaplama kriterlerinin 
belirlenmesi

2008-2009 204.000 204.000

(99/13/AT)
Hüküm ve sınır değerlerin ulusal 
mevzuatta yer alması ve solvent 
azaltım ve değişim programları 
öngörülmesi konularında mevzuat 
hazırlanması

2008-2009 204.000 204.000

(2001/80/AT)
Emisyon envanterinin çıkarılması

2008-2009 68.000 68.000

(2001/80/AT)
Emisyon yüklerinin azaltılmasına 
yönelik programların oluşturulması

2008-2009 71.000 71.000

- Tercüme

Mevzuatın tercümesi (1.000 sayfa) 2008-2015 20.000 20.000

En iyi teknikler referans 
dokümanların tercümesi  (30.000 
sayfa)

2008-2015 600.000 600.000

Kılavuzların tercümesi (10.000 
sayfa)

2008-2015 200.000 200.000

Proje raporları ve çalışma 
belgelerinin tercümeleri (10.000 
sayfa)

2008-2015 200.000 200.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(1980/2000 (AT)) 2008-2015 18.750 56.250 75.000

(761/2001/AT) 2011 2.500 7.500 10.000

- Diğer

(2008/1/AT, 2001/80/AT)
“En İyi Tekniklerin” belirlenmesi, 
uyum gerekliliklerinin ve maliyet 
analizlerinin yapılmasına 
başlanması konusunda çalışma 
toplantıları

2008-2009 45.000 135.000 180.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 
2004/42/AT)
Kurumsal yapı gereklilikleri 
analizinin yapılması ve yetki 
karmaşasının giderilmesi, izin 
usullerindeki aksaklıkların 
giderilmesi ve sistemin 
basitleştirilmesi konusunda 
çalışma toplantıları

2008-2009 2.000 6.000 8.000

(2008/1/AT)
Uygulayıcı personel için 
kılavuzların hazırlanması ve 
sektörlere yönelik kılavuzların 
hazırlanması için çalışma grupları

2008-2009 18.000 18.000

(2001/80/AT) 
Yeni teknolojilere geçiş için mali 
kaynakların ve zaman 
periyotlarının saptanması amacıyla 
ilgili taraflarla toplantılar 
düzenlenmesi

2008-2009 18.000 18.000

Entegre Kirlilik Önleme ve 
Kontrol290 

2009-2011 175.000 2.325.000 2.500.000

EMAS Tüzüğü’nün 
İçselleştirilmesi ve Türkiye’de 
EMAS Sisteminin Kurulması291 

2008-2009 200.000 200.000

Toplam
379.487.250 36.530.250 38.000 416.055.50

0

290  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 
08 02 04”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

291  SEI programı kapsamında “EMAS Tüzüğü’nün İçselleştirilmesi ve Türkiye’de EMAS Sisteminin Kurulması” 
konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.4.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (İl Çevre ve Orman 
Müdürlükleri)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Büyük endüstriyel kazaların kontrolü 
kapsamında ekipman alımı

2009-2015 93.000 93.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Büyük endüstriyel kazaların 
kontrolü kapsamında personel 
istihdamı

2009-2015 5.700.000 5.700.000

- Eğitim

Büyük endüstriyel kazaların 
araştırılması ve bunun için 
prosedürler oluşturulması eğitimi

2009 11.500 34.500 46.000

- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili denetim eğitimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili dahili acil durum planları ve 
güvenlik yönetim sistemi eğitimi

2010 31.000 93.000 124.000

- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili harici acil durum planları 
eğitimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile 
ilgili kuruluşların risk analizi ve 
kaza senaryoları eğitimi

2011 33.750 101.250 135.000

Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili 
raporlama eğitimi

2012 18.250 54.750 73.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 5.794.500 376.500 6.171.000
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Tablo 27.3.4.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Büyük endüstriyel kazaların kontrolü 
kapsamında ekipman alımı

2009-2010 41.000 123.000 164.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Büyük endüstriyel kazaların 
kontrolü kapsamında personel 
istihdamı

2009-2010 2.600.000 2.600.000

- Eğitim

Büyük endüstriyel kazaların 
kontrolü kapsamında;
- Mevzuat eğitimi 
- Güvenlik raporu incelemesi
- Yönetim sistemleri
- Bildirim sistemi, bilgisayar 
programı tanıtımı 
- Sahada teftiş uygulaması (üst 
seviyeli kuruluşlar için 2 işyeri)
- Sahada teftiş uygulaması (alt 
seviyeli kuruluşlar için 2 işyeri)
- Kaza incelenmesi ve 
raporlandırılması
- Güvenlik raporu, büyük kaza 
önleme politika belgesi 
kapsamında yapılacak risk 
değerlendirmesi vb. simülasyon ve 
yazılımlar

2009 18.300 54.900 73.200

2010 33.550 100.650 134.200

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 2.692.850 278.550 2.971.400
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Alt Öncelik 27.3.5 Kimyasalların yönetimi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.5.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 67/548/AET sayılı 
Direktif

Tehlikeli Madde ve 
Müstahzarların 
Sınıflandırılması, 
Ambalajlanması ve 
Etiketlenmesi 
Hakkında 
Yönetmelik

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin 
ve müstahzarların insan sağlığı ve 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerine 
karşı etkin kontrolünü ve verimli 
gözetimini sağlamak üzere 
sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve 
ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik 
usul ve esasların düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

2 689/2008/AT sayılı 
Tüzük

Tehlikeli 
Kimyasalların 
İthalat ve İhracatına 
İlişkin Mevzuat

Tehlikeli kimyasalların ithalat ve 
ihracatına ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 98/8/AT sayılı 
Direktif 

Biyosidal Ürünler 
Yönetmeliği 

Biyosidal ürünlerin piyasaya arzından 
önce insan, hayvan ve çevre sağlığı ile 
ilgili risklerin değerlendirilmesi, 
biyosidal ürünlerin üretimi, fason 
üretimi, ithalatı, sınıflandırılması, 
piyasaya arzı ve özel kullanım 
yöntemleri ve bu ürünlerin denetiminde 
uygulanacak usul ve esaslar ile 
ruhsatlandırılmış ürünlere ilişkin 
uygulamaların belirlenmesi

Sağlık 
Bakanlığı 

2009292

4 850/2004/AT sayılı 
Tüzük

Kalıcı Organik 
Kirleticilere İlişkin 
Düzenleme

Kalıcı organik kirleticilerin ve bunları 
içeren teçhizatların ortadan kaldırılması 
ve bertaraf edilmesi ve kalıcı organik 
kirleticiler hakkında kamunun 
bilgilendirilmesi 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

5 2006/507/AT Sayılı 
Konsey Kararı

Kalıcı Organik 
Kirleticilere İlişkin 
Stockholm (POPs) 
Sözleşmesinin 
Onaylanmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin 
Stockholm (POPs) Stockholm 
Sözleşmesine taraf olunması 

Dışişleri 
Bakanlığı

2009-2010

292  Yönetmelik içerisinde kademeli geçiş süreleri öngörülecektir.
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Tablo 27.3.5.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

6 2003/106/AT sayılı 
Konsey Kararı

Rotterdam 
Sözleşmesinin 
Onaylanmasının 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun

Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve 
Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde 
Uygulanacak Ön Bildirimli Kabul 
Prosedürüne İlişkin Rotterdam 
Sözleşmesine taraf olunması

Dışişleri 
Bakanlığı 

2011

7 1907/2006/AT 
sayılı Tüzük

İlgili 
düzenlemeler293 

Kimyasal maddelerin kendi halinde, 
müstahzar içerinde veya eşya içerisinde 
kullanımına, üretimine ve piyasaya 
arzına ilişkin hükümler

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

294

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.5.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı)

1 Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin Tüzük (304/2003/AT) hükümlerinin 
uygulanması için gerekli kurumsal yapının geliştirilmesi

2009-2011

2 Rotterdam Sözleşmesi (22003A0306(01)) için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemenin 
yapılması

2009-2011

3 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzüğün (850/2004) uygulanması için mevcut kurumsal 
yapının geliştirilmesi

2009-2011

4 Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Direktife 
(67/548/AET) uyum sağlamak amacıyla;

- Kurumsal yapının geliştirilmesi ve gerekli eğitimlerle güçlendirilmesi
- Kimyasallar konusunda bir strateji oluşturulması

2009-2011

5 Türkiye’nin Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesine taraf olmasıyla 
birlikte;

- Sekretarya, bilgi değişimi ve raporlama konularında sorumlu olacak birimlerin ve uzman 
ağının kurulması
- Araştırma, geliştirme ve izleme ile ilgili uluslararası girişimlere katılımın sağlanması
- Teknik destek ve mali kaynakların temin edilmesi

2009-2011

6 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına İlişkin Tüzüğün (1907/2006) 
uygulanması için gerekli kurumsal yapının geliştirilmesi295 

296

293  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02” 
konulu projenin sonuçlarına göre uygun düzenlemeler yapılacaktır.

294  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02” 
konulu proje kapsamında uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.

295  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02” 
konulu projenin sonuçlarına göre gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları ve belirlenecektir.

296  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02” 
konulu proje kapsamında uygulama takvimi belirlenecektir.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.5.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, 
ambalajlanması ve etiketlenmesine 
ilişkin Direktife (67/548/AET) uyum 
sağlamak için ekipman alımı

2009-2011 37.000 37.000

Tehlikeli kimyasalların ithalat ve 
ihracatına ilişkin Tüzük (304/2003) 
hükümlerinin uygulanması için 
ekipman alımı

2009-2011 11.000 11.000

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin 
Tüzüğün (850/2004) uygulanması için 
ekipman alımı

2009-2011 74.000 74.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Tehlikeli kimyasalların ithalat ve 
ihracatına ilişkin tüzük (304/2003) 
hükümlerinin uygulanması için 
personel istihdamı

2009-2011 310.000 310.000

Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 
Tüzüğün (850/2004) uygulanması 
için personel istihdamı

2009-2011 620.000 620.000

Tehlikeli maddelerin 
sınıflandırılması, ambalajlanması 
ve etiketlenmesine ilişkin direktife 
(67/548/AET) uyum sağlayan Türk 
mevzuatının uygulanması için 
personel istihdamı 

2009-2011 93.000 93.000

Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanmasına İlişkin Tüzüğün 
(1907/2006) uygulanması için 
gerekli personel alımı297

2009-2011 181.000 181.000

297  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02” 
konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 Avro olarak belirlenmiştir. 
Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalışmalar proje 
sonunda belirlenecektir.
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Tablo 27.3.5.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Eğitim

Tehlikeli kimyasalların ithalat ve 
ihracatına ilişkin tüzük (304/2003) 
hükümlerinin uygulanmasına 
yönelik eğitim

2010-2012 62.500 62.500

Tehlikeli maddelerin 
sınıflandırılması, ambalajlanması 
ve etiketlenmesine ilişkin direktifin 
(67/548/AET) uygulanmasına 
yönelik eğitim

2008-2009 40.750 40.750

Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanmasına ilişkin Tüzüğün 
(1907/2006) uygulanmasına 
yönelik eğitim298 

2009-2011 48.200 440.000 488.200

- Danışmanlık

REACH’in ülkemizde 
uygulanabilmesi için gerekli 
altyapının oluşturulabilmesi için 
hizmet alımı299 

2009-2011 1.590.000 1.590.000

REACH’in ülkemizde 
uygulanması halinde kimya 
sektörüne olabilecek etkilerin 
tespiti için hizmet alımı300 

2009-2011 320.000 320.000

- Tercüme

Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanmasına ilişkin Tüzüğün 
(1907/2006) ve gerekli yardımcı 
dokümanların tercümesi301

2009-2011 33.000 33.000

- Diğer

Toplam 1.414.950 2.445.500 3.860.450

298  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 
Avro olarak belirlenmiştir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalışmalar proje sonunda belirlenecektir.

299  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 
Avro olarak belirlenmiştir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalışmalar proje sonunda belirlenecektir.

300  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 
Avro olarak belirlenmiştir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalışmalar proje sonunda belirlenecektir.

301  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 
Avro olarak belirlenmiştir. Uygulama için gerekli personel, eğitim ihtiyacı, danışmanlık hizmeti ve yapılması gereken diğer çalışmalar proje sonunda belirlenecektir.
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Alt Öncelik 27.3.6 Su yönetimi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.6.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2000/60/AT sayılı 
Direktifi

Çerçeve Su 
Kanunu302 

Uygulamada meydana gelen 
aksaklıkların ve kanun boşluğunun 
giderilmesi

Dışişleri 
Bakanlığı
Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2011 sonrası303

2 91/676/AET Sayılı 
Direktif

Tarımsal Kaynaklı 
Nitratın Neden 
Olduğu Kirliliğe 
Karşı Suların 
Korunması 
Yönetmeliğinin 
değiştirilmesi

Tarımsal kaynaklı nitratın yüzey ve 
yeraltısularında neden olduğu 
kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması 
ve gelecekteki olası kirlenmenin 
önlenmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2011 sonrası

3 91/271/AET ve 
2000/60/AT sayılı 
Direktifler

Atıksu Altyapı ve 
Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisleri 
Tarifelerinin 
Belirlemesinde 
Uyulacak Usul ve 
Esaslara İlişkin 
Yönetmelik

Atıksu altyapı yönetimleri ve 
belediyeler tarafından atıksu altyapı ve 
katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, 
işletilmesi, bakımı, onarımı, 
toplanması, taşınması, ıslahı ve 
kapatma sonrası bakımı ve izlenmesi 
giderlerini karşılayabilecek tam 
maliyetli ücret tarifelerinin 
değerlendirilmesi ve ayarlanması 
suretiyle çevresel altyapı hizmetlerinin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlanması 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

302  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen ve 2007 yılı sonunda başlanan 2 yıl süreli 
“Türkiye’de Su Sektörü İçin Kapasite Geliştirilmesi – TR.06.03.04”  konulu projenin eşleştirme bileşeni 
kapsamında ülkemizin su yönetimi konusunda mevzuat analizi yapılacaktır.

