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AVRUPA B RL  MÜKTESEBATININ ÜSTLEN LMES NE N
TÜRK YE ULUSAL PROGRAMI

I G
Cumhuriyetin dayand  temel ilkelere ve Atatürk milliyetçili ine ba , ulusal bütünlük içinde, bilgi ça  yakalam , güçlü ve refah içinde ya ayan, insan haklar na sayg ,
ça da , demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmi  ve gelecek ku aklara kar  tarihi ve ebedi bir sorumluluktur.

Ça da la may  temel ilke olarak benimseyen Türkiye, asl nda Cumhuriyetin kurulmas ndan bu yana siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda her zaman bir yenileme hareketinin
içinde olmu tur. Modernle me ve ileri görü lü reformlarla somutla an bu hareket, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlü ü, en aç k ifadesini üniter devlet yap nda bulan
siyasi birli i, her türlü dil, din, rk, cinsiyet ve etnik ay n ötesine geçen yurtta k ba  ile vicdan özgürlü üne dayal  laiklik ilkesinin peki tirilmesi sayesinde güçlenmi tir.

Türkiye, ça da  uygarl k düzeyine ula ma hedefi do rultusunda, kalk nmas  en ileri a amalara getirmeye kararl r. 21. Yüzy lda Türkiye, dünya standartlar nda üreten,
gelirini adil payla an, insan haklar  güvenceye alan, hukukun üstünlü ünü, kat mc  demokrasiyi, laikli i, din ve vicdan özgürlü ünü uluslararas  standartlarda
gerçekle tiren, etkili ve yarat  bir devlet olma yönünde çaba harcamaktad r.

Türkiye’nin, hedeflerine ula mas  sa layacak en önemli projesi Avrupa Birli i’ne tam üyeliktir. Türkiye’nin Avrupa Birli i ile bütünle me emeli, her vatanda n
bugününü ve yar  temelden etkileyen toplumsal bir dönü üm projesidir. Üretimden tüketime, sa ktan e itime, tar mdan sanayiye, enerjiden çevreye, adaletten güvenli e,
günlük ya am n her alan nda köklü de iklikleri gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara götürecek büyük bir reform hareketidir. Üyelik yolunda gerçekle tirilen
siyasi, hukuki, ekonomik veya toplumsal her reform, bireyin hayat standard  yükseltirken, ülkemizin uluslararas  ekonomik gücünü, demokratik sayg nl  ve güvenli ini
de art rmaktad r.

Avrupa Birli i’ne üyeli imiz, halk n destekledi i ulusal bir hedeftir. Türkiye’nin stratejik vizyonunun da ayr lmaz bir parças  olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kurulu
felsefesi ve Atatürk’ün ulusumuz için belirlemi  oldu u ça da  uygarl kla bütünle me ülküsüyle birebir örtü mektedir.

Tarih boyunca Avrupa k tas n siyasi, ekonomik ve kültürel yap n bir parças  olan, Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda 45 y ld r devam eden ortakl k ili kisi, 1999
Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adayl n teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece girmi tir. 12-13 Aral k 2002 tarihli Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Birli i, Avrupa
Komisyonu’nun 2004 Aral k ay nda haz rlayaca  rapor ve öneriler do rultusunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi art yla üyelik müzakerelerinin
geciktirilmeksizin aç lmas  taahhüt etmi tir. Takiben Avrupa Birli i, 1999 Helsinki ve 2002 Kopenhag Zirveleri ile 16-17 Aral k 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, al nan
kararlar do rultusunda, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde kar lad  teslim ederek ülkemizle üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde
ba lat lmas na karar vermi tir. 59. Hükümetin Devlet Bakan  Ali Babacan, 3 Haziran 2005 tarihinde Avrupa Birli i ile müzakereleri yürütmek üzere Ba müzakereci olarak
görevlendirilmi tir. 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da toplanan AB Genel ler ve D li kiler Konseyi, Aral k 2004 AB Devlet ve Hükümet Ba kanlar  Zirvesi
sonras nda yay nlanan Bildiri’den ald  yetkiyle Müzakere Çerçeve Belgesi’ni kabul etmi , Türkiye’nin AB’ye kat m süreci böylece resmen ba lat lm r. Müzakerelere
yönelik çal malar n yürütülmesiyle ilgili olarak Ba müzakereci’nin ba kanl nda, Avrupa Birli i Genel Sekreteri, Ba bakanl k Müste ar Yard mc , D leri Bakanl
Müste ar Yard mc , Devlet Planlama Te kilat  Müste ar Yard mc  ve AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi’nden müte ekkil “ zleme ve Yönlendirme Komitesi”
olu turulmu tur.
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Kat m Süreci, 33 fas lda Türk ulusal mevzuat n AB müktesebat na uyumuna yönelik tan  ve ayr nt  tarama toplant lar n yap lmas  ve fas llar n müzakere edilmesi
eklinde cereyan etmektedir. 12 Haziran 2006 tarihinde Lüksemburg’da düzenlenen Hükümetleraras  Konferans’da taramas  biten ilk fas l olan “Bilim ve Ara rma” fasl

müzakerelere aç lm  ve ayn  gün kapanm r. Avrupa Birli i ile yak n i birli i içinde devam eden kat m sürecinin toplumun ilgili tüm kesimlerini içine almas na büyük
önem atfedilmekte olup, süreç ilgili kurum ve kurulu lar aras nda artan e güdüm ve i birli i halinde yürütülmektedir. Müktesebata uyum ba lam nda kamu bürokrasisinin
ilgili tüm birimleri sorumluluklar  dahilinde kat m sürecinde do rudan yer almakta ve at lacak ad mlar ile hedeflerin saptanmas nda söz sahibi olmaktad rlar. Sivil toplumun
kat m sürecine katk  büyük önem ta maktad r. Bu ba lamda sivil toplum örgütleri, tarama toplant lar n sonuçlar  hakk nda bilgilendirilmektedir. Ayr ca müzakereye
aç lacak fas llar hakk nda ülkemiz taraf ndan haz rlanan müzakere pozisyon belgesinin kaleme al nmas na yönelik çal malar s ras nda sivil toplum örgütlerinin de görü lerine
ba vurulmaktad r.

Türkiye, Avrupa Birli i’ne üyelik yolunda hukuksal, siyasi ve ekonomik reformlar n gerçekle tirildi i dinamik bir süreç içinde bulunmaktad r. Bu süreçte amaç, demokratik
sistemin tüm kurum ve kurallar yla i lerli inin sa lanmas r. Kat mc  demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar  ve temel özgürlükler sadece birer evrensel insanl k
de eri de il, ekonomik ve siyasal istikrar n ve kalk nman n en güvenilir dayana r. Türkiye, Avrupa Birli i’ne üyeli in art  olan Kopenhag kriterlerini benimseyerek,
bugüne kadar gerçekle tirdi i reform  ve uyum çal malar yla, daha özgürlükçü, daha kat mc  ve daha ça da  demokrasiye ula ma iradesini kan tlam r.

Öte yandan, uygulanmakta olan ekonomik program n da etkisiyle Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallar yla i leyen bir düzene sahiptir. Avrupa Birli i içindeki
rekabete kar  dayan kl  ise Gümrük Birli i’ndeki rekabet gücüyle ortaya koymu tur. Türkiye’nin AB ile müzakere eden ülke konumuna gelmesi ve tam üyelik hedefine
daha da yakla mas  siyasal, stratejik ve güvenlik ba lam nda ülkemizin konumunu güçlendirmektedir. Türkiye, kat m sürecini ba ar yla tamamlamakta kararl r.

Büyük toplumsal projesini tamamlam  bir Türkiye’nin 21. Yüzy l’a demokratik bir güç oda  olarak girmesi,  bölgesel ve uluslararas  bar  ve istikrar n tesisi için de eri
biçilmez bir f rsat oldu u kadar, içinde ya ad z çalkant  bölgede ve daha ötesinde ça da la ma aray  içinde olanlara da bulunmaz bir ilham kayna r. Türkiye’nin
AB ile bütünle me projesinin ba ar ya ula mas , Medeniyetler ttifak ’n n ya ama geçirilmesi, AB’nin temelinde yer alan de erlerin evrenselli inin kan tlanmas  ve
uluslararas  bar  ve istikrar n sa lanmas  bak ndan tarihi bir dönüm noktas  olacakt r.

Türkiye’nin d  politikas  Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine dayanmaktad r. Bu çerçevede Türkiye’nin, kom ular yla ve mücavir bölgelerle ili kilerini
güçlendirme çabalar  do rultusunda, Yunanistan’la ekonomi/ticaret, ula rma, enerji gibi çe itli alanlarda i birli inin geli tirilmesi ve ikili sorunlar n diyalog yoluyla
çözümüne yönelik çaba ve giri imleri sürecektir. Türkiye’nin muhataplar n da ayn  yap  anlay  içinde olmalar  gereklidir.

Türkiye benzer biçimde Avrupa Birli i'yle güçlendirilmi  diyalo un bir parças  olarak, K br s'ta adil ve kal  bir çözüme ula lmas  çabalar  desteklemekte, çözümün
Ada'daki gerçekler, iki ayr  halk n ve demokrasinin varl na dayanan, iki kesimlili in, iki taraf n siyasi e itli inin, iki kurucu devletin e it statüsünün ve yeni ortakl k devleti
parametreleri temelinde, her iki tarafça kabul edilebilecek bir çözümün bulunmas  yönünde BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde gösterdi i çabalar
desteklemeye devam edecektir. Garanti ve ttifak Antla malar  yürürlükte kalacakt r. Türkiye, güven ortam  geli tirerek kapsaml  bir çözüme olanak sa lamaya matuf olarak
Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin att  yap  ad mlar  desteklemektedir.

Türkiye’nin Avrupa Birli i üyeli i yolunda ataca  ad mlar, vatanda lar n do rudan do ruya daha geli mi  demokrasi ve hukuk de erleri içinde ya amlar  sürdürmeleri
ve daha iyi ekonomik ve toplumsal artlara sahip olmalar n h zland lmas na yönelik at mlard r. Bu nedenledir ki Türkiye, Avrupa Birli i’ne kat m sürecindeki
yükümlülüklerini, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve Atatürk’ün miras na sahip ç kacak bir anlay la, süratle yerine getirmek azminde ve kararl ndad r. Ulusal
Program’la ortaya konulan hususlar, Türk halk n benimsedi i bu yakla  yans tmaktad r.
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II- S YAS  KR TERLER
Türkiye, kapsaml  anayasal ve yasal reformlar gerçekle tirmi  ve bu reformlar  uygulamaya geçirmek üzere gerekli ad mlar  süratle atm r.

Bu ba lamda, i kence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik kapsaml  yasal ve idari düzenlemeler yap lm  ve “s r ho görü” politikas  uygulamaya konmu tur. Ölüm
cezas  her ko ulda kald lm r. “Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi” (A HS) hükümleri ile “Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi” (A HM) içtihad  ile uyumlu olarak dü ünce,
ifade ve bas n özgürlükleri geni letilmi tir. Dernekler ve vak flar ile toplant  ve gösteri haklar na ili kin düzenlemeler iyile tirilmi tir. Kad n-erkek e itli inin geli tirilmesi ile
kad n ve çocu a yönelik iddetle etkin mücadele edilmesine ili kin düzenlemeler yap lm r. Bütün Türk vatanda lar n kültürel zenginlik ve haklar  güvence alt na al nm ,
Türk vatanda lar n günlük hayatlar nda geleneksel olarak kulland klar  farkl  dil ve lehçelerde ö renim ve yay n hakk  sa lanm r.

nsan haklar  alan nda, Devlet ile sivil toplum aras nda l ve lçe nsan Haklar  Kurullar  arac yla kurulan diyalog güçlendirilmi tir. Yürütmeye yönelik olarak kuvvetler
ayr  ilkesi temelinde yeniden yap lanma çal malar na devam edilmi tir.

Gayr müslim cemaatlere mensup vatanda lar za ili kin mevzuat  iyile tiren düzenlemeler uygulamaya geçirilmi tir.

Reformlar n etkin bir ekilde uygulanmas  sa lamak amac yla Hükümetimiz taraf ndan kurulan Reform zleme Grubu (R G) Eylül 2003 tarihinden bu yana düzenli
aral klarla toplanmakta ve uygulama konusunda at lan ad mlar  de erlendirerek daha fazla özen gerektiren konular ba ta olmak üzere reformlar n süratle ve etkili ekilde
uygulanmas  yönünde kararlar almaktad r.

Di er taraftan, siyasi kriterlerle ilintili çe itli sözle meler imzalanm  veya onaylanm r. Bunlar aras nda “Birle mi  Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözle mesi”,
kenceye ve Di er Zalimâne, Gayr insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Kar  BM Sözle mesi’ne Ek htiyari Protokol”, “Ölüm cezas n Her Ko ulda

Kald lmas na li kin Avrupa nsan Haklar  Sözle mesine Ek 13 No.lu Protokol”, “Siyasi ve Medeni Haklar Sözle mesi’ne Ek kinci htiyari Protokol”, “Medeni ve Siyasi
Haklar Sözle mesine Ek htiyari Protokol” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas  Sözle mesi” de bulunmaktad r.

Gerçekle en reformlar n ayn  zamanda etkili bir ekilde uygulanmas na yönelik olarak ba lat lan çal malar sürmektedir. Reformlar n ruhunu uygulamaya eksiksiz olarak
yans tmay  amaçlayan birçok idari düzenleme yap lm r. Bu ba lamda, Türk vatanda lar n günlük ya amlar nda geleneksel olarak kulland klar  farkl  dil ve lehçelerde
yay n ve ö renime ili kin yönetmelikler uygulamaya konmu tur. Cemaat vak flar n ta nmaz mallar üzerindeki tasarruflar na ili kin ve derneklerle ilgili yönetmelikler
yürürlü e konmu  ve bu yönetmeliklerin uygulamas  içselle tirilmi tir.

kence ve kötü muamelenin önlenmesi ba lam nda kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesi amac yla genelgeler yay mlanm r. Kanun uygulay lar  ba ta olmak üzere, kamu
görevlilerine yönelik insan haklar  e itimi programlar  yayg nla lm  ve insan haklar , ba ta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm kamu görevlilerine yönelik e itim
programlar n daimi konusu haline getirilmi tir. Hâkim ve savc lar n özellikle “Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi” (A HS) hükümleri ve “Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi”
(A HM) içtihad  konusunda bilgilerinin artt lmas  amac yla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i ile i birli i halinde geni  kapsaml  programlar sürdürülmektedir. 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren yürürlü e giren çe itli konulardaki Adalet Bakanl  genelgeleriyle, gerek A HS’ye ve A HM kararlar na, gerek Anayasam n 90. Maddesi’ne at flar
yap lm r. Ayr ca, 20 Ocak 2006 tarihinde yürürlü e giren “Yaz  ve Görsel Bas nla lgili Uygulamalar” ba kl  genelgeyle, temel hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden
biri olan ifade ve dü ünce özgürlü ü kapsam nda yap lan inceleme ve soru turmalarda A HM kararlar  da dikkate al narak, yap lan dü ünce aç klamalar n ele tiri s rlar
içinde kal p kalmad n titizlikle de erlendirilmesi konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi talep edilmi tir.
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Tüm bu alanlardaki uygulamalarda reformlara ko ut somut ilerlemeler sa lanm r. Türkiye Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu, uyum yasama çal malar nda etkin
bir ekilde rol almaya devam etmektedir.

Temel yasalar n tümüyle de mesi uzun sürecek kapsaml  bir yasama faaliyeti olup, bu süreç içinde “Türk Ceza Kanunu”, “Ceza Muhakemeleri Kanunu”, “Bas n Kanunu”,
skân Kanunu”, “Vak flar Kanunu”, “Dernekler Kanunu”, “ l Özel daresi Kanunu”, “Türkiye Radyo ve Televizyon  Kanunu” ve “Belediye Kanunu” gibi birçok temel

kanun yeniden düzenlenmi tir. Hükümet, temel yasalar  bir bütünlük içinde yenileme çal malar na önümüzdeki dönemde de ayn  h zla devam etmeyi hedeflemektedir. Uyum
çal malar  çerçevesinde reform süreci, “Türkiye Hâkimler ve Savc lar Birli i Kanunu”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” ve “Say tay Kanunu” tasar lar n yürürlü e
girmesiyle devam edecektir. “Askerî Mahkemeler Kurulu u ve Yarg lama Usulü Kanunu’nda De iklik Yap lmas na Dair Kanun” yürürlü e girmi tir.

Hükümetimiz, a da ba klar alt nda s ralanan yasal düzenlemeleri tamamlamaya kararl r. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlü ü, insan haklar ,
az nl klar n korunmas  ve sayg  görmesi hususlar nda yap lan tüm reformlar n uygulamadaki etkisinin artmaya devam etmesi ve gerekli görülen tamamlay  yasal
düzenlemelerin de ivedilikle hayata geçirilece i konusunda Hükümetin iradesi tam ve kesindir.

Türkiye art k, a rl kl  olarak siyasi kriterler alan nda gerçekle tirilen reformlar n uygulanmas n iyile tirilmesi ve süregelen zihniyet de ikli inin peki tirilmesi dönemine
girmi tir.

1 Kamu Yönetiminin levselli i

effaf ve etkin bir idari yap lanman n gerçekle tirilmesi için Genel dari Usul Kanununun kabul edilmesi yönünde çal malara devam edilmektedir. Bu kapsamda dari
Yarg lama Usulü Kanununda da de iklik yap lacakt r.

Tam anlam yla i levsel bir “Kamu Denetçili i Kurumu”  kurulacakt r.

Yolsuzlukla mücadele kapsam nda Türkiye’de “Saydaml n Art lmas  ve Kamuda Etkin Yönetimin Geli tirilmesi Komisyonu”nun Sekreterya hizmetini yerine getiren
Ba bakanl k Tefti  Kurulu, “Türkiye’de iyi yöneti im ve effafl n art lmas  ile yolsuzlukla mücadele eden kurumlar aras nda koordinasyonun sa lanmas ” ve kapsaml  bir
yolsuzlukla mücadele stratejisi geli tirilmesi hususlar ndaki çal malar  etkin bir ekilde sürdürmeye devam etmektedir.

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas  ve Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun”la  kamu görevlilerinin uymalar  gereken saydaml k, tarafs zl k,
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar  gözetme gibi etik davran  ilkelerini belirlemek ve uygulamay  gözetmek üzere “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmu tur.
Sözkonusu Kamu Görevlileri Etik Kurulu, çal malar na etkin bir ekilde devam etmektedir.

Maliye Tefti  Kurulu taraf ndan haz rlanan özel denetim tekniklerini içeren modüllerle yolsuzluk ve kay td  ekonomi ile mücadele alan nda ba lat lan kapsaml  çal ma
sürdürülecektir.
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“Siyasi Etik Komisyonu Kurulmas  ve Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun Tasla ”na ili kin çal malar süratle tamamlanacak ve Meclis’e sevk
edilecektir. Bu taslak çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile ilgili olarak saydaml k, tarafs zl k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu
yarar  gözetme gibi etik ilkelerin belirlenmesiyle bu do rultuda görev yapmak ve siyasi etik düzenlemesinin uygulanmas nda etkinli i art rmak amac yla Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Komisyonu’nun kurulmas , görev, yetki, çal ma usul ve esaslar n, temiz siyaset ve saydaml k ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi
öngörülmektedir. Ayr ca bu Taslak, siyasi etik alan nda yap lan düzenlemeler ve 01/06/2005 tarihinde yürürlü e giren 5237 say  Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde,
Mal Bildirimi’nde Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda de iklik yap lmas na ili kin hükümler içermektedir.

T.C. Ba bakanl k nsan Haklar  Ba kanl ’n n, Paris lkeleri çerçevesinde yeniden yap land lmas  çal malar  sonuçland lacakt r.

Siyasi partiler mevzuat  ve siyasi partilerin finansman  ile ilgili konularda Avrupa ülkeleri uygulamalar yla paralellik olu turulmas  için mevcut çal malar sürdürülecek ve
gerekli hukuki düzenlemeler yap lacakt r. Bu çerçevede “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk nda Kanun’da De iklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar
Tasla ”na ili kin çal malar tamamlanacak ve Meclis’e sevk edilecektir.

Merkezi idareyi yeniden yap land rmay  ve yerel idarelere yetki devretmeyi hedefleyen yerel yönetimlere ili kin olarak ahiren kabul edilen mevzuat n etkin ekilde
uygulanmas na devam edilecektir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerle ilgili olarak bugüne kadar “Belediye Kanunu”, “Büyük ehir Belediyesi Kanunu”, “ l Özel daresi
Kanunu” ,“Mahalli dare Birlikleri Kanunu”, ve “ l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanun”, yasala r.

ç güvenlik hizmeti, sivil iradenin belirleyece i politikalar do rultusunda ve yine onun denetim ve gözetiminde; "hukukun üstünlü ü" ve "insan hak ve hürriyetleri"
çerçevesinde, kolluk kuvvetlerinin profesyonel ve uzmanla  birimleri taraf ndan yerine getirilecektir. Ayni çerçevede, iç güvenlik yönetiminin koordinasyonunu ve kolluk
kuvvetlerinin iç güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar  etkin olarak yerine getirmesini güçle tiren mevzuat hükümleri ve uygulamalar  de tirilecektir.

2 Sivil - Asker li kileri

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) dan ma organ  olma niteli i, Anayasa ve ilgili yasa de iklikleriyle yeniden tan mlanm r. Gerçekle tirilen bu reformlar n etkin ekilde
uygulanmas n sa lanmas na devam edilecektir.

Türk Silahl  Kuvvetleri’nin harcamalar  ve devlet mallar  üzerindeki denetim, bütçenin kanunla ma sürecinde TBMM’nin bütçe üzerindeki denetimi, harcama esnas ndaki iç
denetimler ve Say tay denetimi de dahil harcama sonras  denetimi olmak üzere üç a amada gerçekle mektedir. Anayasa’n n de tirilmi  160. maddesi uyar nca, Türk Silahl
Kuvvetleri’nin harcamalar n ve devlet mallar n denetimi mevcut uygulamada oldu u gibi Say tay taraf ndan yap lmaya devam edilecektir ve kalan teknik düzenlemelerin
tamam yla yerine getirilmesi amac yla Yeni Say tay Kanunu’nda bir madde yer alacakt r.

Yap lacak düzenlemeler ile askeri mahkemelerin görev ve yetkilerinin demokratik hukuk devletinin gerektirdi i ölçüler çerçevesinde tan mlanmas na devam edilecektir.

3 Yarg n levselli i ve Verimlili i

HM kararlar na paralel olarak yarg laman n yenilenmesine ili kin olarak ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmas n sa lanmas na devam edilecektir.
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Yarg ’n n ba ms zl , tarafs zl  ve etkinli ini güçlendirmeye yönelik olarak Adalet Bakanl ’nca bir “Yarg  Reformu Stratejisi” haz rlanmaktad r. “Yarg  Reformu
Stratejisi” yarg  ba ms zl n güçlendirilmesi, yarg n tarafs zl n geli tirilmesi, yarg n verimlili i ve etkinli inin artt lmas , yarg da mesleki yetkinli in art lmas ,
yarg  örgütü yönetim sisteminin geli tirilmesi, yarg ya güvenin artt lmas , adalete eri imin kolayla lmas , uyu mazl klar  önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale
getirilmesi ve alternatif çözüm yollar  ile geli tirilmesi ve ceza infaz sisteminin geli tirilmesi amaçlar na yönelik hedefleri içermektedir.

Yarg ’n n ba ms zl , tarafs zl  ve etkinli ini daha da güçlendirmek, 2010-2014 y llar na ili kin misyon ve vizyonunu olu turmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler haz rlamak amac yla Adalet Bakanl ’nca Stratejik Plan haz rlanmaktad r.

Hakimler Savc lar Yüksek Kurulu (HSYK), objektiflik, tarafs zl k, effafl k ve hesap verebilirlik temelinde geni  tabanl  temsil esas na göre yeniden yap land lacak ve Kurul
kararlar na kar  etkili bir itiraz mekanizmas  olu turulacakt r.

Adli Yarg ’da istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilecek ve dari Yarg ’da istinaf  mahkemelerinin kurulmas  ve faaliyete geçirilmesi çal malar  sürdürülecektir.

Yarg ’n n i levselli i ve verimlili inin artt lmas na yönelik olarak gerekli altyap  çal malar na h z verilmi tir. Bu ba lamda, yeni mahkemelerin kurulmas  ve faaliyete
geçirilmesi; birbirine yak n adliyelerin birle tirilmesi; ihtisas mahkemelerinin yayg nla lmas ; Adli T p Kurumu’nun güçlendirilmesi; hakim, savc  ve yarg  çal an
say n yeterli seviyeye getirilmesiyle fiziki ve teknolojik altyap n güçlendirilmesine ili kin çal malar h zla devam etmektedir.

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu”nda bilirki ilik müessesesi de gözden geçirilerek, davalar n h zl , basit ve en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sa lamak
amac yla gerekli de iklikler yap lacakt r. Hukuki uyu mazl klarda arabuluculuk ve uyu mazl klar n alternatif çözüm yollar n geli tirilmesi çal malar  devam edecektir.
Uzla ma müessesinin etkinle tirilip geli tirilmesi çal malar  sürdürülecektir. Bu kapsamda, Adalet Bakanl ’nca “Hukuk Uyu mazl klar nda Arabuluculuk Kanunu Tasar ”
haz rlanm r.

Savc k ve savunma aras nda “silahlar n e itli i” ilkesi aç ndan, Türk hukuk sisteminin gelenek ve göreneklerine uygun ekilde gerekli görülebilecek tedbirler al nacakt r.

Anayasa’daki yürütme ve yarg  erklerinin ayr  ve ba ms zl  ilkesi temelinde suç kovu turma ve soru turmas nda kolluk-savc k görev, yetki ve sorumluluklar n AB
ülkelerindeki en iyi uygulamalar do rultusunda düzenlenmesi sürdürülecektir.

Türkiye Adalet Akademisi ve Adalet Bakanl  E itim Dairesi Ba kanl ’nca Yarg ’n n etkinli i ve i levselli inin artt lmas  amac yla hâkim, Cumhuriyet savc  ile
yard mc  personele yönelik hizmet içi e itimler sürdürülecektir. Ayr ca, yarg  mensuplar na A HS ve A HM içtihatlar  konusundaki e itimlere devam edilecektir. Bunun yan

ra, mahkeme yönetiminin etkinle tirilmesi amac yla hizmet içi e itimler devam edecektir.

Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan tay mensuplar na yönelik A HS ve A HM içtihad , Türkiye’nin taraf oldu u insan haklar  ve temel özgürlüklere ili kin uluslararas
sözle meler ile AB müktesebat  hakk nda bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.

Yarg  mensuplar  için etik kurallar belirlenecektir.

“Ki isel Verilerin Korunmas  Hakk nda Kanun” ç kar lacakt r.
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Ceza infaz kurumlar n uluslararas  standartlara uygun hale getirilmesi yönündeki çal malara devam edilecektir. Bu kapsamda denetimli serbestlik hizmetleri
etkinle tirilerek yayg nla lacakt r.

4 kence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

“Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi” ve “Türk Ceza Kanunu” hükümleri ile “Avrupa kencenin Önlenmesi Komitesi” tavsiyeleri do rultusunda i kence ve kötü muameleye
kar  “s r ho görü” politikas  kapsam nda kabul edilen önlemlerin tüm kamu görevlilerini kapsayacak ekilde uygulanmas na ve cezas zl n önlenmesine önem verilmeye
devam edilecektir.

Uygulamada meydana gelebilecek olumsuzluklara kar  ba ta hâkim, Cumhuriyet savc  ve kolluk kuvveti mensuplar na yönelik olmak üzere insan haklar  ve soru turma
teknikleri konusunda e itim çal malar  devam etmektedir. A HS’nin 3. Maddesi, konuyla ilgili A HM içtihad  ve bunlar n Türk Hukuku’na yans malar  hakk nda e itimler
devam etmektedir.

çi leri ve Adalet Bakanl , ç kard  genelgelerle i kence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olarak kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin etkin bir ekilde
uygulanmas  sa lamaya devam etmektedir.

Ceza soru turmalar nda evrensel insan haklar  uygulamalar yla paralel olarak modern soru turma tekniklerinin uygulanmas  için gerekli tedbirlerin al nmas na devam
edilmektedir. “ stanbul Protokolü” çerçevesinde adli t p personeli ile hâkim ve Cumhuriyet savc lar na yönelik t bbi muayene tekniklerinin etkili bir biçimde uygulanmas
hususunda e itimler devam etmektedir.

Suç analizi ile suç ara rma ve soru turmas nda görevli kollu un adli kapasitesinin artt lmas na devam edilecektir.

Geli tirilmi  ifade alma ve sorgulama tekniklerinin kullan  yayg nla lacakt r.

Kolluk birimlerinin e itim sistemi geli tirilmeye devam edilecek, çal ma artlar  gözden geçirilecek, insan haklar  ihlallerini önlemeye yönelik yeni teknolojiler kullan lmak
suretiyle önleyici tedbirlere önem ve öncelik verilmesine devam edilecektir.

Kolluk Etik lkeleri yay mlanm  olup, söz konusu ilkelerin temel ve hizmet içi e itimlere yans lmas  için çal malar yap lacakt r.

kenceye ve Di er Zalimâne, Gayr  insanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Kar  BM Sözle mesi”ne Ek htiyari Protokol uygun bir zamanda onaylanacakt r.

5 Yarg ya Eri im

Adli yard n etkinle tirilmesi de dahil olmak üzere, adalete eri imin kolayla lmas na yönelik çal malar sürdürülecektir.

“Ceza Muhakemesi Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerinin insan haklar yla uyumlu bir biçimde uygulanmas n titizlikle takip edilmesine devam olunacakt r.
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lgili mevzuat çerçevesinde tercüman talebinde bulunan herkese bu hak tan nacakt r..

Nezarethanelerin uluslararas  standartlara uygun hale getirilmesi çal malar na devam edilecektir.

6 fade, Dernek Kurma ve Bar l Toplanma Özgürlü ü

HS do rultusunda ve A HM içtihad na uygun olarak, bas n özgürlü ü de dahil olmak üzere, ifade özgürlü ünün kullan lmas n teminine devam edilecektir. Nitekim
mahkeme kararlar nda A HS’ye yönelik at flar artmaktad r.

Siyasi partiler mevzuat n “Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi”yle uyumla lmas  hususunda çal malar sürdürülecektir.

“Toplant  ve Gösteri Yürüyü ü Kanunu” gözden geçirilecek ve yap lacak de ikliklerin etkili bir biçimde uygulanmas  sa lanacakt r.

“Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi” ve ilgili içtihada uygun olarak bar l toplanma ve gösteri özgürlü üne ili kin tüm reformlar n uygulanmas  do rultusunda kolluk
kuvvetleri taraf ndan orant  güç kullan na yönelik tedbirlerin uygulanmas  ba lam nda “Türk Polis Te kilat ”n n toplumsal olaylara müdahale kapasitesi
güçlendirilecektir.

Sivil toplumun geli imi ve kamu politikalar n ekillenmesine kat  daha da kolayla lacakt r.

Türk sivil toplumunun AB ülkeleri sivil toplumlar yla diyalog ve ileti im kurmas  ile i birli ine gitmesi te vik edilmeye devam edilecektir.

fade ve bas n özgürlü ü ile A HS çerçevesinde,  iddet içermeyen ele tiri mahiyetindeki ifadelerin cezaland lmamas na yönelik tedbirler al nacakt r. Gerekli olan yasal
de iklik de yap lacakt r.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ’n n 90. Maddesi çerçevesinde, A HS ve A HM içtihatlar n uygulamaya tam ve yeknesak olarak yans labilmesi için mülkî idare amirleri,
kolluk personeli, hâkim ve Cumhuriyet savc lar na bu konuda yo un bir ekilde verilen e itimler artarak devam edecektir.

7 Tüm Bireylerin, Ay m Yap lmaks n Tüm Temel Hak ve Özgürlüklerden Tam olarak Yararland lmas

“Türk Ceza Kanunu”nda ayr mc k fiili suç olarak düzenlenmi tir. “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz  Hakk nda Kanun”da da, infazda ayr mc k yasa na yer
verilmi tir. Namus cinayetlerinin daha a r ekilde cezaland lmas  öngören yeni “Türk Ceza Kanunu” hükümlerinin etkin olarak uygulanmas  sa lanacakt r.

Din özgürlü ünü tam anlam yla tesis etmek amac yla, ho görü ortam n olu mas  için gerekli görülen tedbirlerin al nmas na devam edilecektir.

“Özel Ö retim Kurumlar  Kanunu” kabul edilmi  olup, gayrimüslim cemaatlerin din adam  ihtiyac n kar lanmas  için Anayasa’m n temel ilkeleri ve laik milli e itim
anlay  çerçevesinde uygun görülecek tedbirler al nacakt r.
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Kültürel haklar alan nda gerçekle tirilen kapsaml  reformlar n en iyi ekilde uygulanmas na devam edilecektir.

Özel veya resmi tüm hizmetlere engellilerin tam eri imi sa lanacakt r. Engellilere yönelik ayr mc k Türk Ceza Kanunu’nda suç kapsam na al nm r. yerinde ve meslekte
it muamele konusunda AB müktesebat na tam uyum gerçekle tirilecektir.

8 Kad n Haklar

Kad nlar n e itimi, i gücü, siyasi ve sosyal hayata kat mlar  da dahil olmak üzere toplumdaki statüsü daha da güçlendirilecektir. Bu çerçevede kad n örgütlerinin
desteklenmesine devam edilecektir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hâkim ve savc , belediye, kolluk kuvvetleri ve ilgili di er kurum ve kurulu lara yönelik kad n haklar  konusunda özel e itimler
verilecektir. iddet tehdidi alt nda olan kad nlar için belediyelerce s nma evleri kurulmas  çal malar na devam edilecektir. Kolluk personeline ve sa k çal anlar na
kad nlara yönelik iddetle mücadeleye ili kin bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçl  e itimler verilmektedir.

Kad na yönelik iddetin sebep ve sonuçlar n belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekle tirilecektir.

Kad nlar n i gücüne kat  artt rmak amac yla çe itli illerdeki mikrokredi uygulamalar n di er illeri  de kapsayacak ekilde geni letilmesi sa lanacakt r.

Kad nlara yönelik iddetin önüne geçmek için al nan önlemler, yo un bir biçimde takip edilecek ve bu konudaki e itim ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verilecektir.
Toplumun, kad na yönelik iddetle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi için kapsaml  ve yayg n kampanyalar düzenlenmesine devam edilecek ve toplumun bütün
kesimlerinin kat  sa lanacakt r.

“Töre Cinayetleri ile Kad nlara ve Çocuklara Yönelik iddetin Sebeplerinin Ara larak Al nmas  Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan Meclis Ara rma
Komisyon Raporu” Hükümetimizce benimsenmi tir. 2006/17 Ba bakanl k Genelgesi çerçevesinde, Raporda yer alan kad na yönelik iddet ve töre-namus cinayetlerine ili kin
tavsiyeler hayata geçirilmektedir.

9 Çocuk Haklar

Uluslararas  standartlar do rultusunda çocuk haklar n korunmas na ili kin çal malar sürdürülmektedir. BM ve Avrupa Konseyi’nin çocuk haklar na ili kin uluslararas
hukuk belgelerine taraf olunmaya devam edilecektir.

Sokakta ya ayan ve/veya çal lan çocuklar sorununun çözümüne yönelik çal malar sürdürülecektir. Çocuk i çili iyle mücadele çal malar na devam edilecektir.
iddet Suçu Ma duru Çocuklara Yard m Hakk nda Kanun Tasar ” Meclise sevk edilecektir.

Çocuklara yönelik iddetle mücadele konusunda polislere bilgilendirme amaçl  e itimler verilmektedir.
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10 Sendikal Haklar

Sosyal diyalo un güçlendirilmesi, AB’deki ortaklar ile i birli inin kolayla lmas  ve te vik edilmesi yönündeki çal malar sürdürülecektir.

"2821 Say  Sendikalar Kanununu ile 2822 Say  Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda De iklik Yap lmas na Dair Kanun Teklifi”nin yasala mas
sa lanacakt r.

AB standartlar na ve ilgili ILO sözle melerine uyumlu bir ekilde sendikalar n kurulmas , grev ve lokavt ile toplu i  sözle mesi haklar na yönelik tüm sendikal haklar n
gözetilmesine yönelik çal malara devam edilecektir.

11 Bölgesel Dengesizliklerin Azalt lmas

“Ottava Sözle mesi” uyar nca may nlar n temizlenmesi ve imha edilmesine yönelik çal malar gerçekle tirilecektir.

“Köye Dönü  ve Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde ülke içinde yerlerinden olmu  ki ilerin 1/3’ünün köylere dönü ü sa lanm r. Gönüllü geri dönü ler için destek
çal malar  sürdürülecektir.

“Terör ve Terörle Mücadeleden Do an Zararlar n Kar lanmas  Hakk nda Kanun”la olu turulan ve Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi taraf ndan hem teoride hem uygulamada
etkin ve i leyen bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen tazminat komisyonlar  geçmi  dönemden kalan çal malar  sürdürecektir.

Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amac yla, Kalk nma Ajanslar  da kullan larak, geri kalm  bölgelerin ekonomik ve sosyal sorunlar  için tedbir al nmas na devam
edilecektir.
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III EKONOM K KR TERLER

1 Ekonomi politikas n öncelikleri

Son y llarda Türkiye ekonomisi gerek makroekonomik istikrar gerekse ekonomik büyüme aç ndan önemli geli meler sa lam r. Kapsaml  yap sal reform süreci ile
desteklenen istikrar odakl  politikalar sayesinde, Türkiye ekonomisi ciddi bir dönü üm içine girmi tir.

Önümüzdeki dönemde de, Türkiye ekonomisinde uygulanmakta olan istikrar odakl  makroekonomik politikalar n genel çerçevesi korunacakt r. 2007 y  itibar yla
uygulamaya konulan Dokuzuncu Kalk nma Plan  (2007-2013) ile belirlenen “ stikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil payla an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönü en, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlam  bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde makroekonomik politikalar n öncelikleri; fiyat istikrar n sa lanmas ,
mali disiplinin korunmas  ve gelirler politikas n makroekonomik istikrara katk  sa layacak ekilde yürütülmesi olarak belirlenmi tir. Bu politikalar yard  ile temel olarak
ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun ortam n yarat larak, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi ve Türkiye-AB aras ndaki geli mi lik fark n azalt lmas
hedeflenmektedir.

AB’ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum ve Maastricht kriterlerine yak nsanma hedefleri, ekonomi politikalar n temel perspektifini olu turmaktad r. Türkiye
2004 y ndan bu yana borç stoku ve 2005 y ndan bu yana ise bütçe aç  rakamlar  Maastricht kriterleri seviyesine indirerek önemli bir a ama kaydetmi tir. Orta vadede
bu ba ar n korunmas  ve Maastricht kriterlerine tam uyumun sa lanmas  hedeflenmektedir.

Kopenhag kriterleri kapsam nda piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet gücünün art lmas  öncelikli hedeflerdir. Bu çerçevede, özelle tirme
program n uygulanmas na devam edilecek ve gerekli düzenleyici reformlar n devam na önem verilecektir. Di er taraftan AB içerisindeki rekabetçi bask lar ile ba  edebilme
kapasitesinin art lmas  aç ndan özellikle i gücü piyasas  ve sosyal güvenlik alan ndaki çal malara öncelik verilecektir. Ayr ca, e itim, sa k, enerji ve ula rma
alanlar ndaki çal malar ülkenin rekabet gücünü destekleyecek nitelikte sürdürülecektir.

Kurumlararas  ekonomi politikas  koordinasyonunun güçlendirilmesi

Türkiye’de ekonomi politikalar n olu turulmas  ve uygulanmas  süreçlerinde görev ve sorumluluklar aç ndan kurumlar aras nda net bir ayr m bulunmakta ve ekonomi
yönetiminde rol alan kurumlar n faaliyetlerinde e güdümün sa lanmas  ba lam nda etkin bir koordinasyon mekanizmas  i letilmektedir. Ekonomik politikalar, DPT
koordinasyonunda kat mc k ilkesi esas al narak haz rlanan uzun, orta ve k sa vadeli politika dokümanlar  vas tas yla olu turulmaktad r. Bu çerçevede, Kalk nma Plan
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yakla mla gerçekle tirece i dönü ümleri ortaya koyan temel politika doküman r. Üç y ll k perspektifle

ll k olarak haz rlanan, hedef ve gösterge niteli indeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan Orta Vadeli Programlar DPT taraf ndan haz rlanmakta ve söz konusu
doküman bütçe sürecini de ba latmaktad r. Y ll k Program ve bütçe çal malar  ise birbirleriyle uyum içinde ve e  zamanl  olarak yürütülmektedir. Program çal malar
esnas nda ortaya konulan temel ekonomik de kenlere ili kin tahminler bütçe çal malar na da girdi te kil etmektedir. Y ll k Program ve Merkezi Hükümet Bütçesinde yer
alan harcama ve gelir büyüklüklerine ili kin çal malar Devlet Planlama Te kilat , Maliye Bakanl  ve Hazine Müste arl  taraf ndan mü tereken yürütülmektedir. Borç
yönetimi ve maliye politikas n uygulanmas  Hazine Müste arl  ve Maliye Bakanl  taraf ndan anayasa ve yasalarca belirlenen görev da  çerçevesinde yerine
getirilmektedir. Para politikas n uygulanmas ndaki tek yetkili kurum ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas r.
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Kamu mali yönetiminde etkinli in art lmas  çerçevesinde, kaynaklar n etkin, ekonomik ve verimli kullan lmas , plan – program – bütçe ili kisinin güçlendirilmesini
amaçlayan 5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 y nda kabul edilmi tir. Söz konusu Kanun, bütçe haz rlama ve uygulama sürecinde kurumlar n
görevlerini net bir ekilde ortaya koymu tur. Bu çerçevede ekonomi politikalar n olu turulmas nda ve uygulanmas nda yetki ve sorumluluk aç ndan herhangi bir mu lakl k
söz konusu de ildir. Bundan sonra da, makroekonomik politikalar n belirlenmesi ve uygulanmas  sürecinde ilgili kurum ve kurulu lar aras nda etkin koordinasyonun
sa lanmas , dokümanlar aras nda tutarl n sürdürülmesi ve AB ile diyalo un güçlendirilmesine önem verilecektir.

Türkiye, 26/27 Kas m 2000 tarihli Ekonomik ve Mali ler Konseyinin (ECOFIN Council) talebine ba  olarak, 2001 y ndan itibaren Devlet Planlama Te kilat
Müste arl ’n n koordinasyonunda ilgili bakanl k ve kurumlar n katk lar yla Kat m Öncesi Ekonomik Program (KEP) haz rlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktad r.
Bu kapsamda, Kat m Öncesi Mali zleme Süreci çerçevesinde Mali Bildirim ve Kat m Öncesi Ekonomik Program çal malar na tüm kurumlar n kat yla her y l düzenli
olarak devam edilecektir.

Maliye politikas

Maliye politikas n temel amaçlar , mali disiplinin sa lamla lmas  suretiyle sürdürülebilir bir büyüme ortam n olu mas na katk da bulunmak, kamu aç klar  kal  bir
biçimde azaltarak kamunun finansman yap  güçlendirmek, enflasyonla mücadeleyi desteklemek, borç stokunun milli gelire oran  dü ürme sürecini devam ettirebilecek
bir kamu faiz d  fazlas  vermektir.

Bu çerçevede; bütçe disiplininin güçlendirilmesi, bütçe kapsam n geni letilmesi ve kamu harcamalar nda saydaml k sa lanmas  amac yla özel gelir-özel ödenek
uygulamalar na son verilmi tir. Bütçe sisteminin uluslararas  standartlara göre yeniden tan mlanmas , genel yönetim kapsam ndaki tüm kamu idarelerinde bütçe ve muhasebe
birli inin sa lanmas , çok y ll  bütçeleme ve performans esasl  bütçe sistemine geçilmesi, kamu mali yönetiminde verimlilik, etkinlik, hesap verilebilirlik ilkelerinin
güçlendirilmesi, kamu kesiminde saydaml n art lmas , kamu mali yönetimi ve iç kontrol sisteminde yönetim sorumlulu unu esas alan yakla n uygulamaya konulmas
ve kamu sektöründe uluslararas  standartlar ve Avrupa Birli i uygulamalar  ile uyumlu yeni bir iç kontrol sisteminin olu turulmas  amac yla 5018 say  Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarihli ve 25326 say  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir. 2006 y  ba ndan itibaren 5018 say  Kanunun tam olarak
yürürlü e girmesiyle birlikte çok y ll  bütçeleme anlay na geçilmi tir. 2004 y ndan itibaren uluslararas  COFOG fonksiyonel s fland rmayla uyumlu analitik bütçe
sistemine geçi  sa lanm r. 2005 y nda Gelir daresi fonksiyonel ekilde yeniden yap land lm r. Vergi mevzuat n sadele tirilmesi ve basitle tirilmesi, vergi taban n
geni letilmesi, kay td kla mücadele gibi öncelikler gözetilerek, Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden düzenlenmi  ve yürürlü e girmi tir. Düzenlemeyle, kurumlar vergisi
oran  yüzde 30’dan yüzde 20’ye dü ürülmü tür. E itim, sa k ve turizm sektörleri ba ta olmak üzere KDV oranlar nda indirime gidilmi tir.

Önümüzdeki dönemde kamu gelir, harcama ve borçlanma politikalar  bu temel amaçlarla uyumlu olarak etkin bir biçimde uygulanacak ve mali disiplin korunacakt r. Vergi
taban n geni letilmesi suretiyle vergi gelirleri art lacak ve kamu harcama reformu kapsam nda, harcamalarda tasarruf ve etkinlik sa lanacakt r. Bu çerçevede;

Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir ekilde uygulanmas na yönelik tedbirler al nacakt r.
Stratejik planlama ve performans esasl  bütçeleme sistemi güçlendirilecektir.
Kamu harcamalar nda etkinli in art lmas  amac yla, harcama programlar  gözden geçirilerek önceli ini kaybeden harcama programlar  iptal edilecektir.
Kamu yat mlar n rasyonalizasyonu çal malar na devam edilecektir.
Vergi kanunlar nda yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden de erlendirilerek vergi mevzuat n

sadele tirilmesi çal malar na devam edilecektir.
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Piyasa aktörlerinin uzun vadeli ekonomik karar almalar na yard mc  olmak ve vergilemede öngörülebilirli i art rmak amac yla, vergi politikalar n uygulanmas nda
istikrar esas al nacakt r.

Kamu finansman nda sa lanacak iyile me çerçevesinde e itim, sa k, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamalar n GSYH içindeki pay  art larak, toplumun ya am
kalitesinin yükseltilmesi, be eri sermayenin niteliklerinin geli tirilmesi, gelir da n iyile tirilmesi, yoksullukla mücadele ve bölgesel geli mi lik fark n azalt lmas
konular nda iyile tirmeler sa lanmas  yönünde politikalar uygulanmaya devam edilecektir.

5018 say  Kanunla getirilen kontrol ortam n güçlendirilmesine yönelik çal malar sürdürülecek, bu amaçla tamamlanan ikincil ve üçüncül mevzuat n uygulama
aya  güçlendirilecektir. Bu kapsamda iç denetçi ve mali hizmetler uzmanlar  belli programlar dahilinde e itilecek, iç denetim ve tefti  görevler ayr  net bir ekilde
belirlenecek, merkezi uyumla rma birimlerinin idari kapasiteleri, fonksiyonel ba ms zl k ve tarafs zl k ilkeleri esas al narak güçlendirilecektir.

Uygulanacak politikalar n maliyeti, etkiledi i kesimler ve f rsat maliyeti göz önüne al narak, bütçenin kamu idarelerinin performans  gösterecek bir yap ya
kavu turulmas  sa lanacakt r.

Para ve kur politikas

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB) 2001 y ndan itibaren dalgal  kur rejimi alt nda kal  fiyat istikrar  amaçlayan bir para politikas  yürütmektedir. Bu politika,
2002 y ndan 2005 y na kadar örtük enflasyon hedeflemesi olarak adland lm r. Bu dönemde enflasyonu dü ürme konusunda önemli bir mesafe al nm , y ll k tüketici
enflasyonu 2001 y  sonundaki yüzde 68,5 seviyesinden 2005 y  sonunda yüzde 7,7 düzeyine gerilemi tir. Mali disiplinin, ekonomik ve finansal istikrar n sa lanmas  ve
gerekli teknik altyap n kurulmas  gibi ön artlar n olu mas  üzerine 2006 y nda aç k enflasyon hedeflemesine geçilmi tir.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hedef, tüketici fiyat endeksinin y ll k yüzde de imi ile hesaplanan y l sonu enflasyon oran r. Hedef üç y ll k bir zaman dilimi
için nokta hedef olarak Hükümet ve TCMB taraf ndan ortakla a belirlenmektedir. Y ll k olarak ise hedefle tutarl  enflasyon patikas  ve bu patika etraf nda simetrik belirsizlik
aral  ilan edilmektedir. 2008 y  için belirlenmi  olan hedef etraf ndaki belirsizlik aral  ±2 puand r. 2007 ve 2008 y llar  için enflasyon hedefi yüzde 4 olarak ilan
edilmi tir. 2007 ve 2008 y llar  için aç klanan Para Politikas  duyurular nda ise 2009 ve 2010 y llar na ili kin y l sonu hedefleri yüzde 4 olarak aç klanm r.

2006 ve 2007 y llar nda enflasyon oran  belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekle mi tir. 2008 y n ilk be  ay ndaki enflasyon geli meleri ve Merkez Bankas ’n n
projeksiyonlar , 2008 y  sonunda da enflasyon hedefinin önemli ölçüde a laca na i aret etmektedir. Nisan 2008 Enflasyon Raporu’nda, para politikas n s  duru unu
devam ettirece i varsay  alt nda enflasyonun, 2008 y l sonunda yüzde 9,3 olaca ,  2009 y  sonunda ise yüzde 4,9 ile 8,5 aras nda gerçekle ece i tahmin edilmektedir.

da enflasyonunda kademeli bir düzeltme olaca  varsay  alt nda enflasyonun 2010 y  sonunda yüzde 4,9 düzeyine, 2011 y  ortalar nda ise yüzde 4 seviyesine dü mesi
beklenmektedir.

Enflasyon oranlar ndaki yükselme, temel olarak g da ve enerji fiyatlar ndaki uzun süre devam eden art lardan ve küresel ekonomideki belirsizliklerden kaynaklanm r (g da
ve enerji fiyatlar ndaki art n y ll k enflasyona katk  May s 2008 itibariyle yüzde 70’e ula r). Enflasyondaki yükseli in para politikas n kontrolü d ndaki
faktörlerden kaynaklanmas na ra men, hedeflerin iki y l üst üste üzerinde kal nmas  ve büyük bir olas kla 2008 y nda da hedeflerin a lmas n beklenmesi, enflasyon
hedeflerinin beklentiler için çapa olma fonksiyonunun zay flamas na neden olmu  ve ekonomik birimler bekleyi lerinde geçmi  enflasyona a rl k vermeye ba lam r. Bu
geli meler çerçevesinde, Merkez Bankas  ve Hükümet, Haziran 2008’de enflasyon hedeflerinin yenilenmesi konusunda görü  birli ine varm lard r. Buna göre enflasyon
hedefleri 2009 y  sonu için yüzde 7,5 ve 2010 y  sonu için yüzde 6,5 olarak yenilenmi , 2011 y  için ise yüzde 5,5 olarak belirlenmi tir. Enflasyon hedefleri yukar  yönlü
yenilenmekle birlikte, Merkez Bankas  para politikas n s  duru unun önümüzdeki dönemlerde de korunaca  kamuoyuna duyurmu tur.
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Kal  fiyat istikrar n sa lanmas , makroekonomik istikrar n ve öngörülebilirli in art lmas n temel ko uludur. Bu nedenle TCMB, 2006 y nda uygulamaya ba lanan
enflasyon hedeflemesi rejimine devam edecektir. Enflasyon oran n nihai olarak Maastricht kriterlerine uygun bir seviyeye dü ürülmesi hedeflenmektedir.

TCMB’nin, temel politika arac  k sa vadeli faiz oranlar r. Faiz oranlar na ili kin kararlar, enflasyonun orta vadedeki görünümü ve riskler göz önüne al narak
olu turulmaktad r. Ayr ca, gerekli durumlarda, TCMB zorunlu kar k oranlar  veya etkin likidite yönetimi gibi destekleyici araçlar  da kullanabilmektedir. Bu çerçeve
önümüzdeki dönemlerde de korunacakt r.

Etkin bir ileti im politikas yla birlikte effafl k ve hesap verebilirlik ilkeleri ba ar  bir enflasyon hedeflemesinin vazgeçilmez unsurlar r. Bu çerçevede, TCMB,
enflasyonun belirsizlik aral n d na ç kmas  durumunda, sapman n nedenleri, hedefe tekrar yak nsanabilmesi için al nmas  gerekli önlemler ve riskler konusunda
Hükümet’i ve kamuoyunu bilgilendirmektedir. Ayr ca, TCMB, temel ileti im arac  olan üç ayl k Enflasyon Raporu’nda, enflasyon ve genel makroekonomik geli melerin yan

ra TCMB’nin enflasyon tahminlerini, riskleri, olas  politika uygulamalar na ili kin bilgileri ve enflasyonun hedeften sapmas  durumunda al nacak önlemleri kamuoyu ile
payla maktad r. Bu haliyle, Enflasyon Raporu hesap verebilirlik ilkesi aç ndan da önemli bir rol üstlenmektedir. Ba lang çta bir buçuk y ll k bir zaman dilimi için verilen
enflasyon tahminleri, 2007 y ndan itibaren iki y l için verilmeye ba lanm , böylece, ekonomik birimlerin önlerini daha iyi görebilmeleri amaçlanm r.(1) Para Politikas
Kurulu (PPK) kararlar n ve toplant  özetlerinin yay mlanmas  da ileti im politikas n di er önemli araçlar r. Bu uygulamalar önümüzdeki dönemlerde de devam
ettirilecektir.

Dalgal  kur rejimi çerçevesinde, döviz kurlar  döviz piyasas ndaki arz ve talep ko ullar  taraf ndan belirlenmektedir. Ancak, Merkez Bankas  döviz kurlar nda a  oynakl
gidermeye yönelik olarak döviz piyasalar na her iki yönde müdahale edebilmektedir. TCMB ayr ca döviz arz n talebe göre fazla oldu u dönemlerde rezerv biriktirme amaçl
programl  döviz al m ihaleleri de düzenlemektedir. Döviz kuru politikas n bu çerçevesi devam ettirilecektir.

2 leyen bir piyasa ekonomisinin varl

Avrupa Komisyonu 2005 Y lerleme Raporunda yapt  de erlendirmede, Türkiye ekonomisinin i leyen bir piyasa ekonomisi olarak kabul edilebilece ini teyit etmi tir.
Önümüzdeki dönemde, Kopenhag kriterleri kapsam nda piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi amac na yönelik olarak özelle tirme program n uygulanmas  sürdürülecek ve
gerekli düzenleyici reformlar n devam na önem verilecektir.

Özelle tirme

Ekonomik program n ana unsurlar ndan biri olan özelle tirmenin orta vadedeki temel amac ; ekonomide kamunun a rl  azaltarak giri imcili in te vik edilmesi,
verimlili in ve maliyet yap n rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa artlar n di er yap sal reformlar ile birlikte desteklenip peki tirilmesidir. Devletin,
mal ve hizmet üreticisi konumundan uzakla arak asli görevlerde yo unla mas yla ekonomideki faaliyetlerinin rasyonel bir gözetim ve düzenlemeyle s rl  tutulmas
amaçlanmaktad r.

(1) Nisan 2008 Enflasyon Raporu’nda ise, arz oklar ndaki süreklilik nedeniyle enflasyonun uzunca bir süre yüzde 4 hedefinin üzerinde kalaca n tahmin edilmesi nedeniyle, beklenti yönetimini etkinle tirmek
amac yla tahminler üç y l için verilmi tir.
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Son y llarda büyük mesafe katedilen özelle tirme uygulamalar n ba ar  aç ndan 2005 y  bir dönüm noktas  olmu tur. Nitekim, sat /devir i lemleri tamamlanan
özelle tirme uygulamalar n toplam tutar , 2004 y nda 1,3 milyar dolar iken 2005 y nda 12,5 milyar dolara ula r. 2006 y n ikinci çeyre i itibar yla, petrol rafinaj ,
da  ve ta mac , demir-çelik, tekstil ve haz r-giyim, çimento, havaalan  i letmesi, yer hizmetleri-ikram hizmetleri, alkollü içkiler, metal madenleri (alüminyum,
gümü , krom, elektrometalurji, bak r ve çinko), hayvan yemi, süt ürünleri, gübre, orman ürünleri gibi alanlardan kamu sektörü çekilmi tir. Telekomünikasyon, turizm, ka t,
deniz-liman i letmecili i alanlar nda ise piyasadaki belirleyici hakim konumunu özel sektöre devretmi tir.

Özelle tirme vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönemde, devletin bankac k (k sa vade: Halk Bankas ; orta vade: Halkbank tecrübesinin ard ndan strateji belirlenmek üzere
Ziraat Bankas  ve Vak flar Bankas ), hava ve deniz ula  ile lokomotif ve vagon üretimi, et-bal k ürünleri piyasas , eker, tütün ve çay ürünlerinin i lenmesi, petro-kimya
sanayi, malzeme al , elektrik da m ve toptan ticareti, ans oyunlar , MKB, alt n borsas ,  çe itli kamu hizmetleri (araç muayene istasyonlar , otoyol/köprü i letmecili i,
belediye-çöp/at k toplama ve yeniden de erlendirme), telekomünikasyon ve turizm alanlar ndan tamamen çekilmesi; bunun yan  s ra, elektrik üretimi, su ebekesi,
kanalizasyon altyap , sa k, e itim, savunma, radyo-televizyon yay nc , do al gaz piyasas , kömür ve di er maden i letmecili indeki pay n azalt lmas
hedeflenmektedir. Buna kar n, tah l al , tohumluk üretimi, demiryolu ula  altyap , petrol arama faaliyetleri, hava meydanlar  i letmesi, posta hizmetleri, k
emniyetinin sa lanmas  gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürmesi öngörülmektedir.

TEDA , TEKEL ve Elektrik Üretim A. . gibi sektöründe belirleyici niteli e haiz kurulu lar n özelle tirilmesiyle yerli ve yabanc  yeni yat mc lar n da bu piyasalara giri inin
temin edilmesi ve böylece rekabetçi bir piyasa yap n gerçekle mesi hedeflenmektedir.

Düzenleyici reformlar

Enerji sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformlar

Elektrik sektörü reformu ve özelle tirme stratejisi raporunda, 2010 y nda tüm sektörün rekabete aç lmas yla tüketicilerin serbest piyasalardan daha fazla elektrik
kullanabilme imkanlar n art labilece i öngörülmü tür. Dengeleme ve Uzla rma Piyasas , 1 A ustos 2006 tarihinden itibaren çal r durumdad r. Bu tarihten beri piyasa
aktörleri öngöremedikleri elektrik ihtiyaçlar  bu piyasadan kar lamaktad r.

Piyasaya yönelik iyile tirmelerden ayr  olarak, ayn  zamanda önemli bir fiyat reformu da yap lm r. Yüksek Planlama Kurulu karar yla (14/02/2008 Nr. 2008/T-5) Maliyet
Bazl  Fiyatland rma (MBF) mekanizmas  1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlü e girmi tir. MBF enerji sektöründe faaliyet gösteren dört K T(TK ,BOTA ,EÜA ,TETA )’i ve
yirmi adet bölgesel da m firmas  kapsamaktad r. MBF ile birlikte uygulama kapsam ndaki irketlerin tarifeleri hem geçmi  hem de gelecek maliyetlere ba  bir yap ya
göre revize edilecektir. Revize edilmi  tarifeler kurulu lara, planlad klar  y ll k yat m ve di er harcamalar na göre y ll k finansal hedeflerine ula ma imkan  verecektir.

MBF  sa kl  bir  tarife  uyarlama  süreci  öngörmektedir.  Buna  göre  BOTA  tarifelerini  ayl k  olarak  uyarlarken  di er  firmalar  1  Ocak,  1  Nisan,  1  Temmuz  ve  1  Ekim
tarihlerinde tarifelerini uyarlayacaklard r. Bu takvim firmalar aras ndaki nakit ak lar  düzenli ve sa lam bir zemine oturtacakt r. Bunun bir sonucu olarak, enerji K T’lerinin
finansal kapasiteleri artacak, böylece da m irketlerinin ve EÜA ’a ait portföy üretim gruplar n özelle tirilmeleri kolayla acakt r.
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MBF 01/07/2008 – 31/12/2010 tarihleri aras nda uygulanacakt r. Buna ek olarak Hazine Müste arl  MBF’yi denetleyecektir. 4628 say  Elektrik Piyasas  Kanununda
belirtildi i gibi da m irketleri 2010 y na kadar tarifelerindeki çapraz sübvansiyonlar  kademeli olarak kald racaklard r. Ayr ca BOTA n mevcut do al gaz al m
sözle melerinin y ll k 4 milyar sm3’lük k sm n özel sektöre devrine ili kin 2005 y nda yap lan ihale sonuçland lm  ve ilgili irketlerle sözle me imzalama a amas na
gelinmi tir.

Tar m sektöründe piyasa liberalizasyonu ve fiyat reformlar

Tar m sektöründe, g da güvencesinin ve güvenli inin sa lanmas  ile do al kaynaklar n sürdürülebilir kullan  gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yap n
olu turulmas  temel amaçt r.

Tar m sektöründeki piyasa liberalizasyonu çal malar  K T’lere yönelik uygulamalarla devam etmektedir. Nitekim, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat piyasas  2002
 öncesinde Bakanlar Kurulu kararlar yla aç klanan destekleme al m fiyatlar yla düzenlerken, 2002 y  sonras nda kurulu  taraf ndan ilan edilen fiyatlar arac yla

yönlendirmektedir. Ayr ca, hububat sektöründe AB’ye uyum amac yla ve piyasan n daha etkin i lemesini teminen 2008 y nda Hububat ve Çeltik Uygulama Yönetmelikleri
kabul edilmi tir. Bunun yan nda TMO’nun sektörde, fiyat ve al mlar aç ndan belirleyici olmas ndan ziyade, gerekti inde müdahale görevini daha etkin bir ekilde yerine
getirebilmesi için AB benzeri ödeme kurumu olarak yer almas  hakk ndaki mevzuat çal malar  devam etmektedir.

2007 y nda yay mlanan Özelle tirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Karar yla özelle tirme kapsam nda olan Türkiye eker Fabrikalar  A. . (Türk eker A. .)’deki kamu hisselerinin
özelle tirme program na al nmas na karar verilmi tir. ÖYK’nin 2008 y  karar yla Tekel ve Sigara Sanayii letmeleri ve Ticareti A. .’ye ait sigara üretim i i ile ilgili
varl klar  sat lm r. K sa vadede tütün ve eker alanlar ndaki piyasa serbestle mesinin tamamlanmas  beklenmektedir.

“Tar m ve K rsal Kalk nma” Fasl  aç  kriterlerinin tamamlanabilmesi için tar msal destekler, IACS (Entegre dare ve Kontrol Sistemi) / LPIS (Arazi ve Parsel Tan mlama
Sistemi) ve tar msal istatistiklere ili kin strateji belgelerinin haz rlanmas  gerekmektedir. Bu ba lamda sürdürülen çal malar Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan
koordine edilmektedir. lgili birimler bu stratejilerin, Türk tar m sektöründe istenilen de iklikleri yans tacak ekilde, birbirleriyle ba lant  olmas  hedeflemektedir.

Yat m ortam n iyile tirilmesi

2001 y nda yürürlü e konan Yat m Ortam n yile tirilmesi Reform Program  ile yat mlar n önündeki idari engellerin azalt lmas  hedeflenmektedir. Program, Yat m
Ortam yile tirme Koordinasyon Kurulu (YO KK) ve Yat m Dan ma Konseyi arac yla yürütülmektedir.

YO KK, 12 teknik komite arac yla, yat m ortam yla ilgili görev ve sorumlulu u bulunan kurum ve kurulu lar  bir araya getirerek, yat mc lar aç ndan daha elveri li bir
yat m ortam  olu turulmas  ve ülkenin verimlilik ve rekabet gücünün art lmas na yönelik ulusal ve uluslararas  yat mc lar n yat n her a amas nda kar la klar  idari
ve bürokratik engellerin çözümüne yönelik çal malar yürütmektedir.

Yat m ortam n iyile tirilmesi çal malar  kapsam nda yürütülen faaliyetlere uluslararas  bir bak  aç  kazand rmak amac yla, 2004 y nda olu turulan ve her y l düzenli
olarak Ba bakan ba kanl nda toplanan Türkiye Yat m Dan ma Konsey toplant lar  gerçekle tirilmektedir.



17

YO KK Teknik Komite Eylem Planlar  çerçevesinde yürütülen çal malar önümüzdeki dönemde verimlilik ve istihdam art  tedbirlere odaklanarak ekonomide
kay td n azalt lmas , Ar-Ge ve yenilikçili in geli tirilmesi, i gücü piyasas n esnekli inin art lmas  ve ulusal düzeyde rekabet gücünün geli tirilmesine ve özel
sektörün ekonomideki rolünün art lmas na katk da bulunacakt r.

Kay t D  Ekonominin Tespiti

Kay td kla mücadele kapsam nda, vatanda lar  bilgilendirmek ve kay td  istihdamla ilgili ikayetlerin ve ihbarlar n al nmas  amac yla “Alo 170 Kay td stihdam ve
Sosyal Güvenlik Bilgi Hatt ” hizmete girmi tir. Ayr ca, 5754 say  Kanunla de tirilen 5510 say  Kanun hükümlerine göre; kamu kurumlar  ve bankalar, i lemleri
esnas nda SGK’n n sa lam  oldu u alt yap  kullanarak ki ilerin sigortal k durumlar  kontrol ederek durumu SGK’ya bildirecek ve kay t d  istihdam n tespitine
yard mc  olacaklard r. Yine çal anlar n ücretlerinin bankac k sistemi arac yla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi uygulamas  da istihdam n kay tl  hale getirilmesinde
olumlu bir katk  sa layacakt r. 2008 y , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan “Kay t D stihdam ile Mücadele Y ” olarak belirlenmi tir.

Kay td kla mücadele stratejisinin haz rlanmas ndan sorumlu kurulu  olan Gelir daresi Ba kanl , kay td  ekonomiyle mücadele etmek ve vergiye gönüllü uyumu
sa lamak için her türlü ekonomik aktiviteyi geli tirmek ve izlemek amac yla çe itli orta ve uzun vadeli hedefler belirlemi tir. Bu kapsamda:

Kay t d  ekonominin büyüklü ü, sektörel da  ve sebepleri tespit edilecektir. Gelir daresi Ba kanl nca, vergi kay p ve kaça n boyutlar  ile niteli i, çe itli
yöntemlerle düzenli olarak ara lacakt r. Vergi kay p ve kaça n yo un oldu u sektörler belirlenecek ve sebepleri tespit edilerek gerekli önlemler al nmak suretiyle
kay td n yaratm  oldu u haks z rekabetin önüne geçilecektir.

Vergi kay p ve kaça n önlenmesi için incelenecek mükelleflerin seçiminde kullan lacak risk analizine dayal  bir model geli tirilecektir. Ayr ca, denetim sürecinin
etkinli ini ve kalitesini önemli derecede etkileyen denetim standartlar  geli tirilecek ve denetim birimleri aras ndaki koordinasyonun etkinli i sa lanacakt r. Yap lan vergi
denetimlerinin etkinli ini ölçmek için denetim performans  düzenli olarak izlenecektir. Vergi ceza sistemi rasyonelle tirilecektir. Tek Düzen Muhasebe Hesap Plan ,
Türkiye Muhasebe Standartlar  ile uyumlu hale getirilecektir.

Ekonomik olaylar n, gerçek ki iler için vatanda k numaras  ve kurumlar için vergi kimlik numaras  alt nda izlenmesini ve bu bilgilerin denetim birimlerince etkin
bir ekilde kullan lmas  sa lamak üzere geli tirilen veri ambar n kapsam  geni letilmi tir. Mevcut veri toplama kapasitesinin ihtiyaçlara uygun olarak daha da
geli tirilmesinin yan nda, ekonomik olaylar  kavramak üzere hali haz rda toplanan gayrimenkul al m-sat , ihracat, mal ve para hareketlerine yönelik bilgilere ilaveten
Noterler Birli i gibi kurulu lardan al nacak bilgilerle veri ambar n kapasitesi geni letilecektir. Veri ambar nda bulunan bilgilerin, vergi kay p ve kaça n önlenmesine
ve kay td  ekonomiyle mücadelenin sürdürülmesine yönelik olarak kullan lmas  planlanmaktad r.

3 Avrupa Birli i içerisindeki rekabet bask  ile ba  edebilme

Ulusal Program sürecinde Avrupa Birli i içerisindeki rekabet bask  ile ba  edebilme kapasitesinin art lmas  ve gelecekte makroekonomik dengesizliklere yol açabilecek
alanlarda olas  risklerin kald lmas  için gerekli olan yap sal reformlara devam edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; i gücü piyasas , sosyal güvenlik ve yard mla ma,

itim, sa k, enerji ve ula rma temel reform alanlar  olarak ele al nmaktad r.
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gücü piyasas

Türkiye’de i gücü piyasas n temel özellikleri; ba ta kad nlar olmak üzere i gücüne kat ma ve istihdam oranlar n dü ük olmas , çal ma ça ndaki nüfusun h zla artmas ,
özellikle gençler aras nda görülen yüksek i sizlik oran , ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin s rl  kalmas , kay td  istihdam n yüksek olmas  ve tar msal ekonomide
görülen çözülme neticesinde yüksek büyüme oranlar na ra men istihdam n yeterince artmamas r.

Bu çerçevede, istihdam imkanlar n geli tirilmesi, e itim ve i  piyasas  aras ndaki ba n güçlendirilmesi, i gücü piyasas n etkinli inin art lmas , dezavantajl  gruplar n
gücü piyasas na kat mlar na yönelik e it f rsatlar sunulmas , i gücü piyasas  ihtiyaçlar  esas al nmak suretiyle aktif i gücü programlar n geli tirilmesi, kay td  istihdam n

azalt lmas  ve düzgün i lerin ço alt lmas  istihdam politikas n temel hedefleri olarak ortaya ç kmaktad r.

gücü maliyetlerini azalt , gençlerin, kad nlar n ve özürlülerin istihdam  art , aktif i gücü programlar  geli tirici, kay td  azalt , özel istihdam bürolar n
aç lmas  kolayla , alt i verenlik ili kisini düzenleyici ve i yeri açma formalitelerini azalt  tedbirler içeren ve istihdam paketi olarak adland lan 5763 say  Kanunu
ve Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun 15.05.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmi tir ve müktesebat uyumuna yönelik çal malar
devam edecektir.

Çal anlar n de ime uyum kapasitesinin art lmas , i gücü piyasas nda ya anan de im ve geli ime paralel yeni bilgi ve becerilerin kazand lmas  yoluyla sa lanacakt r.
gücü piyasas n ihtiyaç duydu u bilgi, beceri ve yeterlilikler ise Mesleki Yeterlilik Kurumu taraf ndan geli tirilip güncellenecek meslek standartlar  ile belirlenecektir. Bu

amaçla Mesleki Yeterlilik Kurumu ve sosyal taraflar n kapasitesi geli tirilecektir.

Genç i sizlere ve kad nlara i  kurma konusunda mesleki e itim, i  geli tirme e itimleri, bilgi, rehberlik ve dan manl k hizmetleri verilecektir.

gücü piyasas ndaki de me ve geli melerin yak ndan takip edilebilmesi, yerel ve ulusal düzeyde istihdam  art  ve i sizli i azalt  politika ve stratejilerin
belirlenebilmesi, i gücü piyasas n ihtiyaçlar na uygun aktif i gücü programlar n belirlenmesi ve etkin uygulanabilmesi için i gücü piyasas  bilgi sistemi olu turulacakt r.
Aktif i gücü programlar  etkin olarak uygulanacak, yayg nla lacak ve bu kapsamda verilen hizmetler çe itlendirilecektir. Bu çerçevede, özellikle tar m sektöründen aç a

kan vas fs z i gücünün, gençlerin, kad nlar n ve özürlülerin istihdam edilebilirliklerini art racak, nitelik ve beceri düzeylerini yükseltecek programlara öncelik verilecektir.

Sosyal güvenlik ve sosyal yard mla ma

Sosyal sigorta haklar na eri ebilirlik ve sistemdeki finansman sorunlar n giderilmesi, herkesi kapsayan adil bir sosyal güvenlik sisteminin kurulmas  ve tüm nüfusun sa k
güvencesi kapsam na al nmas , be  farkl  sosyal sigorta rejiminin birle tirilmesi ve sistemde etkin bir bilgi i lem altyap  kurulmas  amac yla yürütülen reform çal malar
kapsam nda 5502 say  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20 May s 2006 tarihinde yürürlü e girmi tir. Reform kapsam nda 5754 say  Kanunla de tirilen 5510 say
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas  Kanunu  ise 1 Ekim 2008 tarihinde bütünüyle yürürlü e girmi  olacakt r.

Genel Sa k Sigortas n uygulamaya girmesi ile herkes e it kapsam ve kalitede sa k hizmeti almaya ba layacakt r. Genel sa k sigortas  kapsam nda prim ödeme gücü
olmayan ki iler objektif kriterlere göre tespit edilecek ve genel sa k sigortas  primlerinin devlet taraf ndan ödenmesi sa lanacakt r.
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Sosyal yard m sisteminin etkili ve sürdürülebilir bir yap ya kavu turulmas  amac yla bu alandaki kamu kurum ve kurulu lar yla bilgi payla , verilerin uyumu ve sosyal
yard m faydalan lar n objektif kriterlere göre tespiti konular nda çal malar devam etmektedir.

Sosyal hizmetler sisteminde maliyet etkin ve ça da  hizmet sunumuna ili kin olarak korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bak m sistemleri ve özürlülere yönelik evde bak m
hizmetleri yayg nla lmaktad r.

itim

itim programlar n gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki e itimin i gücü   piyasas ndaki geli melere cevap verecek esnekli e kavu turulmas na yönelik çal malara
sosyal taraflar n   kat yla ba lanm r. Bu kapsamda, mesleki ve teknik e itimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek, yüksekö retim ve ortaö retim düzeyindeki
mesleki e itim, program bütünlü ünü esas alan tek bir yap ya dönü türülecek, mesleki e itimde, nitelikli i gücünün yeti tirilmesinde önemli yeri olan uygulamal  e itime

rl k verilecektir.

itim ve i gücü piyasas n daha esnek bir yap ya kavu turulmas  ve istihdam n ve i gücü verimlili inin art lmas  için, ya am boyu e itim stratejisi dikkate al narak
ekonominin talep etti i alanlarda insangücü yeti tirilecektir.

Meslek standartlar na dayal  yeterliliklerin geli tirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve e itim veren kurulu lar n akreditasyonu gibi temel i levleri içeren Ulusal Mesleki
Yeterlilik Sistemine ili kin çal malar tamamlanacak ve bu sisteme duyarl  bir mesleki e itim yap  geli tirilecektir.

itim sistemi,  insan kaynaklar n geli tirilmesini desteklemek üzere, ya am boyu e itim yakla yla ve bütüncül olarak ele al nacak; sistemin etkinli i,  eri ilebilirli i ve
rsat e itli ine dayal  yap  güçlendirilecektir.

De en ve geli en ekonomi ile i gücü piyasas n gerekleri do rultusunda, ki ilerin istihdam becerilerini art rmaya yönelik ya am boyu ö renim stratejisi geli tirilecektir. Bu
strateji, ki ilerin beceri ve yeteneklerinin geli tirilebilmesi için, örgün ve yayg n e itim imkanlar n art lmas , söz konusu e itim türleri aras ndaki yatay ve dikey ili kinin
güçlendirilmesini, ç rakl k ve halk e itiminin bunlara yönelik olarak yap land lmas , özel sektör ve STK’lar n bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmalar
kapsayacakt r.

Toplumda ya am boyu e itim anlay n benimsenmesi amac yla e-ö renme dahil, yayg n e itim imkanlar  geli tirilecek, e itim ça  d na ç km  ki ilerin aç k ö retim
rsatlar ndan yararlanmalar  te vik edilecek, beceri kazand rma ve meslek edindirme faaliyetleri art lacakt r.

nsan gücü arz  ve  talep  e ilimlerinin belirlenebilmesi amac yla hanehalk n e itim,  istihdam  ve  meslek  durumlar  içeren  gerekli  veriler  üretilecek,  derlenecek  ve
gücü  piyasas   ihtiyaç  analizleri yap lacakt r.

itimde kalitenin art lmas  amac yla, yenilikçili i ve ara  esas alan müfredat programlar  ülke geneline yayg nla lacak, ö renciler bilimsel ara rmaya ve
giri imcili e te vik edilecektir.



20

lkö retimde okul terklerinin azalt lmas  için ba ta k rsal kesime ve k z çocuklar na yönelik olmak üzere gerekli tedbirler al nacak ve ortaö retime geçi  oranlar
yükseltilecektir.

Üniversite-i  dünyas  i birli i çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayal  ekonominin gerektirdi i özellikleri içeren ve ara rma potansiyelinin geli mesine daha çok katk da
bulunan i gücü e itimi geli tirilecektir. Teknik personelin nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çe itli sertifikasyon programlar  düzenlenerek düzey farkl klar
ortadan kald lacakt r.

Nitelikli insan gücü yeti tirilecek ve mevcut i letmelerde çal anlar n mesleki ve teknik niteliklerinde iyile tirmeye yönelik çal malar desteklenecektir. E itim programlar yla
teknoloji üretimine ve Ar-Ge’ye yatk n i gücü yeti tirilmesi sa lanacakt r.

Sa k

Vatanda lar n ekonomik ve sosyal hayata sa kl  bireyler olarak kat  sa lamak ve ya am kalitelerini yükseltmeye katk da bulunmak sa k politikas n temel amac r.

Bu amaçla, öncelikle ana-çocuk sa  ve koruyucu sa k hizmetleri olmak üzere temel sa k hizmetleri güçlendirilecek ve yayg nla lacakt r. Aile hekimli i sistemine
geçilerek birinci basamak sa k hizmetlerinin etkinle tirilmesi sa lanacak, sa k hizmetlerine eri im olanaklar n art lmas  amac yla altyap  ve personel ihtiyac
kar lanacakt r. Sürdürülmekte olan Sa kta Dönü üm Program  tamamlanacakt r.

Enerji

Enerji politikas n temel amac ; ekonomik kalk nman n ve sosyal geli menin ihtiyaç duydu u enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortam nda sürekli, kaliteli ve güvenli bir
ekilde asgari maliyetle teminidir.

Ekonomik büyüme ve sosyal refah art na paralel olarak birincil enerji ve elektrik enerjisi talebi h zla artmaktad r. Ancak, 2001 y ndan bu yana sürdürülmekte olan enerji
sektörünün liberalizasyonu çal malar  kapsam nda geçi  sürecinde önemli bir yat m aç  olu mu  olup arz-talep projeksiyonlar na göre orta dönemde elektrik arz aç
gözükmektedir. Bu çerçevede, orta dönemde elektrik arz aç n önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azalt lmas  ile uzun dönemli enerji arz güvenli inin sürdürülmesi amac yla
gerekli tedbirler al nacakt r.

Enerji sektöründe liberalizasyon sürecinin tamamlanarak düzgün i leyen rekabetçi bir serbest piyasan n olu turulmas  hedeflenmektedir. Bu ekilde, özel sektör yat mlar n
istikrarl  bir ekilde sürdürülmesi ve enerji maliyetlerinin dü ürülmesi öngörülmektedir. Piyasan n düzgün i leyi ini temin amac yla kurumsal kapasite art lacakt r.

Kamu mülkiyetindeki elektrik da m ve üretim yat mlar n özelle tirilmesi ve bunun sonucunda verimli bir i letmecilik ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi, da mda
kay p-kaçak oranlar n makul seviyelere indirilmesi ve üretimde etkinli in art lmas  hedeflenmektedir.

Enerji üretimi ve tüketiminin çevresel etkilerinin ve artan enerji fiyatlar n ekonomik ve sosyal maliyetlerinin azalt lmas  amac yla enerji verimlili ini art rmaya yönelik
etkin tedbirler geli tirilecektir.
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Enerjide ithalat ba ml n azalt lmas na öncelik verilecektir. Bu kapsamda, elektrik üretiminde çok yüksek bir paya sahip olan do al gaz n pay  dü ürmek için yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklar n kullan na h z verilecektir.

Elektrik enerjisinde kaynak çe itlili ine, arz güvenli ine ve uzun dönemde maliyetlerin dü mesine katk  sa layacak olan nükleer güç santrallar  yap na ba lanacakt r.
Nükleer güvenlik kalitesinin art lmas  amac yla gerekli yasal mevzuat olu turulacakt r.

Do al gaz kullan  rekabete dayal  olarak yayg nla lacak, mevsimsel talep de imleri de dikkate al narak ulusal düzeyde do al gaz arz güvenli i sa lanacakt r. Petrolde
ola anüstü durum arz stoklar n yeterlili inin korunmas  ve etkin yönetimi için stok ajans  kurulacakt r.

Bölgemizde bulunan enerji (petrol, do al gaz ve elektrik) kaynaklar n uluslararas  pazarlara ula lmas nda Türkiye’nin transit güzergah  ve terminal ülke olmas  için
gerekli çal malar sürdürülecektir. AB enerji iç pazar na entegrasyon amac yla gerekli altyap  çal malar na öncelik verilecektir.

Ula rma

Demiryolu ula rmas  için temel amaç, Türk demiryolu ula rma pazar  rekabete açarak ve demiryolu i letmecili i ile altyap  yönetimi fonksiyonlar  ay rarak
Türkiye’deki demiryolu sektörünün kademeli olarak  serbestle tirilmesini sa lamakt r.

2008 y  sonuna kadar Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanunu taslaklar n kanunla lmas , 2009 y  sonuna kadar ise söz konusu kanunlar  tamamlay
nitelikteki Demiryolu Emniyeti, Lisans, Kar kl letilebilirlik ve Demiryolu Altyap na Eri im Yönetmelik taslaklar n tamamlanmas  hedeflenmi tir. Söz konusu
kanunlar, yeni demiryolu yap  ile mevcut hatlar n rehabilitasyonunun kamu bütçesi ile altyap  yöneticisi taraf ndan gerçekle tirilmesini sa layacakt r. Altyap  yöneticisi,
altyap n bak m ve onar m i lerine mali kaynak sa lamak için altyap n kullan  ücretlendirecektir. Ancak demiryolunun karayoluna kar  rekabet edebilirli ini göz
önüne alarak altyap  kullan m ücretlerinin demiryolu i letmelerinin ödeyebilece i seviyede tutulmas  için devlet sübvansiyonu öngörülmektedir.

TCDD, her biri ayr  tüzel ki ili e haiz altyap  yöneticisi ve demiryolu i letmesinden olu an yeni bir kurulu  olarak yeniden yap land lacakt r. Mevcut borçlar silinecek ve
geçi  dönemi boyunca yeniden yap lanma maliyetlerini kar lamak üzere TCDD devlet taraf ndan sübvansiyon ile desteklenecek ve rekabetçi irket yap na dönü mek için
TCDD’ye belirli bir süre sa lanacakt r.

Lokomotif, yolcu ve yük vagonlar  üretiminden sorumlu ba  ortakl klar, demiryolu araçlar  üretiminde daha fazla serbestlik sa lanmas  amac yla do rudan Ula rma
Bakanl na ba lanacakt r.

TCDD’nin ekonomik verimlili i, ihtiyaç duyulan personelin istihdam n kolayla lmas  ve erken emeklilik te vikleri sa layarak personel say n azalt lmas  gibi entegre
personel politikalar , yeni altyap  ve çeken-çekilen araç yat mlar  ve demiryolu i letmecili inin geli tirilmesi ile art lacakt r.

Büyük metropol ehirler aras nda demiryolu ile yolcu ta mac n art lmas  amac yla h zl  tren hatlar n yap na öncelik verilmektedir. Ayr ca intermodal ta mac n
geli tirilmesi ve demiryolu ile yük ta mac n art lmas na yönelik olarak Lojistik Köyler kurulacakt r. Dünya Bankas  da dahil olmak üzere özellikle Uluslararas  Finans
Kurulu lar ndan sa lanacak krediler ile hat ve araç kapasitesini art rmak amac yla konvansiyonel hatlar ile demiryolu araçlar  yenilenecek ve/veya rehabilite edilecektir.
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Kamu Özel Sektör birli i modelleri kapsam nda demiryollar na özel sektör yat  desteklemek amac yla stratejik planlar haz rlanmakta ve çal malar sürdürülmektedir.
Özellikle h zl  tren setleri üretmek amac yla özel sektör ile ortakla a EUROTEM irketi kurulmu tur. Ayr ca Türkiye’de makas ve travers üretimine yönelik olarak özel sektör
ile yeni fabrikalar kurma çal malar  sürdürülmektedir.

Di er taraftan ulusal ve uluslararas  karayolu ta mac  yapan firmalar serbest rekabet ortam  içerisinde piyasa ekonomisinin gereklilikleri do rultusunda faaliyetlerine
devam etmektedir.

2003 y na kadar söz konusu karayolu ta mac k faaliyetlerini düzenleyen özel bir kanun bulunmamakta ve karayolu ta mac k sektörü; ça n gerekliliklerine uygun,
kurumsalla  ve kaliteli ta mac k hizmeti veren yap dan uzak bir görünüm sergilemekteydi. Gerek Karayolu Ta ma Kanunu gerekse bu kanuna dayanarak ç kar lan
Karayolu Ta ma Yönetmeli i ile karayolu ta ma piyasas  ve mesle e giri  ko ullar  belirleyen mevcut AB mevzuat na içerik olarak büyük oranda uyum sa lanm r.
Böylece, karayolu ta mac , AB’ye adayl k sürecinde en haz r sektörlerden biri haline getirilmi tir.

Önümüzdeki dönemde karayolu ta mac k politikalar n temel hedeflerinden bir tanesi mevcut at l kapasiteyi azaltmak ve makul bir süre sonunda yok etmektir. Ayr ca,
mali ve mesleki yeterlilik ile mesleki sayg nl a sahip, güçlü, verimli i letmelerin olu umuna ve geli imine imkan sa lamak ve kurumsalla  ta mac k i letmecili ini
te vik etmek/büyütmek hedeflenmektedir. Bunlar n yan nda, araçlar n teknik muayenelerinin, a rl k ve boyut kontrollerinin daha etkin ve sa kl  bir ekilde yap lmas
suretiyle karayolu trafik güvenli ini art rmak, yak t ve i letme giderlerinde tasarruf sa lamak ve Avrupa Birli i müktesebat na uyumlu, hizmet kalite ve standard  ile toplam
verimi daha yüksek, düzenli, güvenli, seri, ekonomik ve di er ta ma modlar  ile entegre olmu  bir karayolu ta mac k sektörü olu turmak da temel hedefler aras ndad r.

Uygulanacak yeni politikalar n piyasaya ve sektöre önemli yans malar  olaca  dü ünmektedir. Bu politikalar sayesinde aktörlerin yapacaklar  karayolu ta mac k
faaliyetinin türü konusunda daha bilinçli ve seçici davranmas  ve sektörde faaliyet gösteren küçük ve bireysel aktörlerin imkanlar  birle tirerek kurumsalla maya
yönelmeleri beklenmektedir. Ayr ca, sektörde faaliyet gösteren aktörler faaliyet alanlar nda uzmanla acaklar  dü ünülmektedir. Di er bir olumlu yans mas  ise, haks z
rekabetin önlenmesi yoluyla daha sa kl  bir piyasa yap n olu mas r.

AB kriterleri do rultusunda sektörde kurumsalla may , kaliteyi ve sorunsuz hizmeti ön plana ç karmak amac yla ilk defa yurt içi ta mac k pazar  için yetki belgesi sistemi
getirilmi tir. Karayolu Ta ma Yönetmeli i’nin getirmi  oldu u kurallar sayesinde ayn  zamanda ucuz ve kaliteli i  gücü piyasas ndan da güç alan ta mac lar n
olu turdu u yurt d  filomuz sadece Avrupa’n n de il dünyan n en büyük ve önemli ta mac k filolar ndan biri haline gelmi tir. Bu anlamda Avrupa Birli ine giri

amas nda Avrupa’daki karayolu ta mac k piyasas nda tam rekabet ko ullar  alt nda ülkemiz ta mac lar n rekabet gücünün oldukça yüksek olaca  dü ünülmektedir.
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IV ÜYEL K YÜKÜMLÜLÜKLER  ÜSTLENEB LME YETENE

FASIL 1 MALLARIN SERBEST DOLA IMI

Öncelik 1.1 Kullan lm  motorlu araçlar d ndaki ürünler ile ilgili sertifikalara yönelik uygun olmayan taleplerin, ithalat izinlerinin ya
da lisans artlar n kald lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 AT Antla mas n 28.
maddesi

2008/6 say thalinde
Garanti Belgesi Aranacak
Maddelere li kin Tebli de
De iklik Yap lmas

Gümrük Birli i yükümlülü ümüz çerçevesinde serbest
dola mdaki e yan n ithalat nda talep edilen ithal lisanslar
uygulamas n 2013’e kadar a amal  olarak kald lmas
amaçlanmaktad r.

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

 Ticaret
Müste arl

2008, I. Çeyrek
(1)

2 AT Antla mas n 28.
maddesi

2002/6 say  Araç D
Lastikleri thalat nda
Uygulanacak Esaslara li kin
DTS Tebli inde de iklik
yap lmas

Gümrük Birli i yükümlülü ümüz çerçevesinde serbest
dola mdaki e yan n ithalat nda talep edilen ithal lisanslar
uygulamas n kald lmas  amaçlanmaktad r.

 Ticaret
Müste arl
Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 AT Antla mas n 28.
maddesi

2008/13 say çi Sa  ve
 Güvenli ini Etkileyen Baz

Maddelerin thaline li kin
Tebli (2)

Gümrük Birli i yükümlülü ümüz çerçevesinde serbest
dola mdaki e yan n ithalat nda talep edilen ithal lisanslar
uygulamas n kald lmas  amaçlanmaktad r.

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(1) 1 Ocak 2008 tarihi itibar yla a amal  olarak uyum sa lanmas na ba lanm  olup, uygulaman n 2013 y na kadar a amal  olarak kald lmas  amaçlanmaktad r.
(2)  Sa  ve Güvenli i Kanun Tasar  Tasla ’n n 2008 y  içerisinde yasala mas  ve Piyasa gözetimi ve denetimi uygulamas na 2009 y  içerisinde geçilmesi hallerinde mümkün olabilecektir.
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Öncelik 1.2 Kullan lm  motorlu araçlara yönelik ithalat izinlerinin kald lmas na yönelik Komisyona bir plan sunulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 thalat Rejiminin 7.
maddesinde kullan lm
motorlu araçlar için
de erlendirme yap lmas

Kullan lm  motorlu araçlarda ithalat izinlerinin
kald lmas na ili kin de erlendirme yap lmas

 Ticaret
Müste arl

Haz rlanan etki
analizleri

çerçevesinde 2011
 sonras  dönem

için de erlendirme
yap lacakt r.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 1.3 AT Antla mas n 28-30. Maddelerine ayk k te kil eden düzenlemelerin tespitinin tamamlanmas , bunlar n yürürlükten
kald lmalar  için bir plan haz rlanmas  ve Türk yasal sistemine, kar kl  tan ma art n getirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Düzenlenmemi  Alanda
Kar kl  Tan maya li kin
Bakanlar Kurulu
Yönetmeli i

Avrupa Komisyonu 4 Kas m 2003 tarihli yorumlay
bildiriminde, düzenlenmemi  alanda Türk ürünlerinin de
üye devlet kaynakl  ürünlerle ayn  muameleye tabi
tutulmas  gerekti ini belirtmi , Türkiye’de üretilmi  veya
üçüncü ülke men eli olsa dahi Türkiye’de serbest
dola ma girmi  ürünlerin Topluluk gümrük kap lar nda
ilke olarak denetime tabi tutulmamalar  talep etmi tir.

Bu çerçevede, düzenlenmemi  alanda, Türkiye ile AB
aras nda mallar n serbest dola  teminen ulusal teknik
düzenlemelere kar kl  tan ma hükmünün dercedilmesine
ve Türkiye ile AB aras nda mallar n serbest dola
engelleyen ulusal önlemlerin bildirimine dair usul ve
esaslar n belirlenmesi

 Ticaret
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 1.4 Be eri t bbi ürünlerde düzenleyici veri koruma ile ilgili kalan konular n düzenlenmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2004/27/AT say  Direktif Be eri T bbi Ürünler
Ruhsatland rma
Yönetmeli inde de iklik
yap lmas

Mevcut durumda 2001/83/AT say  Direktife uygun
olarak uygulanan veri imtiyaz  konusunun 2004/27/AT
say  Direktifin veri imtiyaz na ili kin hükümlerine uygun
hale getirilmesi

Sa k Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 2004/24/AT say  Direktif Geleneksel Bitkisel T bbi
Ürünlerin Basitle tirilmi
Ruhsatland lmas na li kin
Yönetmelik

Geleneksel kullan  bibliyografik olarak yada uzman
kan tlar  ile ispatlanm   ürünleri, içeri ini olu turan aktif
maddelerden bir veya daha fazlas  veya bir veya daha
fazla preparat veya bir veya daha fazla say da bu tip
bitkisel kaynakl  preparatla birle en bitkisel maddeler
olu una göre tan mlayarak, geleneksel kullan n denetim
alt na al nmas  ve kamu sa n olumsuz etkilenmesinin
önlenmesi

Sa k Bakanl 2009

3 2003/94/AT say  Direktif Be eri T bbi Ürünler ve
Ara rma Amaçl  Be eri

bbi Ürünlerin yi malat
Uygulamalar na li kin
Yönetmelik

Be eri T bbi Ürünler Ruhsatland rma Yönetmeli inde
at fta bulunulan, ruhsatland rmay  gerekli k lan üreticiye
ait be eri t bbi ürünler ve Klinik laç Ara rmalar
Yönetmeli inde at fta bulunulan ara rma konusu be eri

bbi ürünlerin amaçlanan kullan mlar na yönelik kalite
standartlar na göre üretilmelerini ve kontrol edilmelerini
sa lamak üzere iyi imalat uygulamalar  kapsam nda
üretilmelerine ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Sa k Bakanl 2008, IV. Çeyrek
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Tablo 1.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 2001/83/AT say  Direktif T bbi Ürünlerin Depolanmas
ve Toptan Da na Dair
Yönetmelik

Toplum sa  korumak üzere ruhsatland lm /izin
verilmi  be eri t bbi ürünler ile veteriner tababette
kullan lan veteriner t bbi ürünlerin güvenli ve istenen
kalitede sunulmas  ve gerekti inde hatal , sahte veya
bozulmu  ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sa lamak
üzere; söz konusu ürünlerin al n, sat n,
depolanmas n, nakliyesinin ve da n ve bu
konularda yap lacak olan i lemlerin uygun artlarda
yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar n belirlenmesi

Sa k Bakanl 2008, IV. Çeyrek

5 2001/83/AT say  Direktif 1262 say spençiyari ve
bbi Müstahzarlar

Kanununda De iklik
Yap lmas  Hakk nda Kanun

Reçetesiz be eri t bbi ürünlerin reklam na izin verilmesi Sa k Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

6 2001/20/AT say  Direktif
yi Klinik Uygulamalar

lavuzu (GCP)

Be eri T bbi Ürünlerin Klinik
Ara rmas  Hakk nda
Yönetmelik

Biyoyararlan m ve biyoe de erlilik çal malar  da dahil
olmak üzere, ruhsatl /izinli veya ruhsats z/izinsiz olan
be eri t bbi ürünlerin yi Klinik Uygulamalar
çerçevesinde, gönüllü insanlara uygulanmas  suretiyle
gerçekle tirilecek klinik ara rma ve çal malar n
tasar , yürütülmesi, kay tlar n tutulmas , rapor
edilmesi, geçerlili i ve sair hususlarda bilimsel ve etik
standartlar n sa lanmas na, gönüllülerin korunmas na ve
onaylanm  etik kurullar n te kiline dair usul ve esaslar n
belirlenmesi

Sa k Bakanl 2008, IV. Çeyrek
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Tablo 1.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

7 141/2000 say  Tüzük Yetim laçlara li kin
Yönetmelik

Ender ko ullardan kaynaklanan rahats zl klara muzdarip
hastalar n da di er hastalarla e it kalitede tedavi görme
haklar n olmas  gerekti ine, bu nedenle ilaç sanayiinin
ender görülen hastal klara uygun ilaçlar  ara rmas
geli tirmesi ve piyasaya ç karmas n te vik edilmesi
kapsam nda, ya am  tehdit edici veya kronik olarak zay f
dü üren bir ko ulun tan , önlenmesi veya tedavisi için
tasarlanm  olan ya da ya am  tehdit edici ciddi olarak
zay f dü üren veya ciddi ve kronik bir ko ulun tan ,
önlenmesi veya tedavisi için tasarlanm  olan, ancak
te vik olmadan t bbi ürünün pazarlanmas n yat m
maliyetini kurtaracak yeterli getiriyi sa lamamas
durumunda, bu tan ma giren yetim ilaçlar n
ruhsatland lmas na ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Sa k Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

8 847/2000 say  Tüzük Bir T bbi Ürünün Yetim
bbi Ürün Olarak

Belirlenmesi ve “Benzer
bbi Ürün” ile “Klinik

Olarak Üstün” Kavramlar n
Tan mlar çin Kriterlerin
Belirlenmesi ve
Uygulanmas na li kin
Yönetmelik

Nadir görülen hastal k ya da ko ullar  tan , önleme ve
tedavi etmek için kullan lan ilaçlar  tan mlamak, üretim
maliyetleri ve kullan m s kl klar  aç ndan
de erlendirmeler yapmak suretiyle s fland rmalarda
bulunmak, benzer yada klinik olarak üstün kavramlar n
üretim ve kullan m aç ndan getirece i sorumluluklar
belirlemek  ve üreticileri bu ilaçlar  geli tirmeleri  ve
kullan ma sunmalar  için te vik edilmesi

Sa k Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 1.4.2
No htiyaçlar l

(Sa k Bakanl )

1 Türk laç ve T bbi Cihaz Kurumunun kurulmas  yolu ile idari kapasitenin güçlendirilmesi 2009-2013
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 1.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Bilgisayar A 2009-2013 10.000 30.000 40.000

Yaz m (veri taban  olu umu, MedDRA
terminolojisinin temini ve devam n sa lanmas ,
Micromedex ve süreli yay nlar n kaynak kitaplar n
temini

2009-2013 10.000 30.000 40.000

Vigibase online tesisi ve devaml 2009-2013 425 1.275 1.700

LEC A 2009-2013 10.000 30.000 40.000

Yaz m (Veri Taban  olu umu) 2009-2013 7.500 22.500 30.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Farmakovijilans konusunda e itim, staj ve
uluslararas  toplant lara kat m

2009-2013 30.000 145.000 175.000

Ruhsatland rma konusunda e itim, staj ve
uluslararas  toplant lara kat m

2009-2013 15.000 15.000 30.000

Kalite kontrol konusunda e itim, staj ve uluslararas
toplant lara kat m

2009-2013 50.000 250.000 300.000

Klinik ara rmalar konusunda e itim, staj ve
uluslararas  toplant lara kat m

2009-2013 50.000 50.000 100.000

- Dan manl k

Uzman talebi 2009-2013 25.000 25.000
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Tablo 1.4.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Tercüme

DSÖ’nün ilaç güvenli i ile ilgili konularda
haz rlam  oldu u kitaplar n tercümesi ve bas

2009-2013 10.000 10.000

ICH ve AB k lavuzlar n tercümeleri 2009-2013 35.000 35.000

- Di er

Referans kitaplar 2009-2013 5.000 5.000

Toplam 192.925 638.775 831.700
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FASIL 2 LER N SERBEST DOLA IMI

Öncelik 2.1 Kamu stihdam Hizmetlerinin, Avrupa stihdam Hizmetleri (EURES) a na kat labilmesi için yeterli kapasitenin
olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 2.1.2
No htiyaçlar l

(Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü)

1 Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü ( KUR) veritaban  ve web sitesinin tüm ulusal istihdam olanaklar  içerecek biçimde ve EURES
altyap  ile uyumlu çal acak ekilde revizyonu ve ilgili personelin/ taraflar n e itimi

2010-2012

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 2.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(Bilgisayar donan , teçhizat, teknik altyap ) 2010-2012 750.000 2.250.000 3.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2012 1.125.000 1.125.000

- Dan manl k 2010-2012 525.000 525.000

- Tercüme 2010-2012 50.000 50.000

- Di er

Toplam 750.000 3.950.000 4.700.000
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Öncelik 2.2 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yap lar n güçlendirilmesine devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 2.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanununun uygulanmas
sa lamak üzere ç kar lacak
ikincil düzenlemeler (1)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun uygulanmas n
sa lanmas

Sosyal Güvenlik
Kurumu

2009
(2)

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

Sigorta lemleri
Yönetmeli i (1)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas  Kanununun
uygulanmas n sa lanmas

Sosyal Güvenlik
Kurumu

2009

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

Sa k lemleri Yönetmeli i
(1)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas  Kanununun
uygulanmas n sa lanmas

Sosyal Güvenlik
Kurumu

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 2.2.2
No htiyaçlar l

(Sosyal Güvenlik Kurumu)

1 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yap lar n güçlendirilmesi 2009

(1) “Öncelik 19.4 AB müktesebat n iç hukuka aktar lmas na devam edilmesi ve i  tefti  de dahil olmak üzere, ilgili idari ve uygulay  yap lar n sosyal ortaklarla i birli i içinde güçlendirilmesi” alt nda da yer
almaktad r.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun uygulanmas  sa lamak üzere ç kar lacak ikincil düzenlemeler ile ilgili AB mevzuat na k smi uyum sa lanacakt r. Bu mevzuata tam uyum üyelik tarihinden 1 y l önce
tamamlanacak, söz konusu mevzuat n uygulanmas  üyelikle birlikte ba layacakt r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 2.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Sosyal Güvenlik Kurumu) (3) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 15.000 45.000 60.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 1.050.000 1.050.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 15.000 1.095.000 1.110.000

(3) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Sosyal Güvenlik Kurumunun dari Kapasitesinin Güçlendirilmesi - TR 07.02.22” projesi kapsam nda finanse edilmektedir.
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FASIL 3  KURMA HAKKI VE H ZMET SUNUMU SERBEST

Öncelik 3.1 Bu fas l kapsam ndaki müktesebata uyum sa lanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu aç ndan gerekli tüm
ad mlarla ilgili takvimi de içeren detayl  bir stratejinin sunulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Strateji Fas l aç  kriterinin yerine getirilmesi

Bu fas lla ilgili müktesebata uyum sa lanabilmesi için,
kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu aç ndan gerekli
tüm ad mlarla ilgili takvimi de içeren detayl  bir strateji
haz rlanacakt r.

Ba bakanl k
Müste arl
Sanayi ve Ticaret
Bakanl

leri Bakanl
Maliye Bakanl
Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
Ula rma Bakanl
Yüksek Ö retim
Kurulu
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i
Kamu hale Kurumu
Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2008-2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tan nmas na ili kin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT say  Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifinde belirlenen e itimle ilgili asgari artlar n kabul edilerek, mesleki niteliklerin kar kl  tan nmas  ile ilgili müktesebata
uyumun sa lanmas na devam edilmesi, özellikle, mesleki tan nma için akademik tan nmadan ayr  bir prosedür sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2005/36/AT say  Direktif Ulusal seviyede
düzenlenecek mesleklere
ili kin olarak, ilgili tüm
kurumlarla isti are halinde
bir strateji belgesi
haz rlanmas

Ulusal seviyede düzenlenmi  mesleklerin bir envanterinin
kar lmas , herhangi bir mesleki düzenleme bulunmayan

mesleklere ili kin bir çal ma plan  haz rlanmas  ve ilgili
tüm kurumlarla dan malarda bulunularak bu mesleklerde
yeterliliklerin belirlenmesine yönelik kapsaml  bir strateji
haz rlanmas

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2009

2 2005/36/AT say  Direktif Mesleki Yeterliliklerin
Düzenlenmesi ve Tan nmas
Hakk nda Kanun (1)

Ülkemizde belirli mesleklerin edinilmesi ve icras  için
gereken mesleki yeterliliklere sahip olunmas , Avrupa
Birli i üyesi devletlerde veya üçüncü ülkelerde edinilmi
mesleklerin ülkemizde kendi i yerinde veya ba kas n
yan nda çal arak icra edilebilmesi için gerekli mesleki
yeterliliklere ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Mesleki yeterliliklerin kar kl  tan nmas  sistemine uyum
sa lanmas

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2010-2013

3 2005/36/AT say  Direktif Mesleki Yeterliliklerin
Düzenlenmesi ve Tan nmas
Hakk nda Kanunun
uygulanmas  için gerekli
ikincil düzenlemeler

Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve mesleki
yeterliliklerin AB mevzuat na uyumunun sa lanarak
kar kl  tan nmas

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2010-2013

(1) “Öncelik 3.6 Özellikle vatanda k artlar n kald lmas  olmak üzere, mesleki niteliklerin kar kl  olarak tan nmas  konusunda müktesebat uyumuna devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 3.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 2005/36/AT say  Direktif
2008/C 111/01 say
Tavsiye Karar

nav ve Belgelendirme Usul
ve Esaslar  Düzenleyen
Yönetmelik

5544 say  Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsam na
giren tüm yeterliliklere göre Mesleki Yeterlilik Kurumu
ve Kurumun yetkilendirece i kurulu lar taraf ndan
yürütülecek yeterliliklerin geli tirilmesi, kurulu lar n
yetkilendirilmesi, s nav ve belgelendirme, e itim ve mali
hususlarla ilgili uygulanacak usul ve esaslar n
belirlenmesi

Ulusal mesleki yeterliliklerin belirlenmesi,
belgelendirilmesi ve bu yeterliliklerin akreditasyonunun
sa lanmas

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 3.2.2
No htiyaçlar l

(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

1 Personel al  (Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunca onaylanm  olan personel plan na göre 2008 y nda 30 personel istihdam
gerçekle tirilecektir)

2008-2010

2 Personel e itimi (meslek standartlar  ve yeterlilik geli tirme, s nav soru bankas , akreditasyon, idari,  mali,  yönetim bilgi sistemi vb.
konularda)

2008-2010

3 Meslek Standartlar  ve S nav ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin uygulanmas na yönelik dokümantasyon ve sistem altyap n
olu turulmas

2008-2010

4 Meslek Standartlar  ve S nav ve Belgelendirmeye ili kin Yönetim Bilgi Sistemi altyap n olu turulmas 2008-2010

5 Mesleki yeterlilik sisteminin kurulmas  ve sistemin seçilen öncelikli sektörlerde i levsel hale getirilmesi 2008-2011

6 Kurumun ve yeterlilik sisteminin tan na ve fark ndal k yaratmaya yönelik faaliyetlerin gerçekle tirilmesi 2008-2010

7 Sosyal taraflar n mesleki yeterlilik sistemini içselle tirmesi, Meslek Standartlar  Geli tirme, Bilgi ve Beceri Ölçme-De erlendirme
Merkezlerinin kapasitesinin artt lmas

2009-2011

8 Ekipman al 2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 3.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Mesleki Yeterlilik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan mal k

- Tercüme

- Di er

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini ve Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nu Güçlendirmesi (2)

2008-2011 200.000 10.700.000 10.900.000

Toplam 200.000 10.700.000 10.900.000

(2) Kat m Öncesi Araç (IPA) 2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu Güçlendirme – TR.07.02.13” konulu proje kapsam nda
finanse edilmektedir. Yukar da belirtilen tedbirlere ili kin personel haricinde ihtiyaç duyulan ekipman, e itim, dan manl k, bilgilendirme vb. hususlar ilgili Proje taraf ndan finanse edilecektir. Bahsi geçen AB Projesi
kapsam nda sosyal taraflar n kapasitesinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktad r.
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Öncelik 3.3 Posta hizmetleri ile ilgili müktesebata uyuma ba lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Posta Hizmetlerinin
Düzenlenmesi Hakk nda
Kanun

Ülke bütününde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm
kullan lar için kar lanabilir bir ücretle, rekabete dayal
esaslar çerçevesinde sunulmas  için posta sektörünün
kontrollü ve a amal  biçimde serbestle tirilmesi ve mali
aç dan güçlü, istikrarl  ve effaf bir sektörde, düzenleme
ve denetimin gerçekle tirilmesi

Kanun kapsam nda, posta gönderilerinin kabulü,
toplanmas , i lenmesi, sevki, da  ve teslimine ili kin
hizmetlerin sunulmas , yetkilendirme ve tarife ilkelerinin,
hizmet artlar n tespit edilmesi ve Posta Düzenleme ve
Denetleme Kurulunun kurulu , görev, yetki ve
sorumluluklar n düzenlenmesi

Ula rma Bakanl  2008, IV. Çeyrek

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

Posta ve Telgraf Te kilat
Genel Müdürlü ünün Görev,
Yetki ve Sorumluluklar
Hakk nda Kanun

Kamu tüzel ki ili ini haiz, faaliyetlerinde özerk ve
sorumlulu u sermayesiyle s rl , Posta ve Telgraf
Te kilat  Genel Müdürlü ünün yap lanmas , faaliyet
konular  ve hizmetlerinin yürütülmesine ili kin usul ve
esaslar n düzenlemesi

Ula rma Bakanl  2008, IV. Çeyrek
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 3.3.2
No htiyaçlar l

(Ula rma Bakanl )

1 Teknik yard m almak amac yla düzenleme ve denetleme kurulu uzmanlar n yurt d  çal ma ziyaretleri 2009

2 Ekipman al 2009

3 Yurt içi e itim 2009

4 Yabanc  dan manl k hizmeti al 2009

5 Tercüme Hizmeti (Düzenleme Kurulu Kanununun ngilizce ve Frans zcaya çevirisi, uzmanlar n verece i brifing için simültane çeviri, vs.) 2009

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 3.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Ula rma Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 19.595 58.786 78.381

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 20.000 56.000 76.000

- Dan manl k 2009 143.650 34.750 178.400

- Tercüme 2009 10.000 7.800 17.800

- Di er

Toplam 193.245 157.336 350.581
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Öncelik 3.4  kurma hakk  ve s r ötesi hizmet sunma serbestisi ile ilgili k tlamalar n daha fazla kald lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2004/38/AT say  Direktif Yabanc lar n Çal ma zinleri
Hakk nda Kanun ile Baz
Kanunlarda De iklik
Yap lmas na li kin Kanun

Özellikle mesleki hizmetler kapsam nda görev alacak
yabanc  uyruklular n çal ma izin taleplerine ili kin olarak
uygulama sürecinde ortaya ç kan ihtiyaçlar n giderilmesi
ve çal ma izni verilmesi sürecinin k salt lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 2004/38/AT say  Direktif Yabanc lar n Çal ma zinleri
Hakk nda Kanunun
uygulama yönetmeli i

Çal ma izni i lemleri uygulama esaslar n belirlenmesi Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

3 2006/123/AT say  Direktif Geçici nitelikli hizmet
sunumuna yönelik
düzenleme

Mevzuat zda bulunan geçici nitelikli hizmetlerin ifas na
yönelik bo lu un giderilmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

leri Bakanl
Maliye Bakanl
Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
Kamu hale Kurumu

2008-2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 3.4.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 AB üye devlet örneklerinin incelenmesi amac yla dan manl k ve teknik yard m hizmeti al 2009-2011

2 lgili kurumlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , D leri Bakanl , Hazine Müste arl , Gelir daresi
Ba kanl , Ticaret ve Sanayi Odalar , Esnaf ve Sanatkar Odalar ) aras nda h zl  bilgi payla  için altyap  olu turulmas

2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 3.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k 2009-2011 30.000 (3) 300.000 330.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 30.000 300.000 330.000

(3) 2009-2011 y llar nda her sene için ulusal bütçeden katk  10.000 Avro AB Kaynaklar ndan ise 100.000 Avrodur. Bu rakamlar 2009-2011 y  için iki taraf n toplam katk  göstermektedir.
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Öncelik 3.5 Posta hizmetlerinde müktesebat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.5.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Posta Hizmetlerinin
Düzenlenmesi Hakk nda
Yönetmelik

Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun
kar lmas n ard ndan uygulamaya yönelik usul ve

esaslar n düzenlenmesi

Ula rma Bakanl 2009

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

Posta ve Telgraf Te kilat
Genel Müdürlü ünün Görev,
Yetki ve Sorumluluklar
Hakk nda Yönetmelik

Posta ve Telgraf Te kilat  Genel Müdürlü ünün Görev,
Yetki ve Sorumluluklar  Hakk nda Kanunun

kar lmas n ard ndan uygulamaya yönelik usul ve
esaslar n düzenlenmesi

Ula rma Bakanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 3.6 Özellikle vatanda k artlar n kald lmas  olmak üzere, mesleki niteliklerin kar kl  olarak tan nmas  konusunda
müktesebat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.6.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2005/36/AT say  Direktif Mesleki Yeterliliklerin
Düzenlenmesi ve Tan nmas
Hakk nda Kanun (4)

Mesleki yeterliliklerin kar kl  tan nmas  sistemine uyum
sa lanmas

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

2010-2013

2 2006/123/AT say  Direktif Yabanc lar n çal ma izinleri
ve vatanda k art  aranan
mesleklerle ilgili olarak
düzenleme

Hizmetlerin serbest dola n sa lanmas  teminen,
çal ma izni verilmesine ili kin usullerin AB’deki
uygulamalara paralel bir ekilde düzenlenmesi ve çe itli
mesleklerde vatanda k art n mütekabiliyet esas na
göre kald lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
Mesleki Yeterlilik
Kurumu

leri Bakanl

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
de erlendirilecektir

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(4) “Öncelik 3.2 Mesleki yeterliliklerin tan nmas na ili kin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT say  Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen e itimle ilgili asgari artlar n kabul edilerek, mesleki
niteliklerin kar kl  tan nmas  ile ilgili müktesebata uyumun sa lanmas na devam edilmesi, özellikle, mesleki tan nma için akademik tan nmadan ayr  bir prosedür sa lanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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FASIL 4 SERMAYEN N SERBEST DOLA IMI

Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 4.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 AT Antla mas n 56-60.
maddeleri

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik (1)

Yabanc  gerçek ve tüzel ki ilerin sektörde faaliyetlerini
tlayan düzenlemelerin iyile tirilmesi

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2009

2 AT Antla mas n 56-60.
maddeleri

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik (1)

Yabanc  sermayeye getirilen k tlaman n kald lmas Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

(2)

3 AT Antla mas n 56-60.
Maddeleri

2644 say  Tapu
Kanunu’nun 35. Maddesi

Yabanc lar n ülkemizde ta nmaz ediniminin AB
prensipleri çerçevesinde düzenlenmesi

Bay nd rl k ve skan
Bakanl  (Tapu ve
Kadastro Genel
Müdürlü ü)

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
de erlendirilecektir

4 88/361/AET say  Direktif Sigorta irketlerince Teknik
Kar klar  Kar lamak
Üzere Tutulacak Varl klara
li kin Tebli

Yabanc  ülkeler taraf ndan ihraç edilmi  ve yabanc  ülke
piyasalar nda i lem gören derecelendirmeye tabi tutulmu
finansal varl klar ile yabanc  ülkelerde bulunan
gayrimenkullerin teknik kar klara kar k olarak
gösterilmesine ili kin usul ve esaslar n düzenlenmesi

Hazine Müste arl  2008, IV. Çeyrek

(1) “Öncelik 10.3 Görsel i itsel politika alan nda, özellikle S r Tan mayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(2) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
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Tablo 4.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 88/361/AET say  Direktif Sigortac k Kanununda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun (3)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas

Hazine Müste arl (4)

6 88/361/AET say  Direktif Sigorta ve Reasürans
irketlerinin Kurulu  ve

Çal ma Esaslar
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na li kin
Yönetmelik (3)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas

Hazine Müste arl (4)

7 88/361/AET say  Direktif Yabanc  Sigorta irketlerinin
Türkiye’deki Faaliyetlerine
li kin Bakanlar Kurulu

Karar (3)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas

Hazine Müste arl (4)

8 88/361/AET Say  Direktif 4628 Say  Elektrik Piyasas
Kanunu Hakk nda De iklik
Yap lmas

Yabanc  sermayeye getirilen k tlaman n kald lmas Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
Özelle tirme daresi
Ba kanl
Hazine Müste arl

(5)

9 88/361/AET say  Direktif Havaalanlar  Yer Hizmetleri
Yönetmeli i (SHY-22) (6)

A Grubu (hizmetlerin tamam  ya da zorunlu k mlar
yerine getiren i letmeler) veya C Grubu (zorunlu olmayan
hizmetleri yapan i letmeler) Çal ma Ruhsat  alacak yer
hizmetleri kurulu lar n; irketi idare ve temsil etmeye
yetkili olanlar n ço unlu unun Türk vatanda  olmas  ve
irket ana sözle mesine göre oy ço unlu unun Türk

ortaklarda bulunmas  zorunlulu unun kald lmas

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2008, III. Çeyrek

(3) “Öncelik 9.1 Kredi kurumlar  ve yat m irketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili di er direktiflere (mevduat garanti program , toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesaplar )
uyumun sa lanmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(4) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
(5) 2009 y  sonunda tamamlanacak olan düzenleyici etki de erlendirme analizi perspektifinde belirlenecektir.
(6) “Öncelik 14.3 Havac k alan nda, Güneydo u Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini amac yla gerekli ileti imi sa layacak teknik çözümlere yönelik olarak çal lmas , Topluluk Tahsisinin
tan nmas  sürecine kat m ve Tek Avrupa Hava Semas  ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sa lanmas  için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havac k Konferans n sivil havac k güvenli i
alan ndaki politika beyanat n ilgili hüküm ve artlar na uyum sa lanarak bunlar n uygulanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 4.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

10 88/361/AET say  Direktif Menkul K ymetler Borsalar
Hakk nda 91 Say  Kanun
Hükmünde Kararnamede
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun (7)

Yabanc  menkul k ymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili
olarak sermaye hareketleri önündeki k tlar n kald lmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, IV. Çeyrek

11 88/361/AET say  Direktif Menkul K ymetler
Borsalar n Kurulu  ve
Çal ma Esaslar  Hakk nda
Yönetmelikte De iklik (7)

Yabanc  menkul k ymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili
olarak sermaye hareketleri önündeki k tlar n kald lmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

12 88/361/AET Say  Direktif stanbul Menkul K ymetler
Borsas  Kotasyon
Yönetmeli inde De iklik (7)

Yabanc  menkul k ymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili
olarak sermaye hareketleri önündeki k tlar n kald lmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

13 88/361/AET Say  Direktif Seri: III No:20 Say
Yabanc  Sermaye Piyasas
Araçlar n Kurul Kayd na
Al nmas na ve Sat na
li kin Esaslar Tebli inde

De iklik

Yabanc  sermaye piyasas  araçlar n ihraç ve sat
konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki

tlar n kald lmas

Sermaye piyasas  araçlar n kayda al nmas  ve sat  ile
ilgili olarak AB düzenlemelerinde tek pasaport esas  gibi
ancak tam üyelikle birlikte uygulanabilecek
düzenlemelerin bulundu u durumlarda, Avrupa Birli inde
geçerli kar kl k ve üçüncü ülke kurallar  dikkate
al narak düzenleme yap lacak, mevzuat de ikliklerinin
sektör üzerine a  yük getirece inin tespit edildi i
durumlarda ise düzenlemelerin tedricen de tirilmesine
ili kin program ve geçi  süreleri benimsenecektir. Bu
çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun, tam
üyelikten bir y l önce tamamlanmas  ve tam üyelikle
birlikte yürürlü e girmesi yöntemi benimsenmesi
planlanmaktad r.

Sermaye Piyasas
Kurulu

(8)

(7) “Öncelik 9.2 Ba ms z düzenleyici ve denetçi bir otoritenin kurulmas  da dahil olmak üzere hem bankac k sektöründe hem de bankac k d  mali sektörde ihtiyati ve denetime ili kin standartlar n güçlendirilmesi”
alt nda da yer almaktad r.
(8) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
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Tablo 4.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

14 88/361/AET Say  Direktif Seri: VII No:14 Say
Yabanc  Yat m Fonu
Paylar n Kurul Kayd na
Al nmas  ve Sat na li kin
Esaslar Tebli inde De iklik

Yabanc  yat m fonu paylar n ihraç ve sat  konusu ile
ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki k tlar n
kald lmas

Yat m fonu paylar n kayda al nmas  ve sat  ile ilgili
olarak AB düzenlemelerinde tek pasaport esas  gibi ancak
tam üyelikle birlikte uygulanabilecek düzenlemelerin
bulundu u durumlarda, Avrupa Birli inde geçerli
kar kl k ve üçüncü ülke kurallar  dikkate al narak
düzenleme yap lacak, mevzuat de ikliklerinin sektör
üzerine a  yük getirece inin tespit edildi i durumlarda
ise düzenlemelerin tedricen de tirilmesine ili kin
program ve geçi  süreleri benimsenecektir. Bu çerçevede
AB düzenlemeleri ile tam uyumun, tam üyelikten bir y l
önce tamamlanmas  ve tam üyelikle birlikte yürürlü e
girmesi yönteminin benimsenmesi planlanmaktad r.

Sermaye Piyasas
Kurulu

(9)

15 88/361/AET Say  Direktif Seri: V No:46 Say  Arac k
Faaliyetleri ve Arac
Kurulu lara li kin Esaslar
Hakk nda Tebli de
De iklik

Yabanc  arac  kurulu lar n Türkiye’de ube açmalar
konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki

tlar n kald lmas

Arac  kurum say ndaki s rlaman n kald lmas na
ili kin mevzuat de iklikleri, piyasa üzerindeki etkileri
dikkate al narak yap lacak, bir AB üyesi devlette al nan
yetkiye dayan larak Topluluk içinde ube açma imkan
getiren tek pasaport kural na yönelik uyum çal malar  ise
kar kl k ve üçüncü ülke kurallar  kapsam nda
gerçekle tirilecektir. Bu kapsamdaki tam uyumlu
düzenlemeler ise tam üyelik tarihinden bir y l önce
tamamlanacak ve tam üyelikle birlikte yürürlü e
girecektir.

Sermaye Piyasas
Kurulu

(9)

(9) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuat n, müktesebata uyumuna ba lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 4.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Ödeme Sistemleri Kanunu
(10)

Havalenin icra edilmemesi halinde havale i lemini yapan
kurumlarca garanti sa lanmas , s r ötesi Euro
ödemelerinde yurtiçi ve yurtd  havale ücretlerinin

itlenmesi ve ödeme hizmetlerine ve ödeme kurulu lar na
ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas

2009-2011
(11)

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

Ödeme Sistemlerine ili kin
düzenleme

Havalenin icra edilmemesi halinde havale i lemini yapan
kurumlarca garanti sa lanmas , s r ötesi Euro
ödemelerinde yurtiçi ve yurtd  havale ücretlerinin

itlenmesi ve ödeme hizmetlerine ve ödeme kurulu lar na
ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas

2009-2011

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(10) “Öncelik 9.1 Kredi kurumlar  ve yat m irketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili di er direktiflere (mevduat garanti program , toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesaplar )
uyumun sa lanmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(11) AB mevzuat na tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sa lanacak ve üyelikle birlikte uygulamaya ba lanacakt r.
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FASIL 5 KAMU ALIMLARI

Öncelik 5.1 Kamu al mlar  konusunda tutarl  bir politika olu turulmas  ve bu politikan n uygulanmas n izlenmesi görevinin bir
kuruma verilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Kamu al mlar  konusunda
bütüncül bir anlay
içerisinde tutarl  ve
uygulanabilir bir politikan n
olu turulabilmesi ve bu
politikan n uygulanmas n
izlenmesi görevinin yerine
getirilmesi için gerekli
mevzuat

Fasl n aç  kriterlerinden ilkinin yerine getirilmesine
yönelik çal malar kapsam nda düzenleme yap lmas

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 5.1.2
No htiyaçlar l

(Maliye Bakanl )

1 Kamu al mlar  konusunda bütüncül bir anlay  içerisinde tutarl  ve uygulanabilir bir politikan n olu turulabilmesi ve bu politikan n
uygulanmas n izlenmesi görevinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amac  ile Maliye Bakanl  Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlü ü bünyesindeki mevcut dairenin idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 5.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Maliye Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Maliye Bakanl  Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlü ü bünyesindeki mevcut dairenin idari
kapasitesinin güçlendirilmesi

2009 10.000 10.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 10.000 10.000
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Öncelik 5.2 Müktesebata uyum amac yla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve mevzuat uyumunun sa lanmas  için gerekli tüm
reformlar  içeren kapsaml  bir stratejinin haz rlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Kamu Al mlar  Strateji
Belgesi

Kamu Al mlar  fasl nda  AB müktesebat na uyum
amac yla kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve
mevzuat uyumunun sa lanmas  için gerekli tüm reformlar
içeren kapsaml  bir stratejinin haz rlanmas

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 5.3 Kamu al mlar  strateji belgesinin uygulanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2004/18/AT say  Direktif Kamu hale Kanununda
De iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun

AB düzenlemelerine paralel olarak elektronik ihale,
çerçeve anla ma ve dinamik al m sisteminin hayata
geçirilmesi

Maliye Bakanl
Kamu hale Kurumu

2008, IV. Çeyrek

2 2004/17/AT say  Direktif Enerji, Su, Ula rma ve
Posta Hizmetleri
Sektörlerinde Faaliyet
Gösteren Kurulu lar n
Al mlar  Hakk nda Kanun

Enerji, su, ula rma ve posta hizmetleri sektörlerinde
faaliyet gösteren kurulu lar n gerçekle tirdikleri al mlar n
AB mevzuat yla uyumlu bir ekilde düzenlenmesi

Maliye Bakanl
Kamu hale Kurumu

2008, IV. Çeyrek

3 2004/18 /AT say  Direktif Kamu hale Kanunu AB müktesebat na uyum çerçevesinde mevzuat zdaki
eksikliklerin ve uygulamada görülen aksakl klar n
giderilmesi, ayr ca kamu ihale mevzuat n kapsam ve
istisnalar konusunda AB mevzuat na uyumlu hale
getirilmesi için yeni bir Kamu hale Kanunu ç kar lmas

Maliye Bakanl
Kamu hale Kurumu

2009

4 2004/18/AT say  Direktif Baz  Yat m ve Hizmetlerin
Yapt lmas çin Verilen
mtiyazlara li kin Yasal

Düzenleme

Dünyada giderek yayg n bir kullan m alan na sahip olan
imtiyazlar n verilmesinde uygulanacak ihale usullerine
ili kin düzenleme yap lmas  amaçlanmaktad r. Bu
kapsamda, imtiyaz ihalelerinde AB ve di er ça da
normlara uygunlu un sa lanmas

Maliye Bakanl
Kamu hale Kurumu
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
Hazine Müste arl

2009
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Tablo 5.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 2004/18/AT say  Direktif
COM/2004/0327 say  Ye il
Kitap

Baz  Yat m ve Hizmetlerin
Kamu Kesimi ile Özel Sektör

birli i Modelleri
Çerçevesinde
Gerçekle tirilmesine li kin
Kanun

Altyap  yat mlar n gerçekle tirilmesinde dünyada
yayg n bir kullan m alan na sahip olan Kamu-Özel Sektör

birli i modellerine ili kin düzenleme yap lmas

Kanun kapsam nda, idareler taraf ndan gerçekle tirilecek
baz  yat m ve hizmetlerin özel hukuk sözle meleriyle
gerçek veya tüzel ki ilere kamu-özel i birli i modelleri
çerçevesinde yapt lmas na ili kin usul ve esaslar
düzenlenmektedir. Bu çerçevede gerçekle tirilecek yat m
ve hizmetlerin ihale usulleri ise Kamu hale Kanunu
hükümlerine tabi olacakt r.

Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

6 2004/18/AT say  Direktif Elektronik haleye li kin
Esas ve Usuller Yönetmeli i,
mevcut uygulama
yönetmeliklerindeki
de iklikler (1)

4734 say  Kamu hale Kanununda elektronik ihale
konusunda yap lan düzenlemenin hayata geçirilmesi ile
yap lacak di er de ikliklerin mevcut uygulama
yönetmeliklerine aktar lmas

Kamu hale Kurumu 2008, IV. Çeyrek

7 2004/17/AT say  Direktif Enerji, Su, Ula rma ve
Posta Hizmetleri
Sektörlerinde Faaliyet
Gösteren Kurulu lar n
Al mlar  Hakk nda Kanunu
Uygulama Yönetmeli i (2)

Enerji, su, ula rma ve posta hizmetleri sektörlerinde
faaliyet gösteren kurulu lar n tâbi olacaklar  kamu
ihaleleri kurallar n hayata geçirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

8 2004/18/AT say  Direktif Baz  Yat m ve Hizmetlerin
Yapt lmas çin Verilen
mtiyazlara li kin ikincil

düzenleme (3)

Baz  yat m ve hizmetlerin yapt lmas  için verilen
imtiyazlara ili kin olarak yap lacak ihalelerin hayata
geçirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

(1) Kamu hale Kanununda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 1 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r
(2) Enerji, Su, Ula rma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kurulu lar n Al mlar  Hakk nda Kanunun (Tablo 5.3.1’deki 2 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r
(3) Baz  Yat m ve Hizmetlerin Yapt lmas çin Verilen mtiyazlara li kin yasal düzenlemenin (Tablo 5.3.1’deki 4 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 5.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

9 2004/18/AT say  Direktif Mal Al haleleri
Uygulama Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (4)

Mevzuat zdaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada
görülen aksakl klar n giderilmesi amac yla 4734 ve 4735
say  Kanunlarda yap lacak de iklik ve düzenlemelerin
hayata geçirilmesi, uygulaman n da AB uygulamalar ,
standartlar  ve prensipleri do rultusunda
gerçekle tirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

10 2004/18/AT say  Direktif Hizmet Al haleleri
Uygulama Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (4)

Mevzuat zdaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada
görülen aksakl klar n giderilmesi amac yla 4734 ve 4735
say  Kanunlarda yap lacak de iklik ve düzenlemelerin
hayata geçirilmesi, uygulaman n da AB uygulamalar ,
standartlar  ve prensipleri do rultusunda
gerçekle tirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

11 2004/18/AT say  Direktif Yap m leri haleleri
Uygulama Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (4)

Mevzuat zdaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada
görülen aksakl klar n giderilmesi amac yla 4734 ve 4735
say  Kanunlarda yap lacak de iklik ve düzenlemelerin
hayata geçirilmesi, uygulaman n da AB uygulamalar ,
standartlar  ve prensipleri do rultusunda
gerçekle tirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

12 2004/18/AT say  Direktif Dan manl k Hizmeti Al
haleleri Uygulama

Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik (4)

Mevzuat zdaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada
görülen aksakl klar n giderilmesi amac yla 4734 ve 4735
say  Kanunlarda yap lacak de iklik ve düzenlemelerin
hayata geçirilmesi, uygulaman n da AB uygulamalar ,
standartlar  ve prensipleri do rultusunda
gerçekle tirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

(4) Kamu hale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 3 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 5.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

halelere Yönelik Yap lacak
Ba vurular Hakk nda
Yönetmelikte De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik (5)

ikayetlerle ilgili AB mevzuat na uyum çerçevesinde
mevzuat zdaki eksikliklerin giderilmesi ve uygulamada
görülen aksakl klar n giderilmesi amac yla 4734 ve 4735
say  Kanunlarda yap lacak de iklikler ile Enerji, Su,
Ula rma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet
Gösteren Kurulu lar n Al mlar  Hakk nda Kanun
Tasla n yasala mas  halinde bu düzenlemelerin hayata
geçirilmesi, uygulaman n da AB uygulamalar , standartlar
ve prensipleri do rultusunda gerçekle tirilmesi

Kamu hale Kurumu 2009

14 2004/18/AT ve 89/665/AT
ile 2004/17/AT ve 92/13/AT
say  Direktifler

halelere Yönelik Yap lacak
Ba vurular Hakk nda Tebli
(5)

Kamu hale Kanunu, Enerji, Su, Ula rma ve Posta
Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kurulu lar n
Al mlar  Hakk nda Kanun Tasla n yasala mas  halinde
bu kanun ve halelere Yönelik Yap lacak Ba vurular
Hakk nda Yönetmelik Hükümlerinin daha iyi
anla labilmesi ve hak arama özgürlü ünün önündeki
engellerin kald lmas

Kamu hale Kurumu 2009

15 2004/18/AT ve 2004/17/AT
say  Direktifler

Kamu hale Genel Tebli inde
De iklik Yapan Tebli (5)

AB ile mevzuat uyumu çerçevesinde yap lacak
düzenlemelerin uygulay  kurulu lar taraf ndan daha iyi
anla labilmesi ve iyi uygulanabilmesi amac yla Genel
Tebli de düzenleme yap lmas

Kamu hale Kurumu 2009

16 2004/18/AT say  Direktif Baz  Yat m ve Hizmetlerin
Kamu Kesimi ile Özel Sektör

birli i Modelleri
Çerçevesinde
Gerçekle tirilmesine li kin
Kanunun Uygulama
Yönetmeli i (6)

Kamu – özel sektör ortakl klar na ili kin ikincil mevzuat
kar lmas

Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl

2009

(5) Kamu hale Kanununun (Tablo 5.3.1’deki 3 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(6) Baz  Yat m ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör birli i Modelleri Çerçevesinde Geli tirilmesine li kin Kanunun (Tablo 5.3.1’deki 5 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 5.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

17 2004/18/AT say  Direktif
2003/2151 say  Tüzük

Kamu hale Kanunu ve
Kamu hale Sözle meleri
Kanununda De iklik
Yap lmas na li kin Kanun

Yerli istekliler lehine uygulamalar ve AB’nin Ortak hale
Terminolojisi (CPV) kullan  ile ilgili olarak uyum
sa lanmas

Maliye Bakanl
Kamu hale Kurumu

Üyelikle birlikte
(7)

18 2001/78/AT say  Direktif Standart Formlara li kin
Düzenlemelerin AB
Düzenlemeleri ile
Uyumla lmas

AB’ye tam üyeli in gerçekle mesi halinde AB Resmi
Gazetesine gönderilecek olan kamu ihale ilanlar n
yay mlanmas na ili kin standart formlar n alt yap n
olu turulmas , ayr ca yap lacak bu düzenleme ile tam
üyeli e kadar olan süreçte ülke uygulamas nda
birlikteli in sa lanmas , uygulaman n kolayla lmas  ve
bu yolla effafl n sa lanmas  ve rekabetin art lmas

Kamu hale Kurumu Üyelikle birlikte
(7)

(7) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 1 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 5.3.2
No htiyaçlar l

(Kamu hale Kurumu)

1 Yap lacak olan yeni yasal düzenlemelere paralel olarak Kamu hale Kurumu yeniden yap land lmas 2009-2013

2 AB’ye uyumlu hale getirilecek Kamu hale Kanununun uygulanmas na yönelik olarak kamu ihale uzmanlar  için e iticilerin e itimi program 2009-2013

3 Elektronik kamu al mlar n yayg nla lmas  için Elektronik Kamu Al mlar  Platformunun yeniden yap land lmas  ve güçlendirilmesi 2009-2013

4 Elektronik Kamu Al mlar  Platformu kullan lar n e itimi 2009-2013

5 AB’ye uyum çerçevesinde yap lan de ikliklerin özellikle çerçeve anla ma, dinamik al m sistemi, elektronik eksiltme elektronik ihale
uygulamalar  gibi konularda kurum personelinin bilgi birikimini art rmak amac yla Üye Devletlerde e itim ve tecrübe de imine yönelik
çal malar yap lmas

2009-2013

6 AB’ye uyum çerçevesinde yap lan düzenlemelerle getirilen yenilikler ve bunlar n uygulanmas  konusunda payda lar n e itimi. (dinamik al m
sistemi ve di er elektronik ihale uygulamalar  konular nda)

2009-2013

7 mtiyazlar ve Kamu Özel Ortakl  Kanunun uygulanmas na ili kin mevzuat n uygulanmas na yönelik payda lar n e itimi 2009-2013

8 Enerji, Su, Ula rma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kurulu lar n Al mlar  Hakk nda Kanunu uygulanmas na yönelik
Kamu hale Kurumunun ve ilgili kurumlar n kapasitesinin artt lmas

2009-2013

9 ikayetlerin incelenmesi sisteminin etkin uygulanabilmesi için ilgili kurumlar n kapasitesinin artt lmas 2009-2013

10 Kamu al mlar nda standardizasyonun ve etkinli in sa lanmas  amac yla yeterli e ili kin sertifikasyon sistemlerinin olu turulmas 2009-2013
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 5.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Kamu hale Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2010-2012 4.000.000 12.000.000 (8) 16.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2012 1.000.000 3.000.000 (9) 4.000.000

- Dan manl k 2010-2012 200.000 600.000 800.000

- Tercüme 2010-2012 100.000 100.000

- Di er 2010-2012 25.000 75.000 100.000

Toplam 5.325.000 15.675.000 21.000.000

(8) Finansman tablolar nda yer alan yat m rakamlar  elektronik ihale usullerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik olarak yap lacak yat mlar  yans tmaktad r.
(9) mtiyazlar ve kamu özel ortakl ; enerji, su, ula rma ve posta hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu lar n al mlar ; çerçeve anla ma, dinamik al m sistemi, elektronik eksiltme, elektronik ihale
uygulamalar  gibi konularda ilgili di er kamu kurum ve kurulu lar  da kapsayacak e itim faaliyetleri yap lmas  öngörülmektedir.
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Öncelik 5.4 Kamu al  prosedürlerinde elektronik yöntemlerin kullan lmas n te vik edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda öngörülen mevzuat uyumu çal malar  Tablo 5.3.1’de verilmi tir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda öngörülen kurumsal yap lanma tedbiri Tablo 5.3.2’de verilmi tir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda öngörülen finansman ihtiyac  Tablo 5.3.3’te verilmi tir.
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FASIL 6 RKETLER HUKUKU

Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 6.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Türk Ticaret Kanunu (1) AB irketler Hukuku mevzuat n sermaye irketlerine
ili kin k sm na tam uyum sa lanmas , ticari hayat n ve
ticari hayat aktörlerinin ihtiyac  olan hukuki alt yap n
sa lanmas , irketlerimizin uluslararas  rekabet gücünün
art lmas

Adalet Bakanl 2008, IV. Çeyrek

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
say  Direktifler
1606/2002 say  Tüzük Türk Ticaret Kanunun

Yürürlük ve Uygulama ekli
Hakk nda Kanun

Yeni Türk Ticaret Kanununun, yürürlükteki Ticaret
Kanununun yerine geçi i sürecinde uygulamada
olu abilecek sorunlar n giderilmesi

Adalet Bakanl 2008, IV. Çeyrek

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

Ticaret Sicili Tüzü ü’nde
De iklik Yapan Tüzük

Online irket kurulu u, tescil ve ilan yükümlülüklerinin
elektronik ortamda yerine getirilmesi ve elektronik
ortamda eri ime dair idari yap  ve uygulamalar n
belirlenmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008

4 2006/43/AT say  Direktif Ba ms z denetleme
kurulu lar n kurulu  ve
çal ma esaslar  ile denetleme
elemanlar n nitelikleri
hakk nda yönetmelik

Ba ms z denetleme kurulu lar n kurulu  ve çal ma
esaslar  ile denetleme elemanlar n niteliklerinin
belirlenmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008

(1) Türk Ticaret Kanunun yasala mas n ard ndan Strateji Belgesi ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsam nda ikincil düzenlemeler yay mlanacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 6.1.2
No htiyaçlar l

(Adalet Bakanl )

1 Türk Ticaret Kanunu Tasar n yasala mas  müteakiben kanunu uygulayacak olan hakimlere ve Sanayi ve Ticaret Bakanl  personeline
yeni kanunun uygulanmas  ve AB irketler hukuku hakk nda e itim verilmesi

2008-2013

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

2 Sanayi ve Ticaret Bakanl  ve sicil te kilatlar n teknolojik altyap n geli tirilerek, gerekli donan m ve yaz m program  ihtiyac n
kar lanmas

2008-2009

3 Online sicil i lemleri uygulamalar  konusunda Bakanl k ve sicil personeli ile irketlere yönelik e itim programlar  düzenlenmesi 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 6.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2013 1.070.000 500.000 1.570.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 1.070.000 500.000 1.570.000
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Tablo 6.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Bakanl k ve sicil te kilatlar n teknolojik altyap n
geli tirilmesi için gereken donan m ve yaz m ihtiyac

2010-2013 1.000.000 1.000.000 2.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Online sicil i lemleri uygulamalar  konusunda e itim 2010-2013 1.000.000 1.000.000 2.000.000

- Dan manl k

- Tercüme

Online sicil i lemleri uygulamalar  konusunda
tercüme

2010-2013 50.000 50.000

- Di er

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

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 6.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Türkiye Muhasebe
Standartlar  Kurulu Kanunu

Kanun tasar , Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulunun
idari kapasitesinin güçlendirilmesi

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 1606/2002 say  Tüzük ve
1725/2003 say  Tüzük

Türk Muhasebe Standartlar  /
Türki Finansal Raporlama
Standartlar  Hakk ndaki
Tebli lerde De iklik
Yap lmas na li kin Tebli

Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar nda 2008
nda yap lan de ikliklere paralel olarak, AB’nin

1606/2002 say  Tüzü üne uyum sa lamak amac yla
de iklik tebli leri yay mlanmas

Türk Muhasebe
Standartlar  Kurulu

2008, IV. Çeyrek

3 78/660/AET say  Direktif Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli ini esas alan
yeni bir tebli

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i esas al narak
Dördüncü Direktife uyum sa lamak amac yla yeni bir
tebli  yay mlanmas

Türk Muhasebe
Standartlar  Kurulu

2009

4 78/660/AET say  Direktif Sermaye Piyasas nda Mali
Tablo ve Raporlara li kin
lke ve Kurallar Hakk nda

Tebli de De iklik

Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu’nun (TMSK) konu
ile ilgili düzenlemelerinden sonra, SPK taraf ndan
yap lacak düzenleme ile TMSK düzenlemelerine uyumlu
olarak halka aç k irketler için y ll k mali tablolar n AB
düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2010

5 83/349/AET say  Direktif Konsolide Mali Tablolara
ili kin yeni bir tebli

Yedinci Direktife uyum sa lamak amac yla yeni bir tebli
yay mlanmas

Türk Muhasebe
Standartlar  Kurulu

2009

6 83/349/AT say  Direktif Konsolide Finansal
Tablolar n Olu turulmas na
Yönelik Tebli

Konsolide finansal tablolar n olu turulmas na ili kin
kurallar n tespiti

Hazine Müste arl  2008, IV. Çeyrek
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Tablo 6.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

7 83/349/AT say  Direktif Konsolide Finansal
Tablolar n Olu turulmas na
Yönelik Tebli ’de De iklik
Öngören Tebli

Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu’nun (TMSK) konu
ile ilgili düzenlemelerinden sonra, Hazine Müste arl
taraf ndan yap lacak düzenleme ile TMSK düzenlemelere
uyumlu Konsolide finansal tablolar n olu turulmas na
yönelik kurallar revize edilmesi

Hazine Müste arl 2010

8 83/349/AET say  Direktif Bankalar n Konsolide
Finansal Tablolar n
Düzenlenmesine li kin
Tebli de De iklik

Kredi kurulu u ya da finansal kurulu  niteli i ta mayan
ba  ortakl klar n bankalar n konsolide finansal
tablolar na dahil edilmesi

Bankac k
Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

2010

9 83/349/AET say  Direktif Sermaye Piyasas nda
Konsolide Mali Tablolara ve

tiraklerin
Muhasebele tirilmesine
li kin Usul ve Esaslar

Hakk nda Tebli de
De iklik

Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu’nun (TMSK) konu
ile ilgili düzenlemelerinden sonra, SPK taraf ndan
yap lacak düzenleme ile TMSK düzenlemelere uyumlu
olarak halka aç k irketler için konsolide mali tablolar n
AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2010

10 2006/43/AT say  Direktif Türkiye Denetim Standartlar
ve Kamu Gözetimi Kurumu
Kanunu (2)

Ba ms z denetimde uygulama birli ini, gerekli güveni ve
kaliteyi sa lamak amac yla, denetim standartlar
belirlemek, ba ms z denetim kurulu lar  yetkilendirmek
ve bunlar n faaliyetlerini denetlemek ve ba ms z denetim
alan nda kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Türkiye
Denetim Standartlar  ve Kamu Gözetimi Kurumunun
kurulmas

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

(2) Türkiye Denetim Standartlar  ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunun yasala mas n ard ndan Strateji Belgesi ve Müzakere Pozisyon Belgesi kapsam nda ikincil düzenlemeler yay mlanacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 6.2.2
No htiyaçlar l

(Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu)

1 TMSK’da görev yapacak yeni uzman yard mc lar n al nmas 2008

2 TMSK personelinin Uluslararas  Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar  konusunda e itilmesi 2008

3 Kurul taraf ndan kullan lmakta olan yerin kapasitesinin art lmas 2009

4 Dan man ihtiyac n kar lanmas 2009-2013

5 Uyum sa lanmas  amac yla Kurul uzmanlar n e itilmesi ve dan manl k hizmeti al nmas 2009-2013

(Sermaye Piyasas  Kurulu)

6 Mevzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geli tirilmesine ili kin proje faaliyetlerinin tamamlanmas (3) 2009-2011

(3) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Sermaye Piyasas  Kurulunun Güçlendirilmesi - TR 08.02.07” konulu projenin irketler hukuku alan ndaki bile enleri kapsam ndaki
faaliyetlere de inilmekte olup, projenin ilgili bile enlerine ili kin finansman ihtiyac na Tablo 6.2.3.2’de yer verilmektedir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 6.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 300.000 300.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2008 150.000 150.000

- E itim 2010-2013 200.000 150.000 350.000

- Dan manl k 2010-2013 100.000 335.000 435.000

- Tercüme 2010-2013 150.000 150.000

- Di er

Toplam 900.000 485.000 1.385.000

Tablo 6.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Sermaye Piyasas  Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2011 2.398 45.558 - 47.956

- Dan manl k 2009-2011 12.598 239.358 - 251.956

- Tercüme 2009-2011 1.605 30.489 - 32.094

- Di er

Toplam 16.601 315.405 332.006
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Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülü ünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel ki ilikler ve konsolide mali tablolar hakk nda, bunlar
kamuya aç k hale getirmek üzere irketler taraf ndan dosyalanmas  için gereken genel artlar n kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 6.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Sermaye Piyasas  Kanunu (4) Türk Ticaret Kanunu’nun kabulünden sonra yap lacak
de iklik ile AB irketler Hukuku mevzuat na halka aç k
irketler için uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, IV. Çeyrek
(5)

2 77/91/AET say  Direktif Kay tl  Sermaye Sistemine
li kin Esaslar Tebli inde

De iklik

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanunu’nun
kabulünden sonra halka aç k irketler için kay tl  sermaye
sisteminin AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

3 78/855/AET say  Direktif Birle me lemlerine li kin
Esaslar Tebli inde De iklik

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanunu’nun
kabulünden sonra halka aç k irketler için birle me

lemlerinin AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

4 82/891/AET say  Direktif Hisse Senetlerinin Kurul
Kayd na Al nmas na ve
Sat na li kin Esaslar
Tebli inde De iklik

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanunu’nun
kabulünden sonra halka aç k irketler için bölünme

leminin AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Halka Aç k Anonim
Ortakl klar n Genel
Kurullar nda Vekaleten Oy
Kullanma ve Ça  Yoluyla
Hisse Senedi Toplanmas na
ili kin Esaslar Tebli inde
De iklik

Sermaye Piyasas  Kanunu de ikli inden sonra halka
aç k irketler için ça  yoluyla hisse senedi toplama

lemlerinin AB mevzuat  ile uyumlu hale getirilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanunu
de ikli inden sonra halka aç k irketlerin genel
kurullar nda uyulacak esaslar n AB mevzuat  ile uyumlu
hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

(4) “Öncelik 9.2 Hem bankac k sektöründe hem de bankac k d  mali sektörde ihtiyati ve denetime ili kin standartlar n güçlendirilmesi. Sigortac k ve bireysel emeklilik sektörlerinde ba ms z bir düzenleyici ve
denetleyici otoritenin kurulmas ” alt nda da yer almaktad r.
(5) Kanun Tasar n Ba bakanl a iletilmesi planlanan tarihi ifade etmektedir.
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Tablo 6.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 2007/36/AT say  Direktif Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun 1527 say
Maddesinin uygulanmas na
ili kin Tebli

Hisse senetleri borsada i lem gören irketler için zorunlu
hale gelecek olan Elektronik ortamda genel kurula kat m
prosedürlerine ili kin yönetmelik haz rlanmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008

7 Ba ms z Yöneticiler ve
Yöneticilerin Ücretlerine
li kin Komisyon Tavsiye

Kararlar

SPK Kurumsal Yönetim
lkelerinde De iklik

SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin piyasa artlar  da
gözetilerek AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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FASIL 7 F KR  MÜLK YET HUKUKU

Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu
kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi

Fikri Mülkiyet Hukuku fasl  müzakere aç  kriteri do rultusunda talep edilen fikri mülkiyet haklar na ili kin AB müktesebat n uygulanmas na yönelik Eylem Plan  24
Ocak 2008 tarihinde Avrupa Komisyonuna resmi olarak iletilmi tir. Söz konusu Eylem Plan nda da at fta bulunulan “Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar  Koordinasyon Kurulu”,
“Fikri Mülkiyet Haklar  Teknik Komitesi” ve “S nai Mülkiyet Haklar  Teknik Komitesi, fikri mülkiyet haklar n uygulanmas ndan sorumlu bütün kurumlar aras nda
koordinasyonun güçlendirilmesini sa layacakt r.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 7.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

4458 say  Gümrük
Kanununun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanun (1)

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili inin
artt lmas , ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullan m
izninin verilmesinde gümrük idaresinin yetkilendirilmesi,
gümrük kontrollerinin, esas itibariyle risklerin tespiti ve
risk derecesinin ölçülmesi suretiyle ve bilgisayar veri

leme tekniklerini kullanan risk analizi esas al narak
yap lmas ; Müste arl n risk yönetimi çerçevesini
olu turmas  ve risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanlar
belirlemesi, serbest bölgelerin s rlar n ve giri  ç
noktalar n belirlenmesi hususunda gümrük mevzuat nda
bulunan bo lu un giderilmesi

Gümrük
Müste arl

2008, III. Çeyrek

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

Gümrük Yönetmeli inin
De tirilmesine li kin
Yönetmelik (2)

Gümrük faaliyetlerinde etkinli in ve verimlili inin
artt lmas

Gümrük
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

(1) “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kurallar  olmak üzere, serbest bölgeler mevzuat n AB müktesebat  ile uyumlu hale getirilmesi”, “Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve sahtecilik ba ta olmak
üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift kullan ml  mallar ve
teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n tamamlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
(2) “Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve sahtecilik ba ta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam
ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift kullan ml  mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n tamamlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 7.1.2
No htiyaçlar l

(Adalet Bakanl )

1 Birden fazla çocuk mahkemesi bulunan yerlerde belli numaral  çocuk mahkemesinin çocuklar taraf ndan vaki FSH ihlalinden kaynaklanan
suçlara bakmakla özel olarak görevlendirilmesi

2008

2 Fikri mülkiyet haklar  ile ilgili bir y ll k toplam soru turma say  500’den fazla olan yerlerde, fikri mülkiyet haklar  ile ilgili soru turmalar
yürütmekle görevli bir savc k bürosu olu turulmas . Ayr  bir büro olu turulmas  gerektirecek kadar i  yo unlu u olmamas  halinde, fikri
mülkiyet haklar  soru turmalar  yürütme görevinin mevcut bürolardan birisine veya belirli Cumhuriyet savc lar na verilmesinin sa lanmas

2008

3 “Fikri ve S nai Haklar Yarg sti are Grubu” olu turulmas 2008

4 Fikri ve S nai Haklar htisas Mahkemeleri ve ilgili di er kurum ve kurulu lar aras nda elektronik veri al veri  a  olu turulmas 2009

(Gümrük Müste arl ) (3)

5 Fikri mülkiyet haklar n korunmas na yönelik gümrük uygulamalar n merkezile tirilmesi ve gümrük idarelerince eri im sa lanabilecek bir
bilgisayar veri taban n olu turulmas

2008

6 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulmas 2008

7 Bölgesel risk birimleri kurulmas (4) 2010-2013

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

8 Türk Polisinin fikri ve s naî mülkiyet haklar  uygulamalar nda idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi, yarg , gümrük ve di er ilgili
kurumlar ve sivil toplum kurulu lar yla aras ndaki i birli inin artt lmas na yönelik AB E le tirme Projesi kapsam nda e itim, i birli i
seminerleri ve grup çal malar n yap lmas (5)

2008

(3) Bu kurumsal yap lanma tedbirlerine ili kin finansman ihtiyac  29 No’lu Gümrük Birli i fasl  alt nda Tablo 29.2.3’te verilmektedir.
(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 Y  Program na çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(5) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Polisinin Fikir ve S nai Mülkiyet Haklar  Uygulamalar nda Desteklenmesi TR06IBJH05” konulu e le tirme projesi kapsam nda finanse
edilmektedir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 7.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Hakimlerin ve haz rl k soru turmalar  yürüten
Cumhuriyet savc lar n e itimi (6)

2008-2011 120.000 120.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

“Fikri ve S nai Haklar Yarg sti are Grubu”
olu turulmas

2008 6.500 6.500

Toplam 126.500 126.500

(6) 2008-2011 y llar nda her sene için ulusal bütçeden katk  30.000 Avro’dur.
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Tablo 7.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü)) (7)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Türk Polisinin teknik kapasitesinin artt lmas na
yönelik teknik malzeme al

2008 177.500 532.500 710.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

iticilerin e itimi, uzmanl k e itimleri,
bilinçlendirme ve i birli i seminerleri, çal ma
ziyaretleri

2008-2009 100.000 530.000 630.000

- Dan manl k

Yerle ik e le tirme dan man  ile AB Üye Devlet
uzmanlar

2008-2009 196.000 196.000

- Tercüme

Tercüman ve e itim materyallerinin çevirisi 2008-2009 50.000 50.000

- Di er

Yerle ik e le tirme dan man  asistan 2008-2009 24.000 24.000

Toplam 277.500 1.332.500 1.610.000

(7) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Polisinin Fikir ve S nai Mülkiyet Haklar  Uygulamalar nda Desteklenmesi TR06IBJH05” konulu e le tirme projesi kapsam nda finanse
edilmektedir.
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Öncelik 7.2 Özellikle ticari marka taklitleri ve korsanl k konular n ele al nmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu kapsamda uyum sa lanacak temel AB mevzuat  2004/48/AT say  Direktif olup, bu direktife uyuma amac yla yap lmas  gereken düzenlemeler “Öncelik 7.3 Uyum
çal malar na devam edilmesi ve fikri mülkiyet haklar n etkin olarak uygulanmas n temini” alt nda verilmi tir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 7.2.2
No htiyaçlar l

(Kültür ve Turizm Bakanl )

1 Fikri Haklar n takibi ve korunmas  sa lamak amac yla ortak bir veri taban  olu turulmas  ve bu kapsamda 15 teknik personel istihdam
edilmesi

2008

2 81 l Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde fikri haklara ili kin görev yapan personele bandrol ve sertifika uygulamas  ile korsanla mücadele
konular nda e itim semineri düzenlenmesi

2008

3 Korsanl kla mücadeleye yönelik spot filmler yapt lmas 2008

(Türk Patent Enstitüsü)

4 TPE’nin idari kapasitesinin artt lmas 2008-2009

5 naî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin artt lmas  (sürekli) 2008

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

6 Özellikle korsan ve taklitçili in yo un olarak ya and  illerimizde fikri ve s naî mülkiyet haklar  ihlalleri konusunda asayi ten sorumlu
birimlerde görevli amir ve memur s  personele yönelik birer günlük bilinçlendirme e itimi verilmesi

2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 7.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Kültür ve Turizm Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

15 teknik personel al nmas 2009 135.000 135.000

- E itim

l Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden toplam 162
personel için 3 günlük e itim semineri

2008 55.250 55.250

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Ortak veri taban  için yaz m, veri transferi, lisans,
donan m

2008 800.000 800.000

Korsanl kla mücadele amaçl  spot filmler
yapt lmas

2008 37.500 37.500

Toplam 1.027.750 1.027.750
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Tablo 7.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Türk Patent Enstitüsü) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

4 yeni memur al nmas 2008 25.000 25.000

- E itim

nai haklar n uygulanmas  ve infaz  alan nda
çal ma ziyaretleri, seminerler ve çal taylara kat m
(8)

2008 16.000 94.000 110.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

nai haklar n uygulanmas n iyile tirilmesi (9) 2008-2009 60.000 1.200.000 1.260.000

nai haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal
bilinçlendirme konferanslar  ve etkinlikler (10)

2008 970.000 970.000

Toplam 1.071.000 1294.000 1.365.000

(8) Fikri mülkiyet haklar na ili kin AB müktesebat n uygulanmas na yönelik eylem plan nda ayr nt  olarak verilmi tir.
(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “S nai haklar n uygulanmas  ve yürütülmesinin iyile tirilmesi için Türkiye’nin desteklenmesi - TR0702.14” konulu proje kapsam nda finanse
edilmektedir. Bu rakam projenin toplam bütçesidir.
(10) Bu rakamlar Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi lem Dairesi’nin 2008 y  toplam tan m ve bilinçlendirme bütçesidir. KOB önceli ine münhas r bütçelendirme gösterilememektedir.
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Tablo 7.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 30.000 30.000

- Dan manl k

- Tercüme 2009 6.000 6.000

- Di er

Toplam 36.000 36.000
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Öncelik 7.3 Uyum çal malar na devam edilmesi ve fikri mülkiyet haklar n etkin olarak uygulanmas n temini

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 7.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Patent ve Faydal  Model
Kanunu

Patent mevzuat n AB ile uyum düzeyinin art lmas
ve KHK ile düzenlenmi  olan patent ve faydal  model
konusunun yasa ile düzenlenmesi

Bu çerçevede, biyoteknolojik çal malara dayanan
bulu lar n etkin bir ekilde korunmas  ve patentli
farmasötik ürünlerin üretimine ili kin zorunlu lisans
verilmesine yönelik düzenleme yap lmas  sa lanacakt r.
Ayr ca, hukuki ba vuru yollar  ve hukuki yapt mlara
ili kin hükümlerin AB mevzuat  ile uyumla lmas

Türk Patent
Enstitüsü
Adalet Bakanl

2008, III. Çeyrek

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

Markalar Kanunu Marka mevzuat n AB ile uyum düzeyinin art lmas
ve KHK ile düzenlenmi  olan marka konusunun yasa ile
düzenlenmesi

Ayr ca, hukuki ba vuru yollar  ve hukuki yapt mlara
ili kin hükümlerin AB mevzuat  ile uyumla lmas

Türk Patent
Enstitüsü
Adalet Bakanl

2008, III. Çeyrek

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

Endüstriyel Tasar mlar n
Korunmas  Hakk nda Kanun

Tasar m mevzuat n AB ile uyum düzeyinin art lmas
ve KHK ile düzenlenmi  olan tasar m konusunun yasa ile
düzenlenmesi

Ayr ca, hukuki ba vuru yollar  ve hukuki yapt mlara
ili kin hükümlerin AB mevzuat  ile uyumla lmas

Türk Patent
Enstitüsü
Adalet Bakanl

2008, III. Çeyrek

4 2004/48/AT say  Direktif 5147 say  Entegre Devre
Topo rafyalar n
Korunmas  Hakk nda
Kanunda De iklik
Yap lmas na li kin Kanun

Hukuki ba vuru yollar  ve hukuki yapt mlara ili kin
hükümlerin AB mevzuat  ile uyumla lmas

Türk Patent
Enstitüsü
Adalet Bakanl

2008, III. Çeyrek
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Tablo 7.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 Türk Patent Kurumunun
Kurulmas na Dair Kanun

TPE’nin etkinli inin ve kurumsal kapasitesinin artt lmas
hedeflenmektedir. Ayr ca uzmanlar n, vekillerin ve özel
sektörün üniversite ve AR-GE kurumlar  ortakl  ile

itimine yönelik S nai Mülkiyet Akademisi kurulmas

Türk Patent
Enstitüsü

2008, III. Çeyrek

6 Eser Sahipleri ve Ba lant
Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonlar
Hakk nda Tüzükte de iklik

Tüm ilgili meslek birliklerinin tek bir çat  alt nda ortak
hareket etmelerine imkan tan nmas

Türk Patent
Enstitüsü

2008, III. Çeyrek

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
say  Direktifler

5846 say  Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanun

5846 say  Kanunun AB müktesebat  ile tam uyumun
sa lanmas

Kültür ve Turizm
Bakanl
Adalet Bakanl

2009

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

Patent ve Faydal  Model
Kanununun Uygulama

eklini Gösterir Yönetmelik
(11)

Patent ve Faydal  Model Kanununun uygulamas
konusunda detaylara ili kin hükümlerin düzenlenmesi

Türk Patent
Enstitüsü

2008, IV. Çeyrek

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

Markalar Kanununun
Uygulama eklini Gösterir
Yönetmelik (12)

Markalar Kanununda belirtilen marka tescil ba vurusunun
yeri, zaman  ve ba vuru evrak n düzenlenmesi ile
markalarla ilgili di er i lemlerde uyulacak usul ve
esaslar n belirlenmesi

Marka tesciline uygun markalara belge verilerek
korunmalar na ili kin esaslar , kurallar  ve artlar
kapsamaktad r.

Türk Patent
Enstitüsü

2008, IV. Çeyrek

(11) Patent ve Faydal  Model Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(12) Markalar Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 7.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

10 98/71/AT say  Direktif Tasar mlar n Korunmas
Hakk nda Kanunun
Uygulama eklini Gösterir
Yönetmelik (13)

Tasar mlar n Korunmas  Hakk nda Kanunun uygulamas
konusunda detaylara ili kin hükümlerin düzenlenmesi

Türk Patent
Enstitüsü

2008, IV. Çeyrek

11 2006/115/AT say  Direktif Fikir ve Sanat Eserlerinin
Kiralanmas  ve Ödünç
Verilmesi Hakk nda
Yönetmelik

Eser sahiplerine eserlerini kiralama ve ödünç verme
konusunda tan nm  münhas r hakk n uygulanmas na
ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Kültür ve Turizm
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

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
say  Direktifler

5846 say  Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanunun uygulamas na
yönelik Yönetmelikler (14)

5846 say  Kanunda de iklik yapan maddelerin
uygulamas na yönelik hususlar n düzenlenmesi

Kültür ve Turizm
Bakanl

2009

(13) Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas  Hakk nda Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(14) 5846 say  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 7.3.2
No htiyaçlar l

(Kültür ve Turizm Bakanl  (Telif Haklar  ve Sinema Müdürlü ü))

1 Fikri mülkiyet haklar n etkin olarak uygulanmas n temini amac yla Kültür ve Turizm Bakanl  bünyesinde faaliyet gösteren Telif Haklar
ve Sinema Genel Müdürlü ünün yeniden yap land lmas

2008

3 Meslek Birlikleri aras nda koordinasyon ve i birli ini geli tirici sistemler olu turmas 2008

4 Meslek Birliklerinin denetimini düzenli hale getirilmesi 2008

5 5846 say  Kanun’un 44. Maddesinin 2 f kras  kapsam nda toplanan bedelin belli bir oran n meslek birliklerine etkin ve adil bir ekilde
da n sa lanmas  amac yla meslek birlikleri ile Kültür ve Turizm Bakanl n alt yap lar n güçlendirilmesi

2009

6 Fikri Mülkiyet Haklar  Teknik Komitesinin faaliyetlerinin sürdürülmesi (düzenli olarak üçer ayl k dönemlerde) 2008 ve sonras

(Türk Patent Enstitüsü)

7 nai Mülkiyet Haklar  Teknik Komitesinin kurularak faaliyetlerinin sürdürülmesi (sürekli) 2008 ve sonras

8 Türk Patent Enstitüsünün idari kapasitesinin art lmas 2009-2011

9 naî haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal bilinç seviyesinin artt lmas  (sürekli) 2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 7.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Türk Patent Enstitüsü) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

62 yeni uzman ve 38 idari personel al nmas (15) 2009-2011 3.816.000 3.816.000

- E itim

nai haklar n uygulanmas  alan nda çal ma
ziyaretleri, seminerler ve çal taylara kat m

2009-2011 162.000 243.000 405.000

- Dan manl k

nai haklar alan nda Türk mahkemelerinin içtihat
kararlar n derlenmesi

2009-2011 150.000 150.000

- Tercüme

- Di er

nai haklar ve ihlalleri konusunda toplumsal
bilinçlendirme konferanslar  ve etkinlikler (16)

2009-2011 3.200.000 3.200.000

Toplam 7.178.000 393.000 7.571.000

(15) Türk Patent Kurumunun Kurulmas na Dair Kanun, personel ihtiyaçlar n temin edilmesine yönelik ön art olarak ç kart lmak durumundad r.
(16) Bu rakam Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi lem Dairesi’nin 2009–2011 y llar  toplam tan m ve bilinçlendirme bütçesidir. KOB önceli ine münhas r bütçelendirme gösterilememektedir.
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FASIL 8 REKABET POL KASI

Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir devlet yard mlar  kanununun kabul edilmesi ve mevcut effafl k taahhütlerini yerine getirebilecek,
levsel olarak ba ms z bir devlet yard mlar  izleme otoritesinin olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 8.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 AT Anla mas n 87-89.
maddeleri,
659/1999 say  Tüzük

Devlet Yard mlar  Kanunu (1) Devlet yard mlar , uygulamalar n izlenmesi ve
denetlenmesi sisteminin olu turulmas

Rekabet Kurumu 2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 8.1.2
No htiyaçlar l

(Rekabet Kurumu)

1 Rekabet Kurumu bünyesinde devlet yard mlar  ile ilgili kapasite geli tirmesi 2008, IV. Çeyrek

(1) “Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yard mlar  alan nda effafl n sa lanmas . Yürürlükteki tüm yard m planlar n Toplulu a bildirilmesi ve verilmesi öngörülen herhangi bir münferit
yard n önceden Toplulu a bildirilmesi” alt nda da yer almaktad r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 8.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Rekabet Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Üye Devletlere çal ma ziyareti 2009-2010 30.000 30.000

- Dan mal k

Devlet yard mlar  ile ilgili kapasite geli tirilmesi,
devlet yard  veren kurum ve kurulu lara e itim
verilebilmesine yönelik dan manl k hizmeti

2010-2012 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 1.030.000 1.030.000
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Öncelik 8.2 Ulusal çelik sektörü yeniden yap lanma program n AB gerekliliklerine uygun olarak tamamlanmas  ve kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 8.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Türkiye – AKÇT Serbest
Ticaret Antla mas

Demir – Çelik Sektörü
Ulusal Yeniden
Yap land rma Program

2001 y ndan itibaren demir-çelik sektörüne sa lanan
devlet yard mlar n Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret
Anla mas ndan kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun
hale getirilmesi ve önümüzdeki dönemde de sektöre
AB’ye uyumlu devlet yard  verilebilmesi

 Ticaret
Müste arl
Sanayi ve Ticaret
Bakanl
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
Hazine Müste arl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 8.3 Devlet yard mlar  alan nda ikincil mevzuat n uyumla lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 8.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 659/1999, 794/2004,
1998/2006, 68/2001,
70/2001, 1407/2002 ve
2204/2002 say  Tüzükler
2001/C 37/03 ve 2006/C
194/02 say  Komisyon

lavuzlar
98/C384/03, 98/C39/02 ve
2000/C 71/07 say
Komisyon Duyurular
97/C 209/03, 97/C281/03,
2002/C043/04,
2001/C320/04, 2002/C70/05
ve 2004/C244/02 say
Komisyon Bildirimleri
80/723/AET say
Komisyon Direktifi
2003/C 317/06,
2006/C323/01 ve
2005/C297/04 say
Topluluk Çerçeve Belgeleri

Devlet Yard mlar n
Denetlenmesi ile ilgili kincil
Mevzuat (2)

Devlet yard mlar  izleme ve denetleme mekanizmas n
levsel hale getirilmesi için, Devlet Yard mlar  Kanunu

Tasar  Tasla n yasala mas  müteakip Bölgesel,
KOB , Çevre, Ar-Ge, stihdam, E itim vs. gibi yard m
alanlar na yönelik olarak yakla k 25 – 30 adet ikincil
mevzuat n ç kar lmas

Rekabet Kurumu 2009-2011

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda öngörülen kurumsal yap lanma tedbiri Tablo 8.1.2’de verilmi tir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda öngörülen finansman ihtiyac  Tablo 8.1.3’te verilmi tir.

(2) Devlet Yard mlar  Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Öncelik 8.4 Mevcut ikili taahhütlerle uyumlu olarak devlet yard mlar  alan nda effafl n sa lanmas . Yürürlükteki tüm yard m
planlar  hakk nda Toplulu un bilgilendirilmesi ve verilmesi öngörülen herhangi bir münferit yard n önceden Toplulu a bildirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 8.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 AT Anla mas n 87 – 89.
maddeleri,
659/1999 say  Tüzük

Devlet Yard mlar  Kanunu (3) Devlet yard mlar , uygulamalar n izlenmesi ve
denetlenmesi sisteminin olu turulmas

Rekabet Kurumu 2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda öngörülen kurumsal yap lanma tedbiri Tablo 8.1.2’de verilmi tir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda öngörülen finansman ihtiyac  Tablo 8.1.3’te verilmi tir.

(3) “Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir devlet yard mlar  kanununun kabul edilmesi ve mevcut effafl k taahhütlerini yerine getirebilecek, i levsel olarak ba ms z bir devlet yard mlar  izleme otoritesinin olu turulmas ”
alt nda da yer almaktad r.
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FASIL 9 MAL  H ZMETLER

Öncelik 9.1 Kredi kurumlar  ve yat m irketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili di er direktiflere (mevduat garanti program ,
toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesaplar ) uyumun sa lanmas na devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 9.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 78/473/AET say  Direktif Mü terek Sigortalara li kin
Uygulama Esaslar  Tebli i

Mü terek sigortaya ili kin hususlar n düzenlenmesi Hazine Müste arl  2008, IV. Çeyrek

2 87/344/AET say  Direktif Sigorta ve Reasürans
irketlerinin Kurulu  ve

Çal ma Esaslar
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na li kin
Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans irketlerinin Kurulu  ve Çal ma
Esaslar  Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na li kin
Yönetmelik kapsam nda Hukuksal Koruma Sigortas
Bran nda faaliyet gösteren sigorta irketlerinin söz
konusu sigortaya ili kin olarak 87/344/AET say
direktifte öngörülen yap lanmaya sahip olmalar n temin
edilmesi

Hazine Müste arl  2008, IV. Çeyrek

3 84/641/AET say  Direktif Seyahat Araç Destek
Sigortas  Uygulama Esaslar
Tebli i

Seyahat Araç Destek Sigortas n kurallar n tespit
edilmesi

Hazine Müste arl  2008, IV. Çeyrek

4 2003/41/AET say  Direktif Munzam Vak f ve Sand klar
ile Sair Kurulu lardaki
Emeklilik Planlar n
Aktüeryal Denetim Esaslar
Hakk nda Yönetmelik

Munzam vak f ve sand klar ile çe itli kurulu larda
emeklilik hizmeti veren i yeri bazl  emeklilik planlar n
aktüeryal denetimine ili kin esaslar n belirlenmesine
ili kin düzenlemelerin yap lmas

Hazine Müste arl 2009
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Tablo 9.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 84/5/AET Say  Direktif Önemli bedeni hasara yol
açan trafik kazalar ndan
do an maddi hasarlar n da
Güvence Hesab nca
kar lanmas na ili kin
Bakanlar Kurulu Karar

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas na ili kin olarak Güvence Hesab n geleneksel
ödemeleri aras na, önemli bedeni hasara yol açan trafik
kazalar ndan do an maddi hasarlar n da dahil edilmesi

Hazine Müste arl 2011 sonras
(1)

6 72/166/AET Say  Direktif  Karayollar  Trafik
Kanununda De iklik
Yap lmas na li kin Tasar

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas nda ülke s rlar zda düzenli sigorta
kontrolünün kald larak denetimin esnekle tirilmesi

Hazine Müste arl 2011 sonras
(2)

7 84/5/AET say  Direktif Karayollar  Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas nda Tarife
Uygulama Esaslar  Hakk nda
Yönetmelik

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas nda asgari teminatlar n art lmas

Hazine Müste arl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
de erlendirilecektir.

(3)

8 2000/26/AT say  Direktif Karayolu Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas nda Baz
Kurumlar n hdas  Hakk nda
Yönetmelik

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas nda Avrupa Birli i’nde mevcut kurumlar n
Türkiye’de de kurulabilmesi için ülkemiz mevzuat na
aktar lmas

Hazine Müste arl 2011 sonras
(4)

(1) Mevcut uygulamada Güvence Hesab n geleneksel fonksiyonlar  kapsam nda sadece bedeni zararlar kar lanmaktad r. E yaya gelen zararlar n da kar lanmas  Hesab n as l kurulu  gayesi olan bedeni zararlar n
tazmini için yeterli fonun tahsis edilememesine neden olabilecektir.
(2) Avrupa Birli i’nde mal, hizmet ve ki ilerin serbest dola  ba lam nda ülke s rlar nda yap lan düzenli sigorta kontrolünün kald lmas  uygulamas  ancak Birli e kat m sürecinde mümkündür. Zira direktiflerle
kurulan sistem uyar nca sigorta teminat  kapsam na ancak Üye Devletlerde yap lan seyahatler ve Üye Devlet vatanda lar  dahildir. Birli e üye olunmadan di er bir ifadeyle teminat kapsam na ülkemiz dahil olmadan

r kontrollerinin kald lmas  ülkeye sigortas z giri lere neden olacakt r.
(3) Sigorta sözle mesinde asgari teminat tutarlar n üyelik süreciyle uyumlu olarak tedricen art lmas  sigortac k sektörünün ko ullar n bir gere idir. Zira direktifler ile öngörülen sistem ile ülkemiz asgari teminatlar
aras nda ihmal edilemeyecek düzeyde fark bulunmakta olup zorunlu olarak teminat sunan sektörün Birlikte geçerli teminatlar  aniden uygulamas  mümkün de ildir.
(4) Avrupa Birli i’nde mal, hizmet ve ki ilerin serbest dola  ba lam nda ma dur ziyaretçilerin daha kolay teminat sa lamalar  için getirilen sistemin ön art  Birli e entegre olmakt r. Zira sistem üye devlet kurumlar
aras nda hasar tedviri ve tasfiyesi ba lam nda uluslararas  i birli i ve kar kl k gerektirmektedir. Aksi takdirde ülkemizden Avrupa Birli ine seyahat eden ki ilerin haklar  korumak için ülkemizde tazminat
kurumlar  ve hasar temsilcili i kurulsa bile bu müesseselerin üye devletler nezdinde tan rl  olmayacakt r.
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Tablo 9.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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 say
Direktifler

Sigortac k Kanununda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun (5)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas

Hazine Müste arl (6)

10 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,87/334/AET
say  Direktifler

Sigorta ve Reasürans
irketlerinin Kurulu  ve

Çal ma Esaslar
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na li kin
Yönetmelik (5)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas

Hazine Müste arl (6)

11 2002/83/AT, 73/239/AET,
73/240/AET, 88/357/AET,
90/618/AET, 92/49/AET,
95/26/AT, 2000/64/AT say
Direktifler

Yabanc  Sigorta irketlerinin
Türkiye’deki Faaliyetlerine
li kin Bakanlar Kurulu

Karar (5)

AB pasaportu ve men e ülke denetimi gibi kurallara uyum
sa lanmas (7)

Hazine Müste arl (6)

(5) “Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(6) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
(7) AB Pasaportu ilkesinin kabulüne ili kin olarak ulusal mevzuat zda gerekli de ikliklerin h zla yap labilmesini teminen 5684 say  Sigortac k Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, yabanc  sigorta irketlerinin
Türkiye’deki faaliyetlerine ili kin kurallar n Bakanlar Kurulu Karar  ile belirlenmesi için gerekli yetki devri sa lanm r.
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Tablo 9.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

5411 say  Bankac k
Kanununda de iklik
yap lmas

Kanunun genel amac  olan finansal piyasalardaki güven
ve istikrar n sa lanmas , kredi sisteminin etkin bir ekilde
çal mas  ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunmas

Tasarruf Mevduat
Sigorta Fonu
Ba kanl

2009

13 94/19/AT say  Direktif Sigortaya Tabi Mevduat ve
Kat m Fonlar  ile TMSF'nca
Tahsil Olunacak Primlere
Dair Yönetmelik (8)

- Sigortaya tabi mevduat ve kat m fonu türlerine tüzel
ki ilerin dahil edilmesi,
- Sigorta kapsam  d nda kalacak mevduat ve kat m
fonu hesaplar n yeniden belirlenmesi,
- AB bankac k direktifleri çerçevesinde uygulanmakta
olan home-host ili kisi dikkate al narak sigortaya tabi
mevduat kapsam n uyumla lmas

Tasarruf Mevduat
Sigorta Fonu
Ba kanl

2009

14 94/19/AT ve 2001/24/AT
say  Direktifler

Faaliyet zni Kald lan
Bankalardaki Sigortal
Mevduat Ve Sigortal
Kat m Fonunun Ödenmesi
le Bu Bankalar n flas ve

Tasfiyesine li kin Usul ve
Esaslar Hakk nda
Yönetmelik (8)

Faaliyet izni kald lan bankalardaki sigortal  mevduat n
ödenmesi ile bu bankalar n tasfiyesi s ras nda at lan
ad mlar n incelenmesi ve geli tirilmesi ile bankac k
sistemine olan güvenin art lmas

Tasarruf Mevduat
Sigorta Fonu
Ba kanl

2009

15 94/19/AT say  Direktif TMSF’nin Kaynaklar  ile
Kaynaklar n Kullan na
Dair Yönetmelik (8)

Fon kaynaklar  ile Fon kaynaklar n kullan mlar n AB
direktiflerine uyumlu hale getirilmesi, öngörülen mevzuat
de ikliklerine göre revize edilmesi

Tasarruf Mevduat
Sigorta Fonu
Ba kanl

2009

(8) 5411 say  Bankac k Kanununda de iklik yap lmas  Hakk nda Kanunun (Tablo 9.1.1’deki 14 No’lu sat r) kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 9.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

16 2002/87/AT say  Direktif Kanun Finansal irketler grubunda yer alan irketlerin ülkemiz
uygulamas nda farkl  Kurumlarca gözetim ve denetime
tabi olmas  nedeniyle finansal irketler grubuna ili kin
usul ve esaslar n bankac k, sigortac k ve yat m
irketlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu

olan BDDK, Hazine Müste arl  ve SPK taraf ndan
belirlenmesi

Bankac k
Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
Hazine Müste arl
Sermaye Piyasas
Kurulu

2011 sonras

17 2006/48/AT ve 2006/49/AT
say  Direktifler

Bankalar n ç Sistemleri
Hakk nda Yönetmelikte
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik

Orant k ve önemlilik gibi ilkelere i lerlik
kazand lmas , yönetim kurullar n risk yönetimine
ili kin sorumlulu unun art lmas , risk yönetimi ilkeleri
ile bankalarca söz konusu risklerin (kar  taraf riski,
piyasa riski, likidite riski, operasyonel risk, bankac k
hesaplar ndaki faiz oran  riski ile ülke ve transfer riskleri)

rlanmas na yönelik al nacak tedbirlerin belirlenmesi,
risk ölçümüne ili kin veri toplama ve risk raporlamas
süreçlerinin belirlenmesi

Bankac k
Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

2009

18 2006/48/AT ve 2006/49/AT
say  Direktifler

Bankalar n Sermaye
Yeterlili inin Ölçülmesine ve
De erlendirilmesine li kin
Yönetmelik

Basel Bankac k Denetim Komitesi taraf ndan olu turulan
ve söz konusu Direktifler ile AB müktesebat na dâhil
edilmi  bulunan Sermaye Ölçümü ve Sermaye
Standartlar na (Basel II) uyum sa lanmas

Bankac k
Düzenleme ve
Denetleme Kurumu

2009

19 2000/46/AT say  Direktif Kanun Elektronik para kurulu lar na ili kin usul ve esaslar n
belirlenmesi

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas

2009-2011

20 98/26/AT say  Direktif Ödeme Sistemleri Kanunu (9) Ödeme sistemlerinde netle tirme ve mutabakat n nihai ve
geri dönülemez olmas n sa lanmas

Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas

2009-2011

(9) “Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuat n, müktesebata uyumuna ba lanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 9.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

21 2006/49/AT say  Direktif Arac  Kurumlar n
Sermayelerine ve Sermaye
Yeterlili ine li kin Tebli de
de iklik

Sermaye yeterlili i ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Bu konuda arac  kurumlar ile bankalara ili kin
düzenlemeler aras nda paralellik sa lanmas n
gözetilmesi gerekti inden Bankalar n Özkaynak
Gereksinimi Hakk nda Yönetmeli in yay mlanmas ndan
sonra ç kar lacakt r.

Sermaye Piyasas
Kurulu

2010-2011

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 9.1.2
No htiyaçlar l

(Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu)

1 Risk Odakl  Denetim ve Basel II’ye ili kin olarak Kurumun denetimden sorumlu ba kan yard mc  alt nda yer alan personelin gerekli yurt
içi ve yurt d  e itim ve dan manl k hizmetlerini almalar n sa lanmas

2009

2 Denetimden sorumlu meslek personelinin uluslararas  geçerlili i olan sertifikalar  almalar n sa lanmas 2009-2011

3 Risk odakl  denetim ve Basel II’ye ili kin altyap n sa lanmas 2008-2009

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 9.2 Ba ms z düzenleyici ve denetçi bir otoritenin kurulmas  da dahil olmak üzere hem bankac k sektöründe hem de bankac k
 mali sektörde ihtiyati ve denetime ili kin standartlar n güçlendirilmesi

Di er taraftan 2008 KOB’ da “Mali Hizmetler fasl  alt ndaki ikinci öncelik kapsam nda, “Sigortac k ve bireysel emeklilik sektörlerinde ba ms z bir düzenleyici ve
denetleyici otoritenin kurulmas ”na yer verilmektedir. Bilindi i üzere, ülkemizde sigortac k sektörü Hazine Müste arl  taraf ndan düzenlenmekte ve denetlenmektedir.
Sigortac k sektörünün düzenlenmesi ve buna ili kin politikalar n uygulanmas  ile gözetimi Hazine Müste arl  Sigortac k Genel Müdürlü ü, denetlenmesi ise Sigorta
Denetleme Kurulu taraf ndan yap lmaktad r. Her iki birimde düzenleme ve denetlemenin en yüksek seviyede uyumun sa lanmas  aç ndan Hazine Müste ar na ba  olarak
faaliyet göstermektedir. Denetim birimi Sigorta Denetleme Kurulunun denetim elemanlar  olan Sigorta Denetleme Uzman  ve Aktüerleri, mü terek karar ile atanmakta,
herhangi bir otorite, denetim ile ilgili olarak kendilerine talimat verememektedir. Bu yönüyle denetim elemanlar n denetim ile ilgili ba ms zl  mevcuttur. Dolay yla
“Sigortac k ve bireysel emeklilik sektörlerinde ba ms z bir düzenleyici ve denetleyici otoritenin kurulmas ” hususu ile ilgili olarak tablolarda herhangi bir tedbire yer
verilmemi tir.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 9.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2003/125/AT say  Direktif Finansal Tavsiyelerin
Sunumu ve Ç kar
Çat malar n
Aç klanmas na ili kin Esaslar
Hakk nda Tebli

Finansal tavsiyelerin sunumu ile ilgili AB
düzenlemelerine uyumun sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, III. Çeyrek

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

Özel Durumlar n Kamuya
Aç klanmas na li kin
Esaslar Tebli inde de iklik

Piyasan n kötüye kullan lmas  ve halka aç k irketler için
kamuyu ayd nlatma yükümlülükleri ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, III. Çeyrek

3 91/674/AET say  Direktif Konsolide Finansal
Tablolar n Olu turulmas na
Yönelik Tebli

Konsolide finansal tablolar n olu turulmas na ili kin
kurallar n tespiti

Hazine Müste arl 2008, IV. Çeyrek
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Tablo 9.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Sermaye Piyasas  Kanunu (10) AB mevzuat na uyumlu bir kanun ve ilgili tebli lerin
haz rlanmas  suretiyle sermaye piyasas n mevzuat
aç ndan üyeli e haz r hale getirilmesi

(Kanun de ikliklerini ilgilendiren izahname, kolektif
yat m kurulu lar , yat m hizmetleri gibi konulardaki
AB düzenlemelerinde tek pasaport esas  benimsenmi tir.
Müktesebatta ancak tam üyelikle birlikte uygulanabilecek
tek pasaport kurallar  gibi düzenlemelerin bulundu u
durumlarda Avrupa Birli inde geçerli kar kl k ve
üçüncü ülke kurallar  dikkate al narak düzenleme
yap lacak, mevzuat de ikliklerinin sektör üzerine a
yük getirece inin tespit edildi i durumlarda ise
düzenlemelerin tedricen de tirilmesine ili kin program
ve geçi  süreleri benimsenecektir.  Bu çerçevede AB
düzenlemeleri ile tam uyumlu Sermaye Piyasas
Kanununun, tam üyelikten bir y l önce tamamlanmas  ve
tam üyelikle birlikte yürürlü e girmesi yönteminin
benimsenmesi planlanmaktad r. Sermaye Piyasas  Kanunu
ile düzenlenen konulardaki ikincil düzenlemelerdeki
de iklikler de bu hususlar çerçevesinde
gerçekle tirilecektir)

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, IV. Çeyrek
(11)

(10) “Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülü ünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel ki ilikler ve konsolide mali tablolar hakk nda, bunlar  kamuya aç k hale getirmek üzere irketler taraf ndan dosyalanmas  için gereken
genel artlar n kabul edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(11) Kanun tasar n Ba bakanl a iletilmesi planlanan tarihi ifade etmektedir.
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Tablo 9.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Menkul K ymetler Borsalar
Hakk nda 91 Say  Kanun
Hükmünde Kararnamede
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun (12)

Borsalar ile ilgili AB düzenlemelerine uyum sa lanmas

(Borsalarla ilgili AB düzenlemelerinde tek pasaport
esas na dayal  hükümler gibi ancak tam üyelikle birlikte
uygulanabilecek düzenlemelerin bulundu u durumlarda
Avrupa Birli inde geçerli kar kl k ve üçüncü ülke
kurallar  dikkate al narak düzenleme yap lacak, mevzuat
de ikliklerinin sektör üzerine a  yük getirece inin
tespit edildi i durumlarda ise düzenlemelerin tedricen
de tirilmesine ili kin program ve geçi  süreleri
benimsenecektir.  Bu çerçevede AB düzenlemeleri ile tam
uyumun, tam üyelikten bir y l önce tamamlanmas  ve tam
üyelikle birlikte yürürlü e girmesi yönteminin
benimsenmesi planlanmaktad r. Borsalara ili kin ikincil
düzenlemelerdeki de iklikler de bu hususlar
çerçevesinde gerçekle tirilecektir.)

Sermaye Piyasas
Kurulu

2008, IV. Çeyrek

(12) “Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 9.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 2003/71/AT say  Direktif hraçç lar n Muafiyet
artlar na ve Kurul

Kayd ndan Ç kar lmalar na
li kin Esaslar Tebli inde

de iklik (13)

Halka arzda izahname esaslar  ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Menkul K ymetlerin Kurul
Kayd na Al nmas na ve
Sat na li kin Tebli lerde
de iklik (13) (14)

Halka arzda izahname esaslar  ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Özel Durumlar n Kamuya
Aç klanmas na li kin
Esaslar Tebli inde de iklik
(13)

Piyasan n kötüye kullan lmas  ve halka aç k irketler için
kamuyu ayd nlatma yükümlülükleri ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Manipülatif Emir ve lemler
ile Kabul Görmü  Piyasa
Uygulamalar n
Tan nmas na li kin Esaslar
Hakk nda Tebli (13)

Piyasan n kötüye kullan lmas  ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Geri Al m Programlar  ve
Finansal Araçlar n Fiyat
stikrar n Sa lanmas çin

Muafiyetler Hakk nda Tebli
(15)

Piyasan n kötüye kullan lmas , geri al m programlar  ve
fiyat istikrar  ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

(13) lgili çal malar yeni Sermaye Piyasas  Kanununun yürürlü e girmesini takiben, de ikliklere paralel olarak gerçekle tirilecektir.
(14) “Öncelik 6.3 Bildirim yükümlülü ünün güçlendirilmesi. Denetime tabi tüzel ki ilikler ve konsolide mali tablolar hakk nda, bunlar  kamuya aç k hale getirmek üzere irketler taraf ndan dosyalanmas  için gereken
genel artlar n kabul edilmesi” alt nda da yer almaktad r
(15) lgili çal malar yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanununun yürürlü e girmesini takiben, de ikliklere paralel olarak gerçekle tirilecektir.
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Tablo 9.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Borsa Yönetmeliklerinde
de iklik (16) (17)

Yat m hizmetleri ve borsalar ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Seri: V, No. 46 say
Arac k Faaliyetleri ve Arac
Kurulu lara li kin Esaslar
Tebli inde De iklik (16) (18)

Yat m hizmetleri ve piyasalarla ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

13 85/611/AET say  Direktif Yat m Fonlar na li kin
Esaslar Tebli inde de iklik
(18)

Yat m fonlar  ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

14 85/611/AET say  Direktif Menkul K ymetler Yat m
Fonlar  Mali Tablo ve
Raporlar na li kin lke ve
Kurallar Hakk nda Tebli de
de iklik (18)

Yat m fonlar  ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Portföy Yöneticili i
Faaliyetine ve Bu Faaliyette
Bulunacak Kurumlara li kin
Esaslar Tebli inde de iklik
(18)

Yat m fonlar  ve yat m hizmetleri kapsam nda portföy
yöneticili i ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

(16) Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(17) lgili çal malar yeni Sermaye Piyasas  Kanunu ve 91 say  KHK’da yap lacak de ikliklerin yürürlü e girmesini takiben, de ikliklere paralel olarak gerçekle tirilecektir.
(18) lgili çal malar yeni Sermaye Piyasas  Kanununun yürürlü e girmesini takiben, de ikliklere paralel olarak gerçekle tirilecektir.
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Tablo 9.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Yat m Dan manl
Faaliyetine ve Bu Faaliyette
Bulunacak Kurumlara li kin
Esaslar Hakk nda Tebli de
De iklik (19)

Yat m hizmetleri ve piyasalarla ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2009

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

Sermaye Piyasas  Kanununda
de iklik

Merkez Bankas  taraf ndan ç kar lacak olan Ödeme
Sistemleri Kanununun yürürlü e girmesinin ard ndan
gerekli olmas  halinde, ödeme sistemleri ve finansal
teminatla ilgili AB düzenlemelerine uyumlu bir kanun
haz rlanmas  suretiyle sermaye piyasalar n mevzuat
aç ndan üyeli e haz r hale getirilmesi amac yla
gerçekle tirilecektir.

Sermaye Piyasas
Kurulu

2011 sonras

18 97/9/AT say  Direktif Yat mc lar  Koruma Fonu
Yönetmelik Tasla (19)

Yat mc  tazmini ile ilgili AB düzenlemelerine uyum
sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2011 sonras

19 97/9/AT say  Direktif Arac  Kurumlar n Tedrici
Tasfiyeleri Hakk nda
Yönetmelikte De iklik (19)

Tedrici tasfiye konusunda, yat mc  tazmini ile ilgili AB
düzenlemelerine uyum sa lanmas

Sermaye Piyasas
Kurulu

2011 sonras

(19) lgili çal malar yeni Sermaye Piyasas  Kanununun yürürlü e girmesini takiben, de ikliklere paralel olarak gerçekle tirilecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 9.2.2
No htiyaçlar l

(Sermaye Piyasas  Kurulu)

1 Mevzuat uyumu ve uygulamaya yönelik tedbirlerin geli tirilmesine ili kin proje faaliyetlerinin tamamlanmas (20) 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 9.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Sermaye Piyasas  Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2011 324.000 972.000 1.296.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2011 18.081 289.548 307.629

- Dan manl k 2009-2011 228.454 2.456.176 2.684.630

- Tercüme 2009-2011 4.909 76.278 81.187

- Di er

Toplam 575.444 3.794.002 4.369.446

(20) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Sermaye Piyasas  Kurulunun Güçlendirilmesi - TR 08 02 07” konulu projenin mali hizmetler alan ndaki bile enleri ile SEI kapsam nda
haz rlanm  olan “Sermaye Piyasas  Kurulunun Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu proje kapsam ndaki faaliyetlere de inilmektedir. lgili projelere ili kin finansman ihtiyac na Tablo 9.2.3’te yer
verilmektedir.
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FASIL 10 B LG  TOPLUMU VE MEDYA

Öncelik 10.1 Mevcut AB Düzenleyici Çerçevesiyle uyumlu yeni bir Elektronik Haberle me Kanununun kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 10.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2002/22/AT, 93/13/AT,
2002/58/AT, 92/44/AET,
92/382/AET, 2002/19/AT,
2002/20/AT, 2002/21/AT,
98/10/AT, 97/33/AT,
90/388/AET, 90/387/AET
say  Direktifler

Elektronik Haberle me
Kanunu

Sektörde liberalle me ile iyi i leyen bir rekabet ortam n
sa lanmas , bilgi ve ileti im konular nda ortaya ç kan
geli melere uygun düzenleme yap lmas , ülke
kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas  ve toplumda
say sal uçurumun giderilmesi, her alanda (sa k, e itim,
ticaret vb.) ihtiyaç duyulan alt yap n sa lanmas

Ula rma Bakanl  2008, III. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 10.2 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar “ba lang ç ko ullar n” kabul edilmesinin ve uygulanmas n tamamlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 10.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2002/20/AT say  Direktif Telekomünikasyon Hizmet
ve Altyap lar na li kin
Yetkilendirme
Yönetmeli inin EK A-11
“Geni bant Sabit Telsiz
Eri im Hizmeti” ekinin
ba  ve kapsam n
“Geni bant Telsiz Eri im
Hizmeti” olarak
de tirilmesine ili kin
Yönetmelik

Ses ve veri hizmetlerine yönelik geni bant telsiz eri im
hizmetlerinin yetkilendirilmesine ili kin stratejik yakla m
ve de erlendirmelerin olu turulmas n yan  s ra, bu
hizmetin sunulmas na ili kin uygulanacak usul ve
esaslar n belirlenmesi

Telekomünikasyon
Kurumu

2008, III. Çeyrek

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

Sanal Mobil ebeke Hizmeti
letmecili inin

Yetkilendirilmesine li kin
Yönetmelik

Sanal Mobil ebeke Hizmeti; i letmeci taraf ndan, ad na
tahsis edilmi  frekans band  olmaks n, mobil
telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere Kurum ile
imtiyaz sözle mesi imzalayan i letmecilerin altyap lar
üzerinden, kendi markas  ile abonelerine mobil telefon ve
katma de erli telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmas

Telekomünikasyon
Kurumu

2008, III. Çeyrek

3 2002/20/AT say  Direktif Elektronik Haberle me
Sektörüne li kin
Yetkilendirme Yönetmeli i(1)

Yetkilendirme konusundaki usul ve esaslar n belirlenmesi Telekomünikasyon
Kurumu

2008, IV. Çeyrek

(1) Elektronik Haberle me Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 10.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 2002/20/AT say  Direktif IMT-2000/UMTS Hizmet ve
Altyap lar na li kin
“Telekomünikasyon Hizmet
ve Altyap lar na li kin
Yetkilendirme
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik”

Mobil geni bant uygulamalar n geli tirilmesinin ve
yayg n olarak kullan lmas n sa lanmas  ve bu hizmetin
sunulmas na ili kin uygulanacak usul ve esaslar n
belirlenmesi.

Telekomünikasyon
Kurumu

2008, IV. Çeyrek

5 2002/20/AT say  Direktif Karasal Say sal Platform
Hizmetine li kin
“Telekomünikasyon Hizmet
ve Altyap lar na li kin
Yetkilendirme
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik”

Teknoloji ve hizmetlerin yak nsamas  paralelinde Karasal
Say sal Televizyon Yay nc na (DVB-T) ek olarak
telekomünikasyon hizmetleri sunabilecek karasal say sal
platform hizmeti i letmecilerinin ilgili altyap lar n
kullan m usul ve esaslar n, hizmetin tan n ve
yetkilendirme türünün belirlenmesi.

Telekomünikasyon
Kurumu
Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2009

6 2002/20/AT say  Direktif Sabit Telekomünikasyon
Hizmetine ili kin
“Telekomünikasyon Hizmet
ve Altyap lar na li kin
Yetkilendirme
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik (2)

ehir içi telefon hizmeti ve ankesörlü telefon hizmeti de
dahil olmak üzere, sabit karasal telekomünikasyon
ebekesi üzerinden sunulabilen telekomünikasyon

hizmetlerinin sa lanmas  amac na ili kin olarak
uygulanacak usul ve esaslar n belirlenmesi

Telekomünikasyon
Kurumu

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(2) An lan Yönetmelik, 14.08.2007 tarih ve 26613 say  Resmi Gazete’de yay mlanm r. Ancak Dan tay yürütmeyi durdurma karar  vermi tir
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Öncelik 10.3 Görsel i itsel politika alan nda, özellikle S r Tan mayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 10.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

Tan mlar, yarg  yetkisi, önemli olaylar, k sa haber hakk ,
ba ms z eserlerin te viki, Kapsam (iste e ba  TV
benzeri program ak z medya hizmetleri -IPTV, video-
on demand vb- ile program ak  geleneksel medya
hizmetleri), yay n ilkeleri, Avrupa eserleri, say sal
yay nc k ve lisanslar n verilmesi için hukuki altyap n
olu turulmas , iletim ve yeniden iletim serbestisinin
düzenlenmesi, reklam pencerelerinin düzenlenmesi

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2009

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

Radyo ve Televizyon
Yay nlar n Esas ve Usulleri
Hakk nda Yönetmelik (3)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda ad  geçen yönetmelikte düzenleme
yap lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

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

Özel Radyo ve Televizyon
Kurulu lar dari Mali artlar
Yönetmeli inde De iklik (3)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda ad  geçen yönetmelikte düzenleme
yap lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

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

Radyo ve Televizyon
Kurulu lar na Kanal ve
Frekans Tahsisi artlar  ve
Bunlara li kin hale Usulleri
ile Yay n Lisans  ve zni
Yönetmeli inde De iklik (3)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda ad  geçen yönetmelikte düzenleme
yap lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

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

Ak ll aretler Yönetmeli i
(3)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda Ak ll  i aretler Yönetmeli i ç kar lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

(3) 3984 say  Radyo ve Televizyonlar n Kurulu  ve Yay nlar  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 10.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Uydu Yay  Lisans ve zin
Yönetmeli inde De iklik (4)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda ad  geçen yönetmelikte düzenleme
yap lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

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

Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu Kablolu Yay n Lisans
ve zin Yönetmeli inde
De iklik (4)

3984 say  Kanun da yap lacak de iklikler
do rultusunda ad  geçen yönetmelikte düzenleme
yap lmas

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

8 AT Antla mas n 56-60.
maddeleri

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik (5)

Yabanc  gerçek ve tüzel ki ilerin sektörde faaliyetlerini
tlayan düzenlemelerin iyile tirilmesi

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2009

9 AT Antla mas n 56-60.
maddeleri

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik (5)

Yabanc  sermayeye getirilen k tlaman n kald lmas Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

(6)

(4) 3984 say  Radyo ve Televizyonlar n Kurulu  ve Yay nlar  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(5) “Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(6) Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 y l önce gerçekle tirilecek, yürürlü e üyelikle birlikte girecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 10.3.2
No htiyaçlar l

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Yay nc lar nda dahil oldu u kamu ile sti are Forumu kurulmas ;
- RTUK kararlar  hakk nda görü  ve fikir al veri i yap lmas
- Düzenleyici süreç içinde kamunun kat n sa lanmas  (Radyo ve TV yay nc lar  düzenli olarak toplanacak Foruma davet edilecektir.
Forum yeni yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan bütün görsel-i itsel medya hizmet sa lay lar na aç k olacakt r)

2008

2 effafl n (kararlar n kamuyla payla lmas ) sa lanmas na yönelik uygulaman n güçlendirilmesi 2009

3 AB mevzuat uyumu çal malar n daha etkin takip edilebilmesi amac yla mevcut birimin güçlendirilmesi ve ayr  birim olarak
yap land lmas

2010

4 “Küçüklerin korunmas ” ilkesi kapsam nda yürürlü e giren “ak ll  i aretler” sisteminin sa kl  bir ekilde yürütülmesi için zleme ve
De erlendirme Dairesi bünyesinde özel bir birimin olu turulmas

2010

5 Toplumun ve yay nc lar n radyo ve televizyon konusundaki sorun, be eni ve ikayetlerini de ik ileti im ortamlar ndan ula rmas
sa layacak etkili bir Kurumsal li ki Yönetim biriminin olu turulmas

2010
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 10.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Yeni kurulacak birimler için ekipman ve donan m
temini

2008-2009 7.085.000 7.085.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Personel al  - 20 ki i 2008-2009 700.000 700.000

- E itim 2008-2010 10.000 (7) 400.000 410.000

- Dan mal k 2008-2009 10.000 10.000

- Tercüme 2008-2009 15.000 15.000

- Di er

Toplam 7.810.000 10.000 400.000 8.220.000

(7) Türkiye – Hollanda kili birli i kapsam nda proje sunulmas  öngörülmektedir.
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Öncelik 10.4 Elektronik haberle me alan nda müktesebat n iç hukuka aktar lmas na ve uygulanmas na devam edilmesi ve piyasalar n
tam serbestle meye haz rlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 10.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2002/22/AT say  Direktif 5369 say  Evrensel
Hizmetin Sa lanmas  ve Baz
Kanunlarda De iklik
Yap lmas  Hakk nda
Kanunun 5. maddesi
gere ince ç kar lacak
Bakanlar Kurulu Karar

Bilgisayar okuryazarl  da dahil olmak üzere bilgi
teknolojilerinin yayg nla lmas na ili kin hizmetler ile
dijital yay nc a ili kin hizmetlerin evrensel hizmet
kapsam na dahil edilmesine ili kin düzenlemelerin AB ile
uyumlu hale getirilmesi

Ula rma Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 2002/22/AT say  Direktif
2003/558/AT say  Avrupa
Komisyonu Tavsiye Karar

Acil Hizmetlerin
Sa lanmas na li kin Kanun

112 Acil Arama Numaras n sadece sa k alan nda
de il, güvenlik, yang n ve do al afetler gibi tüm acil
durumlar  kapsayacak ekilde hizmet vermesinin
sa lanmas

çi leri Bakanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 10.4.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl )

1 Türkiye genelinde acil hizmetler alan nda koordinasyonu sa lamak üzere çi leri Bakanl ller daresi Genel Müdürlü ü bünyesinde ayr  bir
birimin kurulmas

2008-2009

2 Pilot uygulama (8) sonras nda, her bir ilde acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda sorumlu olacak ayr  birimlerin olu turulmas 2010-2011

3 Acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda e itim ve dan manl k hizmeti yoluyla kurumsal kapasitenin art lmas 2010-2011

(8) Pilot il olarak seçilen Antalya ve Isparta’da ilk uygulamalara ba lat lm  olup, Hollanda Hükümeti ile ikili i birli i kapsam nda finanse edilen MATRA Program  çerçevesinde 22 personelin e itimi tamamlanm r.
iticilerin e itimi seklinde sürdürülecek bu e itimlerin proje biti  tarihi olan 2008 y n sonunda tamamlanmas  öngörülmektedir. Projenin tamamlanmas n ard ndan, e itimlere kat lan personelle di er illerde
itim verilmesi öngörülmektedir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 10.4.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

llerde acil hizmet birimlerinin olu turulmas , ekipman
ve donan m al (9) (10)

2008-2011 5.000.000 5.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Acil hizmetlerin yürütülmesi konusunda illerde
görev alacak personelin uygulamaya yönelik e itimi,
iyi örnekleri görmek üzere çal ma ziyaretleri (11)

2008-2011 530.000 530.000

- Dan mal k

llerde acil hizmet sistemin kurulmas  ve hizmetin
sürdürülmesi

2009-2011 (12) 200.000 200.000

- Tercüme

itim süresince simültane tercüme ve doküman
tercümesi

2008-2009 265.000 265.000

- Di er

Toplam 5.795.000 200.000 5.995.000

(9)  Yat m kapsam nda yap lacak harcamalar n bir k sm l Özel dare bütçelerinden kar lanacakt r, ancak bu miktarlar konusunda net bir bilgi bulunmamaktad r.
(10)  112 Acil Yard m çin Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyap  Kurulumu i’ne ili kin hale 25.12.2007 tarihinde ve Sözle me ise 04.04.2008 tarihinde Aselsan A. . ile imzalanm r. Antalya ve
Isparta ili için al nan yaz n ve donan m di er bütün illerde de kullan lacak olmas  sebebiyle di er iller için ayr ca yaz m al nmas  gerekmemektedir.
(11) Pilot il uygulamas  tamamlay  olarak, di er illerde görev alacak personelin iyi örnekleri görmek üzere farkl  Üye Devletleri ziyaret etmesi, Avrupa’da acil hizmetlerin uygulanmas ndan sorumlu kurum
temsilcilerinin Türkiye’de seçilecek illerde e itim vermesi planlanmaktad r.
(12) Türkiye – Hollanda kili birli i kapsam nda 112 Acil Ça  Merkezi Projesinin di er illerde yayg nla mas  konusunda proje kabul edilmi tir.
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Öncelik 10.5 Düzenleyici otoritenin ba ms zl n ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 10.5.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

3984 say  Radyo ve
Televizyonlar n Kurulu  ve
Yay nlar  Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun (13)

t kaynaklar n karasal yay nc k alan nda kamu yarar na
etkin kullan lmas n sa lanmas  için frekans
planlamas na uygun olarak frekans tahsislerinin yap lmas
ve lisanslar n verilmesi

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2011

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 10.5.2
No htiyaçlar l

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun i levinin etkinle tirilmesi 2012

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(13) 10.3.1 de yer alan tablonun ilk sat nda yer alan mevzuat de ikli inin uygulamas r.
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FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Kat m Öncesi Mali Yard m Arac  – K rsal Kalk nma
Bile eni) ajans n kurulmas

5648 say  Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu Kurulu  ve Görevleri Hakk nda Kanun 18 May s 2007 tarihinde Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e
girmi tir.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 11.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 718/2007 say  Tüzük
Taslak IPA Çerçeve
Anla mas  ve IPARD
Sektörel Anla mas

5648 say  Tar m ve K rsal
Kalk nmay  Destekleme
Kurumunun Kurulu  ve
Görevleri Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun

5648 say  Kanunda IPARD Sektörel Anla ma ve  bu
anla mada yer alan akreditasyon kriterleri çerçevesinde
baz  hususlarda de iklik yap lmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

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

Kat m Öncesi Mali birli i
Arac  K rsal Kalk nma
Program  Yönetim
Otoritesinin görevleri ile
Çal ma Usul ve Esaslar
hakk nda Yönetmelik (1)

Sektörel anla ma çerçevesinde k rsal kalk nma bile eni
için Tar m ve Köyi leri Bakanl n yönetim otoritesi
görevine ili kin çal ma usul ve esaslar n düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

3 1698/2005, 1085/2006,
718/2007 ve 2222/2000
say  Tüzükler
2007-2013 IPARD Program

Tar m ve K rsal Kalk nmay
Destekleme Kurumu
Ba kanl  Proje
De erlendirme ve Seçim
Komisyonu Çal ma Usul ve
Esaslar  Yönetmeli i

IPARD kapsam nda öngörülen geni letilmi  merkezi
olmayan uygulama sistemi uyar nca mali yard m
sa lanacak projelerin seçimine ve Proje De erlendirme ve
Seçim Komisyonunun çal mas na ili kin usul ve esaslar n
düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

(1) 5648 say  Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu’nun Kurulu  ve Görevleri Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 11.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler
Taslak IPA Çerçeve
Anla mas  ve IPARD
Sektörel Anla mas

Tar m ve K rsal Kalk nmay
Destekleme Kurumu
Ba kanl l
Koordinatörlükleri Çal ma
Usul ve Esaslar  Yönetmeli i

Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumunun ta ra
te kilat  olan l Koordinatörlüklerinin görev, yetki ve
sorumluluklar na ile çal ma usul ve esaslar n
düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

5 885/2006, 1663/95,
2222/2000, 1085/2006 ve
718/2007 say  Tüzükler
Taslak IPA Çerçeve
Anla mas  ve IPARD
Sektörel Anla mas

Tar m ve K rsal Kalk nmay
Destekleme Kurumunun
Akreditasyonu ve
Akreditasyon Kriterlerinin
Uygulanmas na li kin Usul
ve Esaslar Yönetmeli i (2)

IPARD kapsam nda öngörülen geni letilmi  merkezi
olmayan uygulama sistemi uyar nca Tar m ve K rsal
Kalk nmay  Destekleme Kurumunun akreditasyonu ve
akreditasyon kriterleri ile bunlar n sürdürülebilirli inin
sa lanmas na ili kin usul ve esaslar n düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

6 1290/2005, 1698/2005,
1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler
Taslak IPA Çerçeve
Anla mas  ile IPARD
Sektörel Anla mas

Avrupa Birli inden sa lanan
Mali Yard mlar
Kapsam ndaki Di er Mali
Konulara li kin Yönetmelik
(2)

IPARD kapsam nda öngörülen geni letilmi  merkezi
olmayan uygulama sistemi çerçevesinde Tar m ve K rsal
Kalk nmay  Destekleme Kurumunun bu bile en
kapsam nda kullanaca  mali yard mlara ili kin faiz,
ödeme ekilleri, hesaplar n aklanmas  gibi konular n
düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

7 1698/2005, 1085/2006,
718/2007 ve 1974/2006
say  Tüzükler

Kat m Öncesi Mali birli i
Arac  k rsal kalk nma
program  izleme komitesinin
te ekkülü ile Çal ma usul ve
esaslar  hakk nda yönetmelik
(3)

IPARD kapsam nda haz rlanan K rsal Kalk nma Program
uygulamalar n izlenmesi, de erlendirilmesi ve
raporlanmas ndan sorumlu zleme Komitesinin te ekkülü,
çal mas  usul ve esaslar n düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III.  Çeyrek

(2) IPARD Sektörel Anla mas n imzalanmas ndan sonra yay mlanacakt r.
(3) 5648 say  Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu’nun Kurulu  ve Görevleri Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 11.1.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumunun kullanaca  yaz m program n kurulmas 2008

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 11.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) (4) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Yaz m program n kullan na ili kin e itim 2008 6.000 6.000

Sistem e itimi 2008 11.902 11.902

- Dan mal k

- Tercüme

- Di er

Dokümantasyon haz rl  (bilgilendirme bile eni
kapsam nda)

2008 86.282 86.282

Toplam 104.184 104.184

(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Kat m Öncesi Yard m Arac  (IPA) K rsal Kalk nma Ödeme Ajans n Kurulmas  - TR 05.03.05” konu proje kapsam nda finanse
edilmektedir
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Öncelik 11.2 Tar m arazilerindeki denetime haz rl k te kil etmesi aç ndan, arazi tan mlama ve Ulusal Çiftçi Kay t Sisteminin
geli tirilmesine devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 11.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 1782/2003 say  Tüzük Entegre dare ve Kontrol
Sistemi (IACS) Yönetmeli i

Tar msal planlama ve desteklemelerin idaresi ve kontrolü
için olu turulmu  mekanizmalar  kapsayan bir sistemin
kurulmas  ve sistemin destekleme mekanizmas nda
kullan n sa lanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 1782/2003 say  Tüzük Üretimden ba ms z ve
basitle tirilmi  tar msal
destek sisteminin (SPS)
uygulanmas na yönelik
kanun

Mevcut bütün gelir ödeme programlar n entegre edilmesi
ve bunlar n, ödeme haklar  ve e de er dekar say  olacak
ekilde çiftlik arazisine dayand lmas  ve çapraz uyumun

korunmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2011 sonras

3 1782/2003 say  Tüzük Tar m ve K rsal Kalk nmay
Destekleme Kurumu
(ARDSI) hakk ndaki kanunu
de tiren kanun

Tar m  ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumunun
(ARDSI) SPS kanununda belirtilen kat m sonras nda
çiftçilere yap lacak ödemelerden de sorumlu olacak
biçimde yap land lmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 11.2.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Arazi Parseli Tan mlama Sistemi (LPIS) ve Entegre dare ve Kontrol Sistemi (IACS) uygulamalar  konusunda pilot uygulama kapsam nda
çal  personelin deneyimlerini artt rmak ve e itici konuma yükseltmek için 35 personelin 3 Üye Devlette 3 hafta süreyle uygulamalar
yerinde görmesi

2009

2 LPIS veritaban n olu turulmas 2009-2011

3 Çapraz uyum kurallar n ve bu kurallara uyumun kontrol edilmesine ili kin esaslar n belirlenmesi 2010

4 Ödeme Ajans  içerisinde bir bölüm olu turularak tek ödeme sisteminin IACS kullan larak yönetilmesi 2011 sonras

5 Tar m ve Köyi leri Bakanl  personelinin IACS konular nda e itilmesi 2010-2011

6 Çok y ll k bitkilere ili kin kay t sisteminin olu turulmas 2011

7 IACS yaz n bak  ve geli tirilmesi 2010-2011

8 Risk yönetimi ve yerinde kontroller konular nda e itim 2011

9 IACS idare birimi niteli inde çal acak yönetim biriminde personel istihdam 2009-2012
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 11.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) (5) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

LPIS veritaban n olu turulmas 2009-2011 6.592.493 19.777.477 26.369.970

Ödeme Ajans  bünyesinde tek ödeme sisteminin IACS
kullan larak yönetilmesi için bir birim olu turulmas

2012 3.466.250 10.398.750 13.865.000

Çok y ll k bitkilere ili kin kay t sisteminin olu turulmas 2011 38.592 115.776 154.368

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

IACS idare birimi niteli inde çal acak yönetim
birimi için personel ihtiyac

2009-2012 2.500.000 2.500.000

- E itim

LPIS ve IACS uygulamalar  konusunda pilot
uygulama kapsam nda çal  35 personel için 3
Üye Devlette 3 hafta süreyle çal ma ziyareti

2009 10.000 200.000 210.000

Tar m ve Köyi leri Bakanl  personelinin IACS
konular nda e itilmesi

2010-2011 70.000 210.000 280.000

Risk yönetimi ve yerinde kontroller konular nda
itim

2011 38.333 327.000 365.333

(5) Bu tablo haz rlanmas nda IACS/LPIS pilot projesinin sonuçlar  ve fas l aç  kriterinin kar lamak amac yla haz rlanan IACS Strateji Belgesinden yararlan lm r.
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Tablo 11.2.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan mal k

LPIS veritaban n olu turulmas  konusunda
dan manl k hizmeti

2009-2011 2.282.302 20.540.716 22.823.018

Çapraz uyum konusunda dan manl k hizmeti 2010 363.660 363.660

Ödeme Ajans  içerisinde bir bölüm olarak tek ödeme
sisteminin IACS kullan larak yönetilmesi konusunda
dan manl k hizmeti

2010-2011 133.144 1.198.296 1.331.440

Tar m ve Köyi leri Bakanl  personelinin IACS
konular nda e itilmesi konusunda dan manl k
hizmeti

2012 59.631 536.684 596.315

Çok y ll k bitkilere ili kin kay t olu turma konusunda
dan manl k hizmeti

2011 2.322.046 20.898.410 23.220.456

IACS yaz n bak  ve geli tirilmesi konusunda
dan manl k hizmeti

201-2011 100.000 100.000

- Tercüme 2009-2010 30.000 30.000

- Di er

IACS konusunda kurumsal yap lanma 2010-2011 255.165 255.165

Toplam 17.522.791 74.921.934 92.444.725
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Öncelik 11.3 Tar m – Çevre tedbirlerinin gelecekte uygulanabilmesi bak ndan, çevre ve k rsal bölgelere ili kin pilot eylemlerin
uygulanmas  için haz rl klara ba lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 11.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

IPARD Program  Tar m-
çevre tedbirlerinin tedbir
fi lerinin sonland lmas

IPARD Program  tar m-çevre tedbirlerinin Avrupa
Komisyonu ile müzakere edilerek son halinin verilmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2010

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 11.3.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 IPARD Kapsam nda Çevre ve K rsal Alan Projesi 2009-2010
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 11.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2010 (6) 40.000 40.000

- Dan mal k 2009-2010 85.000 (6) 1.015.000 1.100.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 85.000 1.055.000 1.140.000

(6) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “IPARD Alt nda Çevre ve K rsal Alan  – TR.08.02.01”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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FASIL 12 GIDA GÜVENL , VETER NERL K VE B TK  SA LI I

Öncelik 12.1 G da, yem ve veterinerlik konular nda AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebat n tam olarak aktar lmas na olanak
sa layacak bir çerçeve kanunun kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Veteriner Hizmetleri, G da
ve Yem Kanunu

da ve yem güvenli i, halk sa , hayvan sa  ve
refah  ile üretici ve tüketici haklar n, çevrenin
korunmas  da gözetilmek suretiyle düzenlenmesi
amaçlanmaktad r

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.1.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 da ve Yem güvenli i, veterinerlik ve bitki sa  mevzuat n uyumla lmas na ve uygulanmas na ili kin olarak, idari ve laboratuvar
kapasitelerini de içeren kapsaml  bir strateji (çok y ll k kontrol plan ) haz rlanmas

2008-2009

2 da güvenli i kontrol sisteminde yer alan birimler aras nda h zl  ileti im sa lanmas  için AB ile uyumlu H zl  Alarm Sisteminin
olu turulmas

2008-2009

3 da Güvenli i Bilgi Sisteminin kurulmas  ve i letilmesi 2008-2009

4 AB ile uyumlu g da güvenli i sisteminin olu turulmas nda g da ve yem denetim alet ve ekipman  temini 2008-2009

5 Risk bazl  y ll k g da denetim ve kontrol planlar n haz rlanmas  ve uygulanmas 2008-2009

6 da ve Yem güvenli i sistemi konusunda Bakanl k personelinin yurt içi ve yurt d  e itimi 2008-2011

7 da güvenli inde risk analizi sisteminin olu turulmas  için “Risk De erlendirme Birimi”nin olu turulmas 2010-2011

8 Risk De erlendirme Birimi’nde istihdam edilmek üzere personel temini (50 Mühendis, Veteriner Hekim, Toksikolog, Diyetisyen, statistik
Uzman , Bilgi lem Uzman )

2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

zl  Alarm Dahil G da Güvenli i Bilgi Sisteminin
Kurulmas  ve letilmesi

2008 400.000 400.000

Risk de erlendirmesi için mevcut bilgi a n revizyonu 2010 100.000 100.000

Risk De erlendirme Birimi için alet ve ekipman
ihtiyac n kar lanmas

2010 300.000 300.000

Denetim Alet ve Ekipman 2008 125.000 125.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Risk de erlendirmesinde görev alacak panelistlerin
kat m paylar

2010-2011 100.000 100.000

- E itim

2008 100.000 100.000

2009 104.000 104.000

da güvenli i sistemi konusunda ve kapsaml  bir
strateji (çok y ll k kontrol plan ) haz rlanmas  için
Bakanl k personelinin e itimi

2010 108.000 108.000

2010 200.000 200.000Risk De erlendirme Birimi’nde çal acak olan
personelin e itimi 2011 200.000 200.000
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Tablo 12.1.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

2008 100.000 100.000

2009 104.000 104.000

da güvenli i bilgi sistemi (GGBS) konusunda
dan manl k hizmeti

2010 108.000 108.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 2.049.000 2.049.000
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Öncelik 12.2 AB müktesebat yla uyumlu olarak büyükba  hayvanlar n kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kayd  sisteminin i lerli inin
sa lanmas  ve koyun ve keçilerin hareketlerinin izlenmesi için uygun bir sistemin uygulanmaya ba lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

Küçükba  Hayvanlar n
Tan mlanmas , Tescili ve
zlenmesi Yönetmeli i

Küçükba  hayvanlar n kay t alt na al nmas  ve
kimliklendirilmesi ve bununla ilgili olarak yap lacak
kontroller

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.2.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Koyun ve keçi cinsi hayvanlar n kimliklendirilmesi 2010-2011

2 Koyun ve keçi cinsi hayvanlar n kay t alt na al nmas  ve izlenmesi amac yla veritaban  kurulmas 2010-2011

3 Sistemin i letilmesi için 4 adet Bili im Teknolojileri uzman  istihdam 2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) (1) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Koyun ve keçi cinsi hayvan için küpe tedariki 2009-2011 5.525.000 16.575.000 22.100.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

4 adet IT Uzman  istihdam 2009-2011 200.000 200.000

- E itim

- Dan manl k

Teknik Yard m 1: Koyun ve keçilerin için kay t
alt na al nmas  ve izlenmesi amac yla veritaban
kurulmas  ve yaz m geli tirme

2009-2011 220.000 1.980.000 2.200.000

Teknik Yard m 2: Koyun ve keçi cinsi hayvanlar n
küpeleme ve bilgilendirme kampanyas

2009-2011 380.000 3.420.000 3.800.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 6.325.000 21.975.000 28.300.000

(1) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve A lanmas  – TR.08.02.08”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.



125

Öncelik 12.3 Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sa  Te kilat  taraf ndan, a lama yoluyla ap hastal ndan ari bölge olarak tan nmas
için gerekli önlemlerin al nmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2003/85/AT say  Direktif ap Hastal n Kontrol
Önlemlerine li kin
Yönetmelik

Virüsün tipi ne olursa olsun ap hastal  salg
durumunda uygulanacak asgari kontrol önlemleri ile ap
hastal  ile ilgili olarak, çiftçi toplulu u ile yetkili
makamlar n fark ndal n ve haz rl kl  olmalar n
art lmas na yönelik belirli koruyucu önlemlerin
düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda öngörülen kurumsal yap lanma tedbiri Tablo 12.5.2’de verilmi tir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda öngörülen finansman ihtiyac  Tablo 12.5.3’te verilmi tir.



126

Öncelik 12.4 AB müktesebat na dayal  olarak tüm tar m- g da i letmelerinin s fland lmas  ve bu i letmelerin iyile tirilmesi için bir
Ulusal Program haz rlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 852/2004 ve 853/2004 say
Tüzükler

Hijyen Yönetmeli i letmelerin hijyen standartlar n belirlenmesi Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.4.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Süt, Et, Su Ürünleri leyen Tesisler ile Hayvansal Yan Ürün Tesislerinin AB müktesebat na dayal ekilde s fland lmas  amac yla bu
konuda çal acak personelin e itimi

2008-2009

2 Süt, Et, Su Ürünleri leyen Tesisler ile Hayvansal Yan Ürün Tesislerinin iyile tirilmesine yönelik Ulusal bir Program haz rlanmas 2010-2011

3 Kay t alt na al nacak tesislerin listesinin olu turulmas 2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2009 200.000 200.000

- Dan manl k

Süt, Et, Su Ürünleri leyen Tesisler ile Hayvansal
Yan Ürün Tesislerinin AB müktesebat na dayal
ekilde s fland lmas  amac yla bu konuda

çal acak personelin e itimi

2008-2009 200.000 200.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 200.000 200.000 400.000
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Öncelik 12.5 Hayvan hastal klar na kar  kontrol tedbirlerinin kabul edilmesi ve hayvan sa  ile ilgili durumun gerektirmesi halinde
eradikasyon planlar n olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.5.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 82/66/AET say  Direktif Newcastle Hastal n
Kontrolüne li kin Önlemleri
Belirleyen Yönetmelik

Newcastle hastal n ortaya ç kmas  halinde
uygulanacak önlemlerin belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III. Çeyrek

2 2003/85/AT say  Direktif ap Hastal n Kontrol
Önlemlerine li kin
Yönetmelik

Virüsün tipi ne olursa olsun ap hastal  salg
durumunda uygulanacak asgari kontrol önlemleri ile ap
hastal  ile ilgili olarak, çiftçi toplulu u ile yetkili
makamlar n fark ndal n ve haz rl kl  olmalar n
art lmas na yönelik belirli koruyucu önlemlerin
düzenlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 64/432/AET, 77/391/AET ve
78/52/AET say  Direktifler,
535/2002 say  Komisyon
Tüzü ü

r Tüberkülozunun
Kontrolü çin Al nacak
Tedbirlere li kin
Yönetmelik

rlar z içinde tüberkülozun kontrol ve eradikasyonu
ve resmi olarak tüberkülozdan ari bir statü kazan lmas
için uygulanacak tedbirlerin tan mlanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

4 64/432/AET, 78/52/AET ve
91/68/AET say  Direktifler,
90/242/AET say  Konsey
Karar
535/2002 say  Komisyon
Tüzü ü
2004/226/AT say
Komisyon Karar

Bruselloz Kontrolü çin
Al nmas  Gereken Önlemlere
li kin Yönetmelik

rlar z içinde brusellozun kontrol ve eradikasyonu ve
resmi olarak brusellozdan arilik statüsünün kazan lmas
için uygulanmas  gerekli önlemlerin tan mlanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

5 64/432/AET ve 78/52/AET
say  Direktifler

Enzootik S r Löykozunun
Kontrolü çin Al nmas
Gerekli Önlemleri Belirleyen
Yönetmelik

rlar z içinde enzootik s r löykozunun kontrolü ve
eradikasyonu ile resmi olarak enzootik s r löykozundan
arilik statüsünün kazan lmas  için uygulanacak önlemlerin
tan mlanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009
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Tablo 12.5.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 2006/88/AT say  Direktifi
1999/567/AT ve
2003/390/AT say
Komisyon Kararlar

Çift Çenetli Yumu akçalar
veya Kabuklular  Etkileyen
Baz  Hastal klar n Kontrolü
çin Al nmas  Gereken

Minimum Önlemler ve Bu
Akuakültür Hayvanlar  ve
Ürünlerinin Piyasaya
Sürülmesinde Uygulanan
Sa k Ko ullar na li kin
Yönetmelik

Çift çenetli yumu akçalar veya kabuklular  etkileyen baz
hastal klar n kontrolü için al nmas  gereken minimum
önlemler ve bu akuakültür hayvanlar  ve ürünlerinin
piyasaya sürülmesinde uygulanan sa k ko ullar n
belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

7 2000/75/AT say  Direktif Mavi Dil Hastal n
Kontrolü ve Eradikasyonu
için Spesifik Hükümleri
Belirleyen Yönetmelik

Mavi dil hastal  ile mücadele ve bu hastal n yok
edilmesine yönelik kontrol kurallar n ve önlemlerin
belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

8 92/119/AET say  Direktif
2000/428/AT say
Komisyon Karar

r vebas , koyun ve keçi
vebas , domuzlar n veziküler
hastal , geyiklerin epizootik
hemorajik hastal , koyun ve
keçi çiçe i, veziküler
stomatit, yumrulu deri
hastal  ve Rift vadisi
hummas n kontrolüne
yönelik önlemleri belirleyen
yönetmelik

r vebas , koyun ve keçi vebas , domuzlar n veziküler
hastal , geyiklerin epizootik hemorajik hastal , koyun
ve keçi çiçe i, veziküler stomatit, yumrulu deri hastal
ve Rift vadisi hummas  ç nda al nacak önlemlerin
belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009
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Tablo 12.5.1 (Devam
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

9 2006/88/AT say  Direktif
2003/466/AT say
Komisyon Karar

Baz  Bal k Hastal klar n
Kontrolü için Al nmas
Gereken Asgari Önlemleri ve
Bal k ile Bal k Ürünlerinin
Piyasaya Sürümünü
Belirleyen Hayvan Sa

artlar  Ortaya Koyan
Yönetmelik

Baz  bal k hastal klar n kontrolü için al nmas  gereken
asgari önlemlerin ve bal k ile bal k ürünlerinin piyasaya
sürümünü belirleyen hayvan sa artlar n
belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

10 82/894/AET, 64/432/AET,
91/68/AET, 92/119/AET ve
95/70/AT say  Direktifler
999/2001 say  Tüzük

Hayvan Hastal klar n
Bildirimine li kin
Yönetmelik

Bildirimi zorunlu hayvan hastal klar n bildiriminde
uyulmas  gereken kurallar n belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

11 92/35/AET say  Direktif Afrika At Vebas  ile
Mücadeleye li kin Kontrol
Kurallar  ve Önlemlere
li kin Yönetmelik

Afrika At Vebas  ile mücadeleye ili kin kontrol
kurallar n ve önlemlerin ortaya konmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

12 2002/60/AT say  Direktif
2003/422/AT say
Komisyon Karar

Afrika Domuz Hummas  ile
Mücadele Önlemlerine Dair
Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti s rlar  içinde Afrika Domuz
Hummas  ile mücadele etmede uygulanacak önlemlerin
tan mlanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

13 2001/89/AT say  Direktif
2002/106/AT say
Komisyon Karar

Klasik Domuz Hummas  ile
Mücadele Önlemlerine Dair
Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti s rlar  içinde Klasik Domuz
Hummas  ile mücadele etmede uygulanacak önlemlerin
tan mlanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

14 98/58 (AT), 2006/778/AT,
1999/74 (AT), 2002/4/AT,
91/629/AET ve 91/630/AET
say  Tüzükler

Çiftlik Hayvanlar n Refah
ile lgili Yönetmelik

Ürün ve hizmetinden yararlan lan çiftlik hayvanlar n
türleri, geli mesi, uyumu ve evcille me durumlar  ile
fizyolojik, etolojik ihtiyaçlar  ve davran lar  dikkate
al narak bak ld  ve yeti tirildi i ko ullar n sa lanmas
için asgari standartlar n belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.5.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Newcastle, S r vebas , Mavidil gibi hastal klar için Acil Eylem Planlar n Haz rlanmas 2010-2011

2 Tavuk Vebas , ap ve Koyun-Keçi vebas  hastal klar  için mevcut acil eylem planlar n güncellenmesi 2008-2009

3 Acil Eylem Planlar  için tatbiki e itimler düzenlenmesi 2010-2011

4 Lokal ve Ulusal Kriz Merkezinin ekipman ve malzeme olarak güçlendirilmesi 2008-2009

5 Te his amaçl  testlerde veteriner kontrol ve ara rma enstitülerinin referans laboratuvarlar  öncelikli olmak üzere tüm referans veteriner
kontrol ve ara rma enstitüsü ve laboratuvarlar n akreditasyonu

2011 sonras

6 Bölge laboratuvarlar n tamam n OIE standartlar nda testleri yapabilir duruma getirilmesi 2011 sonras

7 Köy tavukçulu u rehabilitasyon plan n geli tirilmesi 2008-2009

8 Tavuk Vebas  hastal  te hisinde uluslar aras  standartlarda biyogüvenlik P3 seviyesinde laboratuvarlar n geli tirilmesi 2008-2009

9 Tavuk vebas  hastal n kontrolü için laboratuvarlar n te his, izleme ve hastal kla mücadele kapasitesinin artt lmas  amac yla laboratuvar
ekipman , analiz kitleri ve veteriner hekimler için koruyucu e ya al

2008-2009

10 Tavuk vebas  ile mücadele kapsam nda mevcut durumun gözden geçirilmesi, strateji geli tirilmesi, epidemiyoloji ve survey programlar
geli tirilerek uygulanmas  ve bu konuda çal an personelin e itimi konusunda hizmet al

2008-2010

11 Tavuk vebas  ile ilgili olarak hayvan itlaf , Acil Eylem Planlar n uygulanmas  (Sa k Bakanl n ihtiyaçlar  da dahil) ile Epidemiyoloji
ve survey çal malar  konusunda yurtiçi ve yurtd  e itim

2008-2010

12 Tavuk vebas  konusunda halk n bilgi ve bilinç düzeyinin art lmas 2008-2009

13 Ulusal referans laboratuvarlar n ring testleri düzenleme standart materyal temini, metod geli tirme ve konfirmasyon testleri v.s gibi
yükümlülüklerini yerine getirmesi

2010-2011

14 Veteriner laboratuvarlar n norm kadrolar n belirlenmesi ve bu laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan yeti mi  personel temin edilmesi 2010-2011

15 Enstitülerdeki epidemiyoloji ünitelerinin güçlendirilmesi için e itim verilmesi 2008-2009

16 ap hastal na kar  a  ve a  ekipman  al nmas  ve yo un a lama yap lmas 2008-2010

17 ap hastal  ile mücadele için sero survey ekipman  ile temizleme ve dezenfeksiyon malzemesi al 2008-2010



132

Tablo 12.5.2 (Devam )
No htiyaçlar l

18 ap hastal na kar  bölgesel tazminatl  kesim metodu uygulanmas  ba ta olmak üzere, hayvan hastal klar  mücadele kapsam nda yap lan
itlaflar için tazminat ödemesi yap lmas

2008-2009

19 Kuduz hastal na kar  a  al nmas  ve yo un a lama yap lmas  hastal n te his ve tedavisine yönelik laboratuvar ekipman  ve di er
ekipmanlar n al nmas

2008-2010

20 Kuduz hastal  ile mücadele kapsam nda personele e itim verilmesi, a  ve eradikasyon programlar n olu turulmas  konusunda hizmet
Al

2008-2010

21 Sokak hayvanlar  için 3 ilde 3 adet hayvan bar na  in a edilmesi ve in aat için kontrolörlük hizmeti al nmas 2008-2009

22 Laboratuvarlar n te his, izleme ve hastal kla mücadele kapasitesinin artt lmas  için laboratuvar iyile tirme plan n haz rlanmas  ve
ihtiyaçlar n belirlenmesi konusunda teknik yard m al nmas  ve plan n uygulanmas

2010-2011

23 Koyun-keçi vebas  (PPR) hastal  ile mücadele amac yla a , dezenfeksiyon ekipman  ve survey ekipman  al nmas  ve yo un a lama
Yap lmas

2009-2011

24 Koyun-keçi vebas  (PPR) hastal n kontrolü için a  üretim kapasitesinin artt lmas 2009-2011

25 1000 veteriner hekim, 500 veteriner sa k teknisyeni ve BT uzman  istihdam 2008-2009

26 lama kampanyalar nda serbest veteriner hekimlerin geçici istihdam 2008-2009

27 TSE grubu hastal klar için risk analizinin yap lmas 2010-2011

28 Mevcut brusella ve tüberküloz kontrol ve eradikasyon program n güncelle tirilerek uygulama alan n geni letilmesi 2010-2011

29 Atlar n enfeksiyöz anemisi hastal n izlenmesi amac yla Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu illerindeki tek t rnakl  survey uygulanmas 2010-2011

30 Tek t rnakl  kimliklendirmesi için veri taban  geli tirilmesi 2010-2011

31 Hayvan hastal klar  kontrol projelerinin tamamlanmas  sonras nda yap lacak de erlendirmeyle survey, a lama dezenfeksiyon vb. tedbirlerle
ilgili bir programlaman n yap lmas (2)

2011ve sonras

(2) Bu kurumsal yap lanma tedbirine ili kin finansman ihtiyac  hayvan hastal klar  kontrol projelerinin tamamlanmas  sonras nda yap lacak de erlendirme neticesinde belirlenecektir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.5.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Tavuk Vebas  Hastal  te hisi amac yla laboratuvar
ekipman  al nmas (3)

2008 624.275 1.872.825 2.497.100

Tavuk Vebas  Hastal n te hisini güçlendirmek
amac yla P3 laboratuvar in as (4)

2008-2009 3.860.000 3.860.000

Tavuk Vebas  Hastal na h zl  müdahale amac yla saha
malzemeleri al nmas (4)

2008 500.000 500.000

Tavuk Vebas  Hastal  te hisi amac yla test kitleri
al nmas (3)

2008 450.665 1.352.000 1.802.665

Tavuk Vebas  Hastal  ile mücadele amac yla köy
tavukçulu unun rehabilitasyonu (4)

2008 200.000 200.000

Tavuk Vebas  Hastal  ile ilgili halk n bilgilendirilmesi
ve saha e itimleri amac yla mobil bilgi büfesi (araç)
al (4)

2008 66.000 220.000 286.000

ap Hastal  ile mücadele amac yla a  al nmas (5) 2008 2.111.750 6.335.250 8.447.000

ap Hastal  ile mücadele amac yla a  ekipman
al nmas (5)

2008-2010 380.825 1.142.475 1.523.300

ap Hastal  ile mücadele amac yla temizlik ve
dezenfeksiyon malzemesi al (5)

2008 275.000 225.000 500.000

ap Hastal n yay n tespiti amac yla sero-
survey ekipman  al nmas (5)

2008 109.200 327.600 436.800

(3) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Ku  Gribi Haz rl k ve Müdahale Projesi- TR AI.06” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(4) Dünya Bankas  kredisiyle yürütülen “Tavuk Vebas  ve nsana Tesir eden salg na kar  Haz rl k ve Mücadele Projesi” kapsam nda finanse edilmektedir.
(5) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de ap Hastal n Kontrol Alt na Al nmas  - TR 06.03.02” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 12.5.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Kuduz hastal n te his ve tedavisine yönelik
laboratuvar in as (6)

2008-2010 227.250 681.750 909.000

Kuduz hastal n te his ve tedavisine yönelik
laboratuvar ekipman  al nmas  (6)

2008-2010 227.610 682.827 910.437

Kuduz hastal n kontrolü amac yla a  al nmas (6) 2008-2010 378.437 1.171.313 1.549.750

Kuduz hastal n kontrolü amac yla a lanan
hayvanlara tak lmak üzere bant al nmas (6)

2008-2010 123.675 371.025 494.700

Sokak hayvanlar  için 3 ilde 3 adet hayvan bar na  in a
edilmesi (6)

2008 640.755 1.922.266 2.563.021

Koyun ve keçi vebas  hastal  ile mücadele amac yla
 al (7)

2009-2011 3.825.000 11.475.000 15.300.000

Atlar n enfeksiyöz anemisi hastal n izlenmesi
amac yla Do u ve Güneydo u ilerinde uygulanacak tek

rnakl  survey uygulama çal malar  için ekipman ve
malzeme al

2008-2009 3.328.900 3.328.900

Laboratuvarlar n te his, izleme ve hastal kla mücadele
kapasitesinin artt lmas  için laboratuvar iyile tirme
plan n haz rlanmas  ve ihtiyaçlar n belirlenmesi
konusunda teknik yard m al nmas  ve plan n
uygulanmas (8)

2010-2011 50.000 50.000

(6) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Kuduz Hastal n Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(7) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve A lanmas  - TR 08.02.08” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(8) FAO taraf ndan sa lanacak destek kapsam nda teknik yard m al nmas  planlanmaktad r.
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Tablo 12.5.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Acil Eylem Planlar  için tatbiki e itimler
düzenlenmesi (9)

2008 3.125 9.375 12.500

 Tavuk vebas  ile ilgili olarak hayvan itlaf , Acil
Eylem Planlar n uygulanmas  (Sa k Bakanl n
ihtiyaçlar  da dahil) ile Epidemiyoloji ve survey
çal malar  konusunda yurtiçi ve s rl  biçimde
yurtd  e itim (10)

2008-2010 570.000 570.000

Tavuk vebas  hastal  ile ilgili olarak avc lar n
itimi (10)

2008 30.000 30.000

Tavuk vebas  hastal  ile ilgili küçük ve orta ölçekli
letme çal anlar n e itimi (10)

2008 30.000 30.000

Tavuk vebas  hastal  ile ilgili halk n
bilgilendirilmesi amac yla poster, TV, spotu, vb.
haz rlanmas (10)

2008 232.500 232.500

(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Ku  Gribi Haz rl k ve Müdahale Projesi - TR AI.06” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(10) Dünya Bankas  taraf ndan desteklenen “Tavuk Vebas  ve nsana Tesir eden salg na kar  Haz rl k ve Mücadele Projesi” kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 12.5.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

Tavuk vebas  ile mücadele kapsam nda mevcut
durumun gözden geçirilmesi, strateji geli tirilmesi,
epidemiyoloji ve survey programlar  geli tirilerek
uygulanmas  ve bu konuda çal an personelin e itimi
(11)

2008-2010 1.977.000 1.977.000

Kuduz hastal  ile mücadele kapsam nda bar nak
in aat n kontrolörlük hizmeti (12)

2008 50.000 150.000 200.000

Kuduz hastal  ile mücadele kapsam nda personele
itim verilmesi, a  ve eradikasyon programlar n

olu turulmas

2008 761.500 761.500

- Tercüme

- Di er

Koyun ve keçi vebas  hastal  ile mücadele için
yap lacak bilgilendirme ve tan m kampanyas  ve

lama faaliyetlerine destek (13)

2009-2011 120.000 1.080.000 1.200.000

ap hastal na kar  bölgesel tazminatl  kesim
metodu uygulanmas  ba ta olmak üzere, hayvan
hastal klar  mücadele kapsam nda yap lan itlaflar için
tazminat ödemesi yap lmas

2008-2010 15.000.000 15.000.000

Güncelle tirilen brusella ve tüberküloz kontrol ve
eradikasyon program n uygulanmas na yönelik
olarak mecburi kesim uygulamalar nda tazminat
ödenmesi

2008 50.000 50.000

Toplam 27.992.467 31.537.206 5.692.500 65.222.173

(11) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Ku  Gribi Haz rl k ve Müdahale Projesi - TR AI.06” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(12) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de Kuduz Hastal n Kontrolünün Güçlendirilmesi - TR 05.03.06” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(13) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve A lanmas  - TR 08.02.08” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Öncelik 12.6 Bilhassa referans laboratuvarlar , kal nt  testleri (kontrol planlar  dahil) ve numune alma i lemleri ba ta olmak üzere, g da
güvenli i ile hayvan ve bitki sa  alanlar nda laboratuvar ve kontrol kapasitelerinin geli tirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.6.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 da güvenli i, veterinerlik
ve bitki sa  politikas
alan ndaki AB
müktesebat n
uyumla lmas ,
uygulanmas  ve
yürütülmesine temel te kil
edecek strateji

AB’nin g da güvenli i, veterinerlik ve bitki sa
alan ndaki tüm mevzuat na uyum ile uygulaman n etkin
biçimde gerçekle tirilebilmesine yönelik laboratuvar dahil
idari kapasitenin geli tirilmesine ve hayvan hastal klar yla
mücadele konusunda iyile tirme yap lmas na yönelik bir
stratejinin olu turulmas  ile aç  kriterinin kar lanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 882/2004 say  Tüzük Ulusal G da Referans
Laboratuvar  Müdürlü ünün
kurulmas  ile ilgili
Yönetmelik

Tüm laboratuvar hizmetlerinin Avrupa Birli indeki
de er laboratuvarlar ile e it ve uygun seviyeye

getirilmesi ve Avrupa Birli inin g da güvenli i
politikas na uyum sa lanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008

3 92/90/AT 92/105/AT ve
93/50/AT say  Direktifler

Bitki pasaportu yönetmeli i AB’nin Bitki pasaportu uygulamas na uygun bir yap n
olu turulmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2010
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.6.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 5 adet Veteriner S r Kontrol Noktas n in aat  ve teçhizi 2008-2009

2 Tar m ve Köyi leri Bakanl nda sadece S r Kontrol Noktalar ndan sorumlu bir birimin olu turulmas 2008-2009

3 Veteriner S r Kontrol Noktalar n operasyonel hale gelmesi için ihtiyaç analizi yap lmas  ve gerekli e itimlerin verilmesi konusunda k sa
süreli teknik yard m

2008-2009

4 Veteriner S r Kontrol Noktalar n in aat  için kontrolörlük hizmeti al nmas 2008-2009

5 Veteriner S r Kontrol Noktalar  için personel istihdam  ve bunlar n operasyonel hale getirilmesi 2010-2011

6 Ambarl  ve Gürbulak’da Veteriner S r Kontrol Noktas n in aat  ve teçhizi 2010-2011

7 Bitki sa  referans laboratuvarlar n kurulmas 2010-2011

8 Ulusal g da referans laboratuvar n kurulmas 2008-2009

9 Ulusal G da Referans Laborauvar  kurulmas  projesinin tedarik bile eni ile sat n al namayan cihaz ve ekipmanlar n takviye edilmesi 2010-2012

10 Ulusal g da Referans Laboratuvar  personelinin uluslararas  metotlarla çal abilmeleri ve uygulamay  yerinde görmeleri aç ndan yurtd
itimlere gönderilmesi

2010-2012

11 Ulusal G da Referans Laboratuvar n uzman kapasitesini art rmak amac yla yerli ve yabanc  uzmanlar n istihdam edilmesi 2010-2012

12 Ulusal G da Referans Laboratuvar n daha etkin çal mas  ve verimlili inin art lmas  amac yla uluslar aras  kurumlar n da deste iyle
projeler üretilmesi ve bu do rultuda baz  personelin e itilmesi

2010-2012

13 da güvenli i konusunda ülkemizde mevcut durumun ortaya konmas , riskin belirlenebilmesi  ve risk de erlendirme çal malar na katk da
bulunulmas  amac yla personelin gereken e itimi almas

2010-2012

14 Güney do u ve do u Anadolu da 5 adet karantina kontrol noktas n kurularak minimum analiz ve kontrol yapabilme altyap lar n tesisi 2009

15 Bitki pasaport sistemi ve operatörlerin kayd  konusunda mevcut kay t sisteminin ilave sunucu ve yaz m program  ile güçlendirilmesi 2008-2009

16 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlü ü (Ankara) ile Beydere / Manisa Tohum Test Merkezi Müdürlü üne sera yap lmas . 2008-2009
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Tablo 12.6.2 (Devam )
No htiyaçlar l

17 Bitki çe itlerinin kayd , tohum sertifikasyonu, bitki slahç  haklar  tescili ile ilgili merkezi veritaban  olu turulmas 2008-2009

18 Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlü ü ile 6 adet test merkezi müdürlüklerinin alt yap n güçlendirilmesi 2008-2009

19 Yeni kurulacak Bitki Islahç  Haklar  Ofisine ofis ve bili im teknolojileri ekipman  ile referans koleksiyonun al nmas  ve veri taban n
kurulmas

2008-2009

20 Tüm bitki gruplar nda tescil sertifikasyon, pazarlama Hastal klar ve veri taban  olu turulmas  konusunda e itimler Kurulu lar n teknik alt
yap lar n iyile tirilmesi ve veri taban  sisteminin olu turulmas

2009

21 Bitki pasaportu sisteminin kurulmas 2010-2011

22 r Kontrol Noktalar n in aat  için kontrolörlük hizmeti al nmas 2009-2010

23 r Kontrol Noktalar  için personel istihdam  ve bunlar n operasyonel hale getirilmesi 2010-2011

24 Diyarbak r Tohum Test Laboratuvar n altyap n güçlendirilmesi 2008-2010

25 Bitki sa  konusunda s r kontrol noktalar nda çal acak personelin e itimi 2009

26 Bitki pasaportu ve operatörlerin kayd  ile ilgili olarak 22 personel için yurt d nda 12 günlük çal ma ziyaretlerinin düzenlenmesi 2008-2009

27 Türkiye Tohumculuk Mevzuat n AB Mevzuat  ile Uyumla lmas , Tohumculukla lgili Teknik Personelin E itimi 2008-2009

28 Yeni Kurulacak Bitki Islahç  Haklar  Ofisi Personelinin Yurtd nda E itimi 2009-2010

29 Bitki Pasaportu sistemine geçi  konusunda dan manl k hizmeti al nmas 2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.6.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

5 Adet Veteriner S r Kontrol Noktalar n in aat 2007-2009 1.243.357 3.730.071 4.973.428

5 Adet Veteriner S r Kontrol Noktalar n denetimi 2007-2009 149.875 449.725 599.600

5 Adet S r Kontrol Noktalar na ekipman al nmas 2007-2009 149.908 449.726 599.634

Ambarl  ve Gürbulak’da Veteriner S r Kontrol
Noktas n in aat  ve teçhizi

2010-2011 771.570 2.314.761 3.086.331

Güney do u ve do u Anadolu da 5 adet karantina
kontrol noktas n kurularak minimum analiz ve kontrol
yapabilme altyap lar n tesisi

2009-2010 750.000 2.250.000 3.000.000

Bitki pasaport sistemi ve operatörlerin kayd  konusunda
mevcut kay t sisteminin ilave sunucu ve yaz m
program  ile güçlendirilmesi (14)

2008-2009 35.000 105.000 140.000

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlü ü
(Ankara) ile Beydere / Manisa Tohum Test Merkezi
Müdürlü üne sera yap lmas (15)

2008-2009 75.000 225.000 300.000

Bitki çe itlerinin kayd , tohum sertifikasyonu, bitki
slahç  haklar  tescili ile ilgili merkezi veritaban

olu turulmas (15)

2008-2009 200.000 200.000

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlü ü
ile 6 adet test merkezi müdürlüklerinin alt yap n
güçlendirilmesi (15)

2008-2009 215.000 645.000 860.000

Yeni kurulacak Bitki Islahç  Haklar  Ofisine ofis ve BT
ekipman  ile referans koleksiyonun al nmas  ve veri
taban n kurulmas

2008-2009 625.000 1.875.000 2.500.000

(14) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayd  - TR 07 IB AG 02” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(15) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen“Türkiye Tohumculuk Sektörünün Geli tirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 12.6.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Diyarbak r Tohum Test Laboratuvar n altyap n
güçlendirilmesi

2008-2010 200.000 400.000 600.000

Bitki sa  referans laboratuvarlar n kurulmas 2009-2010 1.565.000 4.685.000 6.250.000

Ulusal G da Referans Laboratuvar n kurulmas (16) 2010-2012 350.000 1.050.000 1.400.000

Ulusal G da Referans Laboratuvar  kurulmas  projesinin
tedarik bile eni ile sat n al namayan cihaz ve
ekipmanlar n takviye edilmesi

2010-2012 2.000.000 2.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Bitki sa  konusunda s r kontrol noktalar nda
çal acak personelin e itimi

2009 20.000 60.000 80.000

Bitki pasaportu ve operatörlerin kayd  ile ilgili olarak
22 personel için yurt d nda 12 günlük çal ma
ziyaretlerinin düzenlenmesi (17)

2008-2009 15.708 63.360 79.068

Türkiye Tohumculuk Mevzuat n AB Mevzuat  ile
Uyumla lmas , Tohumculukla lgili Teknik
Personelin E itimi (18)

2008-2009 75.000 875.000 950.000

Yeni Kurulacak Bitki Islahç  Haklar  Ofisi
Personelinin Yurtd nda E itimi

2009-2010 15.000 30.000 45.000

Ulusal G da Referans Laboratuvar  personelinin
uluslararas  metotlarla çal abilmeleri ve uygulamay
yerinde görmeleri aç ndan yurtd  e itimlere
gönderilmesi (16)

2010-2012 100.000 300.000 400.000

(16) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen“Ulusal G da Referans Laboratuvar n Kurulmas  - TR 05.03.04” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(17) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayd  - TR 07 IB AG 02” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(18) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen“Türkiye Tohumculuk Sektörünün Geli tirilmesi ve AB'ye Uyumu - TR 06.03.09” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.



142

Tablo 12.6.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Ulusal G da Referans Laboratuvar n daha etkin
çal mas  ve verimlili inin art lmas  amac yla
uluslar aras  kurumlar n da deste iyle projeler
üretilmesi ve bu do rultuda baz  personelin

itilmesi (19)

2010-2012 50.000 150.000 200.000

da güvenli i konusunda ülkemizde mevcut
durumun ortaya konmas , riskin belirlenebilmesi ve
risk de erlendirme çal malar na katk da
bulunulmas  amac yla personelin gereken e itimi
almas

2010-2012 50.000 150.000 200.000

- Dan manl k

Bitki Pasaportu sistemine geçi  konusunda
dan manl k hizmeti al nmas (20)

2008-2009 250.000 250.000

r Kontrol Noktalar n operasyonel hale
getirilmesi için ihtiyaç analizi yap lmas  ve gerekli

itimlerin verilmesi konusunda k sa süreli teknik
yard m (21)

2008 250.000 250.000

r Kontrol Noktalar n in aat  için kontrolörlük
hizmeti al nmas  (21)

2009 250.000 750.000 1.000.000

Ulusal G da Referans Laboratuvar n uzman
kapasitesini art rmak amac yla yerli ve yabanc
uzmanlar n istihdam edilmesi

2010-2012 100.000 100.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 8.805.418 21.257.643 30.063.061

(19) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen“Ulusal G da Referans Laboratuvar n Kurulmas  - TR 05.03.04” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(20) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kayd  - TR 07 IB AG 02” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(21) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen "S r Kontrol Noktalar n Kurulmas  Projesi - TR 05 03.07" konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 12.7 Bula  Süngerimsi Ensefalopati (TSE) ve hayvansal yan ürünler ile ilgili mevzuata uyum sa lanmas  ve gerekli toplama ve
bertaraf sistemlerinin kurulmaya ba lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 12.7.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 999/2001 say  Tüzük TSE’nin Önlenmesi Kontrol
ve Eradikasyon Kurallar
Belirleyen Düzenleme

Canl  hayvanlar n ve hayvansal kaynakl  ürünlerin
üretilmesi ve piyasalara sunulmas nda uygulanan
kurallar n, TSE hastal n hayvanlarda eradikasyonu,
kontrolü ve önlenmesi ile ilgili AB Tüzü üne uyumlu hale
getirilmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl
Çevre Bakanl
çi leri Bakanl

(Belediyeler)
Sivil toplum
kurulu lar

2011

2 1774/2002 say  Tüzük 1774/2002 say  Tüzü e
uyumlu olarak haz rlanacak
düzenleme

Hayvan ve insan sa n korunmas  amac yla,
hayvansal yan ürünlerin toplanmas , depolanmas

lenmesi, kullan  ve imhas  ile ilgili halk sa  ve
hayvan sa  kurallar n ilgili AB Tüzü üne uyumlu
hale getirilmesi.

Tar m ve Köyi leri
Bakanl
Çevre Bakanl
çi leri Bakanl

(Belediyeler)
Sivil toplum
kurulu lar

2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 12.7.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 8 Veteriner Kontrol ve Ara rma Enstitüsü laboratuvarlar nda hastal kla ilgili h zl  test kapasitesinin artt lmas 2010-2012

2 Survey planlar n haz rlanmas 2010-2012

3 Hastal n te hisi ve örnek al nmas  konular nda laboratuvar personeli ve ta ra te kilat na e itim verilmesi 2010-2012

4 Rendering tesislerinin 1774/2002 say  Tüzü e uyumlu hale getirilmesi 2012 sonras

5 Mezbahalar n 1774/2002 say  Tüzü e uyumlu hale getirilmesi 2012 sonras

6 Yakma ünitelerinin olu turulmas 2012 sonras
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 12.7.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Yakma ünitelerinin olu turulmas 2012 sonras 175.000 525.000 700.000

Rendering tesislerinin 1774/2002 say  Tüzü e uyumlu
hale getirilmesi

2012 sonras 22.500.000 67.500.000 90.000.000

Mezbahalar n 1774/2002 say  Tüzü e uyumlu hale
getirilmesi

2012 sonras 41.622.500 124.867.500 166.490.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

8 Veteriner Kontrol ve Ara rma Enstitüsü
laboratuvarlar nda hastal kla ilgili h zl  test
kapasitesinin artt lmas  / Survey planlar n
haz rlanmas  / Hastal n te hisi ve örnek al nmas
konular nda laboratuvar personeli ve ta ra te kilat na

itim verilmesi

2010-2012 2.125.000 6.375.000 8.500.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 66.422.500 199.267.500 265.690.000
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FASIL 13 BALIKÇILIK

Öncelik 13.1 Özellikle, bal kç kla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim olu turulmas  yoluyla idari yap lar n
güçlendirilmesi. Ayr ca, bal kç k denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 13.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Tar m Bakanl ’n n Yeniden
Yap land lmas na li kin
Kanun

Bal kç kla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir
birim olu turulmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

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
say  Tüzükler

Su Ürünleri Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun (1)

Su ürünleri üretim kaynaklar n sürdürülebilirli i,
avc n düzenlenmesi, bal kç k filosunun ve su ürünleri
sektörünün faaliyetlerinin kay t alt na al nmas , kontrol,
denetim ve izlenebilirli in sa lanmas , ile pazara ve
pazarlamaya yönelik düzenlemelerin yap lmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 2371/2002, 1447/1999,
2930/86, 2847/93, 2406/96,
6/2004, 2244/2003, 3561/85
1381/87, 1382/87 ve
2065/2001 say  Tüzükler

Su Ürünleri Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na
li kin Yönetmelik (2)

Su ürünleri kanunu de ikli i kapsam nda yap lan
düzenlemelerin uygulanmas na yönelik usul ve esaslar n
belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

4 2406/96, 2065/2001 ve
104/2000 say  Tüzükler

Su Ürünleri Pazarlama
Standartlar  ve Tüketici
Bilgisi Yönetmeli i (2)

Su ürünlerinin pazara yönelik kalite kriterlerinin
belirlenmesi, geli tirilmesi, kontrol ve denetimde
izlenebilirli in sa lanmas  ve tüketicilerin
bilgilendirilmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

(1) “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmi  Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi”, “Öncelik 13.3 Deniz kaynaklar  hakk nda do ru bilgi elde etmek amac yla güvenilir bir stok de erlendirme
sisteminin kurulmas ” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kay t sisteminin AB ko ullar na uyarlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
(2) Su Ürünleri Kanununda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 13.1.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 9 adet karaya ç  noktas nda idare binalar n kurulmas  ve gerekli ekipmanla donat lmas 2009-2011

2 SUB S, tekne izleme sistemi ve veri taban  bak n yap lmas 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 13.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

3 adet yeni karaya ç  noktas nda idari binalar n
kurulmas  ve gerekli ekipman ve demirba  al , altyap
giderleri (elektrik, s hhi, özel tesisat giderleri, müteahhit
giderleri vb.)

2009 118.558 - - 118.558

3 adet yeni karaya ç  noktas nda idari binalar n
kurulmas  ve gerekli ekipman ve demirba  al , altyap
giderleri (elektrik, s hhi, özel tesisat giderleri, müteahhit
giderleri vb.)

2010 118.558 - - 118.558

3 adet yeni karaya ç  noktas nda idari binalar n
kurulmas  ve gerekli ekipman ve demirba  al , altyap
giderleri (elektrik, s hhi, özel tesisat giderleri, müteahhit
giderleri vb.)

2011 118.558 - - 118.558

SUB S, tekne izleme sistemi ve veri taban  bak n
yap lmas

2009-2011 110.654 110.654
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Tablo 13.1.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Merkezde ve 9 adet karaya ç  noktas ndaki
bal kç k idare binalar nda görev yapmak üzere 90
yeni personel istihdam

2009-2011 3.140.478 3.140.478

- E itim

Karaya ç  bildirimi sisteminin geli tirilmesi plan
ve programlama çal malar , tazelik ve boy
kriterlerinin uygulanmas  ve denetim ile sat
bildirimi sisteminin yayg nla lmas  konusunda
120 ki inin 5 gün süreyle yurt içinde e itimi

2009 42.154 42.154

stihdam edilen 90 adet yeni personelin çal ma
konular  kapsam nda 5 gün süreyle yurt içinde

itimi

2009-2011 144.904 144.904

Pazarlama standartlar  ve bunlara yönelik uygulama
ve denetim altyap n olu turulmas  amac yla 30
adet personelin 3 gün süreyle yurt içinde e itilmesi,
(tazelik ve boy kriterlerinin belirlenmesi için gerekli
araç-gereç temin edilmesi)

2009 26.346 26.346

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 3.820.210 3.820.210
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Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmi  Su Ürünleri Kanununun kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 13.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m 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
say  Tüzükler

Su Ürünleri Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun (3)

Su ürünleri kaynaklar n sürdürülebilirlik temelinde
letilmesi, avc n düzenlenmesi, bal kç k filosunun ve

su ürünleri sektörünün faaliyetlerinin kay t alt na al nmas ,
kontrol denetim ve izlenebilirlik ile pazarlamaya yönelik
düzenlemelerin yap lmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(3) “Öncelik 13.1 Özellikle, bal kç kla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim olu turulmas  yoluyla idari yap lar n güçlendirilmesi. Ayr ca, bal kç k denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel
önem verilmesi”, “Öncelik 13.3 Deniz kaynaklar  hakk nda do ru bilgi elde etmek amac yla güvenilir bir stok de erlendirme sisteminin kurulmas ” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kay t sisteminin AB ko ullar na
uyarlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Öncelik 13.3 Deniz kaynaklar  hakk nda do ru bilgi elde etmek amac yla güvenilir bir stok de erlendirme sisteminin kurulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 13.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2371/2002, 2001/1639,
1992/2104 ve 1991/1382
say  Tüzükler

Su Ürünleri Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun (4)

Su ürünleri kaynaklar n sürdürülebilirli inin temelinde;
bu kaynaklar n stok tahminlerinin yap lmas  ve süreklilik
arz edecek ekilde izlenmesi, elde edilecek veri ve
sonuçlara dayal  öneriler do rultusunda, avc k kotas
belirlenmesi de dahil olmak üzere ülke bal kç k
yönetiminde uygulamaya konulmas n sa lanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 13.3.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Ekosistem yakla  ile kaynaklar n yönetilmesi için gerekli olan bal kç k stok tahmini ara rmalar n yap lmas , bu amaçla kurumsal
ara rma altyap n güçlendirilmesi

2009-2011

(4) “Öncelik 13.1 Özellikle, bal kç kla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim olu turulmas  yoluyla idari yap lar n güçlendirilmesi. Ayr ca, bal kç k denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel
önem verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmi  Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kay t sisteminin AB ko ullar na uyarlanmas ” alt nda da yer
almaktad r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 13.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Laboratuarlar için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve
malzeme al

2009 2.634.629 2.634.629

Stok tahmin ara rmalar 2009-2011 10.538.518 10.538.518

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Lisans üstü e itim alm   ((Su Ürünleri, Bal kç k
Teknolojisi,  Ziraat Mühendisi ( Su Ürn. Böl. )
Biyolog )) 30  uzman ara rmac  al nmas

2009-2011 1.106.544 1.106.544

- E itim

Stok de erlendirmesi konusunda personelin yurtiçi
ve yurtd  e itimi (5)

2009-2011 120.000 1.000.000 1.120.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 14.399.691 1.000.000 15.399.691

(5) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Bal kç k yönetim sisteminde stok de erlendirmesi uygulamas n ba lat lmas  TR 07.02.02” konulu projenin TR07-IB-AG-01 No’lu
le tirme bile eni kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 13.4 Mevcut filo kay t sisteminin AB ko ullar na uyarlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 13.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 26/2004 say  Tüzük Su Ürünleri Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun (6)

Su ürünleri kaynaklar n sürdürülebilirlik temelinde
letilmesinin sa lanabilmesi kapsam nda yasad , kay t

 ve düzensiz bal kç k etkinliklerinin önlenmesi
amac yla mevcut filo kay t siteminin AB ile
uyumla lmas n temini

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 13.4.2
No htiyaçlar l

(Denizcilik Müste arl )

1 Türkiye’de 15-24 m aras ndaki yakla k 800 adet bal kç  gemisinin gros-ton (GT) olarak ölçümlerine ili kin projelerinin haz rlanmas
konusunda hizmet al

2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(6) “Öncelik 13.1 Özellikle, bal kç kla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim olu turulmas  yoluyla idari yap lar n güçlendirilmesi. Ayr ca, bal kç k denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel
önem verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmi  Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve “Öncelik 13.3 Deniz kaynaklar  hakk nda do ru bilgi elde etmek amac yla güvenilir bir stok
de erlendirme sisteminin kurulmas ” alt nda da yer almaktad r.
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FASIL 14 TA IMACILIK POL KASI

Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak aç lmas  amac yla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyap  ve
letmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden ayr lmas n sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 14.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 1017/68/AET,
1370/2007/AT,
1192/69/AET ve
1108/70/AET say
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 say  Direktifler

Demiryolu Çerçeve Kanunu Rekabete dayal  esaslar çerçevesinde kaliteli, sürekli ve
emniyetli demiryolu ta mac k hizmetinin uygun ücretle
kullan lara sunulmas

Ula rma Bakanl  2008, IV. Çeyrek

2 1192/69/AET say  Tüzük.
91/440/AET, 2001/12/AT,
2004/51/AT ve 2007/58/AT
say  Direktifler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar  Kanunu

Demiryolu altyap  yönetmek ve demiryolu ile yük ve
yolcu ta mac  hizmetleri sunmak üzere Türk
Demiryollar  Kurulu unun kurulmas na ili kin usul ve
esaslar n düzenlenmesi

Ula rma Bakanl  2008, IV. Çeyrek

3 1017/68/AET ve 1/2003/AT
say  Tüzükler

Demiryolu Ta mac nda
Rekabet Kurallar na li kin
Düzenleme (1)

Demiryolu ta mac nda rekabet kurallar n
düzenlenmesi

Rekabet Kurumu 2009

4 2001/14/AT ve 2004/49/AT
say  Direktifler

Demiryolu Emniyeti
Yönetmeli i (2)

Demiryolu emniyetinin geli tirilmesi ve iyile tirilmesi Ula rma Bakanl 2009

(1) Demiryolu Çerçeve Kanunu ve TCDD Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(2) Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 14.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 95/18/AT, 2001/13/AT ve
2004/49/AT say
Direktifler

Demiryolu letmecili i
Lisans Yönetmeli i (3)

Demiryolu ta mac k hizmetlerinin güvenilirlik, mali
kapasite ve yeterlilik konular nda belirlenmi  olan
yükümlülüklerinin demiryolu i letmeleri ve altyap
yöneticileri taraf ndan yerine getirilmesinin sa lanmas

Ula rma Bakanl 2009

6 96/48/AT, 2001/14/AT,
2001/16//AT, 2004/49/AT,
2004/50/AT ve 2007/32/AT
say  Direktifler

Kar kl letilebilirlik
Yönetmeli i (3)

Bu yönetmelikte yer alan artlar ile eklerdeki hususlar
sa layan kar kl  i letilebilirlik bile enlerinin ve alt
sistemlerin piyasaya girmelerinin, hizmete al nmalar n
ve i letilmelerinin sa lanmas

Ula rma Bakanl 2009

7 91/440/AET, 2001/12/AT,
2001/14/AT, 2004/49/AT,
2004/51/AT ve 2007/58/AT
say  Direktifler

Demiryolu Altyap na
Eri im Yönetmeli i (3)

Ulusal demiryolu ebekesine dâhil demiryolu altyap na
serbest, adil ve ayr mc  olmayan eri imin sa lanmas

Ula rma Bakanl 2009

8 96/49/AT, 96/35/AT ve
2000/18/AT say
Direktifler

Tehlikeli Maddelerin
Demiryolu ile Ta nmas
Yönetmeli i

Tehlikeli maddelerin, can, mal, sa k, i çi emniyeti ve
çevre güvenli i dikkate al narak demiryolu ile emniyetli
bir ekilde ta nmas n sa lanmas
Yurt içinde ve COTIF üyesi ülkeler aras nda demiryolu ile

yalar n ta nmas na ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi

Ula rma Bakanl  2008, IV. Çeyrek

9 2007/59/AT say  Direktif Makinistlerin
Brövelendirilmesi
Yönetmeli i

Demiryolu emniyetinin geli tirilmesine yönelik olarak
makinistlere lisans ve bröve verilmesi ili kin prosedürlerin
belirlenmesi
Lisans ve bröve verilmesi ile ilgili olarak demiryolu
sektöründeki yetkili makamlar n, makinistlerin, demiryolu

letmelerinin, altyap  yöneticisinin ve e itim
merkezlerinin görevlerinin tan mlanmas

Ula rma Bakanl 2009

10 1371/2007/AT say  Tüzük Yolcu Haklar  Yönetmeli i Demiryolu yolcu ta mac nda yolcu haklar  korumak
ve demiryolu ta mac n ula rma sektöründeki
pay  art rmak için demiryolu yolcu ta mac n kalite
ve etkinli in art lmas

Ula rma Bakanl 2009

(3) Demiryolu Çerçeve Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 14.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

11 1370/2007/AT say  Tüzük Kamu Hizmeti Yükümlülü ü
Yönetmeli i

Kamu Hizmeti Yükümlülüklerinin esas ve usullerinin
belirlenmesi

Ula rma Bakanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 14.1.2
No htiyaçlar l

(Ula rma Bakanl  (TCDD letmesi Genel Müdürlü ü))

1 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar nda altyap  tahsisi, ücretlendirme, emniyet ve kar kl  i letilebilirlik sistemlerinin olu turulmas
dâhil olmak üzere demiryolu sektörünün rekabete aç lmas na yönelik olarak yeniden yap land lmas  çerçevesinin olu turulmas

2009 ve sonras

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 14.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Ula rma Bakanl  (TCDD letmesi

Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Türk Demiryolu Sektörünün Reformu (4) 2007-2011 3.600.000 3.600.000

Toplam 3.600.000 3.600.000

(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Demiryolu Sektörünün Reformu- TR 07.02.27” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 14.2 Kirlili in önlenmesinin etkin bir ekilde uygulanmas na özel önem vererek denizcilik sektöründe uyum çal malar na ve
uygulamalara devam edilmesi. Türk filosunun emniyet kayd n iyile tirilmesi ve deniz güvenli i müktesebat n uygulanmas  da dâhil
olmak üzere denizcilik idaresinin güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 14.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 MARPOL (73/78)
Sözle mesinin 27.09.2003
tarihli III. Eki / IMO

Denizlerin Gemiler
Taraf ndan Kirletilmesinin
Önlenmesine Ait Uluslararas
Sözle menin (MARPOL 73-
78) III. EK’ine Taraf
Olunmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun

Paketlenmi  biçimde deniz yoluyla ta nan zararl
maddelerden kaynaklanan kirlili in önlenmesi

leri Bakanl
Denizcilik
Müste arl

2009

2 MARPOL  (73/78)
Sözle mesinin 27.09.2003
tarihli IV. Eki / IMO

Denizlerin Gemiler
Taraf ndan Kirletilmesinin
Önlenmesine Ait Uluslararas
Sözle menin (MARPOL 73-
78) IV. EK’ine Taraf
Olunmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun

Ülkemiz limanlar na gelen yabanc  bayrakl  gemilerden
kaynaklanan pis su kirlili inin önlenmesi

leri Bakanl
Denizcilik
Müste arl

2009

3 3 ubat 2000 tarihli 1974
Denizde Can Emniyeti
Uluslar aras  Sözle mesine
li kin 1988 Protokolü

(SOLAS Protokol 1988)

1974 Denizde Can Emniyeti
Uluslararas  Sözle mesine
li kin 1988 Protokolüne

(SOLAS Protokol 1988)
Taraf Olunmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun.

Protokole uygun olarak yürütülen fiili uygulamalar n iç
mevzuat za aktar lmas

leri Bakanl
Denizcilik
Müste arl

2009

4 94/57/AT, 2002/59/AT,
95/21/AT, 2001/25/AT ve
2005/65/AT say
Direktifler
725/2004/AT say  Tüzük

Deniz Emniyeti Kanunu Türk bayrakl  gemiler, Türkiye’nin deniz yetki alanlar na
giren yabanc  bayrakl  gemiler ve liman, k  ve deniz
tesisleri ile ilgili Türkiye’de deniz emniyetinin sa lanmas
konusunda gerekli tedbirler ile yetki, görev, sorumluluk ve
müeyyidelerin belirlenmesi ve gemi kaynakl
kirlenmelerin azalt lmas

Denizcilik
Müste arl

2009
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Tablo 14.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 417/2002/AT say  Tüzük Tankerlerin Çift Cidar ve
de er Tasar m

Gereklilikleri Hakk nda
Yönetmelik

Türk sular nda kaza sonucu olu an petrol kirlili ini
azaltmak amac yla, tek cidarl  gemiler için MARPOL
73/78 de belirtilen çift cidar ya da benzer tasar m
gereksinimlerinin kullan lmaya ba lanmas n

zland lmas

Denizcilik
Müste arl

2008, III. Çeyrek

6 2930/86/AET say  Tüzük Gemi ve Deniz Araçlar n
Tonilatolar n Ölçülmesi ve
Belgelendirilmesi Hakk nda
Yönetmelik

Türk bayrakl  gemi ve deniz araçlar n tonilatolar n
ölçülmesi konusunda usul ve esaslar n belirlenmesi

Denizcilik
Müste arl

2009

7 2002/6/AT say  Direktif Türk Limanlar nda
Raporlama Usulleri
Hakk nda Yönetmelik

Türk limanlar na gelen ve ayr lan Türk ve yabanc
bayrakl  gemilerin tabi olduklar  raporlama ve bildirim
prosedürlerinin kolayla lmas

Denizcilik
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

8 2005/35/AT say  Direktif
2005/667/JHA say  Karar

2872 say  Çevre Kanununda
de iklik

Türk bayrakl  gemiler ve Türkiye’nin deniz yetki
alanlar na giren yabanc  bayrakl  gemilere ili kin gemi
kaynakl  kirlili e verilecek cezalar n düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2009

9 2005/35/AT say  Direktif
2005/667/JHA say  Karar

5237 say  Türk Ceza
Kanununda de iklik (5)

Türk bayrakl  gemiler ve Türkiye’nin deniz yetki
alanlar na giren yabanc  bayrakl  gemilere ili kin gemi
kaynakl  kirlili e verilecek cezalar n düzenlenmesi

Adalet Bakanl 2009

10 782/2003/AT say  Tüzük Organokalay Bile eni çeren
Antifouling Sistemlerinin
Gemilerde Kullan n
Kontrolüne Dair Yönetmelik

Türk bayrakl  gemilerde, Türkiye’de in a edilen gemilerde
ve Türkiye’de liman veya k  tesislerine yana an yabanc
bayrakl  gemilerde biyosid i levi gören organokalay
bile enlerini içeren antifouling sistemlerinin kullan n
azalt lmas  veya yasaklanmas .

Denizcilik
Müste arl

2011
(6)

(5) 2872 say  Çevre Kanununda yap lacak de iklik ile birlikte ele al nacakt r.
(6) AFS Sözle mesine taraf olunmas ndan sonra 1 y l içerisinde ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 14.2.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl )

1 Gemi kaynakl  kirlilik ve kargo at klar na yönelik liman at k al m tesislerine ili kin 2000/59/AT say  Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifine uyum amac yla yürürlü e giren “Gemilerden at k al nmas  ve at klar n kontrolü yönetmeli i”nin etkin uygulanmas  için
Denizcilik Müste arl  ile koordinasyon sa lanarak;

- lgili ulusal mevzuat n uygunlu unun ve yeterlili inin analizi,
- Deniz trafi i analizlerine göre limanlarda yeterli at k al m kapasitesinin belirlenmesi,
- At klar n bertaraf edilmesi veya transferi yöntemlerinin belirlenmesi,
- At k kabul, transfer ve bertaraf na ili kin ulusal bilgi sisteminin olu turulmas ,
- Liman at k yönetim planlar na esas olacak teknik çal malar n yap lmas ,
- Yukar daki çal malar  sonuçlar na göre belirlenecek bölge ve limanlarda at k al m tesisleri ile at klar n transferi konusunda teknik
kapasitenin yeterli hale getirilmesi,
- lgili personelin e itimi,
- Küçük limanlar için bölgesel ortak seperasyon sistemlerinin kurulmas ,
- Tüm büyük limanlarda at k kabul tesislerinin tamamlanmas

2009-2011

(K  Emniyeti Genel Müdürlü ü)

2 Telsiz letme Müdürlü ünün (Türk Radyo) teknik ve operasyonel kapasitesinin geli tirmesi 2009 ve sonras

3 Denizlerimizin petrol ve di er zararl  maddelerle kirlenmesine haz rl kl  olma ve müdahale için gerekli gemi, araç, gereç ve ekipman
ihtiyaçlar n tamamlanmas (7)

2009 sonras

(Denizcilik Müste arl )

4 Türk denizlerinde gemi kaynakl  hava kirlenmesinin bölge, gemi cinsi, deniz trafi i, emisyonlar n cinsi, çevreye etkileri, gelece e yönelik
ilim temelinde analizi, bölgesel emisyon miktarlar n belirlenmesi, limanlarda gemi kaynakl  kirlenmenin belirlenmesi, ilgili uluslararas

sözle melerin, IMO kural ve tavsiyelerinin ve AB müktesebat n uygulanmas  ve iyi çevre durumu temelinde hava kalitesinin
sürdürülebilirli inin sa lanmas  için düzenleyici etki analizi yap lmas

2009 ve sonras

(7) Denizcilik Müste arl ’ndan al nacak yetki sonras nda gerçekle tirilecektir.
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Tablo 14.2.2 (Devam )
No htiyaçlar l

5 Türk ve AB deniz ticaret filolar n gemiadam  ihtiyaçlar n kar lanmas  ve kaliteli gemiadam  yeti tirilmesi amac yla denizcilik e itimi
master plan  haz rlanmas  kapsam nda a daki çal malar n yap lmas ;

- Gemiadam  veri taban  olu turulmas ,
- Türk ticaret filosunun geli me trendine göre mevcut ve gelecekteki gemiadam  ihtiyaçlar n belirlenmesi
- AB deniz ticaret filosunun Türk gemiadam  istihdam  trendine göre mevcut ve gelecekteki gemiadam  ihtiyaçlar n belirlenmesi
- Filo d  denizcilik e itimi ihtiyaçlar n belirlenmesi
- Sürdürülebilir denizcilik e itiminin sa lanmas  temelinde mevcut gemiadam  yeti tiren denizcilik okullar n kapasitelerinin
belirlenmesi ve geli me ihtiyaçlar n belirlenmesi
- Türk denizcilik e itiminin sorunlar n ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesi
- Türk denizcilik e itimi mevzuat  ve uygulamalar n ilgili uluslararas  sözle melere, AB müktesebat na ve IMO ve ILO kural ve
tavsiyelerine uyumunun analizi ve uyumsuzluklar n giderilmesi için mevzuat taslaklar n haz rlanmas  ve uygulamadaki uyumsuzluklar
için tavsiyeler içeren raporlar n haz rlanmas

2009

6 Türk limanlar nda deniz trafi inin kolayla lmas  amac yla a daki faaliyetlerin yap lmas
- FAL sözle mesine taraf olunmas  ve uygulanmas  konusunda düzenleyici etki analizi yap lmas
- FAL sözle mesi ve ilgili AB müktesebat n ulusal uygulanmas  için ulusal mevzuat taslaklar n haz rlanmas
- lgili kamu ve özel kurulu lar n idari kapasitelerinin geli tirilmesi
- Liman Topluluk Sistemi konusunda e itim al nmas

2009 ve sonras

7 Türkiye’de muhtemel ciddi petrol kirlili i kazalar nda tazmin yükümlülüklerinin ve di er idari ve destekleyici faaliyetlerin etkin olarak
yerine getirilmesi için idari kapasitenin geli tirilmesi kapsam nda a daki faaliyetlerin yap lmas

- Erika ve Prestij kazalar ndaki deneyimlerin ilgili kamu ve özel kurulu lar personeline aktar lmas  için e itim ve seminerler verilmesi
- lgili ulusal mevzuat n analizi, AB üyesi ülkelerden iyi örneklerle kar la lmas , aç kl klar n belirlenmesi ve geli tirilmesi için gerekli
mevzuat taslaklar n haz rlanmas
- Ciddi petrol kirlili i kazalar nda tazmin yükümlülükleri ve di er idari ve destekleyici faaliyetlerin etkin uygulanmas  için uygulama
rehberleri haz rlanmas
- lgili kamu kurulu lar n konu ile ilgili yap lar n ve görev tan mlar n analizi, AB üyesi ülkelerden iyi örneklerle kar la lmas  ve
ideal duruma ula mak için al nmas  gereken tedbirlerin belirlenmesi
- OPRC Sözle mesi ve AB’nin 2850/2000 say  karar  gere i uluslar aras  ve bölgesel i birli i ihtiyaçlar n giderilmesi amaçl  ulusal
bilgi sistemleri ve veri tabanlar  haz rlanmas  ve bölgesel ve uluslar aras  sistemleri ba lant lar n olu turulmas .

2008, IV. Çeyrek
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 14.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Limanlarda at k al m tesisleri ile at klar n transferi
konusunda ulusal bilgi sistemi olu turulmas

2009-2011 1.000.000 3.000.000 4.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Limanlarda at k al m tesisleri ile at klar n transferi
konusunda ilgili personelin e itimi

2009-2011 300.000 300.000

- Dan manl k

Limanlarda at k al m tesisleri ile at klar n transferi
uygulamalar

2009-2011 200.000 200.000

Limanlarda yeterli at k al m tesisi kapasitesinin ve
ortak kullan m imkanlar n belirlenmesine yönelik
fizibilite

2009-2011 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 1.000.000 4.500.000 5.500.000
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Tablo 14.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (K  Emniyeti Genel Müdürlü ü) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Türk Radyonun teknik ve operasyonel kapasitesinin
geli tirilmesi (Tedarik) (8)

2007-2011 700.000 2.100.000 2.800.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

Türk Radyonun teknik ve operasyonel kapasitesinin
geli tirilmesi (E le tirme) (8)

2007-2011 250.000 250.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 700.000 2.350.000 3.050.000

(8) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Emniyetli Denizler: Türk Radyonun Teknik ve Operasyonel Kapasitesinin Geli tirilmesi - TR 07.02.26” konulu proje kapsam nda finanse
edilmektedir.



162

Tablo 14.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Denizcilik Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Belirlenecek liman ve deniz alanlar nda gemi kaynakl
hava kirlili inin sürekli ölçümü ve izlenmesi için sistem
olu turulmas

2011-2012 1.000.000 3.000.000 4.000.000

Gemi kaynakl  hava kirlili inin sürekli izlenmesi
kapsam nda bilgi sistemi ve veri taban  olu turulmas

2011-2012 250.000 750.000 1.000.000

Gemiadam  bilgi sistemi ve veri taban  olu turulmas 2009-2010 250.000 750.000 1.000.000

OPRC Sözle mesi ve AB’nin 2850/2000 say  karar
gere i uluslar aras  ve bölgesel i birli i ihtiyaçlar n
giderilmesi amaçl  ulusal bilgi sistemleri ve veri
tabanlar  haz rlanmas  ve bölgesel ve uluslar aras
sistemleri ba lant lar n olu turulmas

2009-2010 500.000 1.500.000 2.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Gemi kaynakl  deniz kirlili i ile ilgili uluslararas
mevzuat, ulusal mevzuat ve uygulamalar konusunda
tüm taraflara e itim ve seminerler

2011-2012 500.000 500.000

Ulusal ve uluslararas  gemiadam  mevzuat ve
uygulamalar  konusunda tüm taraflara e itim ve
seminerler

2009-2010 200.000 200.000

Gemiadam  bilgi sistemi ve veri taban n
kullan lmas  konusunda tüm taraflara e itim ve
seminerler

2009-2010 100.000 100.000

Erika ve Prestij kazalar ndaki deneyimlerin ilgili
kamu ve özel kurulu lar personeline aktar lmas  için

itim ve seminerler

2009-2010 1.000.000 1.000.000
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Tablo 14.2.3.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Denizcilik Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

FAL Sözle mesi ve ulusal mevzuat n uygulanmas
konusunda tüm taraflara e itim ve seminerler

2011-2012 300.000 300.000

- Dan manl k

Türk denizlerinde gemi kaynakl  hava kirlenmesinin
bölge, gemi cinsi, deniz trafi i, emisyon cinsi ve
çevreye etkilerinin gelece e yönelik e ilim temelinde
analizi, bölgesel emisyon miktarlar n belirlenmesi,
limanlarda gemi kaynakl  kirlenmenin belirlenmesi,
ilgili uluslararas  sözle melerin, IMO kural ve
tavsiyelerinin ve AB müktesebat n uygulanmas  ve
iyi çevre durumu temelinde hava kalitesinin
sürdürülebilirli inin sa lanmas  için düzenleyici etki
analizi yap lmas  konusunda dan manl k hizmeti

2011-2012 1.500.000 1.500.000

Türk ve AB deniz ticaret filolar n gemiadam
ihtiyaçlar n kar lanmas  ve kaliteli gemiadam
yeti tirilmesi amac yla denizcilik e itimi master
plan  haz rlanmas  için dan manl k hizmeti

2009-2010 1.000.000 1.000.000



164

Tablo 14.2.3.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Denizcilik Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

daki konularda dan manl k hizmeti al nmas ;
- Ciddi petrol kazalar nda tazmin ve di er idari ve
destekleyici faaliyetler ile ilgili ulusal mevzuat n
analizi, AB üyesi ülkelerden iyi örneklerle
kar la lmas , aç kl klar n belirlenmesi ve
geli tirilmesi için gerekli mevzuat taslaklar n
haz rlanmas
- Ciddi petrol kirlili i kazalar nda tazmin
yükümlülükleri ve di er idari ve destekleyici
faaliyetlerin etkin uygulanmas  için uygulama
rehberleri haz rlanmas
- lgili kamu kurulu lar n konu ile ilgili yap lar n
ve görev tan mlar n analizi, AB üyesi ülkelerden
iyi örneklerle kar la lmas  ve ideal duruma
ula mak için al nmas  gereken tedbirlerin
belirlenmesi

2009-2010 1.500.000 1.500.000

Türk limanlar nda deniz trafi inin kolayla lmas
için gerekli faaliyetlerin yap lmas nda dan manl k
hizmeti

2011-2012 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 2.000.000 13.100.000 15.100.000
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Öncelik 14.3 Havac k alan nda, Tek Avrupa Hava Semas  ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sa lanmas  için net bir strateji
belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havac k Konferans n sivil havac k güvenli i alan ndaki politika beyanat n ilgili hüküm ve artlar na
uyum sa lanarak bunlar n uygulanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 14.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2150/2005/AT say  Tüzük Hava Sahas n Esnek
Kullan çin Ortak
Kurallar Tüzü üne uyum
amaçl  düzenleme

Hava sahas n esnek kullan  için temel kurallar n
belirlenmesi

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 730/2006/AT say  Tüzük Hava Sahas  S fland rmas
Tüzü üne uyum amaçl
düzenleme

Hava sahas  s fland lmas  ve FL 195 üzerinde görerek
uçu  kurallar na göre yap lacak uçu lar ile ilgili temel
kurallar n belirlenmesi

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

3 95/93/AET say  Tüzük Slot Uygulama Prensipleri
Yönetmeli i

Slot Uygulama Prensipleri Talimat n yönetmelik haline
dönü türülmesi.

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2009

4 2096/2005/AT say  Tüzük Hava Seyrüsefer
Hizmetlerinin Sa lanmas
için Ortak Gerekler
Tüzü üne uyum amaçl
düzenleme

Hava seyrüsefer hizmetlerinin sa lanmas nda ortak
kurallar n belirlenmesi

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r
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Tablo 14.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 549/2004/AT say  Tüzük Tek Avrupa Semas  Çerçeve
Tüzü üne uyum amaçl
düzenleme

Tek Avrupa Semas n olu turulabilmesi için gerekli yasal
çerçevenin olu turulmas

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

6 550/2004/AT say  Tüzük Tek Avrupa Semas  - Hizmet
Sa lama Tüzü üne uyum
amaçl  düzenleme

Tek Avrupa Semas nda hava seyrüsefer hizmetleri
sa lanmas  ile ilgili yasal çerçevenin olu turulmas

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

7 551/2004/AT say  Tüzük Tek Avrupa Semas  - Hava
Sahas  Tüzü üne uyum
amaçl  düzenleme

Tek Avrupa Semas nda hava sahas n düzenlenmesi ve
kullan  ile ilgili yasal çerçevenin olu turulmas

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

8 552/2004/AT say  Tüzük Tek Avrupa Semas  - Avrupa
Hava Trafik Yönetim A
Birlikte lerlik Tüzü üne
uyum amaçl  düzenleme

Avrupa Hava Trafik Yönetim A n Birlikte lerli inin
sa lanmas

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r
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Tablo 14.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

9 2042/2003/AT say
Tüzük’ün ekinde yer alan
PART M

Ticari Hava Ta ma
letmeleri Bak m Sistemi

Yönetmeli i (SHY-M Rev.1)

Ticari Hava Ta ma letmelerinin bak m sisteminin
EASA standartlar nda düzenlenmesi ve PART-M’e uygun
olarak Türk tescilinde bulunan sivil hava araçlar n
teknik aç dan uçabilirlik kontrolünün yap lmas .

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2008, IV. Çeyrek

10 96/67/AT say  Direktif Havaalanlar  Yer Hizmetleri
Yönetmeli i (SHY-22) (9)

Yer Hizmetleri piyasas na giri  ko ular  ve hizmet
standartlar n düzenlenmesi

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2008, III. Çeyrek

11 261/2004/AT say  Tüzük Yolcu Haklar  Talimat (10) Yolcu ma duriyetiyle ilgili düzenlemelerin yap lmas Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2009

12 2299/89/AET say  Tüzük Bilgisayarl  Rezervasyon
Sistemleri Talimat

Bilgisayarl  rezervasyon sistemlerinin i letilmesine
yönelik kurallar n düzenlenmesi

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2010

13 1107/2006/EC say  Tüzük Hava Yoluyla Ta nan
Engelli ve Hareket Kabiliyeti

tl  Ki ilerin Haklar na
li kin Yönetmelik

Hava yoluyla ta nan engelli ve hareket kabiliyeti k tl
ki ilerin haklar na ili kin düzenleme yap lmas

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2009

14 2004/36/AT say  Direktif
(11)

Yerli ve Yabanc  Hava
Araçlar n Emniyet
De erlendirmesi Yönetmeli i

Yerli ve Yabanc  Hava Araçlar n Emniyet
De erlendirmesi

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2009

(9) “Öncelik 4.1 AB kaynakl  do rudan yabanc  yat mlar  etkileyen k tlamalar n kald lmas na devam edilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(10) “Öncelik 28.1 Tüketicinin korunmas  ile ilgili müktesebata uyumun art lmas  ve idari yap lar n yeterlili inin ve uygulama kapasitesinin sa lanmas ” alt nda da yer almaktad r.
(11) 2004/36/AT say  Direktif, 216/2008/AT say  Tüzük ile yürürlükten kald lm  olmakla birlikte, Tüzü ün 69 (5) maddesi kapsam nda haz rlanmaktad r.
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Tablo 14.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

15 1032/2006 say  Tüzük Hava Trafik Tontrol Üniteleri
Aras nda Uçu lar n Bildirimi,
Koordinasyonu ve Transferi
Amac yla Uçu  Bilgisinin
De imi için Otomatik
Sistem Gerekliliklerine
ili kin Yönetmelik

Hava trafik kontrol üniteleri aras nda uçu lar n bildirimi,
koordinasyonu ve transferi amac yla uçu  bilgisinin
de imi için otomatik sistem gerekliliklerine ili kin
düzenleme yap lmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

16 1033/2006 say  Tüzük Tek Avrupa Semas  için uçu
öncesi safhada uçu  planlar
için prosedürler üzerine
gerekliliklere ili kin
yönetmelik

Tek Avrupa Semas  için uçu  öncesi safhada uçu
planlar  için prosedürler üzerine gerekliliklere ili kin
düzenleme yap lmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

17 1794/2006 say  Tüzük Hava seyrüsefer hizmetleri
için genel ücretlendirme
yönetmeli i

Hava seyrüsefer hizmetleri içim ortak ücretlendirme
planlar n geli tirilmesi.

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

18 633/2007 say  Tüzük Hava Trafik Kontrol
Üniteleri Aras nda Uçu lar n
Bildirimi, Koordinasyonu ve
Transferi Amac yla
Kullan lan Uçu  Mesaj
Transfer Protokolünü
Uygulama Gerekliliklerine
ili kin Yönetmelik

Hava trafik kontrol üniteleri aras nda uçu lar n bildirimi,
koordinasyonu ve transferi amac yla kullan lan uçu
mesaj  transfer protokolünü uygulama gerekliliklerine
ili kin düzenleme yap lmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

19 1265/2007 say  Tüzük Tek Avrupa Semas  için
Hava – Yer Ses Kanal
Aral  Gerekliliklerine
ili kin Yönetmelik

Tek Avrupa Semas  için hava – yer ses kanal aral
gerekliliklerine ili kin düzenleme yap lmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

2011 sonras
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Tablo 14.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

20 1315/2007 say  Tüzük Hava Trafik Yönetiminde
Emniyet Gözetimine ili kin
Yönetmelik

Hava trafik yönetiminde emniyet gözetimine ili kin
düzenleme yap lmas

Ula rma Bakanl
Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

21 1321/2007 say  Tüzük Sivil Havac k Hadiseleri ile
ilgili Bilginin Merkezi bir
Havuzda Birle tirilmesi için
Uygulama Kurallar na dair
Yönetmelik

Sivil havac k hadiseleri üzerine bilginin merkezi bir
havuzda birle tirilmesi için uygulama kurallar
olu turulmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

22 1330/2007 say  Tüzük Sivil Havac k Hadiseleri ile
ilgili Bilginin ilgili Partilere
da  için Uygulama
Kurallar na dair Yönetmelik

Sivil havac k hadiseleri üzerine bilginin ilgili partilere
da  için uygulama kurallar  olu turulmas

Ula rma Bakanl
Devlet Hava
Meydanlar

letmesi Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 14.4 Özellikle karayolu ta mac  emniyeti ilgili ta mac k müktesebat na hukuki ve idari uyum çal malar n sürdürülmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 14.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 91/439/ AET ve 92/6/AET
say  Direktifler

2918 say  Karayollar
Trafik Kanununun Baz
Maddelerinin De tirilmesi
Hakk nda Kanun

Ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü belgeleriyle
uyumla lmas  ve belirli araçlara h z s rlay  teknik
cihaz tak lmas

çi leri Bakanl
(Emniyet Genel
Müdürlü ü)

2009

2 561/2006/AT say  Tüzük.
2006/22/AT say  Direktif.

Haftal k  Günlerine
Bölünemeyen Çal ma
Süreleri Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik

Sürücülerin çal ma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

3 2000/275/AT say  Karar
2003/59/AT say  Direktif

Motorlu Ta t Sürücüleri
Kursu Yönetmeli i (12)

Ülkemizde sürücülere verilen e itim ile Avrupa Birli ine
Üye Devletlerdeki sürücü e itimi aras ndaki denkli in
sa lanmas

Milli E itim
Bakanl

2010

4 93/704/AT say  Karar Karayollar  Trafik
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

Trafik kazalar na ili kin AB standartlar yla uyumlu veri
taban  olu turulmas

çi leri Bakanl
(Emniyet Genel
Müdürlü ü)

2008, IV. Çeyrek

5 96/35/AT ve 2000/18/AT
say  Direktifler

Tehlikeli Maddelerin
Ta nmas  Hususunda
Görevli Güvenlik
Dan manlar na li kin
Tebli (13)

Tehlikeli maddelerin ta nmas nda olas  riskleri
belirlemek ve bu risklerin insanlara ve çevreye zarar
vermemesi için gerekli önlemlerin al nmas ndan sorumlu
olacak güvenlik dan manlar n e itilmesi, atanmas  ve
görevleri ile ilgili usul ve esaslar n belirlenmesi.

Ula rma Bakanl 2009

(12) 2918 say  Karayollar  Trafik Kanununun Baz  Maddelerinin De tirilmesi Hakk nda Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(13) 31.03.2007 tarihli ve 26479 say  Resmi Gazete’de yay mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta nmas  Yönetmeli i’nin 25. maddesi gere ince ç kar lacakt r.
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Tablo 14.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 3821/85/AET say  Tüzük Karayolu Ta mac nda
Kullan lan Kay t Cihazlar
Yönetmeli i

Dijital takograf sisteminin Türkiye’de kurulmas  ve
letilmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2010

7 92/106/AET say  Direktif  Kombine Mal Ta mac
Yönetmeli i

Mü teriye daha iyi hizmet vermek için kap dan kap ya
ekonomik ta ma sunulmas , karayollar ndaki s kl ,
kazalar  ve çevre kirlili inin azalt lmas  ile enerji
tasarrufunun sa lanmas , karayolu, denizyolu ve
demiryolu ile yap lan ta mac kta, ta ma yapan her türlü
arac n operatör ve sürücülerinin, sorumluluk ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi, e itilmesi

Ula rma Bakanl 2011 sonras

8 2000/30/AT say  Direktif Ticari Araçlar n Yol
Kenar nda Teknik
Kontrollerinin Yap lmas na
li kin Yönetmelik

Karayolunda seyreden ticari araçlar n teknik denetiminin
sa lanarak yol ve yolcu güvenli inin sa lanmas , ta mac
ve sürücülerin hak, yükümlülük ve sorumluluklar n
tespit edilmesi

çi leri Bakanl
(Emniyet Genel
Müdürlü ü
Ula rma Bakanl

2011 sonras

9 2411/98/AT say  Tüzük  Karayollar  Trafik
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

AB uygulamalar na paralel olarak araçlar n plakalar nda
Ülkemizi belirleyen i aretin kullan lmas

çi leri Bakanl
(Emniyet Genel
Müdürlü ü)

2011 sonras
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Tablo 14.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

10 2004/54/AT say  Direktif  Karayollar  Genel
Müdürlü ünün 8/3/2005 tarih
ve B091TCK1303/720/0330
say  Genelgesinde
De iklik

Asgari tünel güvenli i kriterlerine dair prensiplerin
olu turulmas

Karayollar  Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

11 2004/54/AT say  Direktif  Tünel letme Yönergesinde
De iklik

Tünellerin i letilmesine dair yeniden yap lanma
kapsam nda çal ma ilkelerinin belirlenmesi

Karayollar  Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

12 99/36/AT say  Direktif Ta nabilir Bas nçl
Ekipmanlar Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (14)

Ta nabilir bas nçl  ekipmanlar n sahip olmas  gereken
artlar n AB ile uyumla lmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2010

13 1999/62/AT say  Direktif Otoyol letme
Yönetmeli inde De iklik

Yeni sistemler ve yap lanmaya göre çal ma prensip ve
uygulamalar n yeniden düzenlenmesi

Karayollar  Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

14 2004/52/AT say  Direktif Elektronik Ücret Toplama
Sistemlerinin Birlikte

letilebilirli ine Dair
Düzenleme

Elektronik ücret toplama sistemlerinin birlikte
letilebilirli ine dair prensiplerin olu turulmas

Karayollar  Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

15 1999/62/AT say  Direktif  stanbul Bo aziçi Köprüsü
letme Yönetmeli inde

De iklik

Yeni sistemler ve uygulamalara göre çal ma
prensiplerinin belirlenmesi

Karayollar  Genel
Müdürlü ü

2011 sonras

(14) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta nmas  Yönetmeli i ve Demiryolu ile Tehlikeli E yalar n Ta nmas  Yönetmeliklerinin kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 14.4.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 3821/85/AET say  Tüzük ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl  personelinin TAIEX kapsam nda e itimi 2008

2 99/36/AT say  Direktif ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl  personelinin TAIEX kapsam nda e itimi 2008

(Karayollar  Genel Müdürlü ü)

3 Tünel güvenli i, yol ücretlendirme ve elektronik ücret toplama sistemleri konular nda Karayollar  Genel Müdürlü ü’nün kurumsal
kapasitesinin geli tirilmesi

2009-2011

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl )

4 Haftal k  Günlerine Bölünemeyen Çal ma Süreleri Yönetmeli inin ilgili AB mevzuat  kapsam nda yeniden düzenlenmesi için kurumsal
kapasitenin geli tirilmesi

2009-2013

(Milli E itim Bakanl  (Özel Ö retim Kurumlar  Genel Müdürlü ü))

5 91/439/AET ve 2003/59/AT say  Direktiflere yönelik olarak Karayollar  Trafik Kanununun Baz  Maddelerinin De tirilmesi Hakk ndaki
Kanunun yürürlü e girmesini takiben, uygulanmas  için gerekli hukuki ve kurumsal çerçevenin olu turulmas  ve sürücü kurslar na ait ö retim
programlar n haz rlanmas

2008
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 14.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Karayollar  Genel Müdürlü ü) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m
II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel
- E itim 2009-2011 1.200.000 1.200.000
- Dan manl k 2009-2011 600.000 600.000
- Tercüme
- Di er 2009-2011 200.000 200.000

Toplam 2.000.000 2.000.000

Tablo 14.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Çal ma Genel Müdürlü ü ve Bölge
Müdürlüklerinde görevli 150 personelin e itimi

2009-2013 40.000 40.000

 Tefti  Kurulundaki 150 i  müfetti inin e itimi 2009-2013 40.000 40.000

- Dan manl k

Mevzuat n uyumla rmas  s ras nda dan manl k
hizmeti al nmas

2009-2013 100.000 100.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 180.000 180.000
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Tablo 14.4.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Milli E itim Bakanl  (Özel Ö retim

Kurumlar  Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Motorlu Ta t Sürücüleri Kursu Yönetmeli i,
program, teorik s nav ve direksiyon s nav  uygulama
esaslar  konusunda kurumsal kapasitenin
geli tirilmesine yönelik e itim (Motorlu Ta t
Sürücüleri Kursu Müdürleri, il/ilçe Millî E itimi
Müdürlü ü ilgili personeli, müfetti ler ve s nav
sorumlular n e itimi)

2009-2012 150.000 300.000 450.000

Motorlu Ta t Sürücüleri Kursu Yönetmelik ve
program haz rlama çal malar na yönelik e itim, Üye
Devletlerdeki uygulamalar  yerinde görme.

2008 10.000 10.000

- Dan manl k

Sürücülerin e itimine yönelik program, direksiyon
nav  uygulama esaslar

2008 1.000 1.000

- Tercüme

Motorlu Ta t Sürücüleri Kursu Yönetmelik ve
program haz rlama çal malar na yönelik uygulama
dokümanlar

2008 1.000 1.000

- Di er

Toplam 151.000 311.000 462.000
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FASIL 15 ENERJ

Öncelik 15.1 Enerji Toplulu u Antla mas na olas  üyelik amac  da dikkate al narak gaz ve elektrik iç piyasas  ile elektri in s r ötesi
ticaretine ili kin müktesebata uyumun ve ilgili uygulamalar n sürdürülmesi. Do algaz iletiminde adil ve ayr m gözetmeyen kurallar n
uygulanmas n sa lanmas

Enerji Toplulu u Anla mas ’na kat m tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 15.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2003/55/AT ve 2004/67/AT
say  Direktifler

Do al Gaz Piyasas nda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

Özel sektör ithalat na ve piyasan n serbestle mesine
yönelik hususlar n düzenlenmesi ve ola anüstü veya kriz
durumlar nda do al gaz sektöründe al nmas  gereken
önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktad r

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 15.2 Enerji verimlili i alan nda uyuma devam edilmesi ve idari kapasitenin güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyonun
te vik edilmesi; uygun ve iddial  hedefler ile te viklerin belirlenmesi dahil olmak üzere ula rma, elektrik, tma/so utma alanlar nda
yenilenebilir enerji kullan n geli tirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 15.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 94/2/AT say  Direktif Ev Tipi Buzdolaplar , Derin
Dondurucular, Buzdolab
Derin Dondurucular ve
Bunlar n Bile imlerinin
Enerji Etiketlenmesine
li kin Tebli de de iklik

Teknolojik geli meler sonucu AB taraf ndan
buzdolaplar n enerji etiketlerine (A Plus) ve (A Plus
Plus) düzenlemesi getiren de ikli in iç hukukumuza
aktar lmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 2002/91/AT ve 2006/32/AT
say  Direktifler

Enerji Ekipmanlar n
Kullan  ve KOB ’lerin
desteklenmesi hakk nda
Yönetmelik

KOB ’lerin enerji verimlili ine yönelik alacaklar  e itim,
etüt ve dan manl k hizmetlerinin desteklenmesi

Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi
Geli tirme ve
Destekleme daresi
Ba kanl
(KOSGEB)

2008, III. Çeyrek

3 2002/91/AT, 2004/8/AT ve
2006/32/AT say
Direktifler

Enerji Kaynaklar n ve
Enerjinin Kullan nda
Verimlili in Art lmas na
li kin Yönetmelik

Kurumlar n ve irketlerin Yetkilendirilmesi, Faaliyetleri,
zlenmesi ve Denetimi, Enerji Yönetimi, Enerji Yöneticisi

Görevlendirilmesi, Enerji Yönetim Biriminin Kurulmas ,
Verimlilik Art  Önlemler, E itim ve
sertifikaland rmalar, Verimlilik Art  Projelerin
Desteklenmesi, Gönüllü Anla malar, Talep Taraf
Yönetimi, Elektrik Enerjisi Üretim, letim ve Da nda
Enerji Verimlili inin Art lmas na Yönelik Uygulamalar,
Kamu Kesiminde Enerji Verimlili i Önlemleri, Bilgi
Verme Yükümlülü ü, dari Yapt mlar hakk nda
düzenlemelerin yap lmas
Gerek 4628 say  Elektrik Piyasas  Kanunu gerekse 5627
say  Enerji Verimlili i Kanunu’nda kojenerasyon ile
verimli enerji üretiminin te vik edilmesine ili kin
uygulamalar n gerçekle tirilmesi

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl

2008, III. Çeyrek
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Tablo 15.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 2002/91/AT ve 2006/32/AT
say  Direktifler

Milli E itim Bakanl na
Ba  Okullarda Enerji
Yönetimi Hakk nda
Yönetmelik

Okullarda enerji yönetimi sistemi kurulmas  ve Milli
itim Bakanl na ait binalarda enerji yöneticisi atanmas

Milli E itim
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

5 2002/91/AT say  Direktif  Binalarda Enerji Performans
Yönetmeli i

Binalar n enerji kullan mlar na göre belgelendirilmesi,
binalarda enerjinin daha verimli ekilde kullan n
sa lanmas

Bay nd rl k ve skan
Bakanl

2009

6 2005/32/AT say  Direktif  Enerji tüketen ürünlerin eko-
tasar m gerekleri ile ilgili
düzenleme

lgili AB direktifi kapsam ndaki ürünlerin tasar
amas nda çevrenin korunmas na katk da bulunacak

belirli kriterlerin de dikkate al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

7 2003/30/AT say  Direktif Biyoyak tlar n
Yayg nla lmas na li kin
Kanun

AB’ye tam üyelik perspektifinde, yerli tar m ürünlerinden
üretilen biyoyak tlar n kullan n te vik edilmesi

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl

2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 15.2.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 2005/32/AT Direktifi ve ilgili direktifler hakk nda Bakanl k personelinin e itimi 2008

(Bay nd rl k ve skan Bakanl )

2 Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar  ve uygulamalar n denetimi için mevzuat haz rlama, de erlendirme, belgelendirme,
program yaz mlar  geli tirme, denetleme, veri taban  ve ara rma-geli tirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir birim olu turulmas

2009

3 Binalarda Enerji Performans  Direktifinin (2002/91/AT) mevcut mevzuat ve yap  stokuna uygunlu unun ara lmas na yönelik olarak
inceleme, ara rma ve e itim faaliyetleri vas tas yla kurumsal kapasitenin geli tirilmesi

2010

4 Binalarda enerji performans na ili kin ara rma-geli tirme, inceleme ve e itim faaliyetlerini yürütmek üzere laboratuar kurulmas 2010

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  (Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü (E ))

5 dari ve kurumsal yap n güçlendirilmesi 2010

(Ula rma Bakanl )

6 5627 Say  Enerji Verimlili i Kanununa istinaden 9 Haziran 2008 tarih ve 26901 say  Resmi Gazete’de yay mlanan  “Ula mda Enerji
Verimlili inin Art lmas na li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” uygulamalar na ili kin istatistiki verilerin toplanmas ,
de erlendirilmesi için idari kapasitesinin art lmas  amac yla Bakanl k bünyesinde idari bir birimin olu turulmas .

2011 sonras
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 15.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

2005/32/AT say  direktif ve söz konusu direktifin
tadil etti i 92/42/AET, 96/57/AT ve 2000/55/AT
say  Direktifler hakk nda üç günlük e itim
verilmesi

2008 20.000 20.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 20.000
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Tablo 15.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Bay nd rl k ve skan Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar  ve
uygulamalar n denetimi için bir birim olu turulmas
çerçevesinde, donan m, veri taban , hesap programlar
ve ara rma-geli tirmeye yönelik yat m

2009-2011 50.000 150.000 200.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için CBS altyap  “Bina Envanter”
veri taban  kurulmas

2009-2011 1.500.000 4.500.000 6.000.000

Laboratuvar kurulmas na yönelik olarak cihaz ve
donan m

2009-2011 1.875.000 5.625.000 7.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar
ve uygulamalar n denetimi için kurulacak birimde
görevlendirilmek üzere nitelikli personel al  (10
ki i)

2009 25.000 25.000

- E itim

Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar
ve uygulamalar n denetimine ili kin e itim (150
ki i x 2 defa)

2010 100.000 100.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için ba lat lacak bilinçlendirme
program  kapsam nda yap  in a edenler için ‘ekolojik
in aat program ’, ‘güne  enerjisi kullan  program ’
ve ‘s r CO2 emisyonlu bina e itim program ’
konular nda e itim (200 ki i)

2010 250.000 250.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Bay nd rl k ve skan Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için ba lat lacak bilinçlendirme
program  kapsam nda enerji verimli yap  in aat
teknikleri konusunda e itim (200 ki i)

2010 250.000 250.000

Laboratuvar kurulmas  kapsam nda laboratuvarda
çal acak personelin laboratuar faaliyetleri
konusunda e itimi (75 ki i x 2 defa)

2010 50.000 50.000

- Dan manl k

Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar
ve uygulamalar n denetimi için uygun birim
olu turulmas  kapsam nda dan manl k hizmeti
al nmas  (1 ki i x 1 y l)

2010 150.000 150.000

Binalarda Enerji Performans  Direktifi (2002/91/AT)
kapsam nda kurumsal kapasitenin geli tirilmesi için
dan manl k hizmeti al nmas

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için CBS altyap  “Bina envanter”
veri taban  tasarlanmas  için dan manl k hizmet
al

2009-2010 750.000 750.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n “mevcut
yap  sto unda” nas l uygulanaca na dair program
geli tirilmesine yönelik dan manl k hizmeti al nmas

2010 750.000 750.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n “yeni
yap larda” nas l uygulanaca na dair program
geli tirilmesine yönelik dan manl k hizmeti al nmas

2010 750.000 750.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Bay nd rl k ve skan Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanmas  teminen Belediyeler ile Bakanl k
aras nda halk  bilinçlendirme program  geli tirilmesi
için dan manl k hizmeti al nmas

2010 1.000.000 1.000.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için enerji verimli yap  in aat
teknikleri e itim program  hakk nda dan manl k
hizmeti al nmas

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için ba lat lacak bilinçlendirme
program  kapsam nda yap  in a edenler için ‘ekolojik
in aat’, ‘güne  enerjisi kullan ’ ve ‘s r CO2
emisyonlu bina’ programlar n geli tirilmesi ve
örnek uygulamalar n yap lmas  için dan manl k
hizmeti al nmas

2010 500.000 500.000

Binalarda enerji performans  mevzuat n etkin
uygulanabilmesi için gerekli olan “Pasif Önlemlerin”
mimari ve planlamaya entegrasyonu kapsam nda
“Mimari Proje ve yer seçimi tasar m kriterlerinin”
belirlenmesine yönelik dan manl k hizmeti al

2010 750.000 750.000

Laboratuvar kurulmas  kapsam nda dan manl k
hizmeti al nmas  (1 ki i x 1 y l)

2010 150.000 150.000

- Tercüme

Binalarda enerji performans  mevzuat n haz rl klar
ve uygulamalar n denetimi için bir birim
olu turulmas  kapsam nda örnek uygulamalara ili kin
belgelerin tercümesi (2000 sayfa)

2008-2009 60.000 60.000
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Tablo 15.2.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Bay nd rl k ve skan Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Binalarda Enerji Performans  Direktifi kapsam nda
kurumsal kapasite geli tirilmesi çerçevesinde AB’de
uygulay lar n faaliyetleri ve denetim sistemleri ile
ilgili olarak Üye Devletlerin ilgili mevzuat n
tercümesi

2008-2009 100.000 100.000

Laboratuvar kurulmas  kapsam nda laboratuar
faaliyetlerine ili kin di er ülkelere ait belgelerin
tercümesi (1000 sayfa)

2008-2009 40.000 40.000

- Di er

Laboratuvar kurulmas  çerçevesinde laboratuvar
sistemlerinin incelenmesi ve güncelle tirmesi

2009-2010 25.000 75.000 100.000

Toplam 3.675.000 16.800.000 20.475.000
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Tablo 15.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl

(Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü
(E )))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Enerji verimlili i e itim tesisi, e itim malzemesi ve
müfredat geli tirilmesi, enerji verimlili i portal n
geli tirilmesi, (e-learning dahil ) i letilmesi, bilgisayar,

itim, ekipman  vb. altyap lar n güçlendirilmesi ve
yenilenmesi

2010 500.000 (1) 350.000 850.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2010 40.000 40.000

- E itim 2010 30.000 120.000 150.000

- Dan manl k 2010 600.000 (2) 400.000 1.000.000

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Di er 2010 (3) 20.000.000 20.000.000

Toplam 20.620.000 720.000 750.000 22.090.000

(1) Hollanda ile ikili i birli i Matra G2G kapsam nda gönüllü anla malara ili kin proje kapsam nda finanse edilecektir.
(2) AB Üye Devletleri ile ikili i birli i (Fransa ve Hollanda), Global Environment Facility (GEF) Kaynaklar  kapsam nda sanayide enerji verimlili inin art lmas na yönelik proje ba vurusu yap lm r.
(3) 2 May s 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yay mlanan 5627 say  Enerji Verimlili i Kanunu’nun uygulamaya yönelik gereklerini yerine getirebilmek amac yla önümüzdeki 2 y l için gerekli finansman kayna
göstermektedir.
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Tablo 15.2.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Ula rma Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- E itim

Ula mda enerji verimlili i yönetmelik
uygulamalar n etkin yürütülebilmesine yönelik

itim

2009-2011 60.000 60.000

- Dan manl k

Ula mda enerji verimlili i yönetmelik
uygulamalar n etkin yürütülebilmesine yönelik
dan manl k

2009-2011 60.000 60.000

- Tercüme

lgili mevzuat uyumuna yönelik tercüme 2009-2011 20.000 20.000

Toplam 20.000 120.000 140.000
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Öncelik 15.3 Kullan lm  Yak t ve Radyoaktif At k Yönetimi Güvenli i Birle ik Sözle mesine kat m. AB standartlar  ile uyumlu,
yüksek seviyede nükleer güvenlik sa layan bir nükleer kanunun kabul edilmesi

Kullan lm  Yak t ve Radyoaktif At k Yönetimi Güvenli i Birle ik Sözle mesine kat ma ili kin olarak çal malar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu ve D leri Bakanl  taraf ndan yürütülmektedir.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 15.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Nükleer Güvenlik
Sözle mesi

Nükleer Kanunu Ülkemizde nükleer enerjinin ve iyonla  radyasyonun
bar  amaçl  kullan na ili kin faaliyetlerin
düzenlenmesi amac yla Türkiye Nükleer Düzenleme
Kurumu (TNDK) ile bu faaliyetlerle ilgili olarak
ara rma, teknoloji, geli tirme ve uygulama çal malar
yapmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
(TAEK) kurulu , görev, yetki ve sorumluklar na ili kin
esaslar n belirlenmesi

Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 15.3.2
No htiyaçlar l

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

1 TAEK’in nükleer güç santrali lisanslamas na ili kin düzenleyici kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 15.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Nükleer güç santrali lisanslama kapsam nda kalifiye
eleman al

2009-2011 14.400.000 14.400.000

- E itim

Nükleer güç santrali lisanslamas 2009-2011 1.800.000 900.000 (4) 300.000 3.000.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Nükleer güç santrallerinin lisanslamas  s ras nda
ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet al nmas

2009-2014 10.000.000 (4) 500.000 10.500.000

Toplam 26.200.000 900.000 800.000 27.900.000

(4) Uluslararas  Atom Enerjisi Ajans n projelere mali yard  olarak finanse edilecektir.
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Öncelik 15.4 Düzgün i leyen ve rekabete aç k bir enerji piyasas  için gereken idari ve düzenleyici yap lar n daha da güçlendirilmesi ve
ba ms zl klar n sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 15.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 94/22/AT say  Direktif Türk Petrol Kanunu Türkiye’de petrol ve do al gaz arama ve üretim
faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, te vik
edilmesi, arama ve üretim için gerekli bilgi ve verilerin
toplanmas , de erlendirilmesi ve kullan ma sunulmas na
ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi amaçlanmaktad r

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 68/416/AET ve 77/706/AET
say  Kararlar
73/238/AET ve 2006/67/AT
say  Direktifler

Ulusal Petrol Stok Ajans
Ba kanl  ve Te kilat
Hakk nda Kanun

Ulusal petrol sto unun tutulmas  ile ilgili tüm gerçek ve
tüzel ki ilerin hak ve yükümlülükleri ile Ulusal Petrol
Stok Ajans  Ba kanl n kurulmas na ili kin usul ve
esaslar n belirlenmesi amaçlanmaktad r

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 15.4.2
No htiyaçlar l

(Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu)

1 Enerji piyasalar nda uygulanan sözle melerin piyasa i leyi i ve rekabet aç ndan geli tirilmesi konusunda idari kapasitenin art lmas 2009

2 EPDK’n n etkin i leyi ini temin etmeye yönelik olarak do al gaz ve petrol depolama tesislerine üçüncü taraflar n eri imini düzenleme ve
izleme yetene inin art lmas

2009

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl )

3 Ulusal Petrol Stok Ajans  Ba kanl ’n n kurulmas 2008
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 15.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Piyasada faaliyet gösteren tüzel ki iler ve tüketiciler
aras nda akdedilecek sözle meler ve Üye Devlet
uygulamalar

2010 102.000 102.000

letim ebekesi i leyi  düzenlemeleri ve Üye Devlet
uygulamalar  konusunda e itim

2010 75.000 75.000

Da m ebekesi i leyi  düzenlemeleri e itim ve
Üye Devlet uygulamalar  konusunda e itim

2010 75.000 75.000

Depolama tesislerine üçüncü taraflar n eri imi ve
Üye Devlet uygulamalar  konusunda e itim

2010 150.000 150.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 402.000 402.000
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Tablo 15.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Ulusal Petrol Stok Ajans n kurulmas na yönelik tesis
ve bilgi i lem sistemi

2008-2009 4.000.000 4.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Ulusal Petrol Stok Ajans 2008-2009 1.800.000 1.800.000

- E itim

Ulusal Petrol Stok Ajans
a. Veri Toplama Sistemi E itim Hizmeti
b. Ajans Çal ma Sistemi E itim Hizmeti
c. Kriz E itim Sistemi
d. Koordineli Eylem E itim Sistemi
e. Stok Tutma E itimi
f. Plan Haz rlama E itimi
g. Tatbikatlar

2009-2010 20.000
(a+b+d+f)

60.000
(a+c+d+e)

80.000

- Dan manl k

Ulusal Petrol Stok Ajans n kurulmas  müteakip
di er ülke stok sistemlerinin incelenmesi

2009-2010 30.000 90.000 120.000

- Tercüme

Ulusal Petrol Stok Ajans  (E itim Ba lant
Raporlar n ve Belgelerin Tercümesi)

10.000 10.000

- Di er

Toplam 5.860.000 150.000 6.010.000
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FASIL 16 VERG LEND RME

Öncelik 16.1 Alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ili kin ayr mc  vergilerin önemli ölçüde azalt lmas na yönelik uygulanabilir
ad mlar n at lmas  ve bunlar n d nda kalan ayr mc  vergilendirmenin ivedilikle kald lmas  amac yla, Komisyon’un da kabul etti i ve
kilometre ta lar n belirlendi i bir plan n sunulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 16.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Alkollü ürünler, ithal tütün
ve ithal sigaralar n
vergilendirilmesine ili kin
Eylem Plan

Vergilendirme fasl nda aç  kriterinin kar lanmas
amac yla Eylem Plan n haz rlanmas

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 92/84/AET say  Direktif ÖTV Oranlar nda De iklik
Yap lmas na li kin Bakanlar
Kurulu Karar

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve oran  ile
ilgili düzenlemenin yap lmas (1)

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(1) Uyum, Eylem Plan  do rultusunda a amal  olarak gerçekle tirilecektir.
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Öncelik 16.2 Özel tüketim vergileri ve KDV konusunda, özellikle yap lar  ve uygulanan oranlar ile ilgili uyumun sürdürülmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 16.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 92/84/AET, 95/59/AET,
2002/10/AT ve 92/79/AET
say  Direktifler

ÖTV Oranlar nda De iklik
Yap lmas na li kin Bakanlar
Kurulu Karar

Alkol ve alkollü içkilerde vergileme ölçüleri ve oran  ile
ilgili düzenlemenin yap lmas
Sigaran n vergileme kriterleri ve di er tütün ürünlerindeki
tan mlar ile ilgili düzenlemenin yap lmas

Maliye Bakanl 2009

2 2003/96/AT, 92/83/AET ve
92/12/AET say  Direktifler

ÖTV Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

Petrol ve petrol ürünleri ile di er enerji ürünlerinin
vergileme ölçüsü ve verginin kapsam na girecek ürünler
ile ilgili düzenlemenin yap lmas
ÖTV’ de vergi antreposu sistemi ve vergi erteleme
düzenlemelerinin uygulanmaya ba lanmas  ile ilgili
düzenlemenin yap lmas

Maliye Bakanl 2011 sonras

3 2006/112/AT, 91/680/AET,
92/111/AT, 95/7/AT ve
98/80/AT say  Direktifler

Katma De er Vergisi (KDV)
Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

KDV’nin yap  (ekonomik faaliyet, teslim yeri, vergi
sorumlusu, vergi matrah  gibi) ile ilgili düzenleme
Seyahat acentelerinin vergilendirilmesi ile ilgili
düzenlemenin yap lmas
thalat s ras nda KDV al nmas ndan vazgeçilerek mali

rlar n kald lmas  ile ilgili düzenlemenin yap lmas
Yat m amaçl  alt n vergilendirilmesi ile ilgili
düzenlemenin yap lmas
Mü terek bahis, ans ve kumar oyunlar nda müktesebata
uyumlu düzenlemenin yap lmas
Küçük i letmelerin vergilendirmesinde müktesebata
uyumlu düzenlemenin yap lmas

Maliye Bakanl 2011 sonras

4 94/5/AT say  Direktif KDV Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

kinci el mallar, sanat eserleri ve koleksiyon parçalar n
vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemenin yap lmas

Maliye Bakanl 2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 16.3 Uyumun artt lmas , vergi gelirlerinin toplanmas n iyile tirilmesi ve kay t d  ekonominin azalt lmas  amac yla 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 mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 90/434/AET, 2003/49/AT
say  Direktifler

Kurumlar Vergisi
Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

Birle me ve bölünmelere ili kin ülke içi ile s rl
düzenlemelerin AB ülkelerindeki irketlerle yap lacak
birle me ve bölünmelere de uygulanmak üzere
geni letilmesi

irketler aras  faiz ve gayrimaddi hak bedeli (royalty)
ödemelerinin vergilemesi ile ilgili düzenlemenin
yap lmas

Maliye Bakanl 2011 sonras

2 2003/48/AT say  Direktif Gelir Vergisi Kanununda
de iklik

AB ülkelerinde ikamet eden ki ilerin faiz gelirlerinin
vergilemesi ile ilgili düzenlemenin yap lmas

Maliye Bakanl 2011 sonras

3 2073/2004 ve 1798/2003
say  Tüzükler
77/799/AET say  Direktif

Vergi Usul Kanununda
de iklik

ÖTV’ye tabi ürünlerin AB içinde dola nda bilgi
de imine imkân sa lanmas
Üye Devletler aras nda KDV ve do rudan vergiler ile
ilgili olarak vergi idarelerinin kar kl  yard mla mas na
imkan sa lanmas

Maliye Bakanl 2011 sonras

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 16.3.2
No htiyaçlar l

(Maliye Bakanl )

1 Yürürlükteki AB Mevzuat  çerçevesinde yap lmas  istenilen de iklikler ile ilgili olarak dan manl k hizmeti al nmas 2010-2011

2 Yürürlükteki AB Mevzuat  çerçevesinde yap lmas  istenilen de iklikler ile ilgili olarak personele e itim verilmesi 2010-2011

3 Yürürlükteki AB Mevzuat  çerçevesinde yap lmas  istenilen de iklikler ile ilgili olarak AB ülkelerinin uygulamalar n nas l oldu unun
ilgili ülkelerde incelenmesi

2010-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 16.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Maliye Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 350.000 350.000

- Dan manl k 2010-2011 100.000 100.000

- Tercüme 2010-2011 50.000 50.000

- Di er 50.000 50.000

Toplam 550.000 550.000
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Öncelik 16.4 Özel tüketim vergisi ve KDV ile ilgili mevzuat n, özellikle de indirim, muafiyet, istisna, vergi iadeleri ve indirimli oranlar n
uygulanmas yla ilgili olarak, AB müktesebat yla uyumla lmas na devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 16.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2006/112/AT say  Direktif KDV oranlar nda de iklik
yap lmas na ili kin Bakanlar
Kurulu Karar

KDV oranlar  ile ilgili düzenlemenin yap lmas Maliye Bakanl 2011 sonras

2 1152/2003/AT say  Karar
1925/2004, 2073/2004 ve
1798/2003 Tüzükler
77/799/AET say  Direktif

Vergi Usul Kanunundaki
de ikli e ba  olarak
yap lacak idari düzenleme

ÖTV’ ye tabi ürünlerin tam üyelikte AB Üyesi Devletler
ve ülke içinde dola  ve takibi için bilgisayar sistemi
(EMCS), Ortak leti im A  (CCN), ve Ortak Sistem Ara
Yüzü  (CSI) CCN/CSI A n kurulmas
Bilgi de iminin yetkili birimlerce yap lmas n
sa lanmas  için ÖTV ile ilgili idari i birli i alan nda di er
devletlerle temastan sorumlu merkezi irtibat bürosunun
(CLO) kurulmas
KDV’ de idari i birli i alan nda di er Üye Devletlerle
idari i birli inden sorumlu merkezi irtibat bürosunun
[CLO] kurulmas
Üye Devletler aras nda yap lmas  öngörülen KDV Bilgi
De im Sisteminin (VIES) kurulmas  ve Ortak leti im

 ve Ortak Sistem Ara Yüzü (CCN/CSI) Sisteminin
kurulup i letilmesi için gerekli bilgisayar sistemlerinin
kurulup çal lmas

Maliye Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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FASIL 18 STAT ST K

Öncelik 18.1 ESA 95’e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zaman nda olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 18.1.2
No htiyaçlar l

(Türkiye statistik Kurumu)

1 ESA 95’e tam uyumun sa lanmas  do rultusunda alt yap n güçlendirilmesi 2009-2011

2 Ulusal Hesaplar konusunda dan man deste i, çal ma ziyaretleri ve e itim faaliyetleri 2009-2011

3 Mevzuat n uygulanmas  do rultusunda gerekli organizasyon güncellemesi 2009-2011

(Maliye Bakanl  (Muhasebat Genel Müdürlü ü))

4 Genel yönetim kapsam nda yer alan tüm kurumlar n muhasebe verilerinin derlenmesi ve ESA 95’e uyumlu olarak istatistiksel tablolar n
haz rlanmas  amac yla kapasite geli tirilmesi

2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 18.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas (1)

- Personel

- E itim 2009-2010 16.000 160.000 176.000

- Dan manl k 2009-2010 15.000 150.000 165.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 31.000 310.000 341.000

(1) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi – II - TR 05-03.16” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 18.2 AB gereklilikleri do rultusunda tar m istatistiklerinin sa lanmas na yönelik bilgi toplanmas  için metodolojinin ve örgütsel
yap n uyumla lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 18.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Tar m istatistikleri Strateji
Belgesi (2008-2012)

Fas l kapan  kriterinin yerine getirilmesi Tar m ve Köyi leri
Bakanl
Türkiye statistik
Kurumu

2008, III. Çeyrek

2 79/65/EEC say  Tüzük Çiftlik Muhasebesi Veri
n Kurulmas na Yönelik

Yönetmelik

Çiftlik Muhasebesi Veri A ’n n kurulmas na yönelik
hukuki ve idari prosedürler ile pilot çal malara ili kin
kural ve usullerin belirlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 18.2.2
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

1 Strateji Belgesinin (2008-2012) uygulamas  için Tar m ve Köyi leri Bakanl n istatistik kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011

2 Çiftlik muhasebesi veri a n 9 pilot ilde kurulmas 2008-2009

3 Çiftlik muhasebesi veri a n uygulanmas , yayg nla lmas  ve sürdürülebilirli inin temini için Tar m ve Köyi leri Bakanl n kurumsal
kapasitesinin güçlendirilmesi

2010-2012
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Tablo 18.2.2 (Devam )
No htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l

(Türkiye statistik Kurumu)

AB gereklilikleri do rultusunda tar m istatistiklerinin sa lanmas na yönelik bilgi toplanmas  için metodolojinin ve örgütsel yap n
uyumla lmas

2011 sonras

statistiki Çiftçi Kay t Sisteminin Kurulmas  ve tamamlanmas (2) 2011 sonras

Bitkisel üretim istatistiklerinin uyumlula lmas 2011 sonras

Canl  hayvan, et, süt, yumurta istatistiklerinin uyumlula lmas 2011 sonras

Parasal tar m (agro-monetary) istatistiklerinin uyumlula lmas 2011 sonras

4

Tar msal letmelerin Yap na ili kin çal man n 2011 Genel Tar m Say  kapsam nda yap lmas 2011

Anket uygulanmas 2008-2011

Tar msal letmelerde Hayvansal Üretim Anketi 2008

Ba k Anketi 2008

Tar msal letmelerde Ekonomik Yap  Anketi 2009

Entegre Olmu letmelerde et, süt ve yumurta istatistiklerinin ayl k derlenmesi 2011 ve sonras

statistiki amaçl  olu turulacak Çiftçi Kay tlar n güncelleme çal mas  (sürekli) (2) 2011 ve sonras

5

Tar msal letmeler Yap  Ara rmas 2011

6 Tar m statistiklerinin iyile tirilmesi konusunda dan manl k al nmas 2008-2009

7 Personelin e itimi ve çal ma ziyaretlerine kat m 2008-2009

(2) Tar msal i letme kay tlar  Tar m ve Köyi leri Bakanl  taraf ndan olu turulacak, güncellenecek ve TÜ K gerekli katk  sa layacakt r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 18.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Çiftlik muhasebesi veri a n 9 pilot ilde kurulmas  için
ekipman al (3)

2008-2009 160.000 480.000 640.000

Ekipman al (4) 2009-2011 50.000 150.000 200.000

Çiftlik muhasebesi veri a n uygulanmas ,
yayg nla lmas  ve sürdürülebilirli inin temini için
ekipman al

2010-2012 12.500 37.500 50.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

Çiftlik muhasebesi veri a n 9 pilot ilde
kurulmas na yönelik e le tirme (3)

2008-2009 600.000 600.000

Teknik yard m (4) 2009-2011 950.150 950.150

Çiftlik muhasebesi veri a n uygulanmas ,
yayg nla lmas  ve sürdürülebilirli inin temini için
teknik yard m

2010-2012 195.000 1.755.000 1.950.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 257.500 2.892.650 3.150.150

(3) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri A  Kurulumu - TR 06.03.01” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Tar m ve Köyi leri Bakanl n istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi - TR 07.02.25” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 18.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2010 (5) (6) 90.480 90.480

- Dan manl k 2008-2009 (6 ) 405.200 405.200

- Tercüme

- Di er

Veri toplama 2008-2009 (7) 2.160.000 (5)  (8) 578.400 2.738.420

Toplam 2.160.000 1.074.100 3.234.100

(5) PHARE 2006 Çok Yararlananl statistiki birli i Program  kapsam nda finanse edilmektedir.
(6) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi – II - TR 05-03.16” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(7) Ulusal Bütçe ile yap lacak anketlerin tahmini bütçesidir.
(8) PHARE 2005 Çok Yararlananl statistiki birli i Program  kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 18.3  kay tlar n olu turulmas n tamamlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 18.3.2
No htiyaçlar l

(Türkiye statistik Kurumu)

1 Türkiye’de  Kay tlar  sisteminin kurulmas  için kalifiye personel kapasitesinin en k sa zamanda artt lmas 2008-2009

2  Kay tlar  Sisteminde kullan lmas  dü ünülen kurumlar n, kay tlar ndaki veri kalitesi ve standartlar  artt rmalar  için çal malar yap lmas 2008-2009

3  Kay tlar  grubunun yeniden yap land lmas 2008-2009

4  kay tlar  uygulamas n geli tirilerek tamamlanmas 2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 18.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2008-2009 500.000 500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas (9)

- Personel

Uzman yard mc  (10 ki i) 2008-2009 145.000 145.000

Veri Kontrol Eleman  (30 Ki i) 2008-2009 270.000 270.000

- E itim 2008-2009 50.000 50.000

- Dan manl k 2008-2009 110.000 110.000

- Tercüme

- Di er 2008-2009 36.000 36.000

Toplam 915.000 196.000 1.111.000

(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi – II - TR 05-03.16” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir..
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Öncelik 18.4 Verinin zaman nda toplanmas , i lenmesi ve da lmas  sa lamak amac yla TU K’in koordinatör rolünün
güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin iyile tirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 18.4.2
No htiyaçlar l

(Türkiye statistik Kurumu)

Strateji ve kalite yönetimi 2008-2010

Performans de erleme ve yönetimi konusunda dan manl k hizmeti al nmas 2008-2010

Performans de erleme ve yönetimi konusunda e itim ve çal ma ziyaretleri 2008-2010

Toplam kalite yönetimi  konusunda dan manl k hizmeti al nmas 2008-2010

Toplam kalite yönetimi  konusunda e itim ve çal ma ziyaretleri 2008-2010

1

Stratejik yönetim konusunda çal ma ziyaretleri 2008-2010

Resmi statistik Program 2008-2010

Çok y ll  Resmi statistik Program  ve ilgili tüm kamu kurum/kurulu lar  ile olan koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlemeye yönelik
mekanizmalar n geli tirilmesi için dan manl k hizmeti al nmas

2008-2010

2

Resmi statistik Program  konusunda e itim ve çal ma ziyaretleri 2008-2010

Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi Program  faaliyetleri (E itim ve Dan manl k) 2008-2009

Avrupa Birli i ve di er uluslararas  örgütler taraf ndan finanse edilen projeler arac yla, istatistiki ve kurumsal kapasitenin geli tirilmesi
alanlar nda bilgi düzeyinin artt lmas  için, e itim, çal ma ziyaretleri ve dan manl k hizmetlerinin al nmas

2008-2009

3

Avrupa Birli i müzakere sürecinde geçerli kurallar, kullan lan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal statistik Ofislerindeki uygulamalar  ile
ilgili e itim, çal ma ziyaretleri ve dan manl k hizmeti al nmas

2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 18.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas (10)

- Personel

Uzman Yard mc  (4 ki i) 2008-2010 89.568 89.568

- E itim

Performans de erleme ve yönetimi konusunda e itim 2008-2010 3.000 12.000 15.000

Toplam kalite yönetimi konusunda e itim 2008-2010 5.000 12.000 17.000

Resmi statistik Program na ili kin e itim 2008-2010 20.000 20.000

Avrupa Birli i ve di er uluslararas  örgütler
taraf ndan finanse edilen projeler arac yla,
istatistiki ve kurumsal kapasitenin geli tirilmesi
konusunda e itim

2008-2009 30.000 30.000

Avrupa Birli i müzakere sürecinde geçerli kurallar,
kullan lan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal
statistik Ofislerindeki uygulamalar  ile ilgili e itim

2008-2009 70.000 70.000

- Dan manl k

Performans de erleme ve yönetimine ili kin
dan manl k

2008-2010 4.000 18.000 22.000

Toplam kalite yönetimine ili kin dan manl k 2008-2010 8.000 12.000 20.000

Resmi statistik Program na ili kin dan manl k 2008-2010 15.000 15.000

(10) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi – II - TR 05-03.16” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 18.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Avrupa Birli i ve di er uluslararas  örgütler
taraf ndan finanse edilen projeler arac yla,
istatistiki ve kurumsal kapasitenin geli tirilmesi
konusunda dan manl k

2008-2009 10.000 10.000

Avrupa Birli i müzakere sürecinde geçerli kurallar,
kullan lan yöntemler ve sürecin AB üyesi Ulusal
statistik Ofislerindeki uygulamalar  ile ilgili

dan manl k

2008-2009 15.000 15.000

- Tercüme

Toplam kalite yönetimine ili kin dokümanlar n
tercümesi

2008-2010 750 3.000 3.750

Stratejik yönetime ili kin dokümanlar n tercümesi 2008-2010 500 1.200 1.700

- Di er

Performans de erleme ve yönetimine ili kin çal ma
ziyaretleri, seminerler vb.

2008-2010 10.000 15.000 25.000

Toplam kalite yönetimine ili kin çal ma ziyaretleri,
seminerler vb.

2008-2010 15.000 22.500 37.500

Stratejik yönetime ili kin çal ma ziyaretleri, seminer
vb.

2008-2010 6.000 20.000 26.000

Resmi statistik Program na ili kin çal ma
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)
htiyaçlar (Türkiye statistik Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim(11)

2008 1.376.000 1.376.000

2009 950.000 950.000

2010 700.000 700.000

2011 500.000 500.000

- Dan manl k (11)

2008 2.052.500 2.052.500

2009 1.279.000 1.279.000

2010 1.030.000 1.030.000

2011 1.000.000 1.000.000

- Tercüme

- Di er

Veri toplama 2008 422.000 422.000

Veri toplama 2009 202.000 202.000

Veri toplama 2010 202.000 202.000

Toplam 9.713.500 9.713.500

(11) 2008-2009 y llar  için gösterilen rakamlar Türk statistik Sisteminin Geli tirilmesi Program  ve PHARE 2005 ve 2006 Y llar  Çok-Yararlananl statistik birli i Program  kapsam nda halen yürütülmekte olan
faaliyetler için ayr lm  bütçe tutarlar r. 2010 ve 2011 y llar  için belirlenen rakamlar ise Proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde ayn  tür faaliyetler için tahmini tutarlard r.
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FASIL 19 SOSYAL POL KA VE ST HDAM

Öncelik 19.1 Sendikalar n faaliyetlerini s rlayan hükümleri kald ran ve sendikal haklar n tamam  sa layan yeni mevzuat n kabul
edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde, etkili bir sosyal diyalog için ko ullar n olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 19.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

2821 Say  Sendikalar
Kanununu ile 2822 Say
Toplu  Sözle mesi, Grev ve
Lokavt Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun

2821 say  Sendikalar Kanununun ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununun sendikal
özgürlükleri art racak biçimde yeniden düzenlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 87, 98 ve 151 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

4688 say  Kamu Görevlileri
Sendikalar  Kanununda
De iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun

Kamu görevlilerine tan nan sendikal özgürlükleri
artt racak biçimde Kanunun yeniden düzenlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
Devlet Personel
Ba kanl

2008, IV. Çeyrek

3 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

kollar  Tüzü ü (1) 2821 say  Sendikalar Kanunu ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yap lacak
de iklikler do rultusunda düzenleme yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

4 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

çi ve veren Sendika ve
Konfederasyonlar n
Denetimine li kin Tüzük (1)

2821 say  Sendikalar Kanunu ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yap lacak
de iklikler do rultusunda düzenleme yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

5 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

Toplu  Sözle mesi Yapacak
Yetkili Sendikan n Tespiti le
lgili Usul ve Esaslar

Hakk nda Yönetmelik (1)

2821 say  Sendikalar Kanunu ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yap lacak
de iklikler do rultusunda düzenleme yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

(1) Sendikalar Kanunu ve Toplu  Sözle mesi Grev ve Lokavt Kanununun Baz  Maddelerinin De tirilmesine Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 19.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

Hakeme ve Resmi
Arabulucuya Ba vurma
Yönetmeli i (2)

2821 say  Sendikalar Kanunu ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yap lacak
de iklikler do rultusunda düzenleme yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

7 87 ve 98 say  ILO
Sözle meleri
Avrupa Sosyal art

Grev ve Lokavt Halinde
Al nacak Tedbirlere li kin
Yönetmelik (2)

2821 say  Sendikalar Kanunu ve 2822 say  Toplu 
Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yap lacak
de iklikler do rultusunda düzenleme yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 19.1.2
No htiyaçlar l

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (Çal ma Genel Müdürlü ü))

1 Sendikal haklar n geli tirilmesi konusunda görevli olan Çal ma Genel Müdürlü üne ba  Daire Ba kanl klar n kurumsal kapasitesinin
geli tirilmesi

2009

(2) Sendikalar Kanunu ve Toplu  Sözle mesi Grev ve Lokavt Kanununun Baz  Maddelerinin De tirilmesine Dair Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 19.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

(Çal ma Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

2821, 2822 ve 4688 say  Kanunlar n ve ilgili
yönetmeliklerin ILO ve AB normlar na uygun hale
getirilmesi için yap lacak düzenlemeler ve bu
düzenlemeler ve uygulanmalar  konusunda Çal ma
Genel Müdürlü ü personeli ile sosyal taraflar n

itimi

2009 10.000 10.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 10.000 10.000
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Öncelik 19.2 Türkiye’deki kay td  çal mayla ilgili bir analizin yap lmas  ve müktesebat n tüm i  gücünü kapsayacak ekilde
uygulanmas  için genel bir eylem plan  çerçevesinde bu problemi çözmek için bir plan n tasarlanmas

Fas l aç  kriterinin yerine getirilmesi amac yla haz rlanacak eylem plan  kapsam nda ele al nacakt r.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 19.3 Ortak Sosyal çerme Belgesi (JIM) ve stihdam Politikas  Öncelikleri Ortak De erlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili
çal malar n bitirilmesi ve her iki izleme sürecinin aktif olarak uygulanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir. Ancak, Avrupa Sosyal çerme Stratejisi ve Avrupa stihdam Stratejisine kar k
gelmek üzere, Ortak Sosyal çerme Belgesi (JIM) ve stihdam Politikas  Öncelikleri Ortak De erlendirme Belgesinin (JAP) haz rl klar n, Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl  taraf ndan 2008 y  III. Çeyrekte tamamlanmas  öngörülmektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir. Ancak, JIM ve JAP izleme süreçlerinin aktif olarak uygulanmas  için izleme
komitelerinin olu turulmas  planlanmaktad r.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 19.4 AB müktesebat n iç hukuka aktar lmas na devam edilmesi ve i  tefti  de dahil olmak üzere, ilgili idari ve uygulay
yap lar n sosyal ortaklarla i birli i içinde güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 19.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2000/79/AT say  Direktif Hava  Kanunu Hava ta ma i lerinde çal anlar n çal ma ko ullar n
özel bir yasa ile düzenlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

2 2000/79/AT say  Direktif Uçucu Personelin Dinlenme
ve Günlük htiyaçlar na
Uygun Olarak, Gündelikler
ile Konaklamaya li kin Esas
ve Usuller Hakk nda
Yönetmelik (3)

Hava ta ma i lerinde çal anlar n çal ma ko ullar n
düzenlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

3 2000/79/AT say  Direktif Uçucu Personelin Uçu
Süresi, Uçu  Görev Süresi,
stirahat Süresi ve T bbi

Kontrol Sürelerine li kin
Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik (3)

Hava ta ma i lerinde çal anlar n çal ma ko ullar n
düzenlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2009

4 94/33/AT say  Direktif 4857 say  Kanununda
De iklik Yap lmas
Hakk nda Kanun

Kanunun 71. maddesine göre 15 ya n alt ndaki
çocuklar n çal lmas  yasakt r. Ancak  Kanunu
çocuklar n çal klar  tüm alanlar  kapsamamaktad r.
Onsekiz ya  doldurmam  çocuklar n, sinema, tiyatro,
müzik, bale, dans gibi güzel sanatlar kapsam ndaki i lerle
sirk, radyo, televizyon, film çekimi, reklamc k ve
modellik gibi sanatsal faaliyetlerde çal lmas na
yönelik olarak mevzuat zda gerekli düzenlemelerin
yap lmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, IV. Çeyrek

(3) Hava  Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 19.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 182 Say  ILO Sözle mesi Çocuk çili inin Önlenmesi
çin Zamana Ba  Politika

ve Program Çerçevesine Dair
Ba bakanl k Genelgesi

Çocuk çili inin Önlenmesi çin Zamana Ba  Politika
ve Program çerçevesinde belirlenen hedef gruplardaki
çocuk i çili inin (sokakta çal ma, küçük ve orta
büyüklükteki i lerde a r ve tehlikeli i lerde çal ma ve
tar mda aile i leri d nda gezici ve mevsimlik tar m

lerinde çal ma) 10 y ll k bir süre içerisinde, bütüncül,
kat mc  ve çok tarafl  yakla mlarla önlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, IV. Çeyrek

6 89/391/AET say  Direktif  Sa  ve Güvenli i
Kanunu (4)

 sa  ve güvenli i alan ndaki AB mevzuat na uyum
sa lanmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
Devlet Personel
Ba kanl

2008, IV. Çeyrek

7 2004/40/AT say  Direktif Çal anlar n Sa k ve
Güvenliklerinin
Elektromanyetik Alan
Maruziyetinden Kaynaklanan
Risklere Kar  Korunmas
Hakk nda Yönetmelik

Çal anlar n Sa k ve Güvenliklerinin Fiziksel Faktörlere
Maruziyetten Korunmas na li kin AB Direktifine uyum
sa lanmas

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

(4)  Sa  ve Güvenli i Tüzü üne ba  olarak ç kar lm  olan yönetmeliklerin dayanak maddeleri,  Sa  ve Güvenli i Kanunu Kabul edildi inde, 2009 y nda de tirilecektir. Söz konusu yönetmelikler ve ilgili
olduklar  direktifler unlard r: Güvenlik ve Sa k aretleri Yönetmeli i (92/58/AET, 2007/30/AT), Ekranl  Araçlarla Çal malarda Sa k ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeli i (90/270/AET, 2007/30/AT), Gürültü
Yönetmeli i (2003/10/AT, 2007/30/AT), Titre im Yönetmeli i (2002/44/AT, 2007/30/AT), Yap lerinde Sa k ve Güvenlik Yönetmeli i (92/57/AET, 2007/30/AT), Kimyasal Maddelerle Çal malarda Sa k ve
Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik (98/24/AT,  2000/39/AT, 2006/15/AT, 2007/30/AT ), Patlay  Ortamlar n Tehlikelerinden Çal anlar n Korumas  Hakk nda Yönetmelik (99/92/AT, 2007/30/AT), Kanserojen
ve Mutajen Maddelerle Çal malarda Sa k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik (2004/37/AT), Asbestle Çal malarda Sa k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik (83/477/AET, 91/382/AT,
98/24/AT, 2003/18/AT, 2007/30/AT), yeri Bina ve Eklentilerinde Al nacak Sa k ve Güvenlik Önlemlerine ili kin Yönetmelik (89/654/AET, 2007/30/AT),  Ekipmanlar n Kullan nda Sa k ve Güvenlik

artlar  Hakk nda Yönetmelik (89/655/AET, 2001/45/AT, 2007/30/AT), Ki isel Koruyucu Donan mlar n yerinde Kullan lmas  Hakk nda Yönetmelik (89/656/AET, 2007/30/AT), Elle Ta ma leri Hakk nda
Yönetmelik (90/269/AET, 2007/30/AT), Yeralt  ve Yerüstü Maden letmelerinde Sa k ve Güvenlik artlar  Hakk nda Yönetmelik (92/104/AET, 2007/30/AT), Sondajla Maden Ç kar lan letmelerde Sa k ve
Güvenlik artlar  Hakk nda Yönetmelik (92/91/AET, 2007/30/AT), Geçici veya Belirli Süreli lerde  Sa  ve Güvenli i Hakk nda Yönetmelik (91/383/AET, 2007/30/AT), Biyolojik Etkenlere Maruziyet
Risklerinin Önlenmesi Hakk nda Yönetmelik (2000/54/AT), Bal kç  Gemilerinde Yap lan Çal malarda Sa k ve Güvenlik Önlemleri Hakk nda Yönetmelik (93/103/AT, 2007/30/AT), Gebe veya Emziren Kad nlar n
Çal lma artlar yla Emzirme Odalar  ve Çocuk Bak m Yurtlar na Dair Yönetmelik  (92/85/AET, 2007/30/AT).
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Tablo 19.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

8 2006/25/AT say  Direktif Optik Radyasyon
Yönetmeli i

yerlerinde çal anlar n maruz kald  yapay
radyasyondan korunmak için asgari sa k ve güvenlik
artlar n belirlenmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

9 90/270/AET, 89/656/AET,
89/391/AET, 89/655/AET,
91/383/AET ve 92/85/AET
say  Direktifler

Kamu Görevlilerinin 
Sa  ve Güvenli ine
li kin Yönetmelikler (5)

Kamu görevlilerinin i  sa  ve güvenli ine ili kin
kanunun yürürlü e girmesinden itibaren gerekli olan
ikincil düzenlemelerin gerçekle tirilmesi

Devlet Personel
Ba kanl

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 say
Direktifler

Baz  Kanunlarda De iklik
Yap lmas  Hakk nda Kanun
(6)

10 Haziran 2003 tarih ve 4857 say  Kanunu Sosyal
Politika ve stihdam alan nda yer alan AB Müktesebat
dikkate al narak haz rlanm  olsa da, gerek bu kanunda ve
gerekse Devlet Memurlar  Kanunu, Deniz  Kanunu,
Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun gibi kanunlarda
halen de iklik yap lmas

Bununla birlikte 4857 say  Kanunun kabulünden sonra
AB mevzuat n bir k sm nda de iklikler yap lm r.

Bunlardan ayr  olarak sosyal politika ve istihdam alan nda
düzenleme yapan kanunlar n da de en ko ullara göre
revizyon ihtiyac  vard r. Sosyal Politika ve stihdam
alan nda halen uyum sa lanamam  olan hususlarda
haz rlanacak eylem plan  çerçevesinde gerçekle tirecek
düzenlemeleri içeren bir pakettir.

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

(5)  Sa  ve Güvenli i Kanununun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(6) Sosyal uyum paketi eklinde ç kar lacakt r.
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Tablo 19.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m 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 say
Direktifler

Baz  Kanunlarda De iklik
Yap lmas  Hakk nda
Kanunun uygulanma s na
ili kin yönetmelikler (7)

10 Haziran 2003 tarih ve 4857 say  Kanunu Sosyal
Politika ve stihdam alan nda yer alan AB Müktesebat
dikkate al narak haz rlanm  olsa da, gerek bu kanunda ve
gerekse Devlet Memurlar  Kanunu, Deniz  Kanunu,
Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun gibi kanunlarda
halen de iklik yap lmas

Bununla birlikte 4857 say  Kanunun kabulünden sonra
AB mevzuat n bir k sm nda de iklikler yap lm r.
Bunlardan ayr  olarak sosyal politika ve istihdam alan nda
düzenleme yapan kanunlar n da de en ko ullara göre
revizyon ihtiyac  vard r

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2011 sonras

12 96/34/AT ve 92/85/AET
say  Direktifler

Devlet Memurlar  Kanunu ve
 Kanununda De iklik

Yap lmas na Dair Kanun

Do um nedeniyle verilen ücretsiz iznin anne ve baba
aras nda payla lmas yla ebeveyn izni olu turulmas

Kad n Statüsü
Genel Müdürlü ü

2008, IV. Çeyrek

(7) Sosyal uyum paketi eklindeki "Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda Kanun"un kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 19.4.2
No htiyaçlar l

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (Çal ma Genel Müdürlü ü))

1 Çal ma Genel Müdürlü ünün ve bölge müdürlüklerinin i  hukuku mevzuat n uygulanmas  etkin bir biçimde izleyebilmesi ve bundan
sonra uyumla lacak mevzuat ile ilgili çal malar  sürdürebilmesi için kurumsal kapasitenin geli tirilmesi

2009-2010

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (  Tefti  Kurulu Ba kanl ))

2  Hukuku alan nda iç hukukumuza aktar lan AB müktesebat n uygulanmas na katk da bulunmay  sa lamak üzere  Tefti  Kurulu
Ba kanl ’n n etkin ve sürekli tefti  yapmadaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

2009-2011

3 80 adet i  müfetti i yard mc  al nmas 2008

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürlü ü))

4  Sa  ve Güvenli i Genel Müdürlü ünün kapasitesinin, i  sa  ve güvenli i mevzuat n uygulanmas  konusunda güçlendirilmesi
(optik radyasyon alan nda uygulaman n sa lanmas (8), bölge laboratuvarlar n güçlendirilmesi ve i yerlerinde i  sa  ve güvenli i
tedbirlerinin uygulanmas n te vik edilmesi)

2008-2010

(Adalet Bakanl )

5  mahkemelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni i  mahkemeleri kurulmas 2008-2010

(8) Bu alanda, Optik Radyasyon Yönetmeli inin yay mlanmas ndan sonra, bir projenin uygulamaya konmas  planlanmaktad r, ancak projenin bütçesi daha sonra belirlenece inden, finansman ihtiyac  ve kaynaklar
bölümünde söz konusu proje hakk nda bilgiye yer verilmemi tir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 19.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

(Çal ma Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Çal ma Genel Müdürlü üne 3 mütercim atanmas 2008-2009 90.000 90.000

Çal ma Genel Müdürlü üne 10 çal ma uzman
yard mc  al nmas

2008-2009 360.000 360.000

- E itim

Çal ma Genel Müdürlü ü ve Bölge
Müdürlüklerinde görevli 1100 personelin ilgili AB
mevzuat  hakk nda e itimi

2009-2010 20.000 170.000 190.000

Çal ma Genel Müdürlü ü Çal an Çocuklar
Biriminin, çal an gençlerin i yerinde korunmas
(94/33/AT say  Direktif) hakk nda e itilmesi

2009-2010 4.000 4.000

- Dan manl k

AB i  hukuku, cinsiyet e itli i ve ayr mc kla
mücadele hakk ndaki mevzuat n uyumla lmas

ras nda dan manl k hizmeti al nmas

2009-2010 300.000 300.000

Çal ma Genel Müdürlü ü Çal an Çocuklar
Birimine,  çal an gençlerin i yerinde korunmas
(94/33/AT say  Direktif) hakk nda dan manl k
hizmeti verilmesi

2009-2010 6.000 6.000

- Tercüme
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Tablo 19.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

(Çal ma Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Di er

Sosyal politika ve istihdam alan nda bilgilendirmeye
yönelik kitap, bülten, bro ür vs. giderleri

2009-2010 50.000 50.000

Çal ma Genel Müdürlü ü Çal an Çocuklar
Biriminin düzenleyece i seminere ili kin giderler

2009-2010 1.000 1.000

Çal ma hayat nda toplumsal cinsiyet e itli inin
geli tirilmesi (9)

2009-2011 50.000 950.000 1.000.000

Toplam 520.000 1.481.000 2.001.000

(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Çal ma Hayat nda Toplumsal Cinsiyet E itli inin Geli tirilmesi- TR 080 218” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 19.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (

Tefti  Kurulu Ba kanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Ba kanl n teknik donan m ihtiyac n ve Ankara,
zmir, stanbul Grup Ba kanl klar nda görevli 

Müfetti lerinin ta nabilir bilgisayar ihtiyac n
kar lanmas

2008-2009 405.300 405.300

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

 tefti  sisteminin güçlendirilmesi (10) 2008-2009 74.880 1.300.000 1.374.880

Toplam 480.180 1.300.000 1.780.180

(10) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “  Tefti  Sisteminin Güçlendirilmesi- TR 0603.10” konulu e le tirme projesi kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 19.4.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  (

Sa  ve Güvenli i Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

yerlerinde i  sa  ve güvenli inin iyile tirilmesi
(11)

2008-2009 143.000 3.932.000 4.075.000

 sa  ve güvenli i bölgesel laboratuvarlar n
geli tirilmesi ( SGÜM) (12)

2008-2009 1.800.000 1.800.000

Toplam 143.000 5.732.000 5.875.000

(11) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “ yerlerlerinde  Sa  ve Güvenli inin yile tirilmesi - TR 0702.20”konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(12) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “  Sa  ve Güvenli i Bölgesel Laboratuvarlar n Geli tirilmesi - TR 0702.21” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 19.4.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Kurulmas  planlanan toplam 88 yeni i  mahkemesi için
hakim odas , duru ma salonu ve kalem tefri  gideri

2008-2010 1.500.000 1.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Kurulmas  planlanan toplam 88 yeni i
mahkemesinin her birine bir hakim, üç katip, bir yaz

leri müdürü ve bir müba irin al nmas

2008-2010 30.000.000 30.000.000

- E itim

Hakimlerin e itimi 2009-2010 150.000 150.000 300.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 31.650.000 150.000 31.800.000
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Öncelik 19.5 gücü piyasas  ve sosyal geli meleri izleme ve de erlendirme kapasitesinin art lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 19.5.2
No htiyaçlar l

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl )

1 Meslek dan ma merkezlerinin Türkiye  Kurumunun 81 l Müdürlü üne yayg nla lmas , varolanlar n kapasitelerinin güçlendirilmesi,
tüm il müdürlüklerindeki mevcut ve yeni olu turulacak merkezlerin AB standartlar na uyumunun sa lanmas

2010-2012

2 Ulusal, sektörel ve yerel düzeyde insan kaynaklar  geli imine yönelik tespit, analiz ve planlama yapmak üzere 81 Türkiye  Kurumu l
Müdürlü ünde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

2010-2012

3 Yerel düzeyde meslek barometreleri ve i gücü profilleri olu turularak yerel ve ulusal düzeyde i gücü piyasas ndaki geli melerin izlenmesi, l
stihdam ve Mesleki E itim Kurullar n politika üretme ve i birli i kapasitesinin geli tirilmesi

2010-2012

4 Nüfus, i gücüne kat m, istihdam, i sizlik, yoksulluk ve yoksunluk, üretim ve rekabet, cinsiyet e itli i ve bölgesel kalk nma gibi sosyal
politika ve istihdam ile ilgili ülke gerçeklerinin büyüklüklerinin ve bunlar n birbiriyle etkile imlerinin izlenebilmesine ve böylece bu alanda
do ru politikalar n belirlenebilmesi süreçlerine katk da bulunmay  hedefleyen anket temelli bir model kurulmas

2010-2012
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 19.5.3 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl )

(13) (14)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2010-2012 700.000 2.800.000 3.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2012 1.350.000 4.150.000 5.500.000

- Dan manl k 2010-2012 10.000.000 10.000.000

- Tercüme

- Di er

Aktif istihdam tedbirleri ve Türkiye  Kurumuna
yerel düzeyde destek sa lanmas (15)

2008-2009 4.000.000 16.000.000 20.000.000

Toplam 6.050.000 32.950.000 39.000.000

(13) Kat m Öncesi Mali Yard m (IPA I.Bile eni) 2009 y  Program  çerçevesinde 19.5.2 alt nda yer alan 4. ihtiyac  kar lamak üzere Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca proje teklifinde bulunulacakt r.
(14) Kat m Öncesi Mali Yard m (IPA I.Bile eni) 2009 y  Program  çerçevesinde 19.5.2 alt nda yer alan 1., 2. ve 3. ihtiyaçlar   kar lamak üzere Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Türkiye  Kurumu Genel
Müdürlü ü taraf ndan  proje teklifinde bulunulacakt r.
(15) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Aktif stihdam Tedbirleri ve Türkiye  Kurumuna Yerel Düzeyde Destek Sa lanmas  - TR 0602.03” konulu proje kapsam nda finanse
edilmektedir.
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FASIL 20 LETMELER VE SANAY  POL KASI

Öncelik 20.1 Kapsaml  ve güncel bir sanayi stratejisinin kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 20.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Sanayi Stratejisi Fas l kapan  kriterinin yerine getirilmesi Sanayi ve Ticaret
Bakanl
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl

2008, III. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 20.1.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 Sanayi politikas  ve stratejisinin uygulanmas , geli tirilmesi, izlenmesi ve de erlendirilmesi için idari kapasitenin art lmas ;
- Sanayi stratejisi ubesinin, sektör ubelerinin ve iç payda lar n idari kapasitelerinin art lmas
- Sanayi stratejisi ve politikas ndan ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimler kurulmas

2009-2011

2 Sanayi politikas  ve stratejisinin uygulanmas , geli tirilmesi, izlenmesi ve de erlendirilmesi;
- Sanayi stratejisi ve politikas ndan ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimlerin kapasitesinin geli tirilmesi

2009-2011

3 Sanayi politikas  ve stratejisi konusunda kamu ve ilgili payda lar (özel sektör ve sivil toplum kurulu lar ) aras ndaki diyalo un
güçlendirilmesi amac yla sektörlere yönelik sanayi platformunun geli tirilmesi ve izlenmesi

2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 20.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Kurulmas  öngörülen birim ihtiyaçlar n kar lanmas
amac yla ofis altyap  ihtiyaçlar

2009 300.000 300.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Sektörel ubelerde görevlendirilmek üzere 20 sanayi
uzman , sanayi politikas  ve stratejisi
koordinasyonunda 5 sanayi uzman , istatistikçi ve
veri analizi konusunda çal mak üzere 5 uzman

2009 540.000 540.000

- E itim

Sanayi stratejisi ubesinin, sektör ubelerinin ve iç
payda lar n idari kapasitelerinin güçlendirilmesine
yönelik e itim

2009-2011 80.000 720.000 800.000

Strateji geli tirme, uygulama, izleme ve
de erlendirme, süreç yönetimi, veri analizi
konular nda e itim

2009-2010 50.000 450.000 500.000

- Dan manl k

Sanayide durum tespiti amac yla anket tasar ,
uygulanmas  ve de erlendirilmesi konusunda
dan manl k hizmeti al nmas

2009 4.370 39.330 43.700

yi ülke örnek uygulamalar n incelenmesi
konusunda dan manl k hizmeti al nmas

2009 18.000 162.000 180.000

Mevcut uygulamalar n etki analizlerinin yap lmas
konusunda dan manl k hizmeti al nmas

2009 24.000 216.000 240.000

Düzenleyici etki analizlerinin yap lmas  konusunda
dan manl k hizmeti al nmas

2009 8.000 72.000 80.000
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Tablo 20.1.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Sektörlerin rekabet edebilirlik analizlerinin yap lmas
için dan manl k hizmeti al nmas

2009 10.000 90.000 100.000

Strateji geli tirme, uygulama, izleme ve
de erlendirme sürecinin iyile tirilmesi amac yla
izleme ve de erlendirme mekanizmalar  ile izleme ve
de erlendirme araçlar n geli tirilmesi konusunda
dan manl k hizmeti al nmas

2009 6.000 54.000 60.000

Sanayi stratejisinin izlenmesi ve de erlendirmesi
çal malar  esnas nda kullan lacak verileri toplamak
ve analiz etmek amac yla, Sanayi envanterinin
olu turulmas  ile say sal sanayi haritas n
olu turulmas  konusunda hizmet al nmas

2009-2011 40.000 360.000 400.000

Sanayi platformunun izlenmesi ve ç kt lar n
de erlendirilmesi konusunda dan manl k hizmeti
al nmas

2009-2011 4.000 36.000 40.000

- Tercüme

Uygulamaya konulacak olan politika ve strateji
dokümanlar n tercüme edilmesi

2009 4.000 36.000 40.000

- Di er

Sektörel çal ma gruplar  toplant lar
(2 adet, 150-200 ki i)

2009 2.020 199.980 202.000

Gelecek tak  (vizyonerler grubu) toplant lar
(2 adet, 60-70 ki i)

2009 4.900 44.100 49.000

Payda lar ile toplant lar (2 adet, 150-200 ki i) 2009 2.020 199.980 202.000

Çal ma sonuçlar  de erlendirme toplant lar  (2 adet) 8.000 72.000 80.000

Haz rlanan dokümanlar n bas  ve tan 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 A LARI

Öncelik 21.1 TINA çal mas  kapsam nda belirlenen projelere öncelik verilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 21.1.2
No htiyaçlar l

(Ula rma Bakanl )

1 Ula rma politikas  olu turulmas  sürecinde; istatistik, modelleme, de erlendirme ve bilgi al veri i konular  yürütmek ve kurumlar aras
koordinasyon ile planlama sürecinin etkin yönetimini sa lamak üzere, Ula rma Bakanl  bünyesinde isti ari “Ula rma Koordinasyon
Birimi”nin kurulmas

2009

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 21.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Ula rma Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 90.000 90.000

- Dan manl k 2009 60.000 60.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 150.000 150.000
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Öncelik 21.2 Avrupa Toplulu u Trans-Avrupa A lar  Enerji K lavuz lkelerinde listelenen ortak ç kar projelerine öncelik verilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 21.2.2
No htiyaçlar l

(Türkiye Elektrik letim A. . (TE ))

1 Türkiye’de s r ötesi elektrik ticaretinin en etkin ab uygulamalar  ile uyumu için ko ullar n güçlendirilmesi 2009

2 UCTE ile senkron paralel i letim için Türkiye elektrik sistemi frekans kontrol performans n rehabilitasyonu 2009

(Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu)

3 Do al gaz iletim hatlar  teknik esaslar  ile ebekelerin birlikte i letilebilirli i konusunda idari kapasitenin güçlendirilmesi 2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 21.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (TE ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

r ötesi elektrik ticareti için ko ullar n
güçlendirilmesi (1)

2009 1.380.000 1.380.000

Elektrik sistemi frekans kontrol performans n
rehabilitasyonu (2)

2009 2.500.000 2.500.000

Toplam 3.880.000 3.880.000

(1) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye'de S r Ötesi Elektrik Ticaretinin En Etkin AB Uygulamalar  ile Uyumu için Ko ullar n Güçlendirilmesi- TR.06 IB EY 01”  konulu
projenin e le tirme bile eni kapsam nda finanse edilmektedir.
(2) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program na sunulan “UCTE ile Senkron Paralel letme için Türkiye Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performans n Rehabilitasyonu - TR0702.05” konulu proje kapsam nda
finanse edilmektedir.
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Tablo 21.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Transit do al gaz iletim hatlar n tarife
metodolojileri ve yat m programlar  konusunda

itim

2009-2010 20.000 20.000

ebekelerin birlikte i lerli i konusunda e itim
program

2009-2010 20.000 20.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 40.000 40.000
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FASIL 22 BÖLGESEL POL KA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORD NASYONU

Öncelik 22.1 Toplulu un uyum politikas n uygulanmas na yönelik bir haz rl k olarak AB kat m öncesi programlar n uygulanmas
için, özellikle ilgili bakanl klar düzeyinde, programlama, proje haz rlama, izleme, de erlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlar nda
idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yap lar n olu turulmas n peki tirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 22.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

4587 say  Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i Te kilat
ve Görevleri Hakk nda
Kanunda De iklik
Yap lmas  Hakk nda Kanun

Kat m sürecinin getirdi i i  yüküne ba  olarak, tam
üyelik perspektifi çerçevesinde çal malar n verimli ve
etkili bir ekilde sürdürülebilmesini ve kurumlararas
koordinasyonun etkinle tirilmesini teminen, üstlendi i
görevler ile te kilat yap  aras nda uyumun sa lanmas
amac yla yeterli say  ve nitelikteki personelin istihdam
yoluyla Avrupa Birli i Genel Sekreterli inin kurumsal
kapasite ihtiyac n kar lanmas

Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i

2008, III. Çeyrek

2 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

Türkiye-AB Mali birli ini
(IPA) Düzenleyen Çerçeve
Anla man n Onaylanmas na
Dair Kanun

AB mali yard mlar n kullan lmas na hukuki dayanak
te kil edilmesi

leri Bakanl 2008, III. Çeyrek

3 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

Türkiye-AB Mali birli ini
(IPA) Düzenleyen Çerçeve
Anla man n Onaylanmas na
Dair Bakanlar Kurulu Karar

AB mali yard mlar n kullan lmas na hukuki dayanak
te kil edilmesi

Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i

2008, IV. Çeyrek
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Tablo 22.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

IPA Yap lanmas na li kin
Ba bakanl k Genelgesi

IPA kapsam nda AB fonlar n kullan lmas na yönelik
programlama, uygulama, izleme ve denetlemeye ili kin
kurallar n düzenlenmesi

leri Bakanl
Maliye Bakanl
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
Hazine Müste arl
Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i
Yönetim Otoritesi
Bakanl klar

2008, IV. Çeyrek

5 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

Hazine Kontrolörleri Kurulu
Yönetmeli inin
De tirilmesi

IPA düzenlemesinde yer alan Denetim Otoritesi
görevlerinin Yönetmelikte yer almas

Hazine Müste arl  2008, III Çeyrek

6 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

4059 say  Hazine
Müste arl  ile D  Ticaret
Müste arl  Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

IPA düzenlemesinde yer alan “Denetim Otoritesi”
görevlerine yönelik olarak 4059 say  Kanunun 5/b
maddesinin de tirilmesi

Hazine Müste arl  2008, III. Çeyrek
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Tablo 22.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

7 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

 Finansmana Yönelik
Yasal ve Kurumsal
Düzenleme

AB kat m öncesi yard mlar ndan katk  sa lanan çevre
altyap  projelerinin e  finansman  için bir mekanizma ve
buna dair yasal dayanak olu turulmas

Maliye Bakanl
Çevre ve Orman
Bakanl
Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
Hazine Müste arl
Avrupa Birli i
Genel Sekreterli i
ller Bankas

2009

8 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

4856 say  Çevre ve Orman
Bakanl  Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

IPA kapsam nda AB mali yard mlar ndan
faydalanabilmek amac yla Çevre ve Orman Bakanl
koordinasyonunda haz rlanan Çevre Operasyonel
Program n etkin bir ekilde yönetilmesi ve uygulanmas
için kurulan birimlerin hukuki dayanaklar n
güçlendirilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, III. Çeyrek

9 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

3146 say  Çal ma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanl n Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

IPA kapsam nda AB mali yard mlar ndan
faydalanabilmek amac yla Çal ma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl  koordinasyonunda haz rlanan nsan
Kaynaklar n Geli tirilmesi Operasyonel Program n
etkin bir ekilde yönetilmesi ve uygulanmas  için kurulan
birimlerin hukuki dayanaklar n güçlendirilmesi

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, III. Çeyrek

10 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

3143 say  Sanayi ve Ticaret
Bakanl n Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanunda
De iklik Yap lmas na
li kin Kanun

IPA kapsam nda AB mali yard mlar ndan
faydalanabilmek amac yla Sanayi ve Ticaret Bakanl
koordinasyonunda haz rlanan Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Program n etkin bir ekilde
yönetilmesi ve uygulanmas  için kurulan birimlerin
hukuki dayanaklar n güçlendirilmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, III. Çeyrek
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Tablo 22.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

11 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

3348 say  Ula rma
Bakanl n Te kilat ve
Görevleri Hakk ndaki
Kanunda De iklik
Yap lmas na li kin Kanun

IPA kapsam nda AB mali yard mlar ndan
faydalanabilmek amac yla Ula rma Bakanl
koordinasyonunda haz rlanan Ula rma Operasyonel
Program n etkin bir ekilde yönetilmesi ve uygulanmas
için kurulan birimlerin hukuki dayanaklar n
güçlendirilmesi

Ula rma Bakanl 2008, III. Çeyrek

12 1085/2006 ve 718/2007
say  Tüzükler

AB mali yard mlar n
kullan lmas na yönelik
düzenlemeler

AB mali yard mlar n kullan lmas na yönelik
Bakanl klar n kurulu  kanunlar nda yap lacak
de ikliklerle ili kili olarak uygulama usul ve esaslar n
düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl (1)

Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
(2)

Sanayi ve Ticaret
Bakanl (3)

Ula rma Bakanl
(4)

2008, IV. Çeyrek

(1) 4856 say  Çevre ve Orman Bakanl  Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(2) 3146 say  Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(3) 3143 say  Sanayi ve Ticaret Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(4) 3348 say  Ula rma Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki Kanunda De iklik Yap lmas na li kin Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 22.1.2
No htiyaçlar l

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl )

1 Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nda, IPA’n n nsan Kaynaklar  bile eninin yönetiminden sorumlu idari ve teknik yap lanman n
güçlendirilmesi ve bu birimde çal acak ilave personelin temini ve e itimi

2008-2009

2 Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  bünyesinde, nsan Kaynaklar  Operasyonel Program  çerçevesinde ihale, sözle me, ödeme, muhasebe
ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli say  ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

3 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program n haz rlanmas , uygulanmas , izlenmesi, de erlendirilmesi, mali yönetimi ve
kontrolünden sorumlu olan Sanayi ve Ticaret Bakanl  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program  Koordinasyon ve Uygulama
Merkezinin idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2009-2011

4 Sanayi ve Ticaret Bakanl  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program  Koordinasyon ve Uygulama Merkezinde, Operasyonel
Program çerçevesinde ihale, sözle me, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve
görevlendirilmesi, yeterli say  ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(Ula rma Bakanl )

5 Ula rma Bakanl  bünyesinde, IPA’n n 3. Bile eni alt nda ula rma sektörüne sa lanacak AB fonlar n yönetiminden sorumlu idari ve
teknik yap lanman n güçlendirilmesi ve bu birimde çal acak ilave personelin temini ve e itimi

2008-2009

6 Ula rma Bakanl  bünyesinde, IPA’n n 3. Bile eni alt nda Ula rma Operasyonel Program  çerçevesinde ihale, sözle me, ödeme,
muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli say  ve nitelikte personelin temini

2009-2011

(Çevre ve Orman Bakanl )

7 Çevre ve Orman Bakanl  bünyesinde, IPA’n n 3. Bile eni alt nda çevre sektörüne sa lanacak AB fonlar n yönetiminden sorumlu idari ve
teknik yap lanman n güçlendirilmesi ve bu birimde çal acak ilave personelin temini ve e itimi

2008-2009

8 Çevre ve Orman Bakanl  bünyesinde, IPA’n n 3. Bile eni alt nda Çevre Operasyonel Program  çerçevesinde ihale, sözle me, ödeme,
muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli say  ve nitelikte personelin temini

2009-2011

ller Bankas )

9 AB kat m öncesi yard mlar ndan katk  sa lanan çevre alt yap  projelerinin e  finansman na dair bir mekanizma olu turulmas 2008-2009

10 ller Bankas n Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2009-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

IPA Sürecinde Yönetim Ototritesi olarak belirlenen Çevre ve Orman Bakanl , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , Sanayi ve Ticaret Bakanl  ve Ula rma
Bakanl ’n n kurumsal yap lanma ihtiyaçlar n kar lanmas na yönelik finansman ihtiyac n ilgili operasyonel programlar n teknik yard m bile eninden kar lanmas
öngörülmektedir. Bununla birlikte uygulama sürecinde bu kapsamda de erlendirilemeyecek ihtiyaçlar için IPA I. Bile en alt ndan finansman talebi olabilecektir.

Tablo 22.1.3 (Avro)
htiyaçlar ( ller Bankas ) (5) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

- Finanse edilen projelerin izlenmesi, muhasebesi ve
raporlanmas  i lerine yönelik yaz m temini
- çmesuyu ve at ksu proje çözümü, modelleme, statik
hesap, akifer parametresi belirlenmesi i lerine yönelik
yaz m temini

2009-2011 45.000 135.000 - 180.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- IPA e itimi
- Proje seçimi ve de erlendirmesi e itimi
- Finansal yönetim ve kontrol e itimi
- Yat m projelerinin kredilendirilmesi ve
ekonomik-finansal analiz konular nda e itim
- At ksu ve içmesuyu sektöründe güncel
teknolojilerin uygulanmas  ve ilgili AB mevzuat
konular nda e itim
- PRAG-FIDIC e itimi

2009-2011 94.000 94.000

- Dan manl k 2009-2011 915.000 915.000

- Tercüme 2009-2011 120.000 120.000

- Di er

Toplam 45.000 1.264.000 1.309.000

(5) “2006 SEI” çerçevesinde yürütülen “ ller Bankas n Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 22.2 Gelecekte uygulanmas  muhtemel Topluluk uyum politikas na yönelik olarak, idari kapasitenin merkezi, bölgesel ve yerel
düzeyde art lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 22.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi

1 1083/2006 say  Tüzük Baz  Düzey 2 (NUTS II)
Bölgelerinde Kalk nma
Ajanslar n Kurulmas na
ili kin Bakanlar Kurulu
Kararlar

Haz rlanacak kurulu  kararnameleri ile baz  Kalk nma
Ajanslar n kurulu  i lemlerinin gerçekle tirilmesi ve
hizmetlerinin ba lat lmas

Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl

2008, III. Çeyrek

2 1083/2006 say  Tüzük Düzey 2 (NUTS II)
Bölgelerinde Kalk nma
Ajanslar n Kurulmas na
ili kin Bakanlar Kurulu
Kararlar

Tüm bölgelerde Ajanslar n kurulu  i lemlerinin
gerçekle tirilmesi ve hizmetlerinin ba lat lmas

Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl

2009

3 1083/2006 say  Tüzük Kalk nma Ajanslar na dair
yönetmelikler

Kalk nma Ajanslar n etkili bir ekilde faaliyet
gösterebilmesi için gerekli olan ikincil mevzuat
düzenlemeleri gerçekle tirilecektir. Mevzuat
düzenlemeleri ile öncelikle Planlama ve Programlama,
Proje ve Faaliyet Destekleme, Performans, Denetim,
konular nda usul ve esaslar n belirlenmesi

Devlet Planlama
Te kilat
Müste arl
çi leri Bakanl

2008, III. Çeyrek

4 1083/2006 say  Tüzük 3152 say çi leri Bakanl
Te kilat ve Görevleri
Hakk nda Kanun, çi leri
Bakanl  Planlama
Uzmanl  Yönetmeli i, l
Planlama ve Koordinasyon
Müdürlükleri Kurulu  Görev
ve Çal ma Yönetmeli i ile
ili kili di er ikincil ve
üçüncül düzenlemeler

l Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin yetki ve
kapasitelerinin art larak il düzeyindeki planlama,
programlama, koordinasyon ve izleme kapasitelerinin
güçlendirilmesi ve l Koordinasyon Kurullar n daha
etkin çal mas n sa lanmas

çi leri Bakanl 2009
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

Öncelik 23.1 Yarg n verimlili i, etkinli i ve i levselli inin artt lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.1.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesinin R(94)12 say
Karar

Türkiye Hâkimler ve Savc lar
Birli i Kanunu (1)

Hâkimlik ve savc k mesle ine mensup olanlar n
mü terek ihtiyaçlar  kar lamak, meslekî faaliyetlerini
kolayla rmak, bu mesle in genel menfaatlere uygun
olarak geli mesinin sa lanmas

Adalet Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 dari Yarg lama Usulü
Kanununda De iklik
Yap lmas na li kin Kanun (1)

Görev ve yetkiye ili kin konularda yeni düzenlemeler
getirilmesi, uygulamadaki baz  teknik sorunlar n
çözülmesi ve yarg lama sürecinin k salt lmas

Adalet Bakanl 2009

3 Genel dari Usul Kanunu (1) dari i lemlere kar  hangi kuruma hangi sürede ba vurma
veya dava açma hakk n bulundu unun belirtilmesi
zorunlulu unun getirilmesi

Adalet Bakanl 2009

4 Avrupa Konseyinin R(86)12
say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R(81)7
say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R(84)5
say  Tavsiye Karar

Hukuk Muhakemeleri
Kanunu

Yarg lama sisteminin daha basit hale getirilmesi, terim
birli ini sa lanmas , kanun sistemati i bak ndan,
yarg lama ak na uygun, takip edilmesi kolay, mant kî,
sade ve basit bir sistem getirilmesi

Adalet Bakanl 2009

(1) Siyasi kriterler kapsam nda de erlendirilmektedir.



243

Tablo 23.1.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 Avrupa Konseyinin R (86)
12 say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R (98)
say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R (99)
19 say  Tavsiye Karar ,
Avrupa Konseyinin R (2002)
10 say  Hukuki Konularda
Uzla ma Karar

Hukuk Uyu mazl klar nda
Arabuluculuk Kanunu (2)

Yarg n üzerindeki yükün hafifletilmesi, uyu mazl klar n
en az giderle çözümlenmesi ve taraflar n mahkeme ortam

nda “onar  adalet” ilkesine uygun olarak daha
bar l ve uzla mac ekilde tatmininin sa lanmas

Yarg  reformunun bir gere i olarak; davalar n h zl , basit,
en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine imkân
tan nacak ve bir k m uyu mazl klar n çeki meli yarg
eklinde mahkemelere intikali yerine nizas z kaza, sulh,

uzla ma gibi yöntemlerle çözümünün sa lanmas

Adalet Bakanl 2009

6 Avrupa Konseyinin R (86)
12 say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R (98)
say  Tavsiye Karar
Avrupa Konseyinin R (99)
19 say  Tavsiye Karar ,
Avrupa Konseyinin R (2002)
10 say  Hukuki Konularda
Uzla ma Karar

Çeki mesiz Yarg  ve
Alternatif Uyu mazl k
Çözüm Yollar na li kin
Kanun (2)

Yarg  reformu çerçevesinde olmak üzere; davalar n h zl ,
basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine
imkân tan mak, baz  uyu mazl klar n çeki meli yarg
eklinde mahkemelere intikali yerine nizas z kaza, sulh,

uzla ma gibi yöntemlerle çözümünün sa lanmas

Adalet Bakanl 2009

7 Yarg tay Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun (2)

stinaf mahkemelerinin olu turulmas  suretiyle
Yarg tay’ n i  yükünün hafifletilmesinin sa lanmas

Adalet Bakanl 2009

8 4253/88, 2988/95, 2064/97
ve 1267/1999 say
Tüzükler

Say tay Kanunu (3) Anayasa ve 5018 say  Kanuna uyum sa lanarak hesap
verebilir ve saydam bir kamu mali yönetim sistemi
olu umuna d  denetimin katk n sa lanmas

Say tay Ba kanl 2009

(2) Siyasi kriterler kapsam nda de erlendirilmektedir.
(3) “Öncelik 32.2 Say tay’ n i leyi inin Uluslararas  Yüksek Denetleme Kurumlar  Örgütü (INTOSAI) standartlar  ve ilkeleri ile uyumlu olmas n sa lanmas  için, beklemekte olan mevzuat n kabul edilmesi” alt nda da
yer almaktad r.
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Tablo 23.1.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

9 nfaz ve Ceza Uygulama
Hakimli i Kanunu

Mahkumiyet kararlar n infaz  ve infaz hakimli i
müessesesi konusunda çal malar yap lmas

Adalet Bakanl 2009

10 dari Yarg lama Usulünde
stinaf Kanun Yolunun

Olu turulmas  Hakk nda
Kanun

Yarg lama usullerinde paralellik esas  gözetilerek idari
yarg da istinaf kanun yolunun hayata geçirilmesi
aç ndan hakim, personel, bina ve di er araç-gereç
yönünden yeterli düzeyde olan idari yarg da, mahkemeler
te kilat  ve yarg lama usulünün yeniden düzenlenmesi

Adalet Bakanl 2010

11 Yarg  Bili im Kanunu Anayasa Mahkemesi, Yarg tay, Dan tay, Uyu mazl k
Mahkemesi, Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu,
Yüksek Seçim Kurulu, adli ve idari yarg  birimleri,
Bakanl k merkez ve ta ra te kilat , ba  ve ilgili
kurulu lar yla i birli i yaparak, yarg  sisteminin
güvenilirli inin ve do rulu unun en üst düzeyde
sa lanmas  ve i leyi ine h z kazand lmas

Adalet Bakanl 2010
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 23.1.2
No htiyaçlar l

(Adalet Bakanl )

1 Yarg  E itici Havuzunun olu turulmas 2009

2 Kamu Denetçili i Kurumunun kurulmas 2009

3 Hukuk leri Genel Müdürlü ü bünyesinde bir Arabuluculuk Daire Ba kanl n kurulmas 2009

4 Uluslararas  yönü olan yarg lamalar n ve yarg  alan ndaki AB ve di er uluslararas  örgütler ile etkin i birli i gerçekle tirmek üzere Yurtd
rtibat Hakimli i Kurumunun kurulmas

2009

5 Yarg  Bas n Sözcülü ü Kurumunun kurulmas 2009

6 Hakim savc lar n idari yüklerini azaltarak yarg n i leyi i ve etkinli ini h zland rmak amac yla hakim savc  ve kalem personeli aras nda Adli
Hizmet Uzmanl  kadrosunun ihdas

2010

7 Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmas 2010

8 Bölge dare Mahkemelerine adli yarg daki düzenlemelere paralel olarak istinaf yetkisi verilmesini sa layacak yasal düzenlemenin yap lmas
suretiyle bu mahkemelerin istinaf mahkemeleri pozisyonunda çal malar n sa lanmas

2011

9 Yarg  Bili im Kurumunun kurulmas 2010
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 23.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) Kamu Denetçili i

Kurumu
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 5.000 5.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas 1.170.000

- Personel

- E itim 2009 1.170.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 5.000 1.170.000 1.175.000

Tablo 23.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar  (Adalet Bakanl ) Arabuluculuk Daire

Ba kanl
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 75.000 225.000 300.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 200.000 3.800.000 4.000.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 275.000 4.025.000 4.300.000
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Tablo 23.1.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) Yurtd rtibat

Hakimli i Kurumu
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009 250.000 250.000

- E itim 2009 100.000 900.000 1.000.000

- Dan manl k 2009 250.000 250.000

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Di er 2009 250.000 250.000

Toplam 100.000 1.900.000 2.000.000

Tablo 23.1.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) Yarg  Bas n Sözcülü ü

Kurumunun kurulmas  ve Yarg  E itici Havuzunun
olu turulmas

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er(4) Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009 200.000 200.000

- E itim 2009 200.000 200.000

- Dan manl k

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Di er 2009 50.000 50.000

Toplam 500.000 500.000

(4) 22.10.2007 tarihinde imzalanan ve sveç ile baz  alanlarda i birli i öngören mutabakat zapt  kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 23.1.3.5 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) Adli Hizmet Uzmanl l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er (5) Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 250.000 4.750.000 250.000 5.000.000

- Dan manl k

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Di er

Toplam 250.000 5.000.000 250.000 5.500.000

Tablo 23.1.3.6 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) Bölge Adliye

Mahkemeleri
l Ulusal bütçe AB kaynaklar - Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010 40.000 360.000 400.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 40.000 360.000 400.000

(5) Avrupa Konseyi taraf ndan finanse edilecektir.
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Tablo 23.1.3.7 (Avro)
htiyaçlar(Adalet Bakanl ) Bölge dare Mahkemeleri l Ulusal bütçe AB kaynaklar - Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2011 100.000 100.000

- E itim 2011 300.000 300.000

- Dan manl k

- Tercüme 2011 100.000 100.000

- Di er 2011 100.000 100.000

Toplam 600.000 600.000
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Öncelik 23.2 Yolsuzlukla Mücadele

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 5176 Say  Kamu Görevlileri
Etik Kurulu kurulmas  ve
Baz  Kanunlarda De iklik
Yap lmas  Hakk nda
Kanun’da de iklik
yap lmas

Dört y ll k ilk uygulama süresi içerisinde ortaya ç kan
aksakl klar n yasadan kaynaklanan bölümlerinin
giderilmesi (GRECO ve AB ilerleme raporlar nda da
gündeme getirilen ba ta personel ve bütçe konular  olmak
üzere yeterli ba ms zl n sa lanmas , yarg ya yans yan
konular n incelenememesi v.d.)

Görev alanlar ndaki paralellik nedeniyle Kamu Denetçili i
Kurumu Kanunu ile birlikte de erlendirilmesi

Kamu Görevlileri
Etik Kurulu

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 23.2.2
No htiyaçlar l

(Maliye Bakanl  (Tefti  Kurulu Ba kanl ))

1 Tefti  Kurulunun yolsuzlukla mücadele kapasitesinin geli tirilmesi amac yla yeniden yap lanma ve e itim çal malar 2009-2010

(Kamu Görevlileri Etik Kurulu)

2 Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun görevleriyle uyumlu nitelikte bir bütçe ve sekreteryaya sahip olmas n sa lanmas 2009

çi leri Bakanl  (Jandarma Genel Komutanl ))

3 Türkiye’nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin uygulanmas  ve örgütlü suçlar, uyu turucu, insan ticareti, doland k,
yolsuzluk ve kara paran n aklanmas na kar  mücadelenin güçlendirilmesi kapsam nda yolsuzlukla mücadele alan nda e itici yeti tirilmesi

2009-2010
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 23.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Maliye Bakanl  (Tefti  Kurulu

Ba kanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar - Di er Toplam

I-Yat m 2009-2010 150.000 450.000 600.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2010 400.000 400.000

- Dan manl k 2009-2010 150.000 150.000

- Tercüme 2009-2010 50.000 50.000

- Di er 2009-2010 400.000 400.000

Toplam 150.000 1.450.000 1.600.000

Tablo 23.2.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Kamu Görevlileri Etik Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2010 500.000 500.000

- Dan manl k

- Tercüme

-Di er

Etik kültürünün geli tirilmesi için kamu, üniversite
ve sivil toplum taraf ndan yap lacak çal malara
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)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Jandarma Genel

Komutanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar - Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2010 2.500.000 2.500.000

- Dan manl k

- Tercüme 2009-2010 500.000 500.000

- Di er

Toplam 3.000.000 3.000.000
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Öncelik 23.3 Temel Haklar

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Birle mi  Milletler Engelli
Ki ilerin Haklar  Sözle mesi

Engellilerin Haklar na li kin
Sözle menin Onaylanmas n
Uygun Bulundu una Dair
Kanun

Özürlü ki ilerin e it ko ullar alt nda tüm insan haklar ndan
ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmas ,
ayr mc a maruz kalan özürlülerin kar la  sorunlar n
giderilmesi, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye,
sa k ve e itim hizmetlerine, bilgiye ve ileti ime
eri imlerinin önemi ve medeni, siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel ortamlara e it f rsatlarla kat mlar n te vik
edilmesi

Özürlüler daresi
Ba kanl

2009

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

Türk Vatanda lar n Günlük
Ya amlar nda Geleneksel
Olarak Kulland klar  Farkl
Dil ve Lehçelerde Yap lacak
Radyo ve Televizyon
Yay nlar  Hakk nda
Yönetmelik

5767 say  Kanunla de ik 2954 say  Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanunun 21. maddesine uyumlu olarak Türk
vatanda lar n günlük ya amlar nda geleneksel olarak
kulland klar  farkl  dil ve lehçelerde yay nlar  düzenleyen
yönetmeli in kamu ve özel yay nc lar  içerecek ekilde
yeniden düzenlenmesi

Radyo ve
Televizyon Üst
Kurulu

2010

3 Avrupa nsan Haklar
Sözle mesi
Avrupa nsan Haklar
Mahkemesi Kararlar
Birle mi  Milletler
Kad nlara Kar  Her Türlü
Ayr mc n Önlenmesi
Sözle mesi

Türk Medeni Kanununda
De iklik Yap lmas na Dair
Kanun

Evlilik d nda do an çocuklar n, babalar  ile aralar ndaki
soy ba lar n, tan ma veya hakim karar  ile kurulmas
hususlar n ça da la lmas

Adalet Bakanl 2009

4 20 Kas m 1989 tarihli BM
Çocuk Haklar  Sözle mesi

Sokakta Ya ayan ve/veya
Çal lan Çocuklara ve
ailelerine hizmet veren
Çocuk ve Gençlik Merkezleri
Yönetmeli i

Sokakta ya ayan ve/veya çal lan çocuklara ve
ailelerine hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin
çal ma usul ve esaslar n düzenlenmesi

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü ü

2009
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Tablo 23.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 20 Kas m 1989 tarihli BM
Çocuk Haklar  Sözle mesi

Koruma Bak m ve
Rehabilitasyon Merkezi
Yönetmeli i

Suça sürüklenen, suça sürüklenme riski bulunan, ceza
infaz kurumundan sal verilip de korunma ve deste e
ihtiyac  olanlardan, haklar nda bak m tedbiri
karar /korunma karar  al nan çocuklar n; temel
gereksinimlerinin kar lanmas , fiziksel, duygusal,
psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar n belirlenerek gerekli
mesleki müdahalelerin gerçekle tirilmesi, aile ve yak n
çevrelerine dönmelerinin veya bir sonraki sosyal hizmet
modeline haz r hale gelmelerinin sa lanmas  amac yla
olu turulan ve/veya i birli i protokolleriyle i letilen
Bak m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulu ,
te kilat ve i leyi i ile ilgili düzenlemelerin yap lmas

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü ü

2009

6 20 Kas m 1989 tarihli BM
Çocuk Haklar  Sözle mesi

Bak m ve Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi
Yönetmeli i

Suç ma duru olan çocuklar n temel gereksinimlerinin
kar lanmas , fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlar n belirlenerek gerekli mesleki müdahalelerin
gerçekle tirilmesi, aile ve yak n çevrelerine dönmelerinin
veya bir sonraki sosyal hizmet modeline haz r hale
gelmelerinin sa lanmas  amac yla olu turulan ve/veya

birli i protokolleriyle i letilen Bak m ve Sosyal
Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulu , te kilat ve i leyi i
ile ilgili düzenlemelerin yap lmas

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü ü

2009

7 20 Kas m 1989 tarihli BM
Çocuk Haklar  Sözle mesi

Çocuk Haklar l Çocuk ve
Yeti kin Komiteleri çal ma
usul ve esaslar  Ba bakanl k
Genelgesi

Çocuk Haklar l Çocuk ve Yeti kin Komitelerinin
çal ma usul ve esaslar yla, uygulamada kar la lan
sorunlar n çözümü, farkl  uygulamalar n ortadan
kald lmas  ve uygulamada birlikteli in sa lanmas  için
uyulmas  gereken hususlar n düzenlenmesi

Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü ü

2009

8 Kamu Makamlar n
Ayr mc k Yapmas n
Genel Olarak
Yasaklanmas na li kin

HS’ye Ek 12 No.lu
Protokol

Protokolün Onaylanmas n
Uygun Bulundu una Dair
Kanun

Ayr mc k yap lmamas  ilkesinin, al nacak tedbirlerin
objektif ve makul bir gerekçeye dayanmas art yla tam ve
etkin bir e itlik sa lanmas

leri Bakanl
Adalet Bakanl

2011
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 23.3.2
No htiyaçlar l

(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)

1 Türk vatanda lar n günlük ya amlar nda geleneksel olarak kulland klar  farkl  dil ve lehçelerde yap lacak yay n hizmetlerinin 3984 say
Yasa ve ba  yönetmeliklerine uygun olarak yap lmas  takip etmekle görevlendirilecek izleme uzmanlar n e itimi

2008-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 23.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2011 30.000 30.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 30.000 30.000
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Öncelik 23.4 Ki isel verilerin korunmas na ili kin mevzuat çal mas  ve ba ms z bir veri koruma denetleme otoritesinin kurulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 23.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Ki isel Verilerin Elektronik
Ortamda lenmesi
Ba lam nda Bireylerin
Korunmas na Dair Avrupa
Konseyi Sözle mesi,
95/46/AT say  Direktif

Ki isel Verilerin Korunmas
Kanunu

Ki isel veri toplanmas , i lenmesi ve muhafazas
konular nda temel ilkelerin tayin edilmesi suretiyle,
ki inin dokunulmazl , maddi ve manevi varl  ile temel
hak ve özgürlüklerinin korunmas

Adalet Bakanl 2009

2 95/46/AT, 91/308/AET
say  Direktifler

Ticari S r, Banka S rr  ve
Mü teri S rr  Hakk nda
Kanun

Ticarî i letme ve irketler, bankalar, sigorta irketleri ve
mali piyasalarda faaliyet gösteren arac  kurumlar n ticarî

r, banka s rr  ve mü teri s rlar n talep edilmesi,
verilmesi, kullan lmas  ve korunmas na ili kin esas ve
usullerin düzenlenmesi

Adalet Bakanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 23.4.2
No htiyaçlar l

(Adalet Bakanl )

1 Ki isel Verilerin Korunmas  Kurulunun olu turulmas 2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 23.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Adalet Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009 250.000 250.000

- E itim 2009 100.000 900.000 1.000.000

- Dan manl k 2009 250.000 250.000

- Tercüme 2009 250.000 250.000

- Di er 2009 250.000 250.000

Toplam 100.000 1.900.000 2.000.000
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FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENL K

Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geli tirilmesi ile bunlar n statü ve
leyi lerinin, kurumlar aras  i birli inin geli tirilmesi dahil olmak üzere AB standartlar yla uyumla lmas na devam edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 24.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Ortak Gümrük zleme
Operasyonlar na ili kin el
kitab  hakk ndaki 9 Haziran
1997 tarihli Konsey lke
Karar

485 say  Kanun Hükmünde
Kararnamede De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

Ortak Gümrük zleme Operasyonlar na yasal zemin
haz rlanmas
Uluslararas  veya ikili anla malardan kaynaklanan
yükümlülüklere ba  olarak yap lacak operasyonlar ile
bilgi ve belge de imine imkan tan nmas

Gümrük
Müste arl

2011 sonras

2 Avrupa Birli i
Antla mas n K.3 Maddesi
uyar nca ç kar lan Gümrük
dareleri Aras nda birli i

ve Yard mla maya li kin
Sözle me

Gümrük dareleri Aras nda
birli i ve Yard mla maya

li kin Sözle menin
Onaylanmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun

Gümrük dareleri aras nda i birli i ve yard mla man n
art lmas

Gümrük
Müste arl

2011 sonras

3 AB Bilgi Teknolojisinin
Gümrük Amaçl
Kullan na li kin
Sözle me

Bilgi Teknolojisinin Gümrük
Amaçl  Kullan na li kin
Sözle menin Onaylanmas n
Uygun Bulundu una Dair
Kanun

Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçl  Kullan na yasal
zemin haz rlanmas

Gümrük
Müste arl

2011 sonras

4 AB Bilgi Teknolojisinin
Gümrük Amaçl
Kullan na li kin
Sözle me

Bilgi Teknolojisinin Gümrük
Amaçl  Kullan na li kin
Sözle menin Onaylanmas na
li kin Bakanlar Kurulu

Karar

Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçl  Kullan na yasal
zemin haz rlanmas

Gümrük
Müste arl

2011 sonras



259

Tablo 24.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 3 Kas m 2008 tarihli
Europol’ün Üçüncü
Devletler ve AB Kurulu u
Olmayan Birimlerle D
li kilerini Düzenleyen

Konsey Tasarrufu (1999/C
26/04)
12 Mart 1999 tarihli
Europol’ün Üçüncü
Devletlere ve üçüncü
taraflara ki isel veri iletimi
kurallar  düzenleyen
Konsey Tasarrufu

Europol ile Operasyonel
Düzeyde birli i Anla mas

Veri Koruma Kanunu’nun yasalla mas  müteakip,
Europol ile Operasyonel düzeyde i birli i yapma imkân
sa lanmas  ve dolay yla uluslararas  suçla mücadelede
daha ileri bir a amaya geçilmesi

çi leri Bakanl 2010-2011

6 3 Kas m 1998 tarihli Europol
Bilgi Güvenli i Konsey
Yasas  kurallar  de tiren
5 Haziran 2003 tarihli
Konsey Tasarrufu

Mevcut Evrak Güvenli i’nin
Europol Bilgi Gizlili i
kurallar  ile uyumla lmas
ve yasal altyap n
olu turulmas

Europol ile ülkemiz aras nda payla lacak bilgi, belge ve
doküman n kullan m, de erlendirme ve gizlilik e de erleri
belirlenerek bilgi de iminde ortak gizlilik, kullan m ve
de erlendirme kodlar n kullan lmas

Adalet Bakanl
çi leri Bakanl

2010-2011

7 AB Antla mas  K.3 maddesi
kapsam nda Avrupa Polis
Ofisinin Kurulmas na Dair
Sözle me (Europol
Sözle mesi)

Europol Ulusal Birimi’nin
görev ve sorumluluklar  ile
ilgili Düzenleme

Mevcut düzenleme ile Europol Ulusal Birimi’nin görev
tan mlamas , hukuki kimli i ve yap  netle tirilerek
HENU (Heads of Europol National Units) tavsiye
kararlar  do rultusunda di er kurum temsilcilerini de
içeren ortak i  ak  ve çal ma düzenlemelerinin yap lmas

Adalet Bakanl
çi leri Bakanl

2010-2011
(1)

8 1338/2001 say  Tüzü ün 8.
Maddesi

Kalpazanl k ve Sahte Euro
ile Mücadelede NCO ve
ENU i  ak lar n
düzenlenmesi

Yap lacak düzenleme ile özellikle 32. Fas lda yer alan
Euro Sahtecili i ile Mücadele ba  kapsam nda somut
ilerlemeler kaydedilmesi
Bununla birlikte özellikle Euro sahtecili i ile Avrupa
Merkez Ofisi olarak belirlenen Europol ile ülkemiz NCO
aras ndaki bilgi de iminin düzenlenmesi

Adalet Bakanl
çi leri Bakanl

Maliye Bakanl

2010-2011

(1) Europol Operasyonel birli i Anla mas ndan sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 24.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

9 1987/2006 say  Tüzük,
2007/533/JHA say  Konsey
Karar

Sirene Ofisi ile SIS II’nin
kurulumu ve gerekli hukuki
ve teknik altyap lar n
olu turulmas

AB üyeli i ile birlikte ülkemizde kurulacak SIS II’nin
teknik ve yasal zeminin olu turulmas

Adalet Bakanl
çi leri Bakanl

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

10 Schengen Müktesebat  -
Haziran 1985 tarihli Benelüx
Ekonomik Birli i ile Federal
Almanya Cumhuriyeti ve
Fransa Cumhuriyeti aras nda
ortak s rlar ndaki
kontrollerin kademeli olarak
kald lmas na dair
anla man n uygulama
sözle mesi

Sirene Ofisi Çal ma ve 
Ak  Düzenlemesi

Schengen Sözle mesi Polis birli i Ba  Alt nda
özellikle 39-40-41 ve 101. maddeler do rultusunda ve
Schengen Kataloglar  çerçevesinde Sirene Ofislerinde
farkl  kolluk birimleri temsilcilerinin i  ak  ve çal ma
usulleri belirlenmesi

çi leri Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

11 Schengen Müktesebat  -
Haziran 1985 tarihli Benelüx
Ekonomik Birli i ile Federal
Almanya Cumhuriyeti ve
Fransa Cumhuriyeti aras nda
ortak s rlar ndaki
kontrollerin kademeli olarak
kald lmas na dair
anla man n uygulama
sözle mesi

Ulusal Schengen Bilgi
Sisteminin Kurulmas  (N-
SIS) ve kullan
eri imlerinin belirlenmesi

Schengen Sözle mesinin Polis birli i Ba  Alt nda
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
aktar lmas
Ayr ca N-SIS’e eri imler 101 madde do rultusunda temin
edilmesi

çi leri Bakanl Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

12 Avrupa Komisyonunun
Konsey ve Avrupa
Parlamentosuna - Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik
alan nda Avrupa Birli i
Politikalar n
De erlendirilmesi
(COM(2006) 332 final)

Bomba mha ve nceleme
Birimleri Kurulu , Görev ve
Çal ma Yönetmeli i ile
Terörle Mücadele ve Harekat
Dairesi Ba kanl
Yönetmeli inin Revizyonu

Terörizmle etkin bir mücadele kapsam nda uluslar aras  ve
bölgesel i birli ini artt rmak amac yla bir e itim merkezi
ile Avrupa-Ortado u Patlay  Maddeler ve Bomba
Ara rma, nceleme ve E itim Merkezinin kurulmas

çi leri Bakanl 2011-2013
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.1.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl )

1 Kolluk personelinin, AB müktesebat  ve AB üyesi ülkelerin kolluk te kilatlar n görev ve yetkileri ile adli birimlerle çal ma ili kilerini
düzenleyen mevzuat konular nda e itimi amac na yönelik olarak Mevzuat Uygulamalar  E itim Projesinin (MUYEP) uygulama alan n
geni letilmesi ve etkin kullan lmas n sa lanmas

2008-2011

çi leri Bakanl  (Jandarma Genel Komutanl ))

2 stanbul linde Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar  Kurulmas 2009-2012

3 Jandarma Kriminal Daire Ba kanl  bünyesinde Araç Kazalar nceleme Laboratuvar  kurulmas 2008-2011

4 Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri ve Jandarmalar Birli i (FIEP) ve Avrupa Jandarma Kuvveti ülkeleri ile i birli inin
geli tirilmesi

2008-2010

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

5 Adana, Diyarbak r ve zmir llerinde Emniyet Bölge Kriminal Laboratuvar  Kurulmas 2009-2012

6 Terörizmle etkin bir mücadele kapsam nda uluslararas  ve bölgesel i birli ini artt rmak amac yla; radikalle menin önlenmesi, terörizmin
insan, mali ve teknolojik kaynaklar n engellenmesi konular nda terörle mücadele eden birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi

2011-2013

7 Uluslararas  nitelikte, AB standartlar na uygun yeni hizmet içi e itim ünitesinin kurulmas 2009-2011

8 Mevcut Evrak Güvenli i’nin Europol Bilgi Gizlili i Kurallar  ile Uyumla lmas  ve Yasal Altyap n Olu turulmas 2009-2011

9 Europol Ulusal Birimi’nin Görev ve Sorumluluklar  ile lgili Düzenleme 2009-2011

10 Kalpazanl k ve Sahte Euro ile Mücadelede Milli Büro (NCO) ve Europol Ulusal Bürosunun (ENU)  Ak lar n Düzenlenmesi 2009-2011

11 Sirene Ofisi ile SIS II’nin Kurulumu ve Gerekli Hukuki ve Teknik Altyap lar n Olu turulmas (2)

12 Sirene Ofisi Çal ma ve  Ak  Düzenlemesi (2)

13 Ulusal Schengen Bilgi Sisteminin Kurulmas  (N-SIS) ve Kullan  Eri imlerinin Belirlenmesi (2)

14 Siber Suçlar  Soru turma, Önleme ve Ara rma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-2012

(2) Tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Jandarma Genel

Komutanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

stanbul ilinde jandarma bölge kriminal laboratuvar
in as  ve ileri seviye laboratuvar cihazlar n temini (3)

2009-2012 1.853.250 5.559.750 7.413.000

Ankara ilinde araç kazalar  inceleme laboratuvar  in as
ve tefri i

2010-2011 750.000 2.250.000 3.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 75.000 1.425.000 1.500.000

- Dan manl k 2009-2011 300.000 300.000

- Tercüme 2008-2011 140.000 140.000

- Di er

Personel e itimi esnas nda kullan lacak ilgili
materyal (ka t, fotokopi, bro ür bas , yaka-isimlik
kart  vb. k rtasiye)

2010-2011 150.000 150.000

Toplam 2.678.250 9.824.750 12.503.000

(3) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Türkiye’nin adli t p kapasitesinin art lmas  – TR 08.02.14” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 24.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Adana, Diyarbak r ve zmir linde Emniyet Bölge
Kriminal Laboratuvar  in as  ve tefri i (4)

2009-2012 4.796.750 14.390.250 19.187.000

Terörizmle etkin bir mücadele kapsam nda uluslar aras
ve bölgesel i birli inin güçlendirilmesi

2011-2013 5.250.000 17.250.000 22.500.000

Siber Suçlar n Soru turulma, Önleme ve Ara lma
Kapasitesinin Güçlendirilmesi

2011-2013 5.250.000 17.250.000 22.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas 2010-2012 5.000.000 15.000.000 20.000.000

- Personel

- E itim 2009-2012 60.000 1.140.000 1.200.000

- Dan manl k 2009-2012 25.000 225.000 250.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 20.381.750 65.255.250 85.637.000

(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Türkiye’nin adli t p kapasitesinin art lmas  – TR 08.02.14”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Öncelik 24.2 Türkiye’nin “ ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan n” uygulanmas  konusunda bir yol haritas n kabul edilmesini de içeren
çabalar n devam ettirilmesi, AB müktesebat  ile uyumlu “bir iltica otoritesinin kurulmas  da içeren” kapsaml  bir iltica kanunun
kabulü için haz rl klar n yap lmas  ve yasad  göçle mücadele konusunda uluslararas  standartlarla uyum içerisinde kapasitenin
art lmas (5)

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 24.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Amsterdam Antla mas :
Avrupa Birli ine Üye
Devletlerin Vatanda lar  için
ltica Hakk nda Protokol

çi leri Bakanl ’na ba  bir
ltica ve Göç Biriminin

Kurulmas na li kin Kanun

çi leri Bakanl ’na ba  yeni bir göç ve iltica biriminin
tesis edilmesi

çi leri Bakanl 2009-2010

(5) Bu öncelik, AB’ye kat m sürecinde, Türkiye'nin iltica, göç ve yabanc lar mevzuat n ve sisteminin AB müktesebat  ve sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi için uyumla rma sürecinde yürürlü e konmas  gereken
yasal düzenlemeleri, idari yap lanma ve fiziki alt yap n tamamlanmas  için gereken yat m projelerini ve al nmas  gereken tedbirleri içeren, 25.03.2005 tarihinde Ba bakanl k Makam nca imzalanarak yürürlü e giren

ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan ” esas al narak haz rlanm r.
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Tablo 24.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

2 - 2001/55/AT, 2003/09/AT,
2004/83/AT ve 2005/85/AT
say  Direktifler
- Ev sahibi üçüncü ülkelerle
ilgili meselelere
uyumlula lm  bir
yakla m hakk nda 30 Kas m
ve 1 Aral k 1992 tarihli
Kararlar
- Güvenli üçüncü ülkelere
ili kin 15067/02 say
Konsey Bildirisi
- Genel olarak ciddi bir
zulüm riski bulunmayan
ülkeler hakk nda 30 Kas m
ve 1 Aral k 1992 tarihli lke
Kararlar
- Aç kça temelsiz olan

nma ba vurular
hakk ndaki 30 Kas m ve 1
Aral k 1992 tarihli lke
Kararlar .
- ltica usulleri için asgari
teminatlar hakk nda Konsey
Karar
- Amsterdam Antla mas :
Avrupa Birli ine Üye
Devletlerin vatanda lar  için
iltica hakk nda Protokol
- 2000/596/AT,
2001/275/AT, 2002/307/AT
ve 2002/46/AT say lke
Kararlar
- 491/2004 say  Tüzük

ltica Kanunu ltica, göç ve yabanc lar hususundaki Türk mevzuat n
mevcut co rafi k tlaman n korunmas  suretiyle AB
müktesebat  ile uyumlu hale getirilmesi

çi leri Bakanl 2009-2010
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Tablo 24.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

3 - SCH/Com-Ex (99) 13
Schengen Müktesebat -Ortak

lavuz ve Ortak
Konsolosluk Yönergelerinin
Nihai Nüshalar  Hakk nda
28 Nisan 1999 Tarihli cra
Komitesi Karar
- 1091/2001/AT say  Tüzük
- Yasad  göç ve yasad
çal ma ile mücadele
araçlar  uyumlu hale
getirmek ve bunlarla alakal
kontrol usullerini geli tirmek
konusunda Konsey Tavsiyesi
- Üçüncü ülke
vatanda lar n çal mak için
Üye Devletler topraklar na
kabul edilmelerinin

rland lmas  hakk nda 20
Haziran 1994 ve 30 Kas m
1994  tarihli lke Kararlar
- Schengen Sözle mesi’nin
11, (1), (a) ve 21. maddeleri
- Ortak Konsolosluk
Yönergeleri Bölüm I, 2.1.3

Yabanc lar Kanunu Vizelerin tan  ve türlerinin (tek ve çok giri li vize) AB
vize türleriyle uyumlu hale getirilmesi
Yasad  göç ve istihdamla mücadelenin usul ve mevzuat
çerçevesinin belirlenmesi

çi leri Bakanl
leri Bakanl

2009-2010
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Tablo 24.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 - 2001/55/AT, 2003/09/AT,
2004/83/AT ve 2005/85/AT
say  Direktifler
- Ev sahibi üçüncü ülkelerle
ilgili meselelere
uyumlula lm  bir
yakla m hakk nda 30 Kas m
ve 1 Aral k 1992 tarihli
Kararlar
- Güvenli üçüncü ülkelere
ili kin 15067/02 say
Konsey Bildirisi
- Genel olarak ciddi bir
zulüm riski bulunmayan
ülkeler hakk nda 30 Kas m
ve 1 Aral k 1992 tarihli lke
Kararlar
- Aç kça temelsiz olan

nma ba vurular
hakk ndaki 30 Kas m ve 1
Aral k 1992 tarihli lke
Kararlar .
- ltica usulleri için asgari
teminatlar hakk nda Konsey
Karar
- Amsterdam Antla mas :
Avrupa Birli ine Üye
Devletlerin vatanda lar  için
iltica hakk nda Protokol
- 2000/596/AT,
2001/275/AT, 2002/307/AT
ve 2002/46/AT say lke
Kararlar
- 491/2004 say  Tüzük

ltica Kanununun
Uygulanmas na li kin
Yönetmelik

kar lmas  öngörülen ltica Kanunun uygulanmas na
ili kin ikincil düzenleme olarak ç kar lmas

çi leri Bakanl 2010-2011
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Alt Öncelik 24.2.1 çi leri Bakanl ’na ba  bir iltica ve göç biriminin kurulmas , bu alanda çal acak personele uzmanl k statüsü kazand lmas  ve
istihdam edilmesi

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.1.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 Mevcut personelin kapasitesinin art larak uzmanl k statüsünün yayg nla lmas 2008-2011

2 Mevcut personelin yabanc  dil kapasitesinin art lmas 2008-2011

çi leri Bakanl  (Jandarma Genel Komutanl ))

3 Yasa d  göçle mücadelede etkinli in art lmas  maksad yla kolluk personeline AB müktesebat  kapsam nda e itim verilmesi 2008-2011

4 Birle mi  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (BMMYK) ile birlikte Mülteci Hukuku konusunda seminerler düzenlenmesi 2008-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010 500.000 2.000.000 2.500.000

- Dan manl k 2010 400.000 400.000

- Tercüme 2010 100.000 100.000

- Di er

Toplam 500.000 2.500.000 3.000.000
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Tablo 24.2.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Jandarma Genel

Komutanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 900.000 600.000 1.500.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 900.000 600.000 1.500.000
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Alt Öncelik 24.2.2 ltica e itim müfredat n olu turulmas

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.2.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri al nmas na dair asgari standartlara ili kin 01 Aral k 2005 tarih ve 2005/85/AT say
Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde e itim akademisinin (enstitüsü)tesisi

2010-2011

2 Personelin kapasitesinin artt larak uzmanl k statüsünün yayg nla lmas 2010-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.2.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 128.000 192.000 320.000

- Dan manl k 2010-2011 50.000 50.000

- Tercüme 2010-2011 400.000 400.000

- Di er

Personel e itimi esnas nda kullan lacak ilgili
materyal (ka t, fotokopi, bro ür bas , yaka-isimlik
kart  vb. k rtasiye)

2010-2011 50.000 50.000

Toplam 128.000 692.000 820.000
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Alt Öncelik 24.2.3 ltica sistemi için tercüman kadrosu olu turulmas  ve tercümanlara iltica hukukuna ili kin e itim verilmesi

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.3.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri al nmas na dair asgari standartlara ili kin 01 Aral k 2005 tarih ve 2005/85/AT say
Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde iltica e itim müfredat n olu turulmas

2010-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2010-2011 120.000 120.000

- E itim 2010-2011 10.000 10.000

- Dan manl k

- Tercüme 2010-2011 20.000 20.000

- Di er

Toplam 140.000 10.000 150.000
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Alt Öncelik 24.2.4 ltica sistemi için tercüman kadrosu olu turulmas  ve tercümanlara iltica hukukuna ili kin e itim verilmesi

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.4.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 “Üye Devletlerde mülteci statüsünün verilmesi ve geri al nmas na dair asgari standartlara ili kin 01 Aral k 2005 tarih ve 2005/85/AT say
Konsey Direktifi” (AB Konseyi Usul Direktifi) çerçevesinde Men e Ülke ve ltica Bilgi Sistemlerinin Tesisi

2009-2011

2 AB Kabul Ko ullar  Direktifi çerçevesinde s nmac /mülteciler için kabul sisteminin olu turulmas 2009-2011

3 LAHEY Program nda ve AB Kabul Ko ullar  Direktifinde belirtildi i üzere S nmac  Kabul, Bar nma Merkezlerinin ve Mülteci
Misafirhanelerinin Tesis edilmesi

2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü)) (6)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009 400.000 400.000

- E itim 2009 1.500.000 1.500.000

- Dan manl k

- Tercüme 2009 100.000 100.000

- Di er

Toplam 2.900.000 9.100.000 12.000.000

(6) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Men e Ülke ve ltica Bilgi Sisteminin Kurulmas  - TR 06.01.01” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 24.2.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü)) (7)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2011 15.300.000 45.900.000 61.200.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009-2011 500.000 500.000

- E itim 2009-2011 1.200.000 1.200.000

- Dan manl k 2009-2011 400.000 400.000

- Tercüme 2009-2011 100.000 100.000

- Di er

Toplam 15.800.000 47.600.000 63.400.000

(7) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “S nmac  ve Mülteciler çin Kabul, Tarama ve Bar nma Merkezlerinin Tesisi - TR 07.02.17” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Alt Öncelik 24.2.5 ltica sistemi içerisinde ilk a ama kararlar için itirazlar  de erlendirme kurulu olu turulmas

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.5.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 ltica usulleri için minimum garantiler hakk nda 20 Haziran 1995 tarihli Konsey Karar  çerçevesinde ltica sistemi içerisinde ilk a ama
kararlar için bir itirazlar  de erlendirme kurulu olu turulmas

(8)

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.5.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2011 1.000.000 1.000.000

- Dan manl k 2011 50.000 50.000

- Tercüme 2011 50.000 50.000

- Di er

Toplam 1.100.000 1.100.000

(8) Tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.
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Alt Öncelik 24.2.6 Toplu nüfus hareketlerinin takibi ve de erlendirilmesi amac yla iltica ve göç biriminin idari kapasitesinin artt lmas

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.6.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 Yerlerinden edilen ki ilere toplu nüfus hareketi olaylar nda geçici koruma verilmesi için minimum standartlara ve bu tür ki ileri kabul eden
ve sonuçlar  üstlenen Üye Devletler aras ndaki gayret dengesinin te vik edilmesine dair önlemlere ili kin 20 Temmuz 2001 tarih ve
2001/55/AT say  Konsey Direktifi çerçevesinde toplu nüfus hareketlerinin takibi ve de erlendirilmesi amac yla ltica ve Göç Biriminin idari
kapasitesinin art lmas

2008-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.6.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2011 60.000 60.000

- E itim 2011 1.200.000 1.200.000

- Dan manl k 2011 10.000 10.000

- Tercüme 2011 10.000 10.000

- Di er

Toplam 60.000 1.220.000 1.280.000
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Alt Öncelik 24.2.7 Dublin Sözle mesinin uygulanabilmesi için parmak izi veri taban n olu turulmas

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.7.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 Bir üçüncü ülke vatanda  taraf ndan Üye Devletlerden birinde yap lan bir s nma ba vurusunun incelenmesinden sorumlu Üye Ülkenin
belirlenmesine yönelik kriter ve mekanizmalar n belirlendi i 18 ubat 2003 tarihli (EC) 343/2003 say  Konsey Tüzü ü (Dublin II Tüzü ü)
çerçevesinde Dublin Sözle mesinin uygulanabilmesi için parmak izi veri taban n olu turulmas

(9)

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.7.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2011 1.250.000 3.750.000 5.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 1.250.000 3.750.000 5.000.000

(9) Tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.
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Alt Öncelik 24.2.8 ltica ve göç birimi binas n tesisi

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.8.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl )

1 ltica ve göç birimi binas n tesisi (10) 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.8.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2011 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009-2011 1.200.000 1.200.000

- E itim 2009-2011 300.000 300.000

- Dan manl k 2009-2011 400.000 400.000

- Tercüme 2009-2011 360.000 360.000

- Di er

Toplam 3.700.000 8.560.000 12.260.000

(10) 2003 y  Türkiye Ulusal Program nda, çi leri Bakanl  bünyesinde mülteci statüsünün tespitine ili kin karar vermede merkezi ve tek yetkili bir ihtisas kurumu kurulmas  ve faaliyet kapasitesinin geli tirilmesi için
mevzuat, te kilatlanma, idari yap  ve altyap  ihtiyaçlar n kar lanmas ”  taahhüdü yer ald ndan,25.03.2005 tarihinde Ba bakanl k Makam nca  imzalanarak yürürlü e giren “ ltica ve Göç Alan ndaki Avrupa Birli i
Müktesebat n Üstlenilmesine li kin Türkiye Ulusal Eylem Plan  ( ltica Göç Ulusal  Eylem Plan n)  4.1.inci maddesinde “Kapasitenin artt lmas  maksad yla, göç ile iltica alan nda bir ihtisas biriminin olu turulmas
için kurumsal yap lanmaya gidilecektir.”ifadelerine yer verilmi tir.. Bu çerçevede, ltica Göç Ulusal Eylem Plan n Madde 4.4.2. ltica Birimi Binas n Tesisi ba  alt nda “ ltica birimi için proje fi i  geli tirilerek,
Ankara’da uygun bir bina in a edilmeli veya tespit edilecek uygun bir bina  yeniden restore edilerek gerekli ekipman deste i de sa lanmak suretiyle faaliyete haz r hale getirilmelidir.” ifadeleri yer almaktad r. Eylem
Plan n ekindeki uygulama tablosunda ise (Analitik Grid Tablosunda) ltica ihtisas biriminin 2012 y na kadar gerçekle tirilmesi son tarih olarak belirtilmektedir.
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Alt Öncelik 24.2.9 Göç ve yasad  göç

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.2.9.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Emniyet Genel Müdürlü ü))

1 Göç, yasad  göç konular nda görev yapan personelin e itimi 2008-2009

2 Yabanc  geri gönderme merkezlerinin kurulmas 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.2.9.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü)) (11)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2011 4.450.000 13.350.000 17.800.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2011 1.700.000 1.700.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 4.450.000 15.050.000 19.500.000

(11) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Yasad  Göçle Mücadele ve Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi çin Türkiye'nin Kapasitesinin Art lmas  - TR 07.02.16” konulu proje
kapsam nda finanse edilmektedir.



279

Öncelik 24.3 Aç klay  bir yol haritas n tan  da içeren “Türkiye’nin Entegre S r Yönetimi Stratejisinin Uygulanmas na Yönelik
Ulusal Eylem Plan n” uygulanmas  çabalar n sürdürülmesi. S r yönetimine ili kin yeni bir birim kurulmas  için gerekli ad mlar n
at lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 24.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 - 1683/95 ve 334/2002 say
Tüzükler
- Schengen Katalo unun
vize düzenlemesine ili kin
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 müktesebat  ile uyumlu hale
getirilmesi

leri Bakanl
çi leri Bakanl

Maliye Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 2005/60/AT ve 2006/70/AT
say  Direktif

Gümrük daresine Yap lacak
Aç klamaya li kin Usul ve
Esaslar Hakk nda
Yönetmelik/Tebli

Yolcular n beraberlerinde bulunan likit de erler hakk nda
gümrük idaresine yapacaklar  aç klamaya ve buna ba
olarak idari para cezas  verilmesine ili kin usul ve
esaslar n düzenlenmesi

Gümrük
Müste arl
Maliye Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 - 96/197/JHA say  Ortak
Eylem
- SCH/Com-ex (99) 13 say
Schengen cra Komitesi
Karar
- Ortak Konsolosluk
Yönergeleri Ek No. 3

5682 Say  Pasaport
Kanununun Baz
Maddelerinde De iklik
Yap lmas  Hakk nda Kanun

Havaalan  transit vizesi düzenlenmesiyle, s r
güvenli inin temin edilmesi ve yasad  geçi lerle
mücadele faaliyetlerine katk  sa lanmas

çi leri Bakanl
leri Bakanl

2008, IV. Çeyrek

4 2003/C 247/01 say lke
Karar

Gümrük Müste arl  Eylem
Plan

Gümrük birli ine ili kin stratejinin belirlenmesi Gümrük
Müste arl

2008, IV. Çeyrek
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Tablo 24.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 - Amsterdam Anla mas  ve
bu Anla ma’ya eklenen ve
Schengen Müktesebat ’n
Avrupa Birli i çerçevesiyle
bütünle tiren protokolün 8.
maddesi.
- 8 ubat 2002'de haz rlanan
Schengen Katalo u
- Schengen Uygulama
Anla mas n 6. Maddesi

çi leri Bakanl ’na ba
r güvenli i biriminin

kurulmas na ili kin kanun (12)

Türkiye’nin tüm s r kap lar  ile ye il ve mavi
rlar nda görev yapmak üzere ve profesyonel bir s r

güvenlik te kilat n kurulmas

çi leri Bakanl 2010-2011

6 COM(2002) 233 say
Bildirim

r güvenli i bölümü, s r
güvenli i meslek yüksek
okulu ve s r güvenli i
hizmetiçi e itim ünitesi
kurulmas na ve i leyi ine
ili kin ikincil düzenlemeler

r kollu u veya yönetiminin uzmanl k gerektiren bir
meslek olmas  ve bu mesle in kendine özgü e itim ve

retim ihtiyaçlar n bulunmas  nedeniyle, 4652 say
Polis Yüksek Ö retim Kanununa istinaden Polis
Akademisi Ba kanl na ba  bir (1) s r güvenli i
meslek yüksek okulu kurulmas  dahil olmak üzere gerekli

itim kurumlar n meydana getirilmesi ve hizmetiçi
itim birimlerinin desteklenmesi

çi leri Bakanl 2009, IV. Çeyrek

7 539/2001, 2414/2001,
453/2003 ve 851/2005 say
Tüzükler

r kap lar nda ita edilen
vizelerde AB uygulamalar na
uyum sa lanmas  ve bu
çerçevede 51 ülkeye
uygulanan bandrol ka e vize
itas na son verilmesine dair
genelgeler

r kap lar nda bandrol vize uygulamas n uzun vadede
kald lmas

leri Bakanl
çi leri Bakanl

AB mevzuat na tam
üyelik perspektifi

çerçevesinde uyum
sa lanacakt r

(12) AB müktesebat na uygun haz rlanan ve 27 Mart 2006 tarihinde Ba bakanl k Makam n Onay  ile kabul edilen Türkiye’nin Entegre S r Yönetimi Stratejisinin Uygulanmas na Yönelik Ulusal Eylem Plan nda
öngörülen öncelikler temelinde ele al nacakt r.
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Tablo 24.3.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

8 - AB Ortak Konsolosluk
Talimatlar  (Ek No.1)
- 539/2001/AT,
2414/2001/AT,
453/2003/AT, 851/2005/AT
say  Tüzükler

AB’nin Negatif ve Pozitif
Vize Listelerine uyum
sa lanmas  amac yla, Vize
Rejim Tablomuzdaki vizeye
tabi veya vizeden muaf
ülkelerin vize rejimlerinin
yeniden düzenlenmesine
ili kin Bakanlar Kurulu
Karar  ve/veya Genelgeler

AB vize negatif ve pozitif listelerine uyum sa lanmas çi leri Bakanl
leri Bakanl

AB mevzuat na tam
üyelik perspektifi

çerçevesinde uyum
sa lanacakt r.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.3.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl )

1 Yeni Entegre S r Yönetimi Eylem Plan n detayland lmas , s r birlikleri ve birimlerinin teknik ihtiyaçlar n tespiti ve hukuki
de ikliklerin belirlenmesi

2008-2010

2 Profesyonel entegre bir s r yönetimi te kilat n kurulmas na kadar kara s rlar ndaki birliklerin idari ve teknik yap lar n güçlendirilmesi
ve personel e itimi

2008-2011

3 Profesyonel entegre bir s r yönetimi te kilat n kurulmas  için mevzuat, te kilatlanma, idari yap  ve altyap  ihtiyaçlar n kar lanmas 2008-2011

4 r Güvenli i Bölümü, S r Güvenli i Meslek Yüksek Okulu ve S r Güvenli i Hizmet içi E itim Ünitesi kurulmas 2009-2012

5 Avrupa Birli inin Entegre S r Yönetimi politikalar yla uyumu sa lamak için Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik kapasitesinin
geli tirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla AB’nin aç k ve güvenli s r genel stratejisine ula mak

2009-2012
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.3.3.1 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl ) (13) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2010 1.128.250 3.384.750 4.513.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009-2010 1.200.000 1.200.000

- Dan manl k 2009-2010 4.900.000 4.900.000

- Tercüme 2009-2010 350.000 350.000

- Di er

Toplam 1.128.250 9.834.750 10.963.000

Tablo 24.3.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl ) (14) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2010-2011 6.717.220 19.951.660 26.668.880

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 262.000 262.000

- Dan manl k 2010-2011 738.000 738.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 6.717.220 20.951.660 27.668.880

(13) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Entegre S r Yönetimi Eylem Plan -A ama 1 - TR 07.02.15” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir. çi leri Bakanl  bünyesinde
bulunan Jandarma Genel Komutanl , Sahil Güvenlik Komutanl  ve Emniyet Genel Müdürlü ü proje kapsam ndad r.
(14) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Entegre S r Yönetimi Eylem Plan -A ama 2 - TR 08.02.10” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir. çi leri Bakanl  bünyesinde
bulunan Jandarma Genel Komutanl , Sahil Güvenlik Komutanl  ve Emniyet Genel Müdürlü ü proje kapsam ndad r.
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Tablo 24.3.3.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Emniyet Genel

Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

r güvenli i bölümü, s r güvenli i meslek yüksek
okulu ve s r güvenli i hizmet içi e itim ünitesi
kurulmas

2009-2012 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2011 60.000 1.140.000 1.200.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 2.560.000 8.640.000 11.200.000
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Öncelik 24.4 “Türkiye’nin Ulusal Örgütlü Suçlarla Mücadele Stratejisinin” uygulanmas . Örgütlü suçlar, uyu turucu, insan ticareti,
doland k, yolsuzluk ve kara paran n aklanmas na kar  mücadelenin güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 24.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2002/C 114/01 say
Tavsiye Karar

çi leri Bakanl  Emniyet
Genel Müdürlü ü Kaçakç k
ve Örgütlü Suçlarla
Mücadele Dairesi Ba kanl
Yönetmeli i

TUB M’in ube Müdürlü ü olarak yap land larak
personel ve etkinlik bak ndan güçlendirilmesi

çi leri Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 2005/60/AT ve 2006/70/AT
say  Direktifler

Suç Gelirlerinin Aklanmas
ve Terörün Finansman n
Önlenmesine li kin Olarak
Yükümlülerin, E itim, ç
Denetim, ç Kontrol ve Risk
Yönetim Sistemleri
Olu turmalar , Uyum
Görevlisi Atamalar  ve Di er
Tedbirler Hakk nda
Yönetmelik

5549 say  Kanunun uygulanmas na yönelik olarak; suç
gelirlerinin aklanmas n ve terörün finansman n
önlenmesi amac yla yükümlülerin, e itim, iç denetim, iç
kontrol ve risk yönetim sistemleri olu turmalar , uyum
görevlisi atamalar  ve di er tedbirlere ili kin usul ve
esaslar n düzenlenmesi

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

3 2005/60/AT ve 2006/70/AT
say  Direktifler

üpheli lemlerin Bildirimi
Genel Tebli i

09.01.2008 tarihli “Suç Gelirlerinin Aklanmas n ve
Terörün Finansman n Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakk nda Yönetmelik”te yer alan üpheli i lem
bildirimine ili kin hükümlerin uygulanmas na yönelik
detay hususlar n belirlenmesi, uygulamaya yön verilmesi

Maliye Bakanl 2008, IV. Çeyrek

4 Uyu turucuyla mücadelede
Polis-Gümrük i birli ine
ili kin 29/11/1996 tarihli
Konsey Karar

çi leri Bakanl  ile
Gümrüklerden sorumlu
Devlet Bakanl  aras nda
Kaçakç kla Mücadele
alan nda Mutabakat ve

birli ine Dair Protokol

çi leri Bakanl  ile Gümrük Müste arl  aras ndaki
birli i seviyesinin art lmas

çi leri Bakanl
Gümrük
Müste arl

2008, IV. Çeyrek
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Tablo 24.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 Uluslararas  örgütlü suçla
mücadelede adli süreçle

birli i yapan ah slar
hakk nda 20 Aral k 1996
tarihli Konsey Karar  (97/C
10/01) ve  Uluslararas
Örgütlü Suçlarla
Mücadelede Tan klar n
Korunmas  hakk nda 23
Kas m 1995 tarihli Konsey
Karar  (95/C 327/04)

5726 Say  “Tan k Koruma
Kanunu”nun baz
maddelerinin uygulanmas na
ili kin Yönetmelik

Uygulanabilmesi, Adalet Bakanl  taraf ndan ç kar lacak
yönetmeli e ba  olan maddelerin uygulanmas .

Adalet Bakanl 2008, III. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.4.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl )

1 Örgütlü suçlarla mücadele strateji belgesi kapsam nda eylem plan  haz rlanmas 2008-2009

2 nsan ticareti ile mücadele stratejisinin uygulanmas 2008-2009

3 Türkiye’nin K rsal Alanda Uyu turucu ile Mücadele Eylem Plan  haz rlanmas 2008-2009

4 Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele çabalar n ve tüm insan ticareti ma durlar n adalete eri imlerinin desteklenmesi 2008-2009

5 157 acil yard m hatt  arac yla Türkiye ve kaynak ülkelerde insan ticaretini önleme ve bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmesi 2008-2010

6 nsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü'ne destek olacak bir birimin olu turulmas 2008-2009

7 Kolluk Personelinin insan ticaretiyle mücadele alan nda adli ve idari kapasitesinin art lmas 2008-2009

8 AB ülkelerindeki kaçakç k ve örgütlü suçlarla mücadele uygulamalar na ili kin kolluk personelinin e itimi 2008-2009
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Tablo 24.4.2 (Devam )
No htiyaçlar l

9 Mali Kontrol Fasl  Çerçevesinde olu turulmas  planlanan Sahtecilikle Mücadele Birimi (AFCOS)’ne irtibat personeli görevlendirilmesi 2008-2009

10 Kolluk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alan ndaki i birli inin geli tirilmesi 2008-2011

11 Kolluk birimlerinin örgütlü suçlarla mücadele alan ndaki kapasitesinin güçlendirilmesi 2008-2011

12 llerdeki uyu turucu ile mücadele birimlerinin güçlendirilmesi ve kolluk personelinin mobil e itim timi vas tas yla uyu turucu ile mücadele
itimi verilmesi

2008-2011

13 Kriminal uzmanl k alanlar nda AB üyesi ülkelerden e itim deste i sa lanmas 2008-2011

14 Suç analizine yönelik paket analiz programlar n temini ve kullan n yayg nla lmas  amac yla AB üyesi ülkelerle i birli inin
geli tirilmesi

2008-2011

15 Türkiye ve ana kaynak ülkeler aras nda insan ticaretine koordineli bir kar n desteklenmesi için bir veri toplama sisteminin olu turulmas 2009-2010

16 Kolluk kuvvetlerinin bili im suçlar yla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi 2009-2011

(Maliye Bakanl  (Tefti  Kurulu Ba kanl ))

17 Maliye Tefti  Kurulunun, kara paran n aklanmas , terörizmin finansman  ile ilgili mücadele kapasitesinin geli tirilmesi ve di er kurulu larla
(MASAK, EGM/KOM, J.Gn.K., Gümrük Müste arl  ve Adalet Bakanl ) i birli inin art lmas  amac yla yeniden yap lanma ve e itim
çal malar

2008-2009

(Maliye Bakanl  (Mali Suçlar  Ara rma Kurulu Ba kanl ))

18 Mali Suçlar  Ara rma Kurulu Ba kanl  (MASAK) bilgi güvenli i ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesi amac yla yaz m ve donan m
temin edilmesi

2008-2009

(Gümrük Müste arl ) (15)

19 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulmas 2008

20 Bölgesel risk birimleri kurulmas (16) 2010-2013

(15) Bu kurumsal yap lanma tedbirleri, “Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geli tirilmesi ile bunlar n statü ve i leyi lerinin, kurumlar aras  i birli inin
geli tirilmesi dahil olmak üzere AB standartlar yla uyumla lmas na devam edilmesi” ve “Öncelik 24.3 Aç klay  bir yol haritas n tan  da içeren “Türkiye’nin Entegre S r Yönetimi Stratejisinin
Uygulanmas na Yönelik Ulusal Eylem Plan n” uygulanmas  çabalar n sürdürülmesi. Yeni bir s r kolluk kuvveti biriminin kurulmas  için gerekli ad mlar n at lmas ” için de geçerli olup, bunlara ili kin finansman
ihtiyac  29 No’lu Gümrük Birli i fasl  alt nda Tablo 29.2.3’te verilmektedir.
(16) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 Y  Program na çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Jandarma Genel

Komutanl )) (17)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Ekipman al 2008-2009 217.500 652.500 870.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2010-2011 50.000 50.000

- E itim 2008-2011 1.800.000 1.800.000

- Dan manl k 500.000 500.000

- Tercüme 2008-2009 200.000 200.000

- Di er

Toplam 267.500 3.152.500 3.420.000

Tablo 24.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl ) (18) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2008-2009 1.600.000 1.600.000

- Dan manl k 2008-2009 1.400.000 1.400.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 3.000.000 3.000.000

(17) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “K rsal Alanda Uyu turucu le Mücadele çin Kapasitenin Art lmas  - TR 06.01.06” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(18) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye'nin nsan Ticareti le Mücadele Çal malar n Desteklenmesi ve nsan Ticaretine Maruz Kalm  Ki ilerin Adalete Eri iminin
Sa lanmas  - TR 06.01.07” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Tablo 24.4.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Maliye Bakanl  (Tefti  Kurulu

Ba kanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009 125.000 375.000 500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2009 950.000 950.000

- Dan manl k 2009 150.000 150.000

- Tercüme 2009 50.000 50.000

- Di er

Toplam 125.000 1.525.000 1.650.000

Tablo 24.4.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Maliye Bakanl  (Mali Suçlar

Ara rma Kurulu Ba kanl ))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2008-2009 135.000 135.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 135.000 135.000



289

Öncelik 24.5 Adli konulardaki müktesebat n Türk mevzuat  ile uyumunun sa lanmas  ve bu alandaki müktesebat n uygulanmas  için
adli kapasitenin güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 24.5.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 95/46/AT say  Direktif
97/C 193/02 ve 2001/C
187/01 say  Kararlar

DNA Verileri ve Türkiye
Millî DNA Veri Bankas
Kanunu

Kan ve doku örne i gibi ki isel verilere ihtiyaç duyulan
durumlarda gerekli bilgilerin elde edilmesi ve
depolanmas  ile ki i temel hak ve hürriyetlerine dahil bu
bilgilerin mahremiyetinin korunmas  aras nda bir denge
kurulmas

Adalet Bakanl 2009

2 1348/2000 say  Tüzük Tebligat Kanunu Dünyada ve ülkemizde ya anan sosyal, ekonomik ve
teknolojik geli melere paralel olarak düzenlemeler
getirilmesi

Adalet Bakanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 24.5.2
No htiyaçlar l

çi leri Bakanl  (Jandarma Genel Komutanl ) - Adalet Bakanl )

1 Cezaevlerinin d  korumas n Adalet Bakanl na devredilmesi 2008-2011

2 Kolluk personelinin adli i birli i konular nda ulusal ve uluslararas  e itimi 2008-2011
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 24.5.3 (Avro)
htiyaçlar ( çi leri Bakanl  (Jandarma Genel

Komutanl ) - Adalet Bakanl )
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 75.000 1.425.000 1.500.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 75.000 1.425.000 1.500.000
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FASIL 26 E M VE KÜLTÜR

Öncelik 26.1 Artan i  yükü ile ba a ç kabilmek için Hayatboyu Ö renme ve Gençlik programlar  uygulayan Ulusal Ajans n (AB
itim ve Gençlik Programlar  Merkezi) idari kapasitesinin güçlendirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 26.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 1719/2006/AT ve
1720/2006/ AT say
Kararlar

Türkiye E itim ve Gençlik
Ajans  Ba kanl  Kurulu  ve
Görevleri Hakk nda Kanun

AB e itim ve gençlik programlar n 2007-2013
dönemine ili kin mevzuat na uyum sa lanmas

Bu düzenleme AB e itim ve gençlik programlar n ne
ekilde yürütülece ini kapsamaktad r.

AB E itim ve
Gençlik Programlar
Merkezi Ba kanl

2008, III. Çeyrek

2 1719/2006/AT ve
1720/2006/ AT say
Kararlar

Türkiye E itim ve Gençlik
Ajans  Ba kanl nsan
Kaynaklar  Yönetmeli i

AB e itim ve gençlik programlar n 2007-2013
dönemine ve Ajans n geni letilen faaliyet alan na uygun
bir personel rejimi olu turulmas

Bu düzenleme personel rejimi ile ilgili tüm hususlar
kapsamaktad r.

AB E itim ve
Gençlik Programlar
Merkezi Ba kanl

2008, IV. Çeyrek

3 1719/2006/AT ve
1720/2006/ AT say
Kararlar

Türkiye E itim ve Gençlik
Ajans  Ba kanl  Çal ma
Usul ve Esaslar  Hakk nda
Yönetmelik

Ajans n çal ma usul ve esaslar n 2007-2013 dönemi
için öngörülen kriterlerine ve faaliyet alan ndaki
geni lemeye uygun olmas

Bu düzenleme kurumun i leyi i ile ilgili hususlar
kapsamaktad r.

AB E itim ve
Gençlik Programlar
Merkezi Ba kanl

2008, IV. Çeyrek

4 1719/2006/AT ve
1720/2006/ AT say
Kararlar

Türkiye E itim ve Gençlik
Ajans  Ba kanl  Bütçe ve
Muhasebe Uygulamalar na
li kin Usul ve Esaslar

Hakk nda Yönetmelik

2007-2013 dönemine ili kin olarak bütçe ve muhasebe
alan nda öngörülen de ikliklere uyum sa lanmas  ve
faaliyet alan ndaki geni lemeye paralel bir düzenleme
yap lmas

Bu düzenleme Ajans n bütçe ve muhasebe uygulamalar na
ili kin usul ve esaslar  kapsamaktad r.

AB E itim ve
Gençlik Programlar
Merkezi Ba kanl

2008, IV. Çeyrek
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 26.1.2
No htiyaçlar l

(AB E itim ve Gençlik Programlar  Merkezi Ba kanl )

1 lave personel al nmas  ve e itimlerin art lmas 2009-2011

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 26.1.3 (Avro)
htiyaçlar (AB E itim ve Gençlik Programlar

Merkezi Ba kanl )
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009-2011 (1) 935.805 (2) 1.246.795 2.182.600

- E itim

- Dan mal k

- Tercüme

- Di er

Kira ve bili im teknolojileri 2009-2011 (1) 534.035 (2) 711.965 1.246.000

Toplam 1.469.840 1.958.760 3.428.600

(1) Programlar 2013’te sona ermekle birlikte, Orta Vade 2011’de tamamlanaca ndan 2011 y na kadar uygulanacak faaliyetlere ili kin rakam verilmi tir.
(2) 2006/1719/AT say  Karar n “EK – Faaliyetler – 4.7 Program Yap lar  için Destek” ile 2006/1720/AT say  Karar n “EK – dari ve Mali Hükümler – B Mali Hükümler – 12 Ulusal Ajanslar” bölümleri kapsam nda
Komisyon taraf ndan, ilgili Programlar  uygulayacak olan Ulusal Ajanslar n operasyonel bütçelerine mali katk  yap lmaktad r.
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FASIL 27 ÇEVRE

Öncelik 27.1 Müktesebat n kademeli olarak iç hukuka aktar lmas , uygulanmas  ve yürürlü e girmesi için, kilometre ta lar n ve
takvimin belirlendi i ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynaklar n olu turulmas na yönelik
planlar  da içeren kapsaml  bir stratejinin kabul edilmesi

Çevre fasl  birinci aç  kriteri kapsaml  bir strateji haz rlanmas  gerektirmektedir. An lan strateji, yatay ve çerçeve müktesebat ile Toplulu un taraf oldu u uluslararas
sözle melerin de uyumla p uygulanmas  kapsayacakt r.

Stratejide yer alan ana bölümler; “Kurumlar”, “Müktesebat n uyumu ve uygulanmas ”, “ dari kapasitenin güçlendirilmesi” ve “Mali kaynaklar” olacakt r:
- “Kurumlar” bölümünde, çevre alan nda ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetki ve sorumluluk sahibi olan kurumlar, yetki ve sorumluluklar,  denetim yetkisi olan
birimler yer almaktad r.
- “Müktesebat n uyumu ve uygulanmas ” bölümünde, tarama raporundaki konu s ralamas  dikkate al nmaktad r ve hedef takvimler verilecektir.
- “ dari kapasitenin güçlendirilmesi” bölümü, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gelece e yönelik planlamalar  kapsayacakt r.
- “Mali kaynaklar” bölümünde, AB’nin tüm çevre müktesebat n üstlenilip uygulanmas n do uraca  tahmini mali yük ortaya konulacakt r.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Strateji Belgesi Fas l aç  kriterinin yerine getirilmesi Çevre ve Orman
Bakanl

2008, III. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 27.2 Ulusal At k Yönetimi Plan n kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2006/12/AT say  Direktif Ulusal At k Yönetimi Plan
(1)

AB mevzuat na uygun olarak Avrