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Giriş
Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli “Genişleyen Birliğe Doğru” Strateji Belgesinde
“Avrupa Birliği, Türkiye’nin adaylõğõnõn bir sonraki aşamasõnõ göz önünde bulundurarak,
Türkiye’nin katõlõm öncesi hazõrlõklarõ için verdiği desteği artõrmalõdõr” önerisinde
bulunmuştur. Komisyon ayrõca bu hedefin gerçekleştirilmesi yönünde, Türkiye için Katõlõm
Ortaklõğõ Belgesinin gözden geçirilmesini ve mali yardõmõn artõrõlmasõnõ da içeren, bir dizi
ayrõntõlõ öneri getirmiştir.
Türkiye, aday ülke olarak kabul edildiği 1999 tarihli Helsinki Avrupa Konseyi(Zirve)
kararõ ile, geniş kapsamlõ anayasal ve yasal reformlarõn gerçekleştirilmesi yönünde teşvik
edilmiştir. 2001 tarihli Laeken, 2002 tarihli Sevilla, Brüksel ve Kopenhag Zirvelerinde siyasi
kriterlere uyum yönünde Türkiye tarafõndan ilerleme kaydedildiği kabul edilmiştir.
Kopenhag Zirvesinde; Aralõk 2004 tarihinde yapõlacak Zirve'de, Komisyonun rapor ve
görüşlerine dayanarak , Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşõladõğõ kararõnõn alõnmasõ
halinde, AB’nin Türkiye ile müzakereleri gecikmeksizin başlatacağõ karara bağlanmõştõr.
Ayrõca, Zirve'de Komisyonun yaklaşõmõ kabul edilmiş ve “Türkiye için katõlõm stratejisinin
güçlendirileceği” bildirilmiştir. Bu sürecin bir parçasõ olarak, Zirve'de, Komisyon gözden
geçirilmiş Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi için bir öneri hazõrlamaya davet edilmiş ve Türkiye’ye
sağlanan katõlõm öncesi mali yardõmõn kayda değer biçimde artõrõlacağõnõ duyurulmuştur.
İşbu Bildirimde, Komisyonun, Kopenhag sonuçlarõ ve Strateji Belgesinde yer alan
tavsiyeler doğrultusundaki çalõşmalarõ sunulmaktadõr.
Gözden Geçirilmiş Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi
Gözden geçirilmiş Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi hakkõnda Konsey kararõna
ilişkin Komisyonun önerisi bu Bildirimin ekinde yer almaktadõr. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi;
Komisyonun Türkiye’nin AB'ye katõlõm yönünde kaydettiği ilerlemelere ilişkin 2002 yõlõ
İlerleme Raporunda belirlenen ilâve çalõşma gerektiren öncelikli alanlarõ, Türkiye’nin söz
konusu öncelikleri uygulamasõnda yardõmcõ olacak mali imkanlarõ ve bu yardõmõn tâbi olacağõ
şartlarõ tek bir çerçeve altõnda ortaya koymaktadõr. Kopenhag Zirvesinde, son dönemde
çõkartõlan uyum paketleri ile 2001 yõlõ Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde belirtilen bir çok
önceliğin yerine getirildiği belirtilmiştir. 2001 yõlõnda Konsey tarafõndan kabul edilen Türkiye
için Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi ile karşõlaştõrõldõğõnda Komisyonun önerisi, son iki yõlda
meydana gelen gelişmeleri tamamõyla dikkate almakta ve öncelikli eyleme ihtiyaç duyulan
alanlara odaklanmaktadõr. Türkiye’nin, gözden geçirilmiş Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi temelinde
AB Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programõnõ yenilemesi ve gerekli tedbirleri
kabul ederek etkili bir şekilde uygulamasõ beklenmektedir.
Mali Yardõm
Türkiye, 2002 yõlõna kadar, MEDA programõ kapsamõnda ve gümrük birliği ve
ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesine yönelik iki tüzük çerçevesinde yardõm
almõştõr. 1999 yõlõna kadar, Türkiye’ye sağlanan yardõmõn temel amacõ, diğer Akdenizli
ortaklarda olduğu gibi, yapõsal reform sürecinin desteklenmesi olmuştur.
Helsinki Zirvesi'ni takiben, Türkiye’ye yönelik mali yardõm programlarõnda katõlõm
öncesi yaklaşõm benimsenmiştir. Yapõsal uyuma yönelik yardõm, uluslararasõ mali
kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürülmüş ve ayrõca (mali) yardõm kurumsal yapõlanma,
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yatõrõm ve Türkiye’nin Topluluk programlarõ ve ajanslarõna katõlõmõnõn desteklenmesi
konularõnda yoğunlaşmõştõr. Konsey, 17 Aralõk 2001 tarihinde, Türkiye için katõlõm öncesi
mali yardõma ilişkin bir tüzük kabul etmiştir. Söz konusu Tüzük, Komisyonun yõllõk ortalama
177 milyon Euro düzeyinde katõlõm öncesi mali yardõm sağlanmasõ hedefini tekrarlamõştõr.
Komisyon, 2002 tarihli Strateji Belgesinde, Türkiye’nin ihtiyaçlarõ ve massetme
kapasitesini de dikkate alarak, toplam yardõmõn önemli oranda artõrõlmasõnõ öngörmüştür.
Kopenhag Zirvesi sonuçlarõnda, 2004 yõlõndan itibaren, söz konusu yardõmõn, 2000-2006 mali
perspektifinin “katõlõm öncesi harcamalarõ” başlõğõ altõnda finanse edilmesi teyid edilmiştir.
Komisyon, 12 Ocak 2003 tarihinde bu doğrultudaki bir öneriyi, 11.02.2003 tarih ve COM
(2003)70 sayõlõ bildirimde benimseyerek Bütçe Otoritesine göndermiştir.
2004-2006 döneminde katõlõm öncesi mali yardõm, başta AB müktesebatõnõn
üstlenilmesine yönelik yatõrõm ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olmak üzere,
Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşõlamaya yönelik çabalarõnõ desteklemeye
odaklanacaktõr. Ayrõca, mali yardõm Türk ekonomisinin işleyişinin ve iç pazardaki rekabetçi
baskõ ile başetme kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak da sağlanacaktõr. AB üyesi ve
aday ülkeler ile sõnõr ötesi işbirliği de teşvik edilecektir.
Mali yardõm, tüm aday ülkeler için olduğu gibi iki başlõk altõnda toplanacaktõr:
kurumsal yapõlanma ve yatõrõm. Kurumsal yapõlanma, müktesebatõn uygulanmasõ ve
ekonomik ve sosyal uyum gibi AB politikalarõna katõlõm hazõrlõklarõ için Türkiye'ye yardõm
şeklinde olacaktõr. Bu alandaki yardõm, merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki kamu
kurumlarõna sağlanabilecektir. Kurumsal yapõlanma desteği, esas olarak üye ülkeler ile
eşleştirme mekanizmasõ vasõtasõyla uygulanacaktõr. Ayrõca, katõlõma yönelik hazõrlõklarda ve
müktesebatõn uygulanmasõnda önemli role sahip olacak kuruluşlara da yardõm sağlanacaktõr
(örneğin sosyal diyalogda yer alan işveren federasyonlarõ ve sendikalar ile ticaret ve ziraat
odalarõ gibi mesleki kuruluşlar ve diğer temsilci kuruluşlar). Sivil toplum kuruluşlarõ da,
demokratik uygulamalarõn, hukukun üstünlüğünün, insan haklarõnõn, kadõn erkek eşitliğinin
ve azõnlõklarõn korunmasõnõn geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amaçlayan girişimlerin
desteklenmesi çerçevesinde yardõmdan faydalanabilecektir.
Yatõrõmlar iki şekilde gerçekleşecektir. Yatõrõm ilk olarak, müktesabata uyum
sağlanmasõ için gerekli düzenleyici altyapõnõn kurulmasõ ve güçlendirilmesine ve
müktesabatla bağlantõlõ yatõrõmlarõn yönlendirilmesine ilişkin olabilecektir. Düzenleyici
altyapõ yatõrõmlarõ ancak, gerektiğinde kurumsal yapõlanma ile desteklenen belirgin hükümet
stratejisi temelinde gerçekleştirilebilecektir. İkinci olarak, yardõm programõnõn bir kõsmõ,
Türkiye’deki bölgeler arasõndaki fark ve Türkiye’nin milli geliri ile AB ortalamasõ arasõndaki
fark dikkate alõnarak ekonomik ve sosyal uyum alanlarõndaki yatõrõmlara yönlendirilecektir.
Gözden geçirilmiş Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, katõlõm öncesi yardõmõn programlanmasõ
için temel teşkil edecektir; yardõma ilişkin öncelikler İlerleme Raporlarõ ve AB
Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programõ da dikkate alõnarak
belirlenebilecektir. Bu raporlarda siyasi kriterlere özel önem verilecektir. Halihazõrda göçü de
içerecek şekilde adalet ve içişleri, deniz güvenliği, çevre, sağlõk, tarõm ve kõrsal kalkõnma gibi
öncelikli alanlar tespit edilmiştir. Mali yardõmlardaki önemli artõş, katõlõm stratejisi hedefleri
ile bağlantõlõ olduğu ölçüde Türkiye’deki sosyo-ekonomik kalkõnmanõn AB tarafõndan
desteklemesini de mümkün kõlacaktõr. Türkiye için katõlõm öncesi mali yardõm sağlayan

2

mevcut araç1, ulaştõrma ve çevre altyapõsõ ile kõrsal kalkõnma programlarõna ilişkin yatõrõmlar
da dahil olmak üzere tüm bu alanlardaki programlarõ destekleyebilecektir.
Türkiye’nin, bu fonlarõ etkin bir şekilde yönetme ve kullanma kapasitesini daha fazla
geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin, uygulamanõn tamamõyla merkezi olmayan birimlere
devredilmesini kolaylaştõrmak amacõyla, sõkõ bir mali kontrol temin etmek üzere ilave
önlemler almasõ gerekmektedir. Bu kapsamda, Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin 1
Haziran 2003 tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi beklenmektedir.
Komisyon, bu aşamada, önümüzdeki üç yõl içinde Türkiye’ye sağlanacak mali yardõm
miktarõnõn belirlenmesinin faydalõ olduğu görüşündedir. Bu durum, hedeflere ulaşõlmasõnõn
bir yõldan fazla süreceği alanlarda çok yõllõ planlamayõ kolaylaştõracaktõr. Yõllõk bütçe
prosedürü kapsamõnda onaylanmasõ gerekecek miktarlar, aşağõdaki tabloda verilmektedir:
2004

2005

2006

Toplam

Türkiye için katõlõm öncesi mali yardõm
Milyon Euro, cari fiyatlar

250

300

500

1050

Diğer Alanlarda İşbirliğinin Güçlendirilmesi
Komisyonun 2002 yõlõ Strateji Belgesinde, Türkiye’nin katõlõm öncesi hazõrlõklarõ için
verilen desteğin artõrõlmasõ amacõyla diğer bazõ alanlarda da tavsiyelerde bulunulmuştur.
Komisyonun bu alanlardaki eylem ve planlarõ aşağõda özetlenmektedir.
-

AB ve Türkiye arasõndaki güçlendirilmiş siyasi diyalog, reformlar, insan haklarõ, Kõbrõs
meselesi ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşcõl yollardan çözümlenmesini içermektedir. Söz
konusu diyalog hali hazõrda Ortaklõk Anlaşmasõ ve Helsinki Zirvesi Sonuçlarõ altõnda
çeşitli toplantõlarda gerçekleşmekte ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõnda ortak
olarak Türkiye’nin rolünü kapsamaktadõr. Bu, gerektiğinde herhangi bir Ortak Dõş ve
Güvenlik Politikasõ konusuna ilişkin olarak daha da yoğunlaştõrõlabilecek esnek bir
çerçeve sunmaktadõr. Komisyon 2003 yõlõndan itibaren, etkili uygulama hususuna özel
önem verilerek, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşõlanmasõna yönelik reformlar ve
kaydedilen ilerlemelere ilişkin olarak Türk yetkililerle gerçekleştirdiği düzenli ve
kapsamlõ görüşmeler vasõtasõyla bu diyaloğu desteklemektedir.

-

Makroekonomik performans, istikrar ve ekonomik reformlarõ içeren AB ile Türkiye
arasõndaki güçlendirilmiş ekonomik diyalog yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

-

Ortaklõk Anlaşmasõ alt komiteleri bünyesinde yürütülen detaylõ mevzuat inceleme süreci,
TAIEX seminerleri, teknik toplantõlar veya spesifik konularda düzenlenen çalõştaylar ile
tamamlanmaktadõr.

-

Hizmetler ve kamu ihalelerini de içerecek şekilde gümrük birliğinin kapsamõnõn
genişletilmesi ve güçlendirilmesi çabalarõ devam etmektedir. Mallarõn serbest dolaşõmõna
ilişkin engellerin kaldõrõlmasõ ve gümrük birliği ile ilgili diğer alanlarda işbirliğinin
güçlendirilmesi için ilave çaba gösterilmektedir.

1

17 Aralõk 2001 tarih ve (EC) 2500 Sayõlõ Tüzük.
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-

Türkiye ile gerek ikili gerek üçüncü ülkelerle ilişkiler temelinde ticari ilişkilerin
geliştirilmesine devam edilmektedir. Üçüncü ülkelerle ticari anlaşmalarõn müzakere
edilmesinde, AB bu ülkelerin Türkiye ile benzer düzenlemeler konusunda anlaşmõş
olmalarõnõ temin etme yönünde çabalarõnõ artõrmaktadõr. Ticari konularda AB ve Türkiye
arasõndaki diyalog artõrõlmaktadõr.

-

Adalet ve içişleri alanõnda Komisyon, müktesebata uyum sağlanmasõ amacõyla sõnõr
yönetimi, iltica ve göç konularõnda strateji ve eylem planõ oluşturmasõ için Türkiye’ye
yardõmcõ olmaktadõr. Bu işbirliği yolsuzlukla mücadeleyi de içerecektir. Türkiye 2003
yõlõndan itibaren, suça ilişkin konularda ve suçla mücadelede işbirliği için üye ve aday
ülkelerdeki uzmanlara, polise ve yargõya yardõmcõ olmaya yönelik AGIS çerçeve
programõna katõlabilmektir.

-

Deniz güvenliği alanõnda Türkiye’ye yönelik teknik yardõm güçlendirilmekte olup, bu
sektör işbirliğinin artõrõlmasõnda öncelik taşõyacaktõr.

-

2003 yõlõ boyunca Türkiye aşağõdaki Topluluk Programlarõna katõlacaktõr: İşletme ve
Girişimcilik, Cinsiyet Eşitliği, Ayrõmcõlõkla Mücadele, Sosyal Dõşlanma ile Mücadele,
Halk Sağlõğõ, İstihdam alanõnda Teşvik Tedbirleri ve Altõncõ Çerçeve Programõ. Sokrates,
Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarõna 2004 yõlõnda tam katõlõm sağlayabilmek için
gerekli hazõrlõk tedbirleri, Komisyonun teknik ve mali desteği ile Türkiye tarafõndan
uygulanacaktõr. Türkiye, Ocak 2003'te Avrupa Çevre Ajansõna üye olmuştur. Diğer
programlara katõlõm yönünde hazõrlõklar devam etmektedir.
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[…]

MALİ YAPI

TARİH: […]
1.

BÜTÇE BAŞLIĞI:
B7-050 – Türkiye için katõlõm öncesi mali yardõm

2.

BAŞLIK:
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin Gözden Geçirilmesi ve
Türkiye İçin Katõlõm Stratejisinin Güçlendirilmesine İlişkin Bildirim

3.

HUKUKİ DAYANAK:
17 Aralõk 2001 tarih ve 2500/2001 sayõlõ Konsey Tüzüğü

4.

AMAÇLAR:
Türkiye’ye yönelik katõlõm öncesi mali yardõmõn genel amacõ, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde belirlenen
öncelikler temelinde, ülkenin Avrupa Birliğine katõlõm için hazõrlõk çalõşmalarõna destek sağlamaktadõr.
Katõlõm öncesi mali yardõm programlamasõnda, Komisyonun Türkiye’nin katõlõm yönünde kaydettiği
ilerlemelerine ilişkin İlerleme Raporunda vardõğõ sonuçlar, Topluluk Müktesebatõnõn Üstlenilmesine
ilişkin Türkiye Ulusal Programõnda belirlenen öncelikler ve AT-Türkiye Ortaklõk Anlaşmasõ
çerçevesinde, Ortaklõk Komitesi alt-komite toplantõlarõnda gündeme getirilen hususlar da özenle dikkate
alõnmõştõr.
2004-2006 dönemi programlarõ aşağõdaki temel konularõ kapsayacaktõr:
!

Kopenhag siyasi kriterleri

!

Ekonomik reform ve yeni düzenleyici otoritelere destek

!

Kamu idaresinin güçlendirilmesi

!

Adalet ve iç işleri

!

Ekonomik ve sosyal uyum

5.

MALİ SONUÇLAR

5.0

HARCAMALAR
AT BÜTÇESİNDEN

6.0
6.1

2004
(milyon Euro)

2005
(milyon Euro)

2006
(milyon Euro)

250

300

500

PROJE MEVCUT BÜTÇENiN iLGiLi BÖLÜMÜNDEKI TAHSİSATTAN FİNANSE
EDİLEBİLİR Mİ?

HAYIR

PROJE

HAYIR

MEVCUT

BÜTÇENİN

BÖLÜMLERİ

ARASINDA

YAPILACAK

TRANSFERLERLE
FİNANSE EDİLEBİLİR Mİ?
6.2
6.3

EK BÜTÇE GEREKECEK Mİ?
TAHSİSATLARIN GELECEKTEKİ BÜTÇELERDE YER ALMASI GEREKECEK Mİ?

2000-2006 Mali Perspektifinin 7'nci Başlõğõ altõndaki tahsisatlar

5

HAYIR
EVET

Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan ilkeler, öncelikler, ara hedefler
ve şartlar hakkõnda
KONSEY KARARI

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmayõ göz önünde tutarak,
Türkiye’ye katõlõm öncesi strateji kapsamõnda yardõm ve özellikle Katõlõm Ortaklõğõnõn2
oluşturulmasõ hakkõnda 26 Şubat 2001 tarih ve (EC) 390/2001 sayõlõ Konsey Tüzüğünü ve bu
Tüzüğün özelllikle 2’nci maddesini göz önünde tutarak,
Komisyonun önerisini göz önünde tutarak,
ŞU HUSUSLARI DİKKATE ALARAK,
(1) Kopenhag Zirvesi “1999 yõlõnda Helsinki’de almõş olduğu, Türkiye’nin, diğer aday
ülkelere uygulanan aynõ kriterler temelinde Birliğe katõlmaya yönelmiş bir aday ülke
olduğuna ilişkin kararõnõ hatõrlatmõştõr. Zirve, Kopenhag kriterlerini karşõlama yönünde
Türkiye tarafõndan, özellikle Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde öngörülen temel önceliklerin
büyük bölümünü kapsayan son dönemdeki uyum paketleri ve müteakip mevzuat tedbirleri
vasõtasõyla atõlan önemli adõmlarõ büyük memnuniyetle karşõlamaktadõr”.
(2) Kopenhag Zirvesinde “Türkiye’nin AB üyeliğine yardõmcõ olmak üzere, Türkiye’ye
yönelik katõlõm stratejisi güçlendirilecektir. Komisyon, gözden geçirilmiş bir Katõlõm
Ortaklõğõ önerisi sunmaya davet edilmektedir” kararõ alõnmõştõr.
(3) (EC) 390/2001 sayõlõ Tüzük Türkiye’ye sunulurken, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan
ilkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullara ve sonradan yapõlacak önemli uyarlamalara
ilişkin olarak, Konseyin Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla karar vermesini
öngörmüştür.
(4) Topluluk yardõmõ, temel koşullarõn yerine getirilmesine ve özellikle Kopenhag kriterlerini
karşõlama yönünde gerçekleştirilen ilerlemeye bağlõdõr. Temel bir koşulun yokluğu
halinde, Konsey, Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla hareket ederek, katõlõm
öncesi yardõmlara ilişkin uygun tedbirleri alabilir.
(5) AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin uygulanmasõnõn, gerektiğinde
Ortaklõk Anlaşmasõnda öngörülen organlar tarafõndan izlenmesini kararlaştõrmõştõr.
(6) Komisyon tarafõndan hazõrlanan 2002 yõlõna ilişkin İlerleme Raporu, Türkiye’nin üyelik
hazõrlõklarõ konusunda objektif bir analiz sunmuş ve daha fazla çalõşmaya ihtiyaç gösteren
bir dizi öncelikli alan belirlemiştir.

2
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(7) Türkiye, üyeliğe hazõrlanmak için, AB müktesebatõnõn üstlenilmesine ilişkin bir ulusal
program hazõrlamalõdõr. Bu program, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan öncelikler ve
ara hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir takvim belirlemelidir.
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KARAR VERMİŞTİR:

Madde 1
(EC) 390/2001 sayõlõ Konsey Tüzüğün 2’nci maddesine uygun olarak, Türkiye’nin Katõlõm
Ortaklõğõ Belgesindeki ilkeler, öncelikler, ara hedefler, bu Kararõn tamamlayõcõ bir parçasõnõ
oluşturan Ek’te ortaya konmuştur.

Madde 2
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin uygulanmasõ, Ortaklõk Anlaşmasõnda öngörülen organlar ve ilgili
Konsey organlarõ tarafõndan, Komisyonun Konseye sunduğu İlerleme Raporu temelinde
incelenir ve izlenir.

Madde 3
Bu Karar, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayõmlanmasõnõ takip eden üçüncü gün
yürürlüğe girer.

Brüksel’de yapõlmõştõr.

Konsey adõna
Başkan
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EK
TÜRKİYE: 2003 YILI KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

1. GİRİŞ
Avrupa Konseyinin Aralõk 1997 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen toplantõsõnda,
katõlõm ortaklõğõnõn, aday ülkelere sağlanacak tüm yardõmlarõn tek bir çerçeve altõnda
toplandõğõ güçlendirilmiş katõlõm öncesi stratejinin temel unsuru olmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Bu
suretle, Topluluk, katõlõm sürecinde karşõlaşõlan özel sorunlarõn giderilmesine destek
sağlamak amacõyla, yardõmlarõnõ her bir aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarõna yönlendirmiştir.
Türkiye için ilk Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Mart 2001'de kabul edilmiştir. Komisyonun
genişlemeye ilişkin 9 Ekim 2002 tarihli Strateji Belgesinde, Komisyon tarafõndan Türkiye için
yenilenmiş bir Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi önerileceği belirtilmiştir.

2. AMAÇLAR
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin amacõ; Türkiye’nin AB’ye katõlõm çerçevesinde kaydettiği
ilerlemeye ilişkin Komisyonun 2002 Yõlõ İlerleme Raporunda belirlenen ve daha fazla
ilerleme kaydedilmesi gerektiği ifade edilen öncelikli alanlarõn, bu önceliklerin yerine
getirilmesinde yardõmcõ olmak üzere Türkiye’ye sağlanacak mali imkanlarõn ve bu yardõmõn
tabi olacağõ şartlarõn tek bir çerçevede toplanmasõdõr. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, aday ülkelere,
üyeliğe yönelik hazõrlõklarõnda yardõmcõ olacak bir dizi politika aracõnõn temelini
oluşturmaktadõr. Türkiye’nin, bu yenilenmiş Katõlõm Ortaklõğõ Belgesine dayanarak,
müktesebatõn üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programõnõ yenilemesi beklenmektedir.

3. İLKELER
Her aday ülke için belirlenmiş olan temel öncelikli alanlar, aday ülkelerin Kopenhag
kriterlerinin gereklerini üstlenme yeteneğine ilişkindir. Üyelik için gerekli bu kriterler:
•
•
•

aday ülkenin, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarõ, azõnlõklara saygõ ve
onlarõn korunmasõnõ güvence altõna alan kurumlarõn istikrarõnõ sağlamõş olmasõ;
işleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõ ve Birlik içindeki rekabet baskõsõ ve piyasa
güçleri ile baş edebilme kapasitesinin olmasõ;
siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarõna bağlõlõk da dahil, üyelik
yükümlülüklerini üstlenme yeteneğinin bulunmasõdõr.

1995 Madrid Zirvesinde, katõlõm sonrasõnda Topluluk politikalarõnõn uyumlu olarak
yürütülmesinin sağlanmasõ amacõyla, aday ülkelerin idari yapõlarõnõn uyumlaştõrõlmasõ gereği
vurgulanmõştõr. 1997 Lüksemburg Zirvesinde, AB müktesebatõnõn ulusal mevzuata
aktarõlmasõnõn gerekli olduğu, ancak bunun tek başõna yeterli olmayõp söz konusu
müktesebatõn uygulanmasõnõn da gerekli olduğu vurgulanmõştõr. 2000 Feira ve 2001 Göteburg
Zirvelerinde de aday ülkelerin AB müktesebatõnõ etkili uygulama kapasitesinin büyük önem
taşõdõğõ teyit edilmiş ve bunun, aday ülkelerin idari ve adli yapõlarõnõ güçlendirmesi ve
reforme etmesi yönünde büyük çaba gerektirdiği ifade edilmiştir.
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4. ÖNCELİKLER
Komisyonun ilerleme raporlarõ, aday ülkelerin katõlõma hazõrlõk yönünde kaydettikleri
gelişmelerin yanõ sõra, belirli alanlarda hala çaba göstermeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu
çerçevede, ara dönemlerin öncelikler şeklinde belirlenmesi ve bunlara ilgili ülke ile işbirliği
halinde tespit edilen açõk hedeflerin eşlik etmesi gerekmektedir; Verilecek yardõmõn derecesi,
bazõ ülkeler ile sürdürülmekte olan müzakerelerdeki ilerleme ve diğer bazõ ülkelerle yeni
müzakerelerin açõlmasõ söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlõdõr.
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesindeki öncelikler, kõsa ve orta vadeli olmak üzere iki grupta
toplanmaktadõr. Kõsa vadeli öncelikler, gerçekçi bir değerlendirme ile Türkiye tarafõndan
2003 ve 2004 yõllarõnda yerine getirilebileceği düşünülen hedefleri kapsamaktadõr. Orta
vadede yer alan öncelikler, 2003-2004 döneminde çalõşmalar önemli ölçüde ilerlemiş olsa da,
tamamlanmasõ bir yõldan fazla sürmesi beklenen hedeflerdir.
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, Türkiye’nin üyelik hazõrlõklarõna yönelik öncelikli alanlarõ
belirlemektedir. Bununla birlikte Türkiye'nin, ilerleme raporunda işaret edilen tüm hususlarõ
ele almasõ gerekmektedir. Ayrõca, Türkiye'nin, Ortaklõk Anlaşmasõ, gümrük birliği ve ATTürkiye Ortaklõk Konseyinin ilgili kararlarõ (örneğin tarõm ürünleri ticaretine ilişkin olanlar)
çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak, mevzuat yaklaştõrmasõ ve müktesebatõn
uygulanmasõna ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi de önem taşõmaktadõr. Müktesebatõn iç
hukuka aktarõlmasõnõn tek başõna yeterli olmadõğõ göz önünde tutulmalõ, iç hukuka aktarõlan
müktesebatõn Avrupa Birliği standartlarõnda fiilen uygulanmasõ da temin edilmelidir. Aşağõda
belirtilen alanlarõn tümünde, müktesebatõn güvenilir ve etkili bir şekilde uygulanmasõ
gerekmektedir.
Komisyonun İlerleme Raporunda yer alan tespitler doğrultusunda, Türkiye için aşağõdaki
öncelikler belirlenmiştir:

GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG VE SİYASİ KRİTERLER
Öncelikler (2003-2004)
Helsinki Zirvesi Sonuçlarõ uyarõnca, siyasi diyalog çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterinin iyi niyet misyonunun ve önerileri temelindeki müzakerelerin sürdürülmesi
yoluyla, mevcut Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir çözüm bulunmasõ yönündeki çabalarõn kuvvetle
desteklenmesi.
Helsinki Zirvesi Sonuçlarõna uygun olarak, siyasi diyalog kapsamõnda ve Birleşmiş Milletler
Şartõnõn uyuşmazlõklarõn barõşçõl yollardan halli ilkesi uyarõnca, Helsinki Zirvesi Sonuçlarõnõn
4'üncü bendinde belirtildiği üzere mevcut sõnõr anlaşmazlõklarõnõn ve bağlantõlõ diğer
meselelerin çözüme kavuşturulmasõ için her türlü çabanõn sarfedilmesi.
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararasõ Sözleşme ile İhtiyari Protokolünün ve
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararasõ Sözleşmenin onaylanmasõ. Avrupa
İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No.lu Protokolünün onaylanmasõ. Avrupa İnsan Haklarõ
Mahkemesi kararlarõna uymak da dahil olmak üzere, İnsan Haklarõnõn ve Temel
Hürriyetlerinin Korunmasõna Dair Avrupa Sözleşmesine (Sözleşmenin II. Bölümü) uygun
hareket edilmesi.
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Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 3’üncü maddesi ve Avrupa İşkenceyi Önleme
Komitesinin tavsiyeleri doğrultusunda, kolluk kuvvetleri tarafõndan yapõlan işkence ve kötü
muamele ile mücadele edilmesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasõ. Savcõlarõn soruşturmalarõ
zamanõnda ve etkili şekilde yapmasõnõ ve mahkemelerin görevi kötüye kullanmaktan
mahkum olanlara uygun cezalar vermesini temin edecek ilave tedbirlerin alõnmasõ.
Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi çerçevesinde, gözaltõna alõnan ve tutuklanan kişilerin,
gözaltõna alõndõklarõ andan itibaren bir avukatla özel olarak görüşme ve yakõnlarõnõn haberdar
edilmesi haklarõnõn uygulamada teminat altõna alõnmasõ.
Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararasõ sözleşmeler ve Avrupa sözleşmeleri doğrultusunda,
dil, õrk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, din veya inançlarõna göre ayrõm yapõlmaksõzõn, tüm
bireylerin insan haklarõndan ve temel hürriyetlerden hukuken ve fiilen tam olarak
yararlanmasõnõn teminat altõna alõnmasõ.
Basõn özgürlüğü de dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü ile ilgili reformlarõn sürdürülmesi ve
uygulanmasõ. Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi (10, 17 ve 18'inci maddeler) doğrultusunda
hukuki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ. Şiddet içermeyen görüş açõklamaktan sanõk veya mahkum
olanlarõn durumlarõnõn çözüme kavuşturulmasõ. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesinin ilgili
kararõnõn neticesinde, yeniden yargõlanma hakkõna ilişkin hükümlerin uygulanmasõ.
Barõşçõl toplantõ yapma ve dernek kurma özgürlüklerine ilişkin reformlarõn sürdürülmesi ve
uygulanmasõ. Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesine (11, 17 ve 18'inci maddeler) uygun olarak,
sendikalar da dahil olmak üzere, özellikle ulusal ve yabancõ derneklere ilişkin yasal
kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ. Sivil toplumun gelişiminin teşvik edilmesi.
Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 9’uncu maddesi doğrultusunda tüm bireylerin ve dini
topluluklarõn düşünce, din ve vicdan özgürlüklerini kullanmalarõ ile ilgili hükümlerin
uyumlaştõrõlmasõ ve uygulanmasõ. AB üyesi ülkelerin uygulamalarõ doğrultusunda, bu
topluluklarõn faaliyet gösterebilmeleri için gerekli şartlarõn oluşturulmasõ. Bu husus, söz
konusu topluluklarõn kendilerinin, üyelerinin ve topluluk mal varlõklarõnõn, verilen eğitimin,
din adamõ atanmasõ ve yetiştirilmesinin hukuken etkili biçimde korunmasõnõ ve bu
topluluklarõn Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 1 no.lu Protokolü doğrultusunda mülkiyet
hakkõndan yararlandõrõlmasõnõ içermektedir.
Kültürel çeşitliliğin sağlanmasõ ve kökenlerine bakõlmaksõzõn tüm vatandaşlarõn kültürel
haklarõnõn teminat altõna alõnmasõ. Mevcut tedbirlerin uygulamaya konulmasõ ve erişime engel
olan tebdirlerin ortadan kaldõrõlmasõ yoluyla, radyo/TV yayõnlarõna ve Türkçe dõşõndaki
dillerle yapõlan eğitime etkili bir erişimin temin edilmesi.
Ordu üzerindeki sivil denetimin AB üyesi ülke uygulamalarõ ile uyumlu hale getirilmesi için,
Milli Güvenlik Kurulunun işleyişinin bu ülkelerinkine uyarlanmasõ.
Yargõnõn bağõmsõzlõğõnõn ve etkinliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi
doğrultusunda insan haklarõ ve temel özgürlüklere ilişkin hükümlerin tutarlõ bir biçimde
yorumlanmasõnõn sağlanmasõ. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi içtihatlarõnõn tüm adli
makamlarca dikkate alõnmasõ yükümlülüğüne yönelik tedbirlerin alõnmasõ. Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin işleyişinin Avrupa standartlarõ ile uyumlu hale getirilmesi. İstinaf
mahkemelerinin kurulmasõna ilişkin hazõrlõklarõn yapõlmasõ.
Hapishane şartlarõnõn AB üyesi ülkelerdeki standartlarla uyumlu hale getirilmesine devam
edilmesi.
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İnsan haklarõ ihlallerinin önlenmesi amacõyla, özellikle işkence ve kötü muameleyle mücadele
kapsamõnda, insan haklarõ ve modern araştõrma teknikleri konularõnda kolluk kuvvetlerinin
eğitiminin güçlendirilmesi. Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi uygulamalarõ ve Avrupa İnsan
Haklarõ Mahkemesi içtihatlarõ konusunda hakim ve savcõlarõn eğitiminin güçlendirilmesi.
Tüm vatandaşlarõn ekonomik, sosyal ve kültürel imkanlarõnõn geliştirilmesi amacõyla ve
özellikle Güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi için, bölgesel farklõlõklarõn azaltõlmasõna
yönelik kapsamlõ bir yaklaşõmõn geliştirilmesi çabalarõnõn artõrõlmasõ. Bu kapsamda, yurt
içinde yerleri değiştirilmiş kişilerin eski yerleşim yerlerine dönmelerinin desteklenmesi ve
hõzlandõrõlmasõ.
KISA VADE
EKONOMİK KRİTERLER
-

IMF ve Dünya Bankasõyla mutabakata varõlan, mevcut enflasyonla mücadele ve yapõsal
reform programõnõn uygulanmasõnõn sağlanmasõ ve özellikle kamu harcamalarõnõn
kontrolünün temin edilmesi.

-

Mali sektör reformunun uygulamasõna devam edilmesi ve özellikle ihtiyati ve şeffaf
düzenlemelerin uyumlaştõrõlmasõ ve bunlarõn uluslararasõ standartlar çerçevesinde
izlenmesi.

-

Piyasayõ düzenleyici otoritelerin bağõmsõzlõğõnõn korunmasõ.

-

Tarõm reformuna devam edilmesi.

-

Kamu işletmelerinin
hõzlandõrõlmasõ.

-

Özellikle tütün ve şeker alanlarõnda piyasanõn serbestleştirilmesine devam edilmesi.

-

Doğrudan yabancõ yatõrõm girişinin kolaylaştõrõlmasõ ve teşvik edilmesi.

-

Özellikle Katõlõm Öncesi Mali İzleme Prosedürü çerçevesinde, makroekonomik istikrarõn
ve öngörülebilirliğin sağlanmasõna yönelik uygun önlemlere ve yapõsal reformlarõn
uygulanmasõna önem verilerek, AB ile ekonomik diyalogun artõrõlmasõ.

-

Kayõtdõşõ ekonomi sorununa çözüm bulunmasõna yönelik önlemler alõnmasõ.

özelleştirilmesinin,

sosyal

boyutun

da

dikkate

alõnarak

ÜYELİKTEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ
Mallarõn Serbest Dolaşõmõ
-

Ticaretin önündeki teknik ve idari engellerin kaldõrõlmasõ. Avrupa standartlarõnõn
uyumlaştõrõlmasõ ve uygulanmasõnõn hõzlandõrõlmasõ. İç pazar mevzuatõna uygun olarak,
etkin bir piyasa kontrolünün ve mallarõn serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ.

-

Yeni ve Küresel Yaklaşõm direktiflerine uygun olarak, belgelendirme, uygunluk
değerlendirme ve CE işaretlemesi uygulamalarõna başlanmasõ; mevcut piyasa gözetim ve
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uygunluk değerlendirme yapõlarõnõn malzeme ve eğitim bakõmõndan güçlendirilmesi ve
uygun idari kapasitenin oluşturulmasõ;
-

Uyumlaştõrõlmamõş alanlarda karşõlõklõ tanõma ve müktesebat uyumuna ilişkin çalõşmalarõn
tamamlanmasõ (AT Antlaşmasõnõn 28-30’uncu maddeleri ve ilgili hukuki araçlar).

-

Standardizasyon, belgelendirme ve piyasa gözetimine ilişkin işlevlerin birbirinden
ayrõlmasõnõ sağlayacak etkin bir metroloji alt yapõsõnõn geliştirilmesi ve Türk Standartlarõ
Enstitüsünün yeniden yapõlandõrõlmasõ.

-

Gõda mevzuatõ alanõndaki müktesebata uyumun tedricen geliştirilmesi de dahil olmak
üzere, gõda güvenirliğine ilişkin çabalarõn sürdürülmesi ve kurumsal yapõlar oluşturulmasõ
veya duruma göre mevcut kurumsal yapõlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ.

-

Kamu ihaleleri mevzuatõnõn müktesebata uyumunun tamamlanmasõ.

-

Yeni Kamu İhale Kanununun uygulanmasõ ve izlenmesi için Kamu İhale Kurumunun
kapasitesinin artõrõlmasõ.

Hizmet Sunumu Serbestisi
-

AT Antlaşmasõnõn yerleşme hakkõ ve hizmet sunumu serbestisine ilişkin hükümlerinin
uygulanmasõna engel teşkil edebilecek hususlarõn tespiti ve giderilmesi.

-

Bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin müktesebata uyum sağlanmasõ.

-

Mali hizmetlerde mevzuat uyumunun tamamlanmasõ ve düzenleyici otoritelerin
bağõmsõzlõğõnõn muhafaza edilmesi de dahil olmak üzere denetim yapõlarõnõn ve uygulama
kapasitesinin güçlendirilmesi.

-

Bankacõlõk ve sigortacõlõk alanõnda AB mevzuatõna tam uyum sağlanmasõ ve bir sigorta
denetim kurumunun oluşturulmasõ.

-

Kişisel verilerin korunmasõna ilişkin müktesebata uyum sağlanmasõ.

Sermayenin Serbest Dolaşõmõ
-

Türkiye’deki bütün ekonomik sektörlerde AB kaynaklõ yabancõ yatõrõmlarõ etkileyen tüm
kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ.

Şirketler Hukuku
-

Şirketler ve muhasebe alanlarõndaki mevzuatõn müktesebata uyumunun tamamlanmasõ.

-

Eczacõlõk ürünleri konusundaki fikri mülkiyet haklarõ mevzuatõ dahil olmak üzere, fikri ve
sõnai mülkiyet haklarõ alanõndaki müktesebata uyumun tamamlanmasõ ve korsanlõk ve
sahtecilik ile mücadelenin güçlendirilmesi.

Rekabet
-

Devlet yardõmlarõna ilişkin müktesebata uyum sağlanmasõ ve AT kriterlerini esas alan
etkin bir devlet yardõmlarõ kontrolünün sağlanmasõ amacõyla bir ulusal devlet yardõmlarõ
izleme otoritesinin kurulmasõ.

12

-

Tekeller ile özel ve inhisari haklara sahip teşebbüslere ilişkin mevzuatõn müktesebata
uyumunun sağlanmasõ.

-

Anti-tröst alanõndaki ikincil mevzuata uyumun tamamlanmasõ.

-

Özellikle kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve inhisari haklara sahip teşebbüslere yönelik
olarak, anti-tröst alanõndaki uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi.

-

Rekabet ihlalleriyle ilgili temyiz başvurularõnõn sonuçlandõrõlmasõnda karşõlaşõlan
gecikmelerin azaltõlmasõ.

Tarõm
-

Entegre İdare Kontrol Sisteminin kilit unsurlarõndan olan hayvan kimlik sisteminin
oluşturulmasõnõn tamamlanmasõ, ayrõca, arazi-parsel tanõmlama sistemleri gibi diğer
unsurlar için hazõrlõk çalõşmalarõnõn başlatõlmasõ.

-

AT kõrsal kalkõnma politikasõ ve ormancõlõk stratejisine giriş için bir stratejinin
belirlenmesi.

-

Hayvan sağlõğõna ilişkin çerçeve bir kanun ve müktesebat ile uyumlu ikincil mevzuatõn
çõkartõlmasõ, ilgili idari ve bilimsel yapõlarõn, test ve kontrolden sorumlu birimlerin beşeri,
teknik ve bilgi kaynaklarõnõn güçlendirilmesi, mevzuatõn etkili uygulanmasõnõn
sağlanmasõ, hayvan hastalõklarõnõ yok etme çalõşmalarõnõn hõzlandõrõlmasõ, muhtemel
sorunlara ilişkin planlamanõn ve izleme kapasitesinin iyileştirilmesi.

-

AT ile uyumlu bir Sõnõr Kontrol Noktalarõ sistemin üçüncü ülkelerle birlikte geliştirilmesi
ve yürütülmesi amacõyla söz konusu noktalarõn belirlenmesi.

-

Hayvan ve bitki sağlõğõ müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõna yönelik bir program kabul
edilmesi; özellikle laboratuvar testleri olmak üzere bitkilerin korunmasõna ilişkin
müktesebatõn etkili bir şekilde uygulanmasõ için idari, bilimsel ve teknik yapõlarõn
güçlendirilmesi; yerli üretime, bitki ve bitkisel ürün ithalatõna ve gõda işleme
tesislerineilişkin denetim mekanizmalarõnõn güçlendirilmesi.

Balõkçõlõk
-

Balõkçõlõk idare, denetim, pazarlama ve yapõsal uyum mevzuatõnõn müktesebatla
uyumlaştõrõlmasõ.

Ulaştõrma
-

Hava taşõmacõlõğõ da dahil, taşõmacõlõk alanõndaki AB müktesabatõnõn iç hukuka
aktarõlmasõ ve uygulanmasõ için bir program kabul edilmesi.

-

Deniz güvenliği ve karayolu ve demiryolu taşõmacõlõğõ alanlarõnda mevzuat uyumuna
başlanmasõ; özellikle deniz güvenliği ve karayolu taşõmacõlõğõ standartlarõnõn etkili bir
şekilde uygulanmasõnõn güçlendirilmesi.

-

Sõnõflandõrma kuruluşlarõnõn izlenmesi ve Türk bandõra sicilinin performansõnõn
iyileştirilmesi konularõnda denizyolu taşõmacõlõğõ alanõnda, mümkün olan en kõsa
zamanda, bir eylem planõ kabul edilmesi. Türk filosunun deniz güvenliği kayõtlarõnõn,
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Paris Mutabakat Zaptõ çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin kabul edilmesi ve
uygulanmasõ suretiyle ivedilikle geliştirilmesi.
-

Denizcilik idaresinin ve özellikle bayrak devleti denetiminin güçlendirilmesi.

-

Türk karayolu taşõmacõlõğõ filosunun AB standartlarõna uyumu için bir program kabul
edilmesi.

Vergilendirme
-

Özellikle uygulanan oranlar, muafiyet işlemlerinin kapsamõ ve vergi yapõsõ bakõmõndan,
özel tüketim vergisi ve KDV’nin uyumlaştõrõlmasõna devam edilmesi ve ayõrõmcõ
uygulamalara yol açabilecek vergi önlemlerinin kaldõrõlmasõ; çõkartõlacak mevzuatõn
İşletmeler İçin Vergilendirme Usul ve Esaslarõ ile uyumlu olmasõnõn sağlanmasõ.

-

Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasõ ve vergi
gelirlerinin toplanmasõnõn iyileştirilmesi amacõyla vergi idaresinin modernizasyonu ve
güçlendirilmesi.

İstatistik
-

İstatistik alanõnda, AB standartlarõyla uyumlu yeni bir kanunun kabul edilmesi.

-

Temel sõnõflandõrmalarõn (NACE, CPA, PRODCOM vb.), DİE ve Türk istatistik
sistemindeki tüm kamu kuruluşlarõ tarafõndan kabul edilmesi.

-

İlgili İstatistik Birimlerinin (KAU, LKAU vb.) tamamõyla kabul edilmesi.

-

ESA 95’in uygulanmasõ amacõyla, Milli Muhasebe Metodolojisinin yenilenmesi.

-

Özellikle demografik istatistikler ve İşgücü Anketi istatistikleri, bölgesel istatistikler,
ticari işletme istatistikleri (Ticaret Sicili dahil) ve tarõm istatistikleri alanlarõnda
istatistiklerin geliştirilmesine yönelik stratejinin güçlendirilmesi.

-

Personel için yeterli eğitimin sağlanmasõ ve idari kapasitenin artõrõlmasõ.

Sosyal Politika ve İstihdam
-

İş hukuku, kadõn ve erkek arasõnda eşit muamele, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği, ayõrõmcõlõkla
mücadele ve halk sağlõğõ alanlarõndaki AB müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ için bir
program kabul edilmesi.

-

Yatõrõmõn finanse edilmesi için, uyumlaştõrmanõn gerçekçi bir değerlendirmesine ve var
olan kamu ve özel sektör kaynaklarõna dayanan yõllõk bir plan geliştirilmesi.

-

Diğer hususlar yanõnda, sendika faaliyetlerine ilişkin sõnõrlayõcõ hükümleri kaldõrmak ve
sendikal haklara saygõ gösterilmesini temin etmek suretiyle, aktif ve özerk, iki taraflõ ve
üç taraflõ sosyal diyaloğun koşullarõnõn oluşturulmasõ.

-

Sosyal taraflarõn kapasite geliştirme çabalarõnõn, özellikle istihdam politikasõ ve sosyal
politikanõn geliştirilmesinde ve uygulanmasõnda gelecekte oynayacaklarõ rol göz önünde
tutularak, bilhassa özerk sosyal diyalog yoluyla geliştirilmesi ve uygulanmasõnõn
desteklenmesi.
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-

Çocuk işçiliği sorunuyla ilgilenilmesi yönündeki çabalarõn sürdürülmesi.

-

Bu alandaki AB müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõnda yer alan tüm kurumlarõn
kapasitesinin gözden geçirilmesi.

Enerji
-

Özellikle enerji iç pazarõnõ ilgilendiren mevzuatõn dõşõndaki enerji müktesebatõnõn
üstlenilmesi amacõyla bir programõn oluşturulmasõ.

-

Elektrik ve gaz sektörleri için düzenleyici otoritenin bağõmsõzlõğõnõn ve etkili işleyişinin
sağlanmasõ ve söz konusu otoritenin görevlerini yerine getirmesi için uygun araçlarla
donatõlmasõ.

-

Elektrik ve gaz direktifleri ile uyumlu olarak, rekabetçi bir enerji iç pazarõnõn
kurulmasõnõn sağlanmasõ.

-

Enerji verimliliğine ilişkin müktesebat uyumunun daha ileri düzeyde sağlanmasõ ve enerji
tasarrufu uygulamalarõnõn güçlendirilmesi.

-

Türk ekonomisinin enerji bağõmlõlõğõnõ azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn
kullanõmõnõ artõracak bir programõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõna başlanmasõ.

Sanayi Politikasõ
-

Türkiye'ye yönelik yabancõ yatõrõmlarõn teşvik edilmesi amacõyla bir strateji geliştirilmesi
ve uygulanmasõ.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
-

Avrupa Küçük İşletmeler Şartõ ve İşletme ve Girişimcilik İçin Çok Yõllõ Programla
uyumlu bir ulusal KOBİ Stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasõ. Bu strateji, özellikle
finansman ihtiyacõ söz konusu olduğunda, KOBİ’ler için iş ortamõnõn iyileştirilmesini
kapsamalõdõr.

-

KOBİ tanõmõnõn AB tanõmõ ile uyumlaştõrõlmasõ.

Eğitim, Mesleki Eğitim ve Gençlik
-

Ulusal Ajans görevini yerine getirecek bir birimin kurulmasõ ve Sokrates, Leonardo da
Vinci ve Gençlik Programlarõnõn yürütülmesi ve iyi bir mali yönetim için gerekli
mekanizmalarõn oluşturulmasõna yönelik uygun tedbirlerin alõnmasõ.

Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
-

Kiralõk hatlar, elektronik iletişimde kişisel verilerin korunmasõ, bağlantõ ve evrensel
hizmet, taşõyõcõ seçimi ve numara nakli ile ilgili alanlarda mevzuatõn kabul edilmesi.

-

Tarifeler ve lisanslar ile ilgili mevzuatõn etkili uygulamasõnõn sağlanmasõ.

-

Yeni müktesebatõnõn (2002) iç hukuka aktarõlmasõna ilişkin bir takvim belirlenmesi.

-

Düzenleyici otoritenin
güçlendirilmesi.

idari

kapasitesinin
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ve

uygulamaya

ilişkin

yetkilerinin

-

Posta hizmetlerine ilişkin müktesebata uyum çalõşmalarõna başlanmasõ.

Kültür ve Görsel-İşitsel Politika
-

Görsel-işitsel politika alanõnda, başta Sõnõrsõz Televizyon Direktifi olmak üzere, mevzuat
uyumunun başlatõlmasõ ve yeni düzenleyici çerçevenin etkili, kesin ve şeffaf bir şekilde
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.

Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu
-

Ulusal Kalkõnma Planõ ve NUTS 2 düzeyinde bölgesel kalkõnma planlarõ hazõrlanmasõ
suretiyle, bölgesel farklõlõklarõ azaltmayõ amaçlayan bir ulusal ekonomik ve sosyal uyum
politikasõnõn geliştirilmesi.

-

Bu başlõk altõndaki müktesebatõn uygulanmasõnõ kolaylaştõracak yasal çerçevenin kabul
edilmesi.

-

Bölgelere yönelik kamu yatõrõmlarõnõna ilişkin öncelik kriterlerini ortaya koyan çok yõllõ
bütçeleme usullerinin oluşturulmasõ.

-

Bölgesel kalkõnmayõ yürütecek idari yapõlarõn güçlendirilmesi.

Çevre
-

Müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ için bir program kabul edilmesi.

-

Yatõrõmlarõn finansmanõna yönelik, uyumlaştõrma maliyeti tahminlerine ve kamu ve özel
sektörden sağlanacak gerçekçi finansman kaynaklarõna dayalõ bir plan geliştirilmesi.

-

Çerçeve mevzuata, çevre alanõndaki uluslararasõ sözleşmelere vedoğa koruma, su kalitesi,
Entegre Kirlilik Önleme-Kontrol ve atõk yönetimi konusundaki düzenlemelere ilişkin
müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõna ve uygulanmasõna başlanmasõ.

-

Çevresel Etki Değerlendirilmesi direktifinin etkili biçimde uygulanmasõ.

-

Sõnõraşan sulara ilişkin işbirliğinin, su çerçeve direktifi ve AT'nin taraf olduğu uluslararasõ
sözleşmelere uygun olarak geliştirilmesine devam edilmesi.

Tüketicinin Korunmasõ ve Sağlõk
-

Müktesebata daha fazla uyum sağlanmasõ ve başta piyasa gözetimi olmak üzere, etkili
uygulama için alt yapõnõn geliştirilmesi.

-

Ulusal düzeyde tehlikeli ürünlerin bildirimine ilişkin sistemlerin daha da geliştirilmesi ve
TRAPEX veya ilgili diğer sistemler vasõtasõyla söz konusu bildirimlerin uluslararasõ
düzeyde değişim imkanõnõn kullanõlmasõ.

Adalet ve İçişleri Alanõnda İşbirliği
-

Yasadõşõ göçle mücadelenin güçlendirilmesi ve Avrupa Topluluğu ile bir geri kabul
anlaşmasõnõn müzakere edilerek mümkün olan en kõsa zamanda sonuçlandõrõlmasõ.

-

Özellikle mevzuat uyumu, idari kapasitenin geliştirilmesi ve farklõ kolluk kuvvetleri
arasõnda işbirliğinin artõrõlmasõ suretiyle, organize suç, uyuşturucu, insan kaçakçõlõğõ,
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sahtecilik, yolsuzluk ve karapara aklanmasõ ile mücadelenin güçlendirilmesine devam
edilmesi
-

Özellikle polisin hesap verebilirliğinin sağlanmasõ amacõyla, ilgili tüm kuruluşlarõn daha
fazla geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. Yargõ da dahil olmak üzere, bütün kanun
uygulayõcõ kurumlar arasõnda işbirliğinin artõrõlmasõ.

-

Yasadõşõ göçün önlenmesine ve yasadõşõ göçle mücadele edilmesine yönelik olarak,
yasadõşõ yollarla çoğaltõlmõş ve tahrif edilmiş belgelerin tespit edilmesi de dahil olmak
üzere, AB müktesebatõ ve iyi uygulamalar ile uyumlu etkin bir sõnõr yönetimi geliştirmek
amacõyla, kamu idaresinin kapasitesinin güçlendirilmesi.

-

Adalet ve içişleri alanõnda Avrupa Birliği mevzuatõ ve iyi uygulamalarõna ilişkin
bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarõnõn geliştirilmesi için sarf edilen çabalarõn
artõrõlmasõ.

Gümrük Birliği
-

Serbest bölgeler alanõndaki mevzuata uyum sağlanmasõ ve yeni Gümrük Kanununun ve
ilgili uygulama mevzuatõnõn etkili biçimde uygulanmasõnõn temin edilmesi.

-

Gümrük idaresinin idari ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi.

-

Özellikle sahtecilikle ilgili soruşturmalarda, müktesebata ve 1/95 sayõlõ OKK’nõn ilgili
hükümlerine uyulmasõna ilişkin idari işbirliğinin tam olarak sağlanmasõ.

-

Mallarõn ticaretinde Türk ve AB üyesi ülke vatandaşlarõ arasõnda ayõrõmcõlõğõ ortadan
kaldõrmak amacõyla, başta alkollü içeceklere ilişkin tekel olmak üzere, ticari nitelikli
devlet tekelleri alanõnda müktesebata uyum sağlanmasõ.

-

Hizmetler ve kamu ihaleleri alanõnda yeni bir müzakere turunun başlatõlmasõ.

-

Topluluğun ticaret politikasõna uyum çerçevesinde, menşe kurallarõnõn Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi de dahil olmak üzere, AT’nin tercihli rejimlerindeki menşe kurallarõna
uyumunun sağlanmasõ.

Dõş İlişkiler
-

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi de dahil olmak üzere, AT’nin tercihli ticaret rejimlerine
uyum sağlanmasõ suretiyle, AT’nin Ortak Ticaret Politikasõna uyumun tamamlanmasõ.

-

Gümrük Birliği Kararõnda öngörülen üçüncü ülkelerle sürdürülmekte olan serbest ticaret
anlaşmasõ müzakerelerinin tamamlanmasõna yönelik çabalara devam edilmesi.

Mali Kontrol
-

AB uygulamalarõ ve uluslararasõ düzeyde kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarõna
uygun olarak, kamu iç mali kontrolüne ilişkin mevzuatõn kabul edilmesi ve etkili biçimde
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.

-

Komisyona usulsüzlüklerin etkin bir şekilde iletilmesi de dahil olmak üzere, katõlõm
öncesi yardõmõ etkileyecek usulsüzlükler ve şüpheli sahtecilik vak'alarõ ile ilgili işlem
yapacak idari kapasitenin güçlendirilmesi.
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Mali ve Bütçesel Hükümler
-

Topluluk katõlõm öncesi fonlarõnõn yönetimi için ademi merkeziyetçi bir sistemin
oluşturulmasõ.

-

2004 yõlõ bütçesi için, Maliye Bakanlõğõ tarafõndan yayõmlanan yeni bütçe kodu yapõsõnõn
bütçe içi, bütçe dõşõ ve döner sermayeli bütün kamu kurumlarõnõ kapsayacak şekilde
uygulanmasõ.

ORTA VADE
EKONOMİK KRİTERLER
-

Özelleştirme sürecinin tamamlanmasõ.

-

Mali sektör reformunun tamamlanmasõ ve tarõm sektörü reformuna devam edilmesi.

-

Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasõ.

-

Gençlere ve dezavantajlõ bölgelere özel önem verilmesi suretiyle, genel eğitim ve sağlõk
düzeyinin artõrõlmasõnõn sağlanmasõ.

ÜYELİKTEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ
Mallarõn Serbest Dolaşõmõ
-

Müktesebat uyumunun tamamlanmasõ; mevcut belgelendirme, piyasa gözetimi ve
uygunluk değerlendirmesi yapõlarõnõn güçlendirilmesinin tamamlanmasõ.

-

Kamu İhale Kurumunun iyi işlemesinin sağlanmasõ.

-

Kamu ihale rejiminin etkili uygulanmasõ ve denetiminin müktesebata uygun bir biçimde
sağlanmasõ.

Kişilerin Serbest Dolaşõmõ
-

Mesleki niteliklerin tanõnmasõna ilişkin AB müktesebatõna uyum sağlanmasõ.

Sermayenin Serbest Dolaşõmõ
-

AB gerçek ve tüzel kişilerinin Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin tüm
kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ.

Hizmet Sunumu Serbestisi
-

Bu alandaki mevzuat uyumunun tamamlanarak uygulanmasõ ve yerleşme hakkõ ve hizmet
sunumu serbestisine ilişkin tüm engellerin kaldõrõlmasõ.

-

Kişisel verilerin korunmasõna ilişkin mevzuatõn etkili biçimde uygulanmasõnõn
sağlanmasõ.
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Şirketler Hukuku
-

Yargõ da dahil olmak üzere, uygulama birimleri ve mekanizmalarõnõn güçlendirilmesi
suretiyle, uyumlaştõrõlmõş fikri ve sõnai mülkiyet mevzuatõnõn etkili biçimde
uygulanmasõnõn sağlanmasõ.

Tarõm
-

Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin oluşturulmasõnõn tamamlanmasõ.

-

AT kõrsal kalkõnma politikasõ ile ormancõlõk stratejisinin uygulanmasõ için gerekli idari
yapõlarõn kurulmasõ.

-

Ortak piyasa düzenleri kurulmasõ ve tarõmsal piyasalarõn etkin bir şekilde izlenmesi için
gerekli yasal temelin kabul edilmesi, idari yapõlar ile uygulama mekanizmalarõnõn
oluşturulmasõ.

-

Müktesebata uyumlu olarak, üçüncü ülkelere yönelik sõnõr kontrol noktalarõnda uygulanan
sistemin iyileştirilmesine ilişkin bir plan ve takvimin sunulmasõ.

-

Gõda güvenliği ve denetimi sistemininin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi ve AT
gõda güvenliği standartlarõna uyum sağlanmasõ amacõyla sistemin beşeri, teknik ve mali
kaynaklarõnõn iyileştirilmesi.

-

AT hijyen ve kamu sağlõğõ standartlarõnõn karşõlanabilmesi için gõda işleme tesislerinin
modernizasyonuna yönelik, takvime bağlanmõş bir iyileştirme planõnõn oluşturulmasõ ve
ayrõca, test ve tanõ tesislerinin kurulmasõ.

Balõkçõlõk
-

Balõkçõlõk idaresinin yeniden organize edilmesi ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi;
balõkçõlõk alanõnda yönetim, denetim, pazarlamasõ ile yapõsal uyum ile ilgili uygulamalarõn
müktesebata uyumlu hale getirilmesi; müktesebata uyumlu bir bilgisayar destekli
balõkçõlõk, tekne kayõt ve istatistiki bilgi sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasõ.

Ulaştõrma
-

Karayolu (pazara giriş, yol güvenliği, sosyal, mali ve teknik kurallar), demiryolu ve
havayolu taşõmacõlõğõ (özellikle hava güvenliği ve hava trafiği yönetimi) alanlarõnda
mevzuat uyumunun tamamlanmasõ.

-

Özellikle deniz güvenliği, kara ve hava taşõmacõlõğõ alanlarõnda, ulaştõrma mevzuatõnõn
etkili biçimde uygulanmasõnõn sağlanmasõ.

-

Güvenlikle ilgili ve ilgili olmayan alanlarda, AB denizcilik mevzuatõ ile uyumun
tamamlanmasõ; deniz güvenliğinin artõrõlmasõ çerçevesinde, özellikle deniz güvenliğinden
sorumlu idari kurumlarõn performansõnõn, önce bayrak devleti ve sonra liman devleti
olarak iyileştirilmesi ve bu kurumlarõn bağõmsõzlõklarõnõn sağlanmasõ

-

Özellikle deniz ve kara taşõmacõlõğõ olmak üzere, Türk taşõmacõlõk filosunun AT teknik
normlarõna uyumu için bir program uygulanmasõ.
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-

Türkiye’deki taşõmacõlõk alt yapõsõnõn başlõca ihtiyaçlarõnõ ve ilgili taşõmacõlõk ağõ
projelerini tespit etmek amacõyla, Avrupa Topluluğu TEN-Taşõmacõlõk Yönlendirici
İlkeleri ile uyumlu bir program kabul edilmesi.

Vergilendirme
-

Vergi mevzuatõnõn, özellikle KDV ve özel tüketim vergisi bakõmõndan AB müktesebatõ ile
uyumlaştõrõlmasõnõn tamamlanmasõ.

-

Vergi mükelleflerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasõ ve vergi
gelirlerinin toplanmasõnõn iyileştirilmesi amacõyla vergi idaresinin modernizasyonuna ve
güçlendirilmesine devam edilmesi.

Ekonomik ve Parasal Birlik
-

Mevzuatõn, merkez bankasõnõn bağõmsõzlõğõ ile kamunun mali kurumlara imtiyazlõ
erişiminin ve kamu sektörünün doğrudan finansmanõnõn engellenmesi konularõndaki
müktesebat hükümleriyle uyumlu hale getirilmesi.

-

Kamu maliyesi istatistiklerinin ESA 95 kurallarõyla tam uyumlu hale getirilmesi.

İstatistik
-

Ticaret Sicilinin AB standartlarõyla uyumlu hale getirilmesi.

-

Makroekonomik istatistikler alanõnda, özellikle GSYİH tahminleri, uyumlaştõrõlmõş
tüketici fiyat endeksleri, kõsa vadeli göstergeler, ödemeler dengesi ve sosyal istatistiklere
ilişkin olarak müktesebata uyumun artõrõlmasõ.

Sosyal Politika ve İstihdam
-

İş hukuku, kadõn ve erkek arasõnda eşit muamele, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği, halk sağlõğõ
(salgõn hastalõklarõn izlenmesi ve kontrolü dahil) ve ayõrõmcõlõkla mücadele alanlarõndaki
AB müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve uygulanmasõ; iş teftiş kurumlarõ da dahil
olmak üzere, ilgili idari yapõlarõn ve uygulama yapõlarõnõn güçlendirilmesi.

-

Sağlõk hizmetlerine erişimin ve bu hizmetlerin kalitesinin artõrõlmasõ ve toplumun sağlõk
durumunun iyileştirilmesi amacõyla tedbirler alõnmasõ.

-

Sosyal politika ve istihdam alanõndaki AB müktesebatõnõn etkili biçimde uygulanmasõnõn
temin edilmesi.

-

Gelecekte Avrupa İstihdam Stratejisine katõlmak için, bir Ortak İstihdam Politikasõ
Değerlendirmesinin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ da dahil olmak üzere, ulusal bir
istihdam stratejisinin hazõrlanmasõ ve işgücü piyasasõnõn ve sosyal gelişmelerin izlenmesi
için kapasite geliştirilmesi.

-

Topluma kazandõrma konusunda, veri toplama da dahil, AB uygulamalarõna paralel bir
ulusal strateji hazõrlanmasõ.

-

Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi reformunu mali bakõmdan sürdürülebilirliği
sağlamak amacõyla konsolide etmek ve sosyal güvenlik ağõnõ güçlendirmek suretiyle,
sosyal korumanõn daha fazla geliştirilmesi.
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Enerji
-

Enerji hizmetlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve müktesebata uygun olarak enerji
piyasasõnõn rekabete açõlmasõ; idari ve düzenleyici yapõlarõn daha fazla güçlendirilmesi.

-

Sõnõrötesi enerji ticaretindeki kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ.

-

Ulusal mevzuatõn AB müktesabatõna uyumunun tamamlanmasõ.

-

Avrupa Topluluğu TEN-Enerji Yönlendirici İlkelerinde ortak yarar projeleri olarak
sayõlan projelerin, Türkiye’de uygulanmasõnõn desteklenmesi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
-

KOBİ’ler için iş ortamõnõn iyileştirilmesine devam edilmesi.

Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
-

Pazarõn tam olarak serbestleştirilmesi için hazõrlõk yapõlmasõ,

-

Müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõnõn tamamlanmasõ,

-

Elektronik iletişim sektörünün geliştirilmesi için kapsamlõ bir politika kabul edilmesi.

Kültür ve Görsel-İşitsel Politika
-

Görsel-işitsel mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõnõn tamamlanmasõ ve bağõmsõz radyo-televizyon
düzenleyici kurumunun imkanlarõnõn artõrõlmasõ.

Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu
-

Bölgesel kalkõnma planlarõnõ uygulamak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin
kurulmasõ.

Çevre
-

Müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõnõn tamamlanmasõ ve veri toplama da dahil olmak
üzere, çevre korumasõnõn sağlanmasõ için kurumsal, idari ve denetim kapasitesinin
güçlendirilmesi.

-

Sürdürülebilir kalkõnma ilkelerinin, diğer bütün sektörel politikalarõn tanõm ve
uygulamalarõna entegre edilmesi.

Tüketicinin Korunmasõ ve Sağlõk
-

Müktesebat uyumunun tamamlanmasõ.

-

Tüketicilerin ve üreticilerin yeni düzenlemeler hakkõnda bilinçlendirilmesi ve tüketici
örgütlerinin güçlendirilmesi.

Gümrük Birliği
-

Özellikle serbest bölgelere, çift kullanõmlõ eşya ve teknolojilere, uyuşturucu yapõmõnda
kullanõlan maddelere, taklit ve korsan mallara ilişkin mevzuat uyumunun tamamlanmasõ.
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-

Bilgi teknolojisi sistemlerinin Topluluğun bilgi teknolojisi sistemleri (CCN/CSI
kurulumu, NCTS için gerekli gelişmeler, Birleşik Tarife İdare Sistemi) ile karşõlõklõ
bağlanabilirliğinin sağlanmasõ.

Adalet ve İçişleri
-

İdari kapasitenin güçlendirilmesi ve kuruluşlar arasõnda işbirliğinin geliştirilmesi amacõ da
dahil olmak üzere, adalet ve içişleri alanõnda müktesebata ve müktesebatõn uygulanmasõna
ilişkin sürdürülebilir eğitim programlarõnõn geliştirilmesine yönelik çabalarõn artõrõlmasõ.

-

Hukuki yardõm sisteminin, tüm vatandaşlarõn adalete erişimini sağlamak üzere daha fazla
geliştirilmesi.

-

Verilerin korunmasõ ve mevzuatõn uygulanmasõ için kişisel verilerin değişimi alanõndaki
AB müktesebatõnõn kabul edilmesi ve Schengen Bilgi Sistemi ve Europol’e tam katõlõm
sağlanabilmesi amacõyla bağõmsõz bir denetleyici otoritenin oluşturulmasõ da dahil olmak
üzere, müktesebatõn uygulanmasõ için idari kapasitenin oluşturulmasõ.

-

Vize mevzuatõ ve uygulamalarõnõn AB müktesebatõ ile uyumlaştõrõlmasõna devam
edilmesi.

-

Yasadõşõ göçün önlenmesi amacõyla, göçe (kabul, geri kabul, sõnõrdõşõ etme) ilişkin
müktesebatõn ve iyi uygulamalarõn kabul edilmesi ve uygulanmasõ.

-

Schengen müktesebatõnõn tam olarak uygulanabilmesine hazõrlõk amacõyla, sõnõr
yönetimine ilişkin AB müktesebatõna ve iyi uygulamalara uyum sağlanmasõna devam
edilmesi.

-

1951 Cenevre Sözleşmesine getirilen coğrafi çekincenin kaldõrõlmasõ da dahil olmak
üzere, iltica alanõnda AB müktesebatõ ile uyumlaştõrmaya başlanmasõ; iltica başvurularõnõn
incelemeye alõnmasõ ve değerlendirilmesi sisteminin güçlendirilmesi; sõğõnmacõlar ve
mülteciler için barõnma imkanõ ve sosyal destek sağlanmasõ.

-

Euro'nun ve Topluluğun mali çõkarlarõnõn ceza hukuku çerçevesinde korunmasõ,
yolsuzluk, uyuşturucu ile mücadele, organize suç, kara paranõn aklanmasõ ve cezai ve
hukuki meselelerde adli işbirliği alanlarõnda müktesebatõn kabul edilmesi ve uygulanmasõ;
bu alanlarda idari kapasitenin ve farklõ kolluk kuvvetleri arasõndaki işbirliğinin daha fazla
güçlendirilmesi ve uluslararasõ işbirliğinin artõrõlmasõ.

-

AB Uyuşturucu Stratejisi ve Eylem Planõ ile uyumlu bir ulusal uyuşturucu stratejisi
geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasõ.

Mali Kontrol
-

Topluluklarõn mali çõkarlarõnõn korunmasõnõn hukuki, idari ve operasyonel tüm
yönlerden koordinasyonundan sorumlu ve yürüttüğü işlemler bakõmõndan bağõmsõz bir
sahtecilikle mücadele koordinasyon birimi oluşturulmasõna yönelik hazõrlõklarõn
yapõlmasõ.

-

Dõş denetim işlevinin INTOSAI kurallarõna uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
Sayõştayõn bağõmsõzlõğõnõn sağlanmasõ, Sayõştayõn ex ante denetim işlevinin kaldõrõlmasõ
ve sistem bazlõ mekanizmalarõn ve performans denetiminin geliştirilmesi için yeni
mevzuat çõkartõlmasõ.
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Mali ve Bütçesel Hükümler
-

KDV ve gümrük vergilerinin tahsil edilmesi için idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve
sahtecilikle mücadele için etkili araçlar oluşturulmasõ.

-

Özkaynaklar sistemine ilişkin idari hazõrlõklardan sorumlu bir koordinasyon biriminin
oluşturulmasõ.

5. PROGRAMLAMA
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde belirtilen önceliklere yönelik mali yardõm, Türkiye için katõlõm
öncesi mali yardõma ilişkin 2500/2001 sayõlõ Konsey Tüzüğünün 8'inci maddesinde öngörülen
usule uygun olarak Komisyon tarafõndan alõnan yõllõk finansman kararlarõ vasõtasõyla
sağlanacaktõr. Finansman kararlarõnõ takiben, Türkiye ile bir finansman zaptõ imzalanacaktõr.
2003-2006 döneminde, katõlõm öncesi mali yardõm, kurumsal yapõlanma ve yatõrõmlar olmak
üzere iki ana önceliğe odaklanacaktõr. Kurumsal yapõlanma, aday ülkelerin ekonomik, sosyal,
düzenleyici ve idari kapasitelerini güçlendirmek için gerekli olan yapõlarõn, stratejilerin, beşeri
kaynaklarõn ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine yönelik destek sürecidir. Katõlõm öncesi
yardõm, tüm sektörlerdeki kurumsal yapõlanmanõn finansmanõna katkõda bulunacaktõr.
Kullanõlabilir kaynaklarõn yaklaşõk %30’u bu amaca tahsis edilecek olup, bunlar esas
itibarõyla "eşleştirme" vasõtasõyla üye ülkeler ile beraber uygulanmaktadõr.
İkinci öncelik olan "yatõrõmlar" iki şekilde gerçekleşecektir:
- AB müktesebatõna ve AB müktesebatõ ile bağlantõlõ doğrudan yatõrõmlara uygunluğun temin
edilmesi için gerekli altyapõnõn (Uygulayõcõ organlar, yürürlüğe koyma ve denetleme
yetkileri) oluşturulmasõ ve güçlendirilmesi için yatõrõmlar yapõlmasõ;
- Türkiye’deki bölgeler arasõ farklõlõklar ve Türkiye’nin milli geliri ile AB ülkelerinin milli
gelir ortalamasõ arasõndaki farkõn önemi dikkate alõnarak, ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin
yatõrõmlar. Bu yatõrõmlar, piyasa ekonomisinin işleyişini geliştirecek ve AB’deki rekabet
baskõsõ ve piyasa güçleri ile başedebilme kapasitesini artõracaktõr.
Kaynaklarõn yaklaşõk %70’i yatõrõmlara tahsis edilecektir. Özellikle AB’nin mevcut dõş
sõnõrlarõnda ve birbiriyle sõnõr komşusu olan aday ülkeler arasõnda sõnõr ötesi işbirliği, söz
konusu ülkelerin sõnõr bölgelerindeki ekonomik gelişmeye katkõ sağlamasõ açõsõndan
önemlidir. Ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasõna yönelik yatõrõmlar çerçevesinde,
Türkiye’nin sõnõr ötesi faaliyetlere katõlõmõnõ artõrmasõ ve Türkiye’nin AB ile olan sõnõrlarõnda
INTERREG yaklaşõmõ ile tutarlõlõğõn sağlanmasõ amacõyla çaba gösterilecektir.
Komisyon, 2000 yõlõndan bu yana, Türkiye’ye yõllõk ortalama 177 milyon Euro tutarõnda
yardõm sağlamõştõr. Kopenhag Avrupa Zirvesi sonuçlarõnda bu miktarõn 2004 yõlõndan
itibaren önemli ölçüde artõrõlmasõ tavsiye edilmiştir. Komisyonun “Genişlemiş Bir Birliğe
Doğru” başlõklõ Strateji Belgesinde bu yardõmõn 2006 yõlõ itibarõyla en az iki katõna
çõkartõlmasõ öngörülmüştür.
5.1. Uluslararasõ Mali Kuruluşlarõn Rolü
Türkiye, Avrupa Yatõrõm Bankasõ’nõn (AYB) yardõmlarõndan önemli oranda
faydalanmaktadõr. Türkiye, AYB’nin sağladõğõ beş değişik kredi yetkisi ve kolaylõğõndan
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faydalanabilmektedir: Akdeniz Ülkeleri için EuroMed II Kredi Yetkisi, Akdeniz Ortaklõğõ
Mekanizmasõ, Türkiye için Özel Eylem Programõ, Türkiye için Deprem Sonrasõ Yeniden
Yapõlandõrma ve Rehabilitasyon Yardõm Programõ (TERRA) ve Katõlõm Öncesi Kolaylõğõ.
Türkiye’ye 1992-1999 yõllarõ arasõnda toplam 445 milyon Euro tutarõnda kredi finansmanõ
sağlanmõştõr. Bu miktar büyük ölçüde artmõş ve 2000-2002 döneminde
AYB’nin
Türkiye’deki projelere yönelik kredileri 1.5 milyar Euro’ya ulaşmõştõr.
Komisyon ve Türk makamlarõ, katõlõm öncesi mali yardõm programõ ile eğitim, düzenleyici
reformlar ve kamu ihaleleri gibi alanlarda özellikle Dünya Bankasõ gibi uluslararasõ mali
kuruluşlar tarafõndan desteklenmekte olan reform programlarõ arasõnda önemli ölçüde bir
tamamlayõcõlõk bulunmasõ için çaba sarf etmişlerdir.
6. ŞARTLAR
Türkiye'nin katõlõm öncesi araçlar vasõtasõyla projelerin finansmanõna yönelik Topluluk
yardõmõndan faydalanmasõ; 1/95 sayõlõ Gümrük Birliği Kararõ ve diğer kararlar da dahil olmak
üzere Türkiye'nin AT-Türkiye Anlaşmalarõndan kaynaklanan taahhütlerine uymasõ,
Kopenhag kriterlerini etkili bir biçimde karşõlamasõ ve özellikle işbu revize edilmiş Katõlõm
Ortaklõğõ Belgesinde yer alan önceliklerin yerine getirilmesi doğrultusunda ilerleme
kaydetmesi şartõna bağlõdõr. Bu genel şartlarõn yerine getirilmemesi durumunda Konsey, (AT)
2500/2001 sayõlõ Tüzüğün 5'inci maddesine dayanarak mali yardõmõn askõya alõnmasõna karar
verebilir. Bunun yanõ sõra, yõllõk programlarda özel şartlara yer verilebilir.
7. İZLEME
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin uygulanmasõ, Ortaklõk Anlaşmasõ çerçevesinde izlenmektedir.,
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesindeki önceliklerin uygulanmasõnõn değerlendirilmesi ve mevzuatõn
yaklaştõrõlmasõ ve etkili bir biçimde uygulanmasõ konusunda kaydedilen ilerlemelerin gözden
geçirilmesi, Ortaklõk Anlaşmasõ alt komiteleri tarafõndan sağlanmaktadõr. Ortaklõk
Komitesinde, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesindeki önceliklerin yerine getirilmesine ilişkin
gelişmeler, ilerlemeler ve karşõlaşõlan sorunlarõn yanõ sõra alt komitelerden aktarõlan daha
spesifik konular ele alõnmaktadõr.
Katõlõm öncesi mali yardõm programõnõn izlenmesi, Ortak İzleme Komitesi aracõlõğõyla
Türkiye ve Avrupa Komisyonu tarafõndan beraberce yürütülecektir. İzlemede etkinliğin
sağlanmasõ için, her bir finansman zaptõ kapsamõnda finanse edilen projeler, elde edilen
sonuçlarla ilgili doğrulanabilir ve ölçülebilir göstergeler içermelidir. Bu göstergelere dayanan
izleme; Komisyona, PHARE İdare Komitesine ve Türkiye’ye ihtiyaç duyulduğunda
programlarõn yeniden yönlendirilmesinde ve yeni programlarõn oluşturulmasõnda yardõmcõ
olacaktõr.
PHARE İdare Komitesi, (AT) 2500/2001 sayõlõ Konsey Tüzüğünde (OJ L 342, 27.12.2001,
s.1) öngörüldüğü üzere, katõlõm-öncesi program kapsamõnda finanse edilen faaliyetlerin
birbiriyle ve Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi ile uyumlu olmasõnõ sağlar.
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, gerekli görüldüğünde (AT) 622/98 sayõlõ Tüzüğün 2’nci maddesi
uyarõnca tadil edilecektir.
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