303  İlgili AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.
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Tablo 27.3.6.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

4 91/271/AET sayılı 
Direktif

Kentsel Atıksu 
Arıtımı 
Yönetmeliği

5 91/271/AET sayılı 
Direktif

Hassas ve Az 
Hassas Su Alanları 
Tebliği

Kentsel atıksular ile belirli endüstriyel 
sektörlerden kaynaklanan atıksuların 
deşarjının olumsuz etkileri nedeniyle 
ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli 
önlemler alınmazsa yakın gelecekte 
ötrofik hale gelebilecek tatlı su 
kaynaklarını, haliçler ve kıyı sularını, 
önlem alınmaması halinde yüksek nitrat 
konsantrasyonları içerebilecek içme 
suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı 
suları ve daha ileri arıtma gerektiren 
diğer alanları korumak amacıyla, 
hassas ve az hassas su alanlarının 
belirlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009

6 80/68/AET ve 
2006/118/AT sayılı 
Direktifler

Yeraltısularının 
Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı 
Korunması 
Hakkında 
Yönetmelik

Yeraltısuyunun kirlenmesini önlenmesi 
ve kontrol edilmesi amacıyla; iyi 
yeraltısuyu kimyasal durumunun 
değerlendirilmesi için kriterlerin 
tanımlanması, yeraltısuyunun artan 
kimyasal durum bozulmasını tespit 
edilmesi, iyileştirmeye dönüşün 
başlangıç noktasının tanımlanması ve 
kimyasal durumunu iyileştirilmesi, 
yeraltısuyu kaynaklarının iyi kalitesinin 
korunması ve bozulmasının önlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2009304

7 76/464/AET sayılı 
Direktif

Tehlikeli 
Maddelerin Su ve 
Çevresinde Neden 
Olduğu Kirliliğin 
Kontrolü 
Yönetmeliğinde 
değişiklik

Yeni tanımların eklenmesi, verilen 
tarihlerin revize edilmesi ve 
uygulamadaki güçlüklerin giderilmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

304  Yönetmelik içerisinde kademeli geçiş süreleri öngörülecektir.
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Tablo 27.3.6.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

8 2006/44/AET sayılı 
Direktif

Balık Yaşamının 
Desteklenmesi 
Amacıyla Koruma 
ve İyileştirme 
Gereksinimi 
Bulunan Tatlı 
Suların Kalitesine 
Dair Yönetmelik

Doğal farklılık gösteren yerli türler 
veya su yönetimi amaçları için varlığı 
gerekli olan türlere ilişkin balıkların 
yaşayabildiği ya da kirlenmenin 
azaltılması veya yok edilmesi halinde 
yaşayabilecekleri, koruma ve 
iyileştirme gereksinimi olduğu 
belirlenen akan ya da durgun tatlı 
suların kalitesinin korunması veya 
iyileştirilmesi

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009

9 2006/7/AT Sayılı 
Direktif

Yüzme Suyu 
Kalitesi 
Yönetmeliğinde 
değişiklik

Yüzme havuzu ve tedavi amaçlı sular 
haricindeki yüzme suları ile ilgili 
olarak insan sağlığının korunması 
amacıyla yüzme suyu kalitesinin 
sürdürülmesi ve korunması için yüzme 
suyunun izlenmesi, sınıflandırılması ve 
halkın bilgilendirilmesi

Sağlık 
Bakanlığı
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası

10 2007/60/AT sayılı 
Direktif

Düzenleme
(Gerçekleştirilmesi 
öngörülen proje 
çerçevesinde 
gerekli düzenleme 
belirlenecektir.)

Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2011 sonrası
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.6.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü))

1 Bazı tehlikeli maddelerin su ortamlarında oluşturduğu kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih ve 76/464/
AET sayılı Konsey Direktifi ve ilgili direktiflerinin uygulanması kapsamında;

- Bakanlık ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi,
- Envanter çalışmalarının devamı,
- Çevre kalite standartlarının meydana getirilmesi, 
- İzleme sisteminin oluşturulması,
- Organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerini denetleyecek personel alımı ve Bakanlık 
personeli ve sanayicilerin eğitimi

2009-2014305

2 Üye Devletlerde içme suyu amacıyla kullanılacak yüzeysuyu kalitesine dair 16 Haziran 1975 
tarih ve 75/440/AET sayılı Konsey Direktifi ve Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi 
amaçlanan yüzeysularının ölçüm metotları, örnekleme ve analiz frekansları hakkında 9 Ekim 
1979 tarih ve 79/869/AET sayılı Konsey Direktiflerinin uygulanması kapsamında;

- Kalite standartlarının izlenmesini sağlamak,
- Kategorilerin ve mevcut arıtma tesislerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunun belirlenmesini 
sağlamak,
- Mevcut arıtma tesisi tipi uygun olmayan idarelerce arıtma tesisinde yapılacak olan 
revizyonlara ve yeni arıtma tesislerinin inşaasına başlanmasını sağlamak,
- İçmesuyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan tüm yüzeysel suların özellikle A3 
kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan sistematik 
bir içme suyu havza koruma planının hazırlanmasını sağlamak,
- Yönetmeliğe uygun olarak toplanan verilerin kayıtlarını tutmak amacıyla merkez ve taşra 
teşkilatına personel alımı ve eğitimi, ekipman alımı

2009-2011306

3 Tarımsal kaynaklardan gelen nitratın sebep olduğu kirliliğe karşı suların korunmasına ilişkin 2 
Aralık 1991 tarih ve 91/676/AET sayılı Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanması kapsamında 
ötrofikasyonun izlenmesine ilişkin mevcut kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve personelin 
eğitimi 

2009-2011

305  Mevzuat uyumu, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli 
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” ile sağlanmış olup, bu direktif ile 
yönetmelikte tanımlanan geçiş sürelerine göre yönetmeliğin tam olarak uygulanması süreci 2014 yılı itibariyle 
sağlanmış olabilecektir.

306  Söz konusu direktifler ile ilgili mevzuat uyumu, 20.11.2005 tarih ve 25999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 
(79/869/AB ile değişik 75/440/AB)” ile sağlanmış olup bu direktif ile ilgili vade 2009-2011 olarak tanımlanmış 
olmakla birlikte; yönetmelikte tanımlanan geçiş sürelerine göre yönetmeliğin tam olarak uygulanması süreci 2014 
yılı itibariyle sağlanmış olabilecektir.
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Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

4 Arıtma çamurunun tarımda kullanılması halinde çevrenin ve özellikle toprağın korunması 
hakkında 12 Haziran 1986 tarih ve 86/278/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için;

- Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi kapsamında Çevre Referans Laboratuvarının 
arıtma çamurları ve toprak analizleri konularında akreditasyon çalışmaları
- Arıtma çamurunun ve uygulandığı toprakların envanterinin oluşturulması
- Arıtma çamuru üreticilerinin, kullanıcılarının ve merkez ve taşra personelinin eğitilmesi ve 
halkın bilgilendirilmesi
- Arıtma çamuru kullanılan toprakların izleme çalışmalarının düzenli yapılabilmesi için 
merkez ve taşraya personel alımı
- Merkez ve taşra personeli için eğiticilerin eğitimi programının gerçekleştirilmesi
- Verilerin toplanıp, raporlamanın yapılmasına yönelik bir sistem oluşturulması
- Çamur  yönetimi ve azaltımına yönelik planların oluşturularak  yatırımların 
gerçekleştirilmesi

2011 sonrası

5 Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/AET sayılı Konsey Direktifinin 
uygulanması ve denetimi için;

- Merkez ve taşra teşkilatına personel alımı ve eğitimi
- Hassas alanlar ve toplama alanlarının belirlenmesi, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin 
mevcut durum analizlerinin yapılması

2009-2011

6 Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/AET sayılı Konsey Direktifinin 
uygulanması ve denetimi için;

- Hassas alanlar, toplama alanları, arıtma sistemleri ve tüm alıcı su ortamları için izleme ve 
envanter sisteminin oluşturulması
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi

2009-2011

7 Kabuklu deniz ürünleri yetişen suların kalitesi hakkındaki iptal edilen 30 Ekim 1979 tarih ve 
79/923/AET sayılı Konsey Direktifi ve 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/113/AT sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında;

- Personel İhtiyacı
- Kirlilik azaltım programlarına ilişkin personel eğitimi
- Ekipman İhtiyacı

2009 ve 
sonrası

8 Yüzme sularının kalitesine dair 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/AET sayılı Konsey Direktifi 
kapsamında

- Yüzme suyu ve rekreasyon amacıyla kullanılan alanların izlenmesine ve raporlanmasına 
yönelik laboratuvar kapasitesinin geliştirilmesi
- Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su ortamlarını olumsuz yönde etkilemeyecek 
şekilde deşarj yapılmasını sağlamak amacıyla arıtma tesisleri, atıksu deşarj ve dezenfeksiyon 
sistemlerinin denetimi
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına personel alımı ve eğitimi
- İzleme sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
- Ekipman İhtiyacı
- Kirlilik haritalarının hazırlanmasına ilişkin personel eğitimi
- Raporlamaya ilişkin personel eğitimi

2009 ve 
sonrası
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Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü))

9 Bazı tehlikeli maddelerin oluşturduğu yeraltısuyu kirliliğinin önlenmesine dair 17 Aralık 1979 
tarih ve 80/68/AET sayılı Konsey Direktifi ve Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 
Korunmasına İlişkin 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi’nin 
uygulanması amacıyla307 308;

- Yeraltısuyu kütlelerinin belirlenmesi, 
- İyi yeraltısuyu kimyasal durumunun değerlendirilmesi için kriterlerin ve prosedürlerin 
geliştirilmesi, 
- Tehlikeli maddelerin tanımlanması,
- Eşik değerlerin belirlenmesi, 
- Yeraltısuyunun artan kimyasal durum bozulmasının tespit edilmesi, iyileştirmeye dönüşün 
başlangıç noktasının tanımlanması için kriterlerin geliştirilmesi,  
- Yeraltısuyu kütlelerine insan aktivitelerinin etkisinin değerlendirilmesi, 
- İzleme programlarının yapılması, 
- Yeraltısuyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi,
- Yeraltısularının kimyasal durumunun değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerin konması, 
- İzleme verilerinin değerlendirilmesi ve verilerin envanterinin yapılması, 
- Yeraltısuyu koruma alanlarının belirlenmesi, 
- Yeraltısuyu kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi için stratejilerin geliştirilmesi, 
- Önlem programlarının belirlenmesi, 
- Yeraltısuyunun ekonomik kullanımının analizi, 
- Ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, 
- Halkın katılımının sağlanması,
- Yeraltısuyu yönetim planlarının oluşturulması amacıyla mevcut kurumsal yapının 
güçlendirilmesi, yeraltısularının kalite açısından izlenebilmesini teminen laboratuvar 
altyapısının güçlendirilmesi, laboratuvar sarf malzemeleri ve ihtiyaçlarının alımı, merkez ve 
taşra teşkilatına personel alımı, eğitimi ve ekipman alımı.

2011 sonrası

307  2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi ve 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltısuyuna ilişkin hükümleri 
dikkate alınarak “Yeraltısularının Tehlikeli Maddeler Tarafından Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmış olup söz konusu taslak 80/68/AET sayılı Konsey Direktifi’nin 
hükümlerini birebir içermemekle birlikte söz konusu yönetmelik taslağında doğrudan ya da dolaylı hiçbir deşarja 
izin verilmemesi nedeniyle bu hükümlerden daha kısıtlayıcı esaslar içerdiği söylenebilir. Taslak yönetmeliğin 2009 
yılının IV. çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir. Mevzuat uyumuna paralel olarak ve öngörülen yeniden 
yapılanma ile birlikte uygulama ile ilgili süreçler tanımlanacaktır.

308  Bu Direktifler ile ilgili olarak Hollanda Hükümetince desteklenen “Türkiye’de Sürdürülebilir Yeraltısuyu Yönetimi 
Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” (PPA05/TR/7/8) Ocak 2006 da başlamış olup Ocak 2008’de tamamlanmıştır. 
Bu projenin temel çıktıları; Avrupa Birliği Mevzuatı içerisinde yeraltısularının yönetimi ile ilgili olan 80/68/AET 
sayılı Konsey Direktifi, 2006/118/AT sayılı Konsey Direktifi ve 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi’nin 
yeraltısuyu ile maddelerinin yasal uyumunun sağlanması için ülkemizdeki bu direktifler ile ilgili mevzuat ve 
yeraltısuyu yönetimi ile ilgili kurumsal yapı ve uygulama ile ilgili kapasite gözden geçirilmiş, boşluk analizi 
yapılmış ve yasal uyumun sağlanması amacıyla taslak yönetmelik hazırlanmıştır. Ayrıca, Küçük Menderes 
Havzasında örnek bir “Yeraltısuyu Yönetim Planı” hazırlanmıştır.
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Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

10 Su çerçeve direktifinin (2000/60/AT)309 uygulanması kapsamında;
- Havza yönetim planlarının hazırlanmasına yönelik personel alımı ve eğitimi
- Havza yönetim planlarının hazırlanması için coğrafi bilgi sistemleri alt yapısının 
güçlendirilmesi ve Avrupa Su Bilgi Sistemine uygun alt yapının geliştirilmesine yönelik 
donanım ve yazılım alımı, personelin eğitimi ve danışmanlık hizmeti alınması
- Biyolojik izleme çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik olarak laboratuvarların altyapı ve 
ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, personel alımı ve eğitimi 
- Sulak alanların akılcı kullanımının sağlanmasına yönelik alt çalışmalarından biri olan 
yeraltısuyu statüsünün korunması için yeraltısuyu suni besleme çalışmalarının geliştirilmesi 
ve yeraltısuyu statüsünün korunması için yeraltısuyu mutlak koruma alanlarının tespiti ve 
izlenmesine yönelik personel alımı ve eğitimi

2010-2011

(Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü))

11 75/440/AET sayılı Üye Devletlerde içme suyu için kullanılacak yüzeysuyu kalitesine dair Konsey 
Direktifi ile 79/869/AET sayılı Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan 
yüzeysularının ölçüm metotları ve örnekleme ve analiz frekansları hakkında Konsey Direktifine 
ilişkin olarak;

- Personel alımı
- Personelin eğitimi

2009-2010

12 91/676/AET sayılı Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitratın Sebep Olduğu Kirliliğe Karşı Suların 
Korunması Direktifine ilişkin olarak;

- Baraj Göllerinde Ötrofikasyonun izlenmesine yönelik personelin eğitimi

2009-2010

13 2007/60/AT Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi’ne İlişkin Direktife yönelik;
- Uygulama için gerekli kurumsal ihtiyaçların tespiti

2009-2010

309  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite 
Geliştirme Desteği – TR 06.03.04” konulu projenin eşleştirme bileşeni ile ülkemizin Avrupa Birliği’ne katıldığı 
tarihte AB su müktesebatının tam olarak uygulanmasını sağlamak üzere, özellikle 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve 
Direktifi, 91/271/AET sayılı Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, 76/464/AET sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi ve 
bağlantılı Direktifler ile aynı çizgi içerisinde bir su yönetimi oluşturmak amaçlanmaktadır. Söz konusu proje 
neticesinde elde edilecek uygulama planları sayesinde Su Çerçeve Direktifi’nin tam uyumlaştırma ve uygulamasına 
yönelik idari ve teknik kapasiteye yönelik ihtiyaçlar ile uyumlaştırma ve uygulama takvimi belirlenebilecektir. İlgili 
kurum ve kuruluşların maliyet hesaplarının bu çerçevede belirlenmesi daha doğru olacaktır. Yatırım ihtiyaçları, 
personel alımı, personel eğitimi, danışmanlık ve tercüme hizmetlerinin belirlenmesi ve maliyetinin hesaplanmasına 
yönelik olarak proje çerçevesinde detaylı analizler yapılacaktır.
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Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

14 Tarımsal kaynaklardan gelen nitratın sebep olduğu kirliliğe karşı suların korunmasına ilişkin 2 
Aralık 1991 tarih ve 91/676/AET sayılı Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanması için; 

- Hassas alanların belirlenmesi 
- İyi tarımsal uygulama kodlarının belirlenmesi 
- Eylem Programlarının Oluşturulması 
- Yüzeysel ve yeraltısularının izleme ağlarının oluşturulması 
- Yüzeysel ve yeraltısularının izlenmesi
- Ulusal İzleme ve raporlama sisteminin kurulması
- Mobil Laboratuvarların alımı ve bazı laboratuvarların altyapısının güçlendirilmesi
- Personel eğitimi

2009-2011

15 Balık yaşamını desteklemeye yönelik koruma ve iyileştirme gerektiren tatlı suların kalitesi 
hakkındaki 6 Eylül 2006 tarih ve 2006/44AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 
uygulanması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;

- Direktifin uygulanması hakkında eğitim
- Balık alan çalışması konusunda eğitim
- Su kalitesinin izlenmesine yönelik örnekleme ve izleme sisteminin oluşturulması konusunda 
eğitim
- Analiz metotları konusunda eğitim
- Laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi 
- Bilgi veri tabanı oluşturulması 
- Ulusal izleme ve raporlama sisteminin kurulması
- Kirlilik azaltma programlarının hakkında eğitim

2009-2016

16 Kabuklu deniz ürünleri yetişen suların kalitesi hakkındaki 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/113/AT 
sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları 
kapsamında;

- Personel ihtiyacı
- Personel eğitimi
- İzleme sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
- Ekipman ihtiyacı

2009
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Tablo 27.3.6.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

(Sağlık Bakanlığı)

17 Yüzme sularının kalitesine dair 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC sayılı Konsey Direktifi 
kapsamında;

- “Halk sağlığının korunmasına yönelik su alanındaki mevzuatın uyumlaştırılması ve 
uygulanmasında Sağlık Bakanlığının güçlendirilmesi eşleştirme projesi” kapsamında bu proje 
ile birlikte yüzme suları analizine yönelik olarak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı (RSHM) tarafından geliştirilen standart işlem prosedürlerinin yüzme suyu izleme 
çalışması yapan 33 il halk sağlığı laboratuvarına yaygınlaştırılması
- RSHM tarafından akreditasyon çalışmalarının sürdürülmesi
- Su Eşleştirme Projesi kapsamında pilot illere yönelik olarak hazırlanmış olan veri tabanı 
prototipinin geliştirilerek, yüzme suyu izleme çalışmasının yapıldığı 33 ile yönelik veri tabanı 
sisteminin oluşturulması,
- Personel eğitimi (yüzme alanının belirlenmesi, numune alımı, analiz, veri toplama, veri 
akışı, sezon sonu raporlama, uygunsuzluk durumlarının yönetimi, yüzme suyu profilleri, 
halkın bilgilendirilmesi)

2009-2015

18 2006/7/AT Sayılı Direktifi kapsamında;
-Veri tabanı sisteminin oluşturulması
-Veri toplanması, veri analizi ve değerlendirilmesi
-Yüzme suyu veri setinin oluşturulması
-Yüzme suyunun kalite sınıflamasının yapılması
-Yerel ve ulusal raporlamanın oluşturulması
- Mikrobiyolojik analiz yöntemlerinin güncellenmesi veya değiştirilmesi
-Siyanobakteri analizlerine ilişkin laboratuvar alt yapısının kurulması ve teknik destek 
sağlanması
-Siyanobakteri veya alglerden kaynaklanan sağlık risklerinin belirlenmesi, ve alınması 
gereken önlemler
-Yüzme suyu profillerinin oluşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyonun 
gerçekleştirilmesi ve teknik destek sağlanması
- Direktifin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlık merkez kadro, Refik Saydam Hıfzıssıha 
Merkezi (RSHM), il sağlık müdürlükleri, il halk sağlığı laboratuvarları ve Bölge Hıfzıssıhha 
Müdürlüklerinde görev yapacak personelin eğitimi
-Toplumun bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi,

2015 sonrası
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.6.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(76/464/AET) Bakanlık ve 
laboratuvar altyapısının 
güçlendirilmesi, Laboratuvar 
Malzemesi

2009-2014 1.200.000 200.000 1.400.000

(76/464/AET) Merkezde ve taşrada 
çalışacak personelin ofis ihtiyaçları

2009-2014 236.606 236.606

(91/271/AET) 
-Bakanlık ve laboratuvar altyapısının 
güçlendirilmesi (Laboratuvar 
Malzemesi, büro malzemesi 
örnekleme ekipmanı, sarf malzemesi)
-Merkezi izleme sisteminin 
oluşturulması için gerekli donanım ve 
yazılım

2009-2011 125.000 375.000 500.000

(91/271/AET) Atıksu arıtma 
tesislerinin kurulması, işletilmesi ve 
yenilenmesi (Belediyelere ait altyapı 
yatırımlardır)310

2007-2023 11.392.000.
000

6.148.000.000 543.000.00
0311

18.083.000.
000

(75/440/AET, 79/869/AET) Merkezde 
ve taşrada çalışacak personelin ofis 
ihtiyaçları

2009-2010 64.841 64.841

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkezde 
ve taşrada çalışacak personelin ofis 
ihtiyaçları

2010 122.658 122.658

310  Tarihler ve finansman ihtiyaçları, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmiştir. 
Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden 
geçirilecektir.

311  Dış kredi alınarak finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) İzleme, 
denetim ve raporlamanın 
yapılabilmesi için312;
- Laboratuvar 
- Binek Araç 
- Gözlem Kuyusu Açımı
- Sarf Malzemesi
- Merkezi izleme sisteminin 
oluşturulması için gerekli donanım ve 
yazılım

2012 1.500.000 3.750.000 5.250.000

(91/271/AET) Hassas alanlar, toplama 
alanları, arıtma sistemleri ve tüm alıcı 
su ortamlarını merkezi izleme 
sisteminin oluşturulması için 
bilgisayar ağının güçlendirilmesi

2009-2011 500.000 1.500.000 2.000.000

(86/278/AET) Verilerin toplanıp, 
raporlamanın yapılması için bir sistem 
oluşturulması

2011 
sonrası

200.000 200.000

(86/278/AET) Merkezde ve taşrada 
çalışacak personelin ofis ihtiyaçları

2008-200
9

65.662 65.662

(76/160/AET) İzleme, denetim ve 
raporlamanın yapılabilmesi için
- Laboratuvar
- Binek Araç 
- Sarf Malzemesi
- Merkezi izleme sisteminin 
oluşturulması

2009-201
5

95.763 287.290 383.053

312  80/68/AET, 2006/118/AT direktifleri için belirtilmiş olan yatırım bedelleri Avrupa Birliği Yeraltısuyu Mevzuatının 
uygulanabilmesi teminen Çevre ve Orman Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yatırımı göstermektedir. Sunulacak projeler ile yatırım maliyetinin 3.750.000 
Avro’su AB kaynaklarından, 1.250.000 Avro’su ulusal bütçeden ve işletme gideri olan 250.000 Avro’nun da yine 
ulusal bütçeden karşılanması düşünülmektedir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

(76/464/AET) Merkez ve taşra 
teşkilatına personel alımı

2009-2014 12.873.264 12.873.264

(79/923/AET, 2006/113/AT) 
Merkez ve taşra teşkilatlarına 
personel alımı

2009-2014 1.304.629 1.304.629

(76/160/AET) Merkez ve taşra 
teşkilatlarına personel alımı

2009-2015 28.043.049 28.043.049

(75/440/AET, 79/869/AET) 
Merkez ve taşra teşkilatına 
personel alımı313 

2009-2013 5.810.400 5.810.400

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkez 
ve taşra teşkilatına personel 
alımı314

2010-2013 8.883.456 8.883.456

(91/676/AET) Merkez ve taşra 
teşkilatına personel alımı

2008-2010 3.253.824 3.253.824

(91/271/AET) Merkez ve taşra 
teşkilatına personel alımı

2009-2022 38.000.000 38.000.000

(86/278/AET) Merkez ve taşra 
teşkilatına personel alımı

2008-2009 1.911.730 1.911.730

313  Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 
belgesinde evvelce belirlenmiş olup ulusal bütçeden karşılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir 
finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.

314  Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 
belgesinde evvelce belirlenmiş olup ulusal bütçeden karşılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir 
finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Eğitim

(76/464/AET) Sanayicilerin 
eğitilmesi ve yapılacak 
çalışmaların düzenlenmesi için 
illere yönelik eğiticilerin eğitimi 
semineri ve çalıştay

2009-2011 300.000 300.000

(76/464/AET) Tehlikeli Maddeler 
İçin Çevre Kalite Standartlarının 
oluşturulması eğitimi

2009-2011 11.590 11.590

(76/464/AET) Temiz üretim 
teknolojilerinin Üye Devletlerdeki 
uygulamalarını görmek için teknik 
incelemeler

2009-2011 200.000 200.000

(76/464/AET) Taşra teşkilatının ve 
sanayicinin eğitimi 

2009-201
4

150.000 150.000

(76/464/AET) Kirlilik azaltma 
programlarının meydana 
getirilmesi eğitimi

2009-201
4

150.000 150.000

(79/923/AET, 2006/113/AT) 
Kirlilik azaltım programlarının 
hazırlanması ve izleme 
sonuçlarının raporlanması

2009-201
4

10.000 10.000

(76/160/AET) Yüzme suyu 
kalitesinin izlenmesi ile ilgili 
çalışmalarda kullanılmak üzere 
eğitim

2015 137.500 137.500
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(75/440/AET, 79/869/AET) Üye 
Devletlerde uygulama ile ilgili 
süreçler, uygulama örnekleri ve Su 
Çerçeve Direktifi ile ilişkisi 
hakkında yurt içi ve yurt dışı 
eğitim seminerleri315 

2010 300.000 300.000

(75/440/AET, 79/869/AET) Üye 
Devletlerde içme suyu amacıyla 
kullanılan yüzeysel su 
kategorilerinin tespiti, arıtma 
teknikleri ve bu suların korunması 
ile ilgili yaklaşımların ve 
tecrübelerin paylaşılması 
konusunda yurt içi ve yurt dışı 
çalıştay/eğitim semineri316

2010 300.000 300.000

(75/440/AET, 79/869/AET) İçme 
suyu amacıyla kullanılan ve/veya 
kullanılması planlanan özellikle A3 
kategorisinde yer alan yüzeysel 
suların iyileştirilmesi amacıyla 
yapılan ve/veya yapılacak olan 
planlar konusunda yurt içi ve yurt 
dışı eğitim programları317 

2011 150.000 150.000

(75/440/AET, 79/869/AET) İçme 
suyu amacıyla kullanılan ve/veya 
kullanılması planlanan özellikle A3 
kategorisinde yer alan yüzeysel 
suların iyileştirilmesi amacıyla 
yapılan ve/veya yapılacak olan 
planlar konusunda yurt içi ve yurt 
dışı eğitim programları318 

2011 
sonrası

150.000 150.000

315  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

316  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

317  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

318  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) Üye 
devletlerde direktifin 
uyumlaştırılması ve uygulanması 
ile ilgili süreçler ve deneyimlerin 
paylaşılması, yeni yeraltısuyu 
direktifi ile ilgili mevzuat uyum 
çalışmaları ve uygulama 
örneklerinin görülmesi için yurt içi 
ve yurt dışı eğitim seminerleri319; 

2010 185.000 185.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi320 

2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi321 

2011 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi322 

2011 
sonrası

50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi323 

2011 
sonrası

50.000 50.000

(86/278/AET) Eğiticilerin eğitimi 2009 13.765 13.765

(86/278/AET) Direktifin 
uygulanması ve denetim süreci için 
merkez ve taşra personelinin 
eğitim

2009 119.642 119.642

(91/271/AET) Eğiticilerin yurt içi 
ve yurt dışı eğitimi semineri

2009-2021 122.000 122.000 244.000

319  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

320  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır

321  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır

322  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır

323  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum 
ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve 
MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(91/271/AET) Direktifin 
uygulanması ve denetim süreci için 
merkez ve taşra personelinin 
eğitimi

2009-2021 433.000 433.000 866.000

(91/271/AET) Direktife yönelik 
Üye Devletlerdeki uygulamaları 
görmek için teknik incelemeler

2009-2021 250.000 250.000

- Danışmanlık

(76/464/AET) Danışmanlık 
hizmeti

2009-2014 200.000 200.000

(75/440/AET, 79/869/AET) 
Danışmanlık hizmeti324 

2010-2011 270.000 270.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Üye 
devletlerde direktifin 
uyumlaştırılması ve uygulanması 
ile ilgili süreçler ve deneyimlerin 
paylaşılması konusunda 
danışmanlık hizmeti325 

2010 180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) 
Yeraltısuyu izleme, koruma 
alanlarının ve eşik değerlerinin 
belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti326 

2011 180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) 
Yeraltısuyu izleme, koruma 
alanlarının ve eşik değerlerinin 
belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti327 

2011 
sonrası

180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) 
Yeraltısuyu izleme, koruma 
alanlarının ve eşik değerlerinin 
belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti328 

2011 
sonrası

180.000 180.000

324  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

325  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

326  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

327  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

328  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    330 



Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(91/271/AET) Danışmanlık 
hizmeti 

2009-2011 75.000 75.000

(86/278/AET) Danışmanlık 
hizmeti

2009-2010 200.000 200.000

- Tercüme

(76/464/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmasına yönelik 
rehber dokümanların ve Üye 
Devlet çalışmalarının tercümesi 
(1500sayfa)

2009-2014 50.000 50.000

(75/440/AET, 79/869/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmasına yönelik 
rehber dokümanların ve Üye 
Devlet çalışmalarının tercümesi 
(1500sayfa)

2009-2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmasına yönelik 
rehber dokümanların ve Üye 
Devlet çalışmalarının tercümesi 
(1500sayfa)

2008-2009 50.000 50.000

(86/278/AET);
- Simultane tercüme 
- Direktif kapsamındaki 
kaynakların tercümesi

2009-2010 80.000 80.000

(76/464/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmasına yönelik 
rehber dokümanların ve Üye 
Devlet çalışmalarının tercümesi 
(1500sayfa)

2009-2014 50.000 50.000
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(91/271/AET);
- Simultane tercüme (seminer ve 
workshop) (10 toplantı) 
- Direktifin uygulanmasına yönelik 
rehber dokümanlar ve Üye Devlet 
çalışmalarının tercümesi (1.000 
sayfa)

2009-2011 50.000 50.000

- Diğer

Toplam
11.496.755.8

82
6.159.079.787 543.000.000 18.198.835.

669
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Tablo 27.3.6.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkezde 
ve taşrada çalışacak personelin ofis 
ihtiyaçları329 

2010 64.652 64.652

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

75/440/AET sayılı Üye 
Devletlerde içme suyu için 
kullanılacak yüzeysuyu kalitesine 
dair Direktif  ve 79/869/AET sayılı 
Üye Devletlerde içme suyu elde 
edilmesi amaçlanan yüzeysularının 
ölçüm metotları ve örnekleme ve 
analiz frekansları hakkında 
Direktif

2009-2011 1.800.000 1.800.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkez 
ve taşra teşkilatına personel 
alımı330 

2010-2013 3.873.600 3.873.600

- Eğitim

75/440/AET sayılı Üye 
Devletlerde içme suyu için 
kullanılacak yüzeysuyu kalitesine 
dair Direktifi ve 79/869/AET sayılı 
Üye Devletlerde içme suyu elde 
edilmesi amaçlanan yüzeysularının 
ölçüm metotları ve örnekleme ve 
analiz frekansları hakkında 
Direktif

2009-2011 100.000 100.000

329  Söz konusu ofis ihtiyaçları ulusal bütçeden karşılanacaktır.
330  Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 

belgesinde evvelce belirlenmiş olup ulusal bütçeden karşılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir 
finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.2 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) Üye 
devletlerde direktifin 
uyumlaştırılması ve uygulanması 
ile ilgili süreçler ve deneyimlerin 
paylaşılması, yeni yeraltısuyu 
direktifi ile ilgili mevzuat uyum 
çalışmaları ve uygulama 
örneklerinin görülmesi için yurt içi 
ve yurt dışı eğitim seminerleri331 

2010 92.500 92.500

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi332 

2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi333 

2011 100.000 100.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) 
Yeraltısuyu koruma alanlarının ve 
eşik değerlerinin belirlenmesi334 

2011 
sonrası

50.000 50.000

91/676/AET Tarımsal 
Kaynaklardan Gelen Nitratın 
Sebep Olduğu Kirliliğe Karşı 
Suların Korunması Direktifi (Baraj 
Göllerinde Ötrofikasyonun 
izlenmesi)

2009-2011 80.000 80.000

- Danışmanlık

75/440/AET sayılı Üye 
Devletlerde İçme Suyu İçin 
Kullanılacak Yüzeysuyu Kalitesine 
Dair Direktifi ve 79/869/AET 
sayılı Üye Devletlerde İçme Suyu 
Elde Edilmesi Amaçlanan 
Yüzeysularının Ölçüm Metotları 
ve Örnekleme ve Analiz 
Frekansları Hakkında Direktif

2009-2011 300.000 300.000

331  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl 
Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX 
ve MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

332  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl 
Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX 
ve MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

333  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl 
Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX 
ve MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.

334  Tabloda yer alan eğitimlerin söz konusu direktiflerin uygulanması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve bu kurum ve kuruluşların varsa taşra teşkilatının (İl 
Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX 
ve MATRA gibi programlara başvurulması planlanmaktadır.
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Tablo 27.3.6.3.2 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(80/68/AET,2006/118/AT) 
Yeraltısuyu izleme, koruma 
alanlarının ve eşik değerlerinin 
belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti335 

2011 300.000 300.000

(80/68/AET,2006/118/AT) 
Yeraltısuyu izleme, koruma 
alanlarının ve eşik değerlerinin 
belirlenmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti336 

2011 
sonrası

150.000 150.000

2007/60/AT Taşkın Risklerinin 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi’ne 
İlişkin Direktif

2009-2011 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Diğer

75/440/AET sayılı Üye 
Devletlerde içme suyu için 
kullanılacak yüzeysuyu kalitesine 
dair Direktif  ve 79/869/AET sayılı 
Üye Devletlerde içme suyu elde 
edilmesi amaçlanan yüzeysularının 
ölçüm metotları ve örnekleme ve 
analiz frekansları hakkında 
Direktif ile 80/68/AET sayılı Bazı 
tehlikeli maddelerin yarattığı 
yeraltısuyu kirliliğinin 
önlenmesine dair Direktif 
(laboratuvar sarf malzemeleri ve 
kimyasal maddeler)

2009-2011 300.000 300.000

Toplam 6.038.252 2.222.500 8.260.752

335  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.

336  Danışmanlık hizmetlerinin AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara 
başvurulması planlanmaktadır.
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Tablo 27.3.6.3.3
   (Avro)

İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(91/676/AET)
- Portatif Su Numune Alma Cihazları
- Kimyevi madde alımı
- Bilgisayar ağı sistemi
- Mobil laboratuvarlar
- Eğitim materyalleri
- Laboratuvar ekipmanları

2008-2010 941.250 2.823.750 3.765.000

(2006/44/AT)
- Laboratuvar malzemesi alımı 
- Sarf Malzemesi Alımı

2009-2016 1.300.000 3.600.000 4.900.000

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Çift kabuklu yumuşakçalar üretim 
alanlarından örnekleme ekipmanı 
temini

2009 50.000 50.000

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Çift kabuklu yumuşakça üretim 
alanlarının izleme sisteminin 
kurulması

2009 225.000 225.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

(91/676/AET)
Personel istihdamı

2008-2011 26.030.592 26.030.592

(2006/44/AT)
Personel istihdamı

2009-2015 30.007.488 30.007.488

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 
Personel Alımı

2009 227.340 227.340
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Eğitim

(91/676/AET)
Su Yönetimi

2009 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
AB çerçevesini ve mevzuatını da 
içeren ama bununla sınırlı 
kalmayan tematik konularda eğitim

2009 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
Mobil laboratuvarların kullanımı 
konusunda eğitim

2009 50.000 200.000 250.000

(91/676/AET)
Toprak ve su kirliliği 
laboratuvarları, saha analiz 
teknikleri ile örnekleme, araştırma 
hazırlıkları ve değerlendirme

2009 75.000 300.000 375.000

(91/676/AET)
Nitrat direktifinin uygulanması 
(izleme ve analizi içeren)

2009 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
İyi tarımsal uygulamalar

2009 25.000 500.000 525.000

(91/676/AET)
Raporlama

2009 25.000 50.000 75.000

(91/676/AET)
Toplanan verilerin ve kirlilik 
haritalarının değerlendirilmesi

2010 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
İyi tarımsal uygulamalar kodları ve 
bu kodların uygulanması

2010 50.000 200.000 250.000

(91/676/AET)
Gübre yönetimi

2010 25.000 150.000 175.000
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

(91/676/AET)
Sulama yönetimi

2010 25.000 50.000 75.000

(91/676/AET)
Arazi kullanım yönetimi

2010 25.000 50.000 75.000

(2006/44/AT)
Yönetmeliğin uygulanması 
hakkında eğitim

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Balık alan çalışması

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Su kalitesinin izlenmesine yönelik 
etkili örnekleme ve izleme 
sisteminin oluşturulması

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Balık alan çalışması

2010 40.000 88.000 128.000

(2006/44/AT)
Su kalitesinin izlenmesine yönelik 
etkili örnekleme ve izleme 
sisteminin oluşturulması

2010 40.000 88.000 128.000

(2006/44/AT)
Bilgi veri tabanı hakkında eğitim

2011 90.000 180.600 270.600

(2006/44/AT)
Kirlilik Azaltma Programlarının 
hazırlanması 

2013 90.000 170.100 260.100

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Personel eğitimi

2009 5.000 5.000
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

(91/676/AET)
Danışmanlık Hizmeti (Eğitim 
İhtiyaç Analiz Raporu)

2009 189.000 189.000

(91/676/AET)
Danışmanlık Hizmeti (AB 
mevzuatı içeren tematik konularda)

2009 281.000 281.000

(91/676/AET)
Danışmanlık Hizmeti (toprak ve su 
kirliliği laboratuvarları, saha analiz 
teknikleri ile örnekleme, araştırma 
hazırlıkları ve değerlendirme)

2009 200.000 200.000

(91/676/AET)
Danışmanlık Hizmeti (iyi tarım 
uygulamalar kodu ve bu kodların 
uygulanması)

2009 160.000 160.000

(91/676/AET)
Danışmanlık Hizmeti (Mobil 
laboratuvarların kullanımı)

2010 170.000 170.000

 (2006/44/AT)
Danışmanlık Hizmeti (Su 
Yapılarının sınıflandırılması)

2009-2010 38.000 38.000

(2006/44/AT)
Danışmanlık Hizmeti (numune 
alma noktalarının seçimi ve analiz 
yöntemleri)

2009-2010 38.000 38.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 59.636.670 10.100.450 69.737.120
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Tablo 27.3.6.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(76/160/AET) Yüzme suyu veri tabanı 
prototipinin geliştirilerek yüzme suyu 
izleme çalışması yapan illerle gerekli 
ağ bağlantısının yapılması ve veri 
tabanı sisteminin oluşturulması337 

2009-2011 20.000 60.000 80.000

(2006/7/AT) Yüzme suyu veri tabanı 
için yazılım

2015 40.000 40.000

(2006/7/AT) Siyanobakteri veya alg 
analizleri için uygun laboratuvar alt 
yapısının kurulması

2015 
sonrası

40.000 40.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel338

(76/160/AET) Yüzme suyu 
kalitesinin izlenmesi, yüzme suyu 
analizi ve yüzme suyu kalitesinin 
değerlendirilmesi uygulamaları

2009-2015 97.658.463 97.658.463

(2006/7/AT) Yüzme suyu 
kalitesinin izlenmesi, yüzme suyu 
analizi ve yüzme suyu kalitesinin 
değerlendirilmesi uygulamaları

2015 
sonrası

97.658.463 97.658.463

337  76/160/AT kapsamında veri tabanının yaygınlaştırılması için yatırım ihtiyacının bir kısmının AB kaynaklarından 
karşılanması planlanmaktadır.

338  Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansmanı AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 
belgesinde evvelce belirlenmiş olup ulusal bütçeden karşılanacaktır. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir 
finansman ihtiyacıdır. Gelişmelere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.4 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Eğitim339 

(76/160/AET) 
Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, 
yüzme suyu analizi ve 
değerlendirilmesi konularında 
eğitim;
- Bakanlık merkez teşkilatı
- İl Sağlık Müdürlüğü
- Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı
- Halk Sağlığı ve Bölge 
Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
laboratuvarları 

2009-2015 362.279 362.279

(2006/7/AT)
Direktifin uygulanmasına ilişkin 
olarak Bakanlık merkez kadro, 
Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi 
(RSHM), il sağlık müdürlükleri, il 
halk sağlığı laboratuvarları ve 
Bölge Hıfzıssıhha Müdürlükleri 
personelinin eğitimi

2015 
sonrası

300.000 300.000 600.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam
196.079.205 360.000 196.439.20

5

 

339  Eğitim ihtiyaçlarının AB kaynaklarından karşılanabilmesi için TAIEX gibi programlara başvurulması 
planlanmaktadır.

İçindekiler Dizinine Git                                                                                                                    341 



Alt Öncelik 27.3.7 Doğa Koruma ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 27.3.7.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 92/43/AET ve 
79/409/AET sayılı 
Direktifler

Doğa ve Biyolojik 
Çeşitliliği Koruma 
Kanunu

Ülkemizin sahip olduğu doğal 
değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve gen 
kaynaklarının korunması ve koruma-
kullanma dengesi gözetilerek belirli bir 
plan dahilinde sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması, şimdiki ve 
gelecek kuşaklar için Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 
bulunulması, biyolojik çeşitliliğinin 
korunması için alan belirleme kriterleri 
ve yönetim sorumluluklarıyla birlikte 
biyolojik çeşitliliği koruma sisteminin 
oluşturulması, eko-sistemler, türler ve 
yaşam alanlarının ve bunların sunduğu 
hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması, 
doğa ve biyolojik çeşitliliğin 
karakteristik özellikleri ve güzelliği ile 
rekreasyonel değerlerinin sürekliliğinin 
sağlanması, cansız doğal varlıklar ve 
doğal değerler, tarihi, kültürel değerler 
ve ülke peyzajının korunması 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

2011 sonrası

2 98/81/AT ve 
2001/18/AT sayılı 
Direktifler
1946/2003 sayılı 
Tüzükler

Biyogüvenlik 
Kanunu

Taraf olduğumuz BM Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü ve AB 
müktesebatına uyumlu olarak, modern 
biyoteknoloji kullanılarak elde edilen 
GDO ve ürünlerinden 
kaynaklanabilecek risklerin önceden 
belirlenmesi ve bu risklerin kontrol 
edilebilmesi için sistemler bütünü 
olarak ele alınması, gerekli sistemin 
kurulması, geliştirilmesi, uygulanması 
ve ülke bütünlüğü içinde tek elden 
yönetiminin sağlanması

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı

2009-2010
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Tablo 27.3.7.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

3 338/97 ve 
865/2006 sayılı 
Tüzükler

Nesli Tehlike 
Altında Olan 
Yabani Hayvan ve 
Bitki Türlerinin 
Uluslararası 
Ticaretine ilişkin 
Sözleşmenin 
Uygulanmasına 
Dair Yönetmelikte 
değişiklik

- CITES Sözleşmesinin uygulanması
- Yönetimin ve bilimsel otoritelerin 
sorumlu oldukları alanlar ile bu 
alanlardaki izin ve belgelere ilişkin 
usul,  esaslar ve belgelerin 
düzenlenmesi
- Yabani bitki ve hayvan türlerinin 
uluslararası ticaretinin düzenlenmesi

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2010

4 3254/91 sayılı 
Tüzük

Bacaktan yakalama 
tuzaklarının 
kullanımı ve 
bacaktan yakalama 
tuzaklarından elde 
edilen hayvanların 
derilerinden 
üretilmiş eşyaların 
ithalinin 
yasaklanmasına 
ilişkin düzenleme

Bacaktan yakalama yönteminin 
yasaklanması ve bu yöntem ile 
yakalanan hayvanlardan elde edilen 
ürünlerin ülkeye girişin yasaklanması

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

2010
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.3.7.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Çevre ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü))

1 Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin ticaretin düzenlenmesi yoluyla korunmasına ilişkin 9 
Aralık 1996 tarih ve 338/97/AT sayılı Konsey Tüzüğü kapsamında;

- CITES Ofisi / Ofislerinin Kurulması (Taslak CITES Ofisinin ayrıntıları Strateji 
dokümanında yer almaktadır. Ancak, tarih belirlenmemiştir.)
- Eğitim ve bilimsel değerlendirmeden, yönlendirme ve strateji oluşturmadan ve uygulamanın 
bilimsel ayağından sorumlu bir otoritenin - kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması 
(eğitim ve araştırma merkezi, doğa müzesi dahil)
- CITES türlerinin teşhis ve tanımlanmasında kullanılacak verilerin bilgisayar ortamında 
derlenmesi
- CITES belgelerinin standardizasyonu ve veri bankasının oluşturulması
- İlgili resmi kurumlar ve kamuya yönelik bilgi ağının oluşturulması
- CITES türleri için koruma, kontrol ve izleme sistemlerinin oluşturulması
- Paydaşların eğitimi ve bilgilendirme toplantıları
- İlgili kurumların CITES uygulamalarına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi
- CITES mevzuatının ulusal ve uluslararası koordinasyonunun etkin yürütülmesi için 
Bakanlık kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi
- CITES sözleşmesi listelerine girmek üzere, uluslararası ticaret nedeniyle nesilleri tehlike 
altına giren yerli ve yabani hayvan ve bitki türlerinin tespiti için araştırmaların desteklenmesi 
ve tanımlama rehber kitaplarının hazırlanması
- İllegal ticaret veya diğer nedenlerle yakalanan ve el konulan hayvanlar için kurtarma ve 
rehabilite merkezlerinin kurulması340 

2009-2011 

2 Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanununun uygulanmasına yönelik olarak;
- Doğa Koruma Bilimsel Otoritesinin kurulması ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması
- Doğa Koruma Kurumunun kurulması ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması

2011 sonrası

340  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 yılı ve sonrası Programları, SEI veya TAIEX’e sunulacak projeler 
kapsamında ayrıntılar netleştirilecektir.
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Tablo 27.3.7.2 (Devamı)
No İhtiyaçlar Yıl

3 97/62/AT sayılı Komisyon Direktifi ile değiştirilen yabani fauna ve flora ile habitatlarının 
korunmasına dair 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/AET sayılı Direktif ve yabani kuşların 
korunmasına dair 79/409/AET sayılı Direktifi değiştiren 29 Temmuz 1997 tarih ve 97/49/AT 
sayılı Konsey Direktifi kapsamında341; 

- Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Kanunu çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulması 
- Biyolojik çeşitliliğe ilişkin danışma görevini yürütecek bilim komitesinin kurulması. 
- Mevcut korunan alanların statülerinin gözden geçirilmesi, korunan alanların biyotop/habitat 
sınıflandırma ve haritalama çalışmalarının yapılması ve potansiyel Natura 2000 alanların 
değerlendirilmesi.
- Natura 2000 ağının temel ilkelerini uygulayabilmek için gerekli idari yapının oluşturulması 
ve eğitim ve bilimsel değerlendirme, yönlendirme ve strateji oluşturan ve uygulamanın 
bilimsel ayağından sorumlu bilimsel merciinin kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması 
(eğitim ve araştırma merkezi, doğa müzesi dahil)
- Uygulamaya dönük idari ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi kapsamında mevcut 
personelin eğitimi, yeni personel istihdamı ve teknik altyapının kurulması/geliştirilmesi.
- İlgi gruplarına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi.
- Biyolojik çeşitliliği izleme sistemlerinin kurulması kapsamında gerekli teknik altyapının 
geliştirilmesi, veri tabanı sisteminin kurulması, izlemeye yönelik indikatörlerin belirlenmesi 
ve izlemeye yönelik kurumsal yapının oluşturulması.
- Habitat ve Kuş Direktifi kapsamında yer alan tür ve habitatların incelenmesine dair 
çalışmalar yapılması,
- Tam bir korunan alanlar ağı (network) oluşturulması için yerel finansman, personel ve 
ekipman kapasitelerinin güçlendirilmesi.
- Doğa koruma yönetimi, rehabilitasyonu ve restorasyonu ve bunun ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeydeki etkilerinden sorumlu bütün kuruluşlar arasında bir koordinasyon mekanizmasının 
kurulması
- Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik teşvik ve tedbirlerin belirlenerek, uygulamaya 
geçmesi ve koruma alanlarının yönetimi ile ilgili uygun finans mekanizmalarının 
oluşturulması ve geliştirilmesi.
- Sektörel bazdaki politika, plan ve projelerle ilgili karar verme mekanizmalarına korunan 
alanlarla ilgili ekolojik etki değerlendirmelerinin entegre edilmesi / geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılması

2010-2013342

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü))

4 Genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili direktiflerinin mevzuatımıza aktarılması ve 
uygulanması kapsamında çıkarılacak olan Biyogüvenlik Kanununun mevcut kurumsal yapı 
içerisinde yürütülmesini temin amacıyla ekipman alımı, personel istihdamı ve eğitimi

2009-2012

341  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2002 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite 
Geliştirilmesi” konulu projenin doğa konulu eşleştirme kapsamında gerçekleştirilmiş ve çalışmalar Temmuz 2006 
tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. AB Direktiflerinin uyumlaştırılması ve uygulanması için söz konusu proje 
kapsamında yürütülen çalışmalar ancak başlangıç niteliğinde olup, Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 yılı ve sonrası 
Programları, SEI veya TAIEX’e sunulacak proje sonuçlarından elde edilecek veriler doğrultusunda yukarıdaki 
tablolarda uygun düzenlemeler yapılabilecektir. Ayrıca söz konusu proje önerileri neticesinde elde edilecek 
uygulama planları sayesinde Habitat-Kuş Direktifi’nin tam uyumlaştırma ve uygulanması kapsamında kurumsal 
yapılanma ihtiyaçlarına ilişkin uyumlaştırma ve uygulama takvimi ile daha net sonuçlara ulaşılabilecektir. 

342  İlgili AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.3.7.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

(3254/91/AET) Ekipman Alımı 2009 67.000 67.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

(338/97/AT) 
Personel istihdamı

2009-2011 955.488 955.488

(99/22/AT)
Personel istihdamı

2009 1.045.872 1.045.872

(3254/91/AET)
Personel istihdamı

2009 69.720 69.720

(92/43/AET, 79/409/AET)
İlave personel

2011-2012 4.688.110 4.688.110

- Eğitim

(338/97/AT) Yurt içi eğitim 2008-2010 15.000 15.000 30.000

(338/97/AT) Üye Devletlere 
çalışma ziyareti

2009-2011 50.000 50.000

(3254/91/AET) 2009 20.000 20.000

(92/43/AET, 79/409/AET) Üye 
Devletlere çalışma ziyareti343 

2010-2013 895.000 50.000 945.000

343  Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma tedbirlerinin her bir bileşenin 
gerçekleştirilebilmesi için söz konusu projeler kapsamında eğitim desteği öngörülmektedir. Söz konusu proje 
önerileri ile eğitim ihtiyaçlarına ilişkin takvim ve uygulama planı belirlenecek olup, buradaki rakamlar “eğitim 
ihtiyacı takvim ve uygulama planı” çerçevesinde revize edilebilecektir.
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Tablo 27.3.7.3.1 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Çevre ve Orman 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

(92/43/AET, 79/409/AET) 
Habitat ve Kuş Direktifi 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
ve Natura 2000 alanlarına yönelik 
değerlendirmelerin yapılabilmesi 
için danışmanlık hizmeti344 

2010-2013 850.000 7.650.000 8.500.000

- Tercüme

(338/97/AT) 2008-2010 50.000 50.000

(92/43/AET, 79/409/AET) 2010-2013 50.000 50.000

- Diğer

Toplam 8.656.190 7.815.000 16.471.190

 
Tablo 27.3.7.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü))345

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Laboratuvar alet ve ekipman alımı 2009-2010 6.286.000 6.286.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Personel istihdamı 2009-2012 7.428.000 7.428.000

- Eğitim

Direktiflerde yer alan genel 
prensipler ile uygun önleyici ve 
diğer koruyucu önlemlerin 
uyumlaştırılmasını sağlamak için 
eğitim

2009-2010 6.286.000 6.286.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 20.000.000 20.000.000

344  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 yılı ve sonrası Programları, SEI veya TAIEX’e sunulacak projeler kapsamında 
gerçekleştirilecek olup, buradaki rakamlar revize edilebilir.

345  Ekipman alımı, personel istihdamı ve eğitimi için gerekli finansman ihtiyacı Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı 
esas alınarak hesaplanmıştır. Söz konusu Kanunun çıkarılmasından sonra ortaya çıkabilecek değişiklikler göz önüne 
alınarak hesaplamalar yenilenebilecektir.
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Öncelik 27.4 Çevresel Gereksinimlerin Diğer Sektörel Politikalara Entegre Edilmesinin Takibi

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 27.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)

1 Ulusal sürdürülebilir kalkınma gösterge seti ve buna ilişkin endeks geliştirilmesi ve bu kapsamda 
ilgili kurumlarca verilerin derlenmesi

2009-2010

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 27.4.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

- Danışmanlık

Gösterge setinin hazırlanması ve 
endeks geliştirilmesine ilişkin 
danışmanlık hizmeti

2009 50.000 50.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 50.000 50.000
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FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari 
yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 28.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 85/357/AET, 
85/374/AET, 
93/13/ AET, 
1999/44/AT, 
98/6/AT, 
85/577/AET, 97/7/
AT, 87/102/ AET, 
2002/65/AT, 
84/450/AET, 
97/55/AT, 
94/47/AT, 90/314/
AET, 98/27/AT ve 
2005/29/AT sayılı 
Direktifler

4077 sayılı 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun

AB’nin tüketicinin korunmasına 
yönelik mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketiciyi koruyucu ek 
tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

2 2001/95/AT sayılı 
Direktif

Ürün Güvenliği 
Kanunu

Bu değişiklik ile ürün güvenliği 
alanındaki AB mevzuatında kaydedilen 
gelişmelere uyum sağlanması 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

2009

3 2005/29/AT sayılı 
Direktif

Tüketiciye Yönelik 
Haksız Ticari 
Uygulamalara 
İlişkin 
Yönetmelik346 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

4 84/450/AET ve 
97/55/AT sayılı 
Direktifler

Ticari Reklam ve 
İlanlara İlişkin 
İlkeler ve 
Uygulama 
Esaslarına Dair 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik347 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

346  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

347  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 28.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

5 84/450/AET ve 
97/55/AT sayılı 
Direktifler

Reklam Kurulu 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik348 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

6 90/314/AET sayılı 
Direktif

Paket Tur 
Sözleşmeleri 
Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik349 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

7 94/47/AT sayılı 
Direktif

Taşınmazlardan 
Kısmi Süreli 
Faydalanma Hakkı 
Veren Sözleşmelere 
İlişkin Uygulama 
Usul ve Esasları 
Hakkında 
Yönetmelik350

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

8 98/6/AT sayılı 
Direktif

Etiket, Tarife ve 
Fiyat Listeleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik351

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

9 93/13/AET sayılı 
Direktif

Tüketici 
Sözleşmelerindeki 
Haksız Şartlar 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik352

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

10 87/102/AET sayılı 
Direktif

Tüketici Kredisi 
Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik353 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

 

348  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

349  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

350  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

351  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

352  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

353  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.
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Tablo 28.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

11 2002/65/AT ve 
97/7/AT sayılı 
Direktifler

Mesafeli 
Sözleşmelere 
İlişkin Uygulama 
Usul ve Esasları 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik354

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması ve tüketicileri koruyucu 
yeni tedbirler alınması
Finansal hizmetlerin mesafeli sözleşme 
yoluyla sağlanmasının da düzenlenmesi

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

12 85/577/AT sayılı 
Direktif

Kapıdan Satışlara 
İlişkin Uygulama 
Usul ve Esasları 
Hakkında 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında 
Yönetmelik355 

AB’nin ilgili mevzuatına tam uyum 
sağlanması

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı

2009

13 90/314/AET ve 
84/450/AET sayılı 
Direktifler

Deniz Turizmi 
Yönetmeliği

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 
yapılan değişikliğe bağlı olarak 
uygulama esaslarının belirlenmesi

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı

2009

14 261/2004 sayılı 
Tüzük

Yolcu Hakları 
Talimatı356

Yolcu mağduriyetiyle ilgili olarak 
mevcut uygulamaların mevzuata 
aktarılması

Sivil 
Havacılık 
Genel 
Müdürlüğü

2009

15 2001/95/AT sayılı 
Direktif

Ürün Güvenliği 
Kanununun 
uygulanması ile 
ilgili ikincil 
düzenlemeler357 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

2009

354  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

355  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.

356  “Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini 
amacıyla gerekli iletişimi sağlayacak teknik çözümlere yönelik olarak çalışılması, Topluluk Tahsisinin tanınması 
sürecine katılım ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir 
strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika 
beyanatının ilgili hüküm ve şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması” altında da yer almaktadır.

357  Ürün Güvenliği Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 28.1.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
kabulünden sonra Haksız Ticari Uygulamalar Kurulunun oluşturulması

2009

2 17 adet uzman yardımcısı alımı 2009

3 Hakem heyetlerine eğitim sağlanması 2009
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 28.1.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

17 uzman yardımcısı alımı 2009 200.000 200.000

- Eğitim

Hakem heyetlerine eğitim 
sağlanması

2009 135.000 135.000

Personel eğitimi 2009 10.000 10.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

43 yeni hakem heyeti kurulması358 2009 105.000 105.000

Haksız Ticari Uygulamalar 
Kurulunun tesisi

2009 25.000 25.000

Reklâm ve haksız ticari 
uygulamaları denetimi için ihtisas 
komisyonları oluşturulması

2009 300.000 300.000

Toplam 775.000 775.000

358  43 yeni ilçenin kurulması sebebiyle bu ilçelerde yeni hakem heyetleri oluşturulacaktır.
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Öncelik 28.2 Sağlığın korunmasına ilişkin müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların 
yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 28.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2003/641/AT sayılı 
Karar

Tütün 
Mamullerinin 
Zararlarından 
Korumaya Yönelik 
Üretim Şekline, 
Etiketlenmesine ve 
Denetlenmesine 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin 
sebep olduğu yıkıcı sağlık, sosyal, 
çevresel, ekonomik zararlardan ve 
ölümcül sonuçlardan korunması, 
çocukların ve gençlerin bu ürünleri 
kullanmalarının engellenmesi

Sağlık 
Bakanlığı
Tütün, Tütün 
Mamulleri ve 
Alkollü 
İçkiler 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu

2009

2 2003/33/AT sayılı 
Direktif

Tütün Mamulleri, 
Alkol ve Alkollü 
İçkilerin Toptan ve 
Perakende satışı ile 
Satış Belgelerine 
İlişkin 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin 
tüketimini özendiren her türlü reklam, 
tanıtım ve teşvik kampanyalarından 
korunması

Sağlık 
Bakanlığı
Tütün, Tütün 
Mamulleri ve 
Alkollü 
İçkiler 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu

2009
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Tablo 28.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

3 2004/23/AT, 
2006/17/AT ve 
2006/86/AT sayılı 
Direktifler

Organ, Doku, 
Hücre Nakli 
Hizmetleri 
Hakkında Kanun

Tedavi, teşhis veya bilimsel amaçlarla 
organ, doku, hücre, kök hücre ve hücre 
bileşenlerinin temini, bağışlanması, 
alınması, test edilmesi, işlenmesi, 
muhafazası, depolanması, taşınması, 
dağıtımı, aşılanması ve nakli ile bu 
faaliyetlerle yakın ilişkili diğer 
işlemlerle ilgili usul ve esasların 
düzenlenmesi.

Sağlık 
Bakanlığı

2009-2010

4 2004/23/AT, 
2006/17/AT ve 
2006/86/AT sayılı 
Direktifler

Doku ve Hücre 
Yönetmeliği

İnsan doku ve hücrelerinin 
bağışlanması, tedarik edilmesi, test 
edilmesi, işlenmesi, korunması, 
saklanması ve dağıtım aşamalarının 
güvenlik ve kalite standartlarının 
belirlenmesi ile bunların izlenebilirlik 
şartları, ciddi advers etkileri, olayların 
bildirimi ve kodlanması

Sağlık 
Bakanlığı

2010

5 2007/875/AT, 
2008/351/AT ve 
2008/426/AT sayılı 
kararlar

Bulaşıcı 
Hastalıkların 
Sürveyansı ve 
Kontrol Esasları 
Yönetmeliği’nin 
tadil edilmesi

30 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış 
olan yönetmeliğin söz konusu tarihten 
sonra yayımlanan AB mevzuatına 
uyumunun sağlanması

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar 
listesinde ve Yönetmeliğin diğer ilgili 
kısımlarında en son ilgili AB 
Kararlarının (2007/875/AT, 
2008/351/AT, 2008/426/AT) 
gerektirdiği değişiklikler yapılacaktır359. 

Sağlık 
Bakanlığı

2009

6 1999/519/AT Sayılı 
Konsey Önerisi

Elektromanyetik 
Alanların Halk 
Sağlığı Üzerindeki 
Etkilerine Dair 
Yönetmelik

Elektromanyetik alanlara karşı halkın 
sağlığının korunması, sağlık üzerine 
etkilerinin araştırılması ve kamu 
oyunun bu konuda aydınlatılmasına 
yönelik ilgili kurum ve kuruluşların 
görev yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesi

Sağlık 
Bakanlığı

2009

359  Söz konusu Yönetmeliğin tamamlayıcı bir unsuru olarak 2009 yılında Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarlarının 
Çalışma Esaslarını düzenleyen bir Yönetmelik ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları 
hakkında bir Yönetmelik yayımlanacaktır. Ayrıca bu alanda yer alan diğer idari düzenlemeler ve tedbirlerin 
programlandığı “Bulaşıcı Hastalıklar Stratejik Planı” 2009 yılı içinde yayımlanacaktır.
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 28.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu)

1 Meslek personeli istihdamı 2008-2009

2 Eğitim, danışmanlık ve tercüme hizmetleri 2009

3 Kurumsal veri tabanının oluşturulması 2008-2009

(Sağlık Bakanlığı)

4 Yeni kan kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak bölge kan merkezlerinin kurulması ve mevcut 
kan merkezlerinin yönetmeliğe uygun olarak yeniden yapılandırılması

2008-2009

5 Kan bankacılığı ve transfüzyon hizmetleri birimleri ile merkezi otorite arasında veri aktarımı için 
yazılım hazırlanması

2009

6 Kan bankacılığı ve transfüzyon hizmetleri uygulama rehberi hazırlanması 2009

7 Ulusal hematopoetik kök hücre koordinasyon merkezi; Gönüllü verici merkezlerinin kurulması, 
ulusal örnek toplama merkezinin kurulması, ulusal doku bilgi bankasının kurulması, kordon kanı 
toplama merkezlerinin kurulması, kordon kanı bankalarının kurulması, yeni kemik iliği nakil 
merkezlerinin açılması, ulusal hasta bilgi bankasının ve bekleme listesinin oluşturulması, kemik 
iliği nakil merkezlerindeki hastalar için sosyal hizmet ve ulusal hasta danışma üniteleri, bölgesel 
doku tipleme laboratuvarlarının sayısının artırılması, vs.

2009-2013

8 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı; ulusal ve uluslarası gereksinimler doğrultusunda 
günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Ulusal Halk Sağlığı Kurumu” adı altında yeniden 
yapılandırılması

2008-2009

9 AB uygulamalarına paralel olarak Türkiye’de kanserle savaşın daha etkin yürütülebilmesi 
amacıyla Ulusal Kanser Enstitüsünün kurulması 

2009 

10 Bulaşıcı Hastalıklar alanında muhtemel tehditler sözkonusu olduğunda taraflar arasında hızlı bilgi 
alışverişinin sağlanması amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) ve 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHGM) nde ilgili departmanların reorganizasyonu 
ile bir “erken uyarı ve yanıt sisteminin” kurulması 

2009-2013
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 28.2.3.1 (Avro)
İhtiyaçlar (Tütün, Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

İdari kapasitenin arttırılması için 
meslek personeli istihdamı

2008-2009 500.000 500.000

- Eğitim

Uzman ve uzman yardımcılarının 
kendi alanlarında yurtdışında 1 
yıllık staj ve 2 yıllık yüksek lisans 
programlarına katılması

2009 500.000 500.000

- Danışmanlık

Tütün mamullerinin piyasa 
gözetimi, denetimi ve mevzuat 
uyumu konusunda danışmanlık 
hizmeti alınması 

2008-2009 20.000 20.000 40.000

- Tercüme

Mevzuat çevirisi 2008-2009 30.000 30.000

- Diğer

Kurumsal veri tabanının 
oluşturulması

2008-2009 200.000 100.000 300.000

Toplam 1.250.000 120.000 1.370.000
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Tablo 28.2.3.2 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı (Kan, 
kan bileşenleri))360 

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-2011 197.500 592.500 790.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim 2010-2011 98.100 882.900 981.000

- Danışmanlık 2010-2011 62.400 561.600 624.000

- Tercüme 2010-2011 14.400 129.600 144.000

- Diğer 2010-2011 20.000 180.000 200.000

Seyahat 2010-2011 24.300 218.700 243.000

Ekipman 2010-2011 7.500 67.500 75.000

Yerel ofisler 2010-2011 16.000 144.000 160.000

Toplam 483.400 2.733.600 3.217.000

Tablo 28.2.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı (Doku, 
hücre))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2009-201
3

2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009-201
3

1.250.000 1.250.000

- Eğitim 2009-201
3

500.000 1.500.000 2.000.000

- Danışmanlık 2009-201
3

500.000 1.500.000 2.000.000

- Tercüme 2009-201
3

50.000 150.000 200.000

- Diğer 2009-201
3

200.000 4.350.000 4.550.000

Toplam 8.750.000 11.250.000 20.000.000

360  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Türkiye'de Kan Temin Sisteminin 
Güçlendirilmesi - TR 08.02.15” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 28.2.3.4 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı (Ulusal 
Halk Sağlığı Kurumu))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2010-2013 160.000.000 5.000.000 1.500.000 166.500.00
0361

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2009-2013 4.000.000 4.000.000

- Eğitim

Personelin mesleki ve kalite 
eğitimi, inceleme gezileri, 
çalıştaylar vb

2009-2013 300.000 1.200.000 1.000.000 2.500.000

- Danışmanlık 2009-2013 60.000 700.000 240.000 1.000.000

- Tercüme 2009-2013 60.000 60.000

- Diğer 2009-2013 120.000 320.000 160.000 600.000

Toplam 164.480.000 7.220.000 2.960.000 174.660.000

361  Söz konusu miktar yeni hizmet binaları inşaatı için gerekli olup ancak hangi kaynaktan sağlanacağı net değildir. 
Yeni hizmet binalarının inşaatının yapımı eğer kamu özel ortaklığı ile sağlanırsa bu miktarda bir ulusal bütçe 
kaynağına gerek olmayacaktır.
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Tablo 28.2.3.5 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı (Ulusal 
Kanser Enstitüsü))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Bina-donanım 2009-2013 765.579,55 1.531.159,09 2.296.738,64

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

Enstitü personeli 2009–
2013

1.020.772,73 1.020.772,73

- Eğitim

Enstitü personel eğitimi 2009-2013 153.115,91 153.115,91 306.231,82

- Danışmanlık

Mevzuat uyumu konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması

2009–
2013

25.519,32 10.207,73 35.727,05

- Tercüme

Mevzuat çevirisi 2009- 
2013

51.038,64 51.038,64

- Diğer

Kurumsal veri tabanının 
oluşturulması

2009- 
2013

102.077,28 51.038,64 153.115,92

Toplam 2.118.103,43 1.745.521,37 3.863.624,80
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Tablo 28.2.3.6
       (Avro)

İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı 
(Bulaşıcı Hastalıklar))

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2008-2009 1.485.775 4.457.325 5.943.100362

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim
2008-2009 600.000 600.000363

2009-2012 128.000 1.152.000 1.280.000364

- Danışmanlık
2008-2009 450.000  450.000365

2009-2012 278.200 2.503.800 2.782.000366

- Tercüme

- Diğer 

Dokümantasyon, yayın, kırtasiye 2009-2012 43.800 394.200 438.000367

Toplam 1.935.775 9.557.325 11.493.100 

 

362  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların 
Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi – 2 - TR 05.03.13” konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.

363  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların 
Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi – 2 - TR 05.03.13” konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.

364  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve 
Kontrolü - TR 08.02.16”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

365  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların 
Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi – 2 - TR 05.03.13” konulu proje kapsamında 
finanse edilmektedir.

366  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve 
Kontrolü - TR 08.02.16”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

367  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen “Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve 
Kontrolü - TR 08.02.16”  konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Öncelik 28.3 Tüketici mevzuatının yorumlanmasındaki tutarlılığın sağlanması için, eğitim 
aracını da dahil ederek, mahkemelerin kapasitesinin güçlendirilmesi, tüketicinin 
korunmasına ilişkin kuralların etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ve ilgili tüketici 
örgütlerinin de katılımıyla yüksek düzeyli bir korumanın sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 28.3.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

1 Tüketici mahkemeleri, tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici derneklerinin de dâhil 
olacağı tüketici portalının kurulması

2009

2 Hakem heyeti üyelerinin eğitimi 2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 28.3.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı)

Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Tüketici portalının kurulması 2009 297.000 297.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Hakem heyeti üyelerinin eğitimi 2009 35.000 35.000

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Toplam 332.000 332.000
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Öncelik 28.4 Ruh sağlığı alanında, kurumsallaşmaya alternatif olarak toplumsal tabanlı 
hizmetler oluşturulması ve ruh sağlığı bakımı için yeterli miktarda mali kaynağın tahsis 
edilmesinin sağlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 28.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Sağlık Bakanlığı)

1 Kurumsallaşmaya alternatif olarak toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi 2010-2011

2 2006 tarihli Ruh Sağlığı Politika Belgesi paralelinde “Ruh Sağlığı Eylem Planı” yayımlanması 2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 28.4.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım 2010-2011 250.000 750.000 1.000.000

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel 2010-2011 1.200.000 1.200.000

- Eğitim

- Danışmanlık

- Tercüme

- Diğer

Komisyon toplantıları, Basılı 
materyal hazırlanması

2009 8.000 72.000 80.000

Toplam 1.458.000 822.000 2.280.000
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FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest 
bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 29.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2913/92, 
2700/2000, 
1383/2003 ve 
648/2005 sayılı 
Tüzükler

Gümrük Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun368 

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve 
verimliliğinin arttırılması, ekonomik 
etkili gümrük rejimlerinin kullanım 
izninin verilmesinde gümrük idaresinin 
yetkilendirilmesi, cezayı gerektirir 
fiillerin tereddüde meydan vermeyecek 
şekilde tanımlanması, emniyet ve 
güvenlik önlemleri ile “yetkilendirilmiş 
yükümlü” düzenlemelerinin 
uyumlaştırılması, gümrük 
kontrollerinin, esas itibariyle risklerin 
tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi 
suretiyle ve bilgisayar veri işleme 
tekniklerini kullanan risk analizi esas 
alınarak yapılması; Müsteşarlığın risk 
yönetimi çerçevesini oluşturması ve 
risk kriterleri ile öncelikli kontrol 
alanlarını belirlemesi, Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşya için özet 
beyanın eşya gelmeden önce belli süre 
zarfında verilmesi, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden götürülen eşya için 
gümrük bölgesini terk etmeden önce 
gümrük beyannamesi ya da beyanname 
verilmesinin gerekmediği durumda özet 
beyan verilmesi, beyannamelerde 
düzeltme yapılmasının 
kolaylaştırılması, serbest bölgelerin 
sınırlarının ve giriş çıkış noktalarının 
belirlenmesi hususunda gümrük 
mevzuatında bulunan boşluğun 
giderilmesi

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

368  “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi”, “Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta 
olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB 
sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve 
teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasının tamamlanması” altında 
da yer almaktadır.
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Tablo 29.1.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

2 2913/92 ve 
2454/93 sayılı 
Tüzükler

Serbest bölgeler 
mevzuatının 
değiştirilmesi

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı
Gümrük 
Müsteşarlığı

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
çıkarılacaktır

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına 
yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi
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1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 29.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2913/92, 
2700/2000, 
1383/2003 ve 
648/2005 sayılı 
Tüzükler

Gümrük Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun369 

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve 
verimliliğinin arttırılması, ekonomik 
etkili gümrük rejimlerinin kullanım 
izninin verilmesinde gümrük idaresinin 
yetkilendirilmesi, cezayı gerektirir 
fiillerin tereddüde meydan vermeyecek 
şekilde tanımlanması, emniyet ve 
güvenlik önlemleri ile “yetkilendirilmiş 
yükümlü” düzenlemelerinin 
uyumlaştırılması, gümrük 
kontrollerinin, esas itibariyle risklerin 
tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi 
suretiyle ve bilgisayar veri işleme 
tekniklerini kullanan risk analizi esas 
alınarak yapılması; Müsteşarlığın risk 
yönetimi çerçevesini oluşturması ve 
risk kriterleri ile öncelikli kontrol 
alanlarını belirlemesi, Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşya için özet 
beyanın eşya gelmeden önce belli süre 
zarfında verilmesi, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden götürülen eşya için 
gümrük bölgesini terk etmeden önce 
gümrük beyannamesi ya da beyanname 
verilmesinin gerekmediği durumda özet 
beyan verilmesi, beyannamelerde 
düzeltme yapılmasının 
kolaylaştırılması, serbest bölgelerin 
sınırlarının ve giriş çıkış noktalarının 
belirlenmesi hususunda gümrük 
mevzuatında bulunan boşluğun 
giderilmesi

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

369  “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi”, “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi 
denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi” ve 
“Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ilişkin mevzuatın 
uyumlaştırılmasının tamamlanması” altında da yer almaktadır.
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Tablo 29.2.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

2 Gümrük 
Müsteşarlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
485 sayılı KHK’nın 
Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında 
Kanun

Gümrük Müsteşarlığının idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi, böylece 
gümrük hizmetlerinde etkinlik ve 
verimliliğin artırılması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009-2010

3 1383/2003, 
2454/93 ve 
1891/2004 sayılı 
Tüzükler

Gümrük 
Yönetmeliğinin 
Değiştirilmesine 
İlişkin 
Yönetmelik370

Gümrük faaliyetlerinde etkinliğin ve 
verimliliğin arttırılması

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009

4 2658/87 sayılı 
Tüzük

Mevcut BİLGE 
sisteminin TARIC 
sistemine 
uyumunun 
sağlanması için 
gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması

AB Mevzuatına Uyum Gümrük 
Müsteşarlığı
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

2011 sonrası

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 29.2.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Gümrük Müsteşarlığı)

1 Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik gümrük uygulamalarının merkezileştirilmesi ve 
gümrük idarelerince erişim sağlanabilecek bir bilgisayar veri tabanının oluşturulması

2009

2 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulması 2009

3 Sonradan kontrole yönelik yeniden yapılanma371 2009

4 Bölgesel risk birimleri kurulması 372 2010-2013

5 Gümrük idaresinin insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik personel istihdamı373 2009

370  “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi” ve “Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve 
teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasının tamamlanması” altında 
da yer almaktadır.

371  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

372  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programı çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

373  Bütçe kontenjanları çerçevesinde personel alımı yapılacaktır.
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Tablo 29.2.3 (Avro)
İhtiyaçlar (Gümrük Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

I-Yatırım

Gümrük Bilgi Teknolojileri sistemi 
projesi (Entegre Tarife Yönetimi 
Sistemi ve Yeni Bilgisayarlı Transit 
Sisteminin alt yapısının kurulması 
kapsamında ekipman temini)374

2009 650.000 2.600.000 3.250.000

Gümrük muhafaza alt yapısının 
geliştirilmesi kapsamında araç takip 
sistemi ve diğer sistemlerin temini375 

2009 875.000 2.625.000 3.500.000

Gümrük muhafaza alt yapısının 
geliştirilmesi kapsamında tren kargo 
tarama sistemi alınması376 

2009 969.285 2.907.854 3.877.139

İstanbul’da bölgesel gümrük 
laboratuvar binasının inşa edilmesi 

2009 5.965.000 5.965.000

İstanbul ‘da bölgesel gümrük 
laboratuvarının modern analiz 
cihazları ve ekipmanla donatılması377

2009 1.175.000 3.525.000 4.700.000

Gümrük muhafaza alt yapısının 
geliştirilmesi kapsamında devriye 
botu, devriye aracı ve mobil tarama 
sistemi temini378 

2009-201
0

3.700.000 11.100.000 14.800.000

Risk Merkezi biriminin 
güçlendirilmesi ve bölgesel risk 
birimlerinin kurularak, bölgesel risk 
birimleri ile Risk Merkezi arasında 
koordinasyon ve veri alışverişinin 
geliştirilmesi, bölgesel risk 
birimlerinin etkinliğinin arttırılması 
kapsamında ekipman ve araç temini379

2010-201
3 

1.750.000 5.250.000 7.000.000

374  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

375  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir

376  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-V - TR 08 02 20” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

377  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-IV- TR 07 02 03” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

378  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programı çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

379  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programı çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 29.2.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Gümrük Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

II- Mevzuatın uyumu ve 
uygulanması

- Personel

- Eğitim

Gümrük personelinin yasadışı 
ticaretin ve sahteciliğin 
engellenmesine dair bilgilerini 
artırmaya yönelik eğitimler

2008-2011 12.000.000 12.000.000

Gümrük personelinin şüpheli 
sevkiyatları tespit konusundaki 
kapasitelerini artırmaya yönelik, 
AB kaynakları (TAIEX gibi) 
destekli eğitimler

2008-2009 5.500  5.500

Gümrük personelinin sahte eşyayı 
ayırt edebilme kapasitelerini ve 
eşyada yer alan ticari markalar gibi 
hususlarda bilgilerini artırmaya 
yönelik eğitimler

2008-2009 31.500 31.500

Gümrük kimyagerlerinin gümrük 
sınıflandırmasına ve AB 
laboratuvar veritabanlarını 
kullanmalarına yönelik eğitimleri 
(kısa süreli eşleştirme)380 

2008-2009 250.000 250.000

Gümrük muhafaza personelinin 
deniz operasyonları konusunda 
eğitimi381 

2010-2013 40.000 360.000 400.000

Risk teknikleri konusunda risk 
analizi ile görevli personelin 
eğitimi382 

2010-2013 140.000 1.260.000 1.400.000

 

380  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-IV- TR 07 02 03” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

381  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programı çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.

382  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2009 Yılı Programı çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsamında finanse edilecektir.
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Tablo 29.2.3 (Devamı) (Avro)
İhtiyaçlar (Gümrük Müsteşarlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam

- Danışmanlık

Entegre Tarife Yönetimi Sistemi ve 
Yeni Bilgisayarlı Transit 
Sisteminin alt yapısının kurulması 
kapsamında danışmanlık hizmeti 
alımı383 

2008-2009 4.400.000 4.400.000

Entegre Tarife Yönetimi Sistemi ve 
Yeni Bilgisayarlı Transit 
Sisteminin uygulanması 
kapsamında eşleştirme projeleri384

2008-2009 2.000.000 2.000.000

Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Mali Yardım 2006 yılı 
programlaması kapsamında 
sonradan kontrole yönelik yeniden 
yapılanmaya ve eğitime dair 
eşleştirme projesi385 

2008-2009 2.000.000 2.000.000

- Tercüme

- Diğer

Toplam 27.264.285 38.283.354 65.579.139

 

383  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

384  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.

385  Katılım Öncesi Mali Yardımı 2006 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsamında finanse edilmektedir.
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Öncelik 29.3 Türkiye’ye giriş yapan yolculara gümrüksüz mağazalarda satılan Gümrük 
Birliği kapsamındaki mallardaki vergi muafiyetinin kaldırılması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 29.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 13/1/2000 tarihli ve 
2000/53 sayılı 
Kararnamenin eki 
"Gümrük 
Vergilerinden 
Muafiyet ve İstisna 
Tanınacak Haller 
Hakkında Karar"da 
değişiklik yapan 
Bakanlar Kurulu 
Kararı

2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın “Gümrük Kapılarında 
Bulunan Mağazalardan Eşya İthalatı”na 
dair hükümlerinin AB müktesebatına 
uyumlu hale getirilmesi

Gümrük 
Müsteşarlığı

2009-2011

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 29.4 Çift kullanımlı mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara 
ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasının tamamlanması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 29.4.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 2913/92, 
2700/2000, 
1383/2003 ve 
648/2005 sayılı 
Konsey Tüzükleri

Gümrük 
Kanunu ile 
Bazı Kanun ve 
Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerd
e Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Kanun386 

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve 
verimliliğinin arttırılması, ekonomik etkili 
gümrük rejimlerinin kullanım izninin 
verilmesinde gümrük idaresinin 
yetkilendirilmesi, cezayı gerektirir fiillerin 
tereddüde meydan vermeyecek şekilde 
tanımlanması, emniyet ve güvenlik önlemleri 
ile “yetkilendirilmiş yükümlü” 
düzenlemelerinin uyumlaştırılması, gümrük 
kontrollerinin, esas itibariyle risklerin tespiti 
ve risk derecesinin ölçülmesi suretiyle ve 
bilgisayar veri işleme tekniklerini kullanan 
risk analizi esas alınarak yapılması; 
Müsteşarlığın risk yönetimi çerçevesini 
oluşturması ve risk kriterleri ile öncelikli 
kontrol alanlarını belirlemesi, Türkiye 
Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet 
beyanın eşya gelmeden önce belli süre 
zarfında verilmesi, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden götürülen eşya için gümrük 
bölgesini terk etmeden önce gümrük 
beyannamesi ya da beyanname verilmesinin 
gerekmediği durumda özet beyan verilmesi, 
beyannamelerde düzeltme yapılmasının 
kolaylaştırılması, serbest bölgelerin 
sınırlarının ve giriş çıkış noktalarının 
belirlenmesi hususunda gümrük mevzuatında 
bulunan boşluğun giderilmesi

Gümrük 
Müsteşarlığ
ı

2009

2 1383/2003, 
2454/93 ve 
1891/2004 sayılı 
Tüzükler

Gümrük 
Yönetmeliğini
n 
Değiştirilmesi
ne İlişkin 
Yönetmelik387 

Gümrük faaliyetlerinde etkinliğin ve 
verimliliğinin arttırılması

Gümrük 
Müsteşarlığ
ı

2009

386  “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi”, “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi 
denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi “ ve 
“Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin 
güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam 
ettirilmesi” altında da yer almaktadır.

387  “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi” ve “Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta 
olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB 
sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi” altında da yer almaktadır.
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Tablo 29.4.1 (Devamı)

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

3 1334/2000 sayılı 
Tüzük

Çift Kullanımlı 
Malzemelerin 
İhracat 
Kontrollerine 
İlişkin Kanun

Çift kullanımlı malzemelerin ihracat 
kontrollerinde görev alan kurum ve 
kuruluşlar arasındaki koordinasyonun 
etkinleştirilmesi ve ülkemizin taraf 
olduğu, kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesi amacıyla çift 
kullanımlı malzemelerin ihracatının 
kontrole tabi tutulmasını öngören 
uluslararası düzenlemeler 
çerçevesindeki yükümlülüklerimizin 
yerine getirilmesi

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Tablo 29.4.2
No İhtiyaçlar Yıl

(Gümrük Müsteşarlığı)

1 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gümrük uygulamalarının merkezileştirilmesi ve 
gümrük idarelerince erişim sağlanabilecek bir bilgisayar veri tabanının oluşturulması

2009

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu kurumsal yapılanma tedbirine ilişkin finansman ihtiyacı Tablo 29.2.3’te verilmektedir.
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FASIL 30 DIŞ İLİŞKİLER

Öncelik 30.1 OECD’de ve Doha Kalkınma Gündemi bağlamında Dünya Ticaret Örgütünde 
AB pozisyonu ile uyum sağlanması

Türkiye,  Uluslararası  örgütler  içindeki tutumunu ve üçüncü ülkelere yönelik siyasetini  mümkün 
olan ölçüde AB’nin tutum ve siyasetiyle uyumlu hale getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, 3 Ekim 
2005 tarihinde, Türkiye için Müzakere Çerçevesi’nin kabul edilmesi sırasında, aşağıdaki hususları 
belirten, “Konsey’in onayıyla yapılmış olan Başkanlık Açıklaması”na atıf yapar: 

“Müzakere  Çerçeve  Belgesi’nin,  ilgili  tüm  uluslararası  örgütleri  kapsayan  7.  paragrafı,  bu 
uluslararası örgütler ya da ülkelerin, ya da Avrupa Birliği Üye Devletlerin karar verme özerkliğine 
ve haklarına halel getirecek şekilde yorumlanamaz”.

Doha  Kalkınma  Gündemi  özelinde  olmak  üzere  DTÖ  platformunda  AB  pozisyonu  ile  uyum 
sağlanması, anılan uluslararası  platformdaki AB pozisyonunun tarafımızca aynen kabul edilmesi 
anlamına gelmemelidir. Aksine, taraflar arasındaki hukuki metinlerde de zikredildiği üzere özellikle 
yüksek  hassasiyeti  ve  önceliği  haiz  alanlar  bağlamında,  Müzakere  Çerçeve  Belgesi’nin  7. 
paragrafında  belirtildiği  gibi,  AB  pozisyonuna  aşamalı  olarak  yakınlaşma  sağlanması 
öngörülmektedir.

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 30.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 84/568/AET ve 
98/29/AT sayılı 
Direktifler

3332 sayılı 
Bankalar Kanunu 
değişikliği

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin 
kuruluş, amaç ve faaliyet esaslarını 
düzenleyen kanun.

Türkiye 
İhracat Kredi 
Bankası A.Ş.

2009-2010

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 30.2 Genelleştirilmiş tercihler sistemine (GTS) ilişkin Topluluk rejimine uyumun 
tamamlanması

Türkiye’nin ürün kapsamı bakımından tam üyeliğe kadar 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararından 
kaynaklanan yükümlülüğü sadece Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünleri olup, bu çerçevede 
AB’nin GTS rejimine sonuçları itibarıyla 2008 yılı İthalat Rejimi Kararı ve 2008/19 sayılı İthalat 
Tebliği  ile  uyum sağlanmıştır.  Bu Karar  ve  Tebliğ  ilgili  AB Direktifleri  doğrultusunda düzenli 
olarak güncelleştirilmektedir. Tarım ve AKÇT ürünleri için ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde 
uyum sağlanacak ve üyelikle birlikte uygulamaya başlanacaktır.

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

Öncelik 30.3 Üçüncü ülkelerle henüz tamamlanmamış olan serbest ticaret anlaşmalarının (STA) 
müktesebata uygun olarak tamamlanması yönünde çabaların sürdürülmesi

Türkiye,  AB’nin  akdettiği  STAları  üstlenmek  konusunda,  bazı  üçüncü  ülkelerin  Türkiye  ile 
müzakerelere  başlama  konusunda  isteksiz  davranmaları  sebebiyle  sıkıntılar  yaşamaktadır.  Bu 
sebeple,  ilgili  KOB  önceliği  doğrultusunda,  “AB  müktesebatı  çerçevesinde  STAların 
üstlenilmesi”ne  ilişkin  çabalara  devam edilmesine  rağmen,  STA müzakerelerine  başlanması  ve 
müzakerelerin  tamamlanması  sadece  Türkiye’nin  çabalarına  değil,  aynı  zamanda  ilgili  üçüncü 
ülkelerin  olumlu  yaklaşımına  bağlı  bulunmaktadır.  Ayrıca,  bu  konudaki  tıkanıklığın  aşılması 
bağlamında AB’nin ilgili üçüncü ülkeler nezdinde girişimde bulunmasına ve güçlü bir irade ortaya 
koymasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 30.3.1

No Yürürlükteki AB mevzuatı
Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yayım tarihi

1 AB’nin üçüncü ülkelerle 
imzaladığı STA’lar
- AB-Karadağ İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması (İOA)
- AB-Şili Ortaklık Anlaşması 
(OA)
- AB-Ürdün OA
- AB-Lübnan OA
- AB-Faroe Adaları STA 
- AB-Sırbistan İOA388 
- AB- Meksika Ekonomik 
Ortaklık, Politik Koordinasyon ve 
İşbirliği Anlaşması
- AB Cezayir Ortaklık Anlaşması
- AB – GAC Ticaret ve Kalkınma 
İşbirliği Anlaşması

Üçüncü Ülkelerle 
Akdedilen Serbest 
Ticaret 
Anlaşmalarına 
İlişkin Uygun 
Bulma Kanunları

AB’nin tercihli ticaret 
rejimlerinin üstlenilmesi 
yükümlülüğü 
çerçevesinde, Topluluğun 
Serbest Ticaret Anlaşması 
akdettiği ülkelerle benzer 
nitelikli anlaşmalar 
akdedilmesi.

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

2009 ve 
sonrası389

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

388  Anlaşma, imzalanmış ancak yürürlüğe girmemiştir.
389  Türkiye’nin ilgili ülkeler ile STA akdedilmesine yönelik yürüttüğü müzakerelerin seyrine bağlı olarak 

gerçekleşecektir.
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FASIL 31 DIŞ GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKALARI

Türkiye,  Uluslararası  örgütler  içindeki tutumunu ve üçüncü ülkelere yönelik siyasetini  mümkün 
olan ölçüde AB’nin tutum ve siyasetiyle uyumlu hale getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, 3 Ekim 
2005 tarihinde, Türkiye için Müzakere Çerçevesi’nin kabul edilmesi sırasında, aşağıdaki hususları 
belirten, “Konsey’in onayıyla yapılmış olan Başkanlık Açıklamasına atıf yapar:

“Müzakere  Çerçeve  Belgesi’nin,  ilgili  tüm  uluslararası  örgütleri  kapsayan  7.  paragrafı,  bu 
uluslararası örgütler ya da ülkelerin, ya da Avrupa Birliği Üye Devletlerinin karar verme özerkliğine 
ve haklarına halel getirecek şekilde yorumlanamaz”.

1 Mevzuat uyum takvimi

Bu fasıl ile ilgili tarama raporu henüz alınmadığından bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu 
çalışması öngörülmemiştir. Ancak “Uluslararası Ceza Divanı Statüsü”ne taraf olunması dahil olmak 
üzere bu fasıl kapsamına giren konularda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu fasıl altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu fasıl altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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FASIL 32 MALİ KONTROL

Öncelik 32.1 Güncellenmiş bir kamu iç mali kontrol politika belgesinin (PIFC) ve bundan 
hasıl olan kamu iç mali kontrol mevzuatının kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 32.1.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yürürlük 
tarihi

1 1605/2002 sayılı 
Tüzük

Kamu İç Mali 
Kontrolü Politika 
Belgesi Hakkında 
Bakanlar Kurulu 
Kararı

Kamu iç mali kontrolü alanında mevcut 
durum analizi ile gelecekte yapılması 
planlanan çalışmaların belirlenmesi

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 1605/2002 sayılı 
Tüzük

5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun

Kamu iç denetim sistemini geliştirmek 
ve koordine etmek amacıyla Merkezi 
Uyumlaştırma Biriminin yeniden 
yapılandırılması

Maliye 
Bakanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 32.2 Sayıştay’ın işleyişinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü 
(INTOSAI) standartları ve ilkeleri ile uyumlu olmasının sağlanması için, beklemekte olan 
mevzuatın kabul edilmesi

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 32.2.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yürürlük 
tarihi

1 4253/88, 2988/95, 
2064/97 ve 
1267/1999 sayılı 
Tüzükler

Sayıştay Kanunu390 Anayasa ve 5018 sayılı Kanuna uyum 
sağlanarak hesap verebilir ve saydam 
bir kamu mali yönetim sistemi 
oluşumuna dış denetimin katkısının 
sağlanması

Sayıştay 
Başkanlığı

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.

390  “Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması” altında da yer almaktadır.
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Öncelik 32.3 AB’nin mali çıkarlarının korunması için bağımsız olarak çalışacak bir anti-fraud 
(sahtecilik) mücadele koordinasyon yapısının oluşturulması

1 Mevzuat uyum takvimi

Tablo 32.3.1

No
Yürürlükteki AB 
mevzuatı

Taslak Türk 
mevzuatı

Kapsam
Sorumlu 
kurum

Yürürlük 
tarihi

1 AT Antlaşmasının 
280. Maddesi

Sahtecilikle 
Mücadele yapısının 
(Anti-Fraud Co-
ordination 
Structure-AFCOS) 
oluşturulmasına 
ilişkin mevzuat

Sahtecilik ile mücadele yapacak, 
AB’nin mali çıkarlarının korunması için 
kurumlar arası bir network’ün 
oluşturulması

Başbakanlık 
Teftiş Kurulu

2009

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi:

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. Ancak 
AFCOS  oluşturulurken  Avrupa  Birliğinin  mali  çıkarlarının  korunması  için  istenilen  standardın 
yakalanmasını  teminen  bazı  yeni  düzenleme  görevlendirmelerin  mevcut  yapı  içerisinde 
oluşturulması mümkündür.

3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları

Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.  Ancak yeni 
düzenleme çerçevesinde eğitim, altyapı (bilgi-işlem, yönetim kontrol üniteleri vb) koordinasyonun, 
arşivlemenin yapılabilmesini temin amacıyla finansmana ihtiyaç duyulabilir.
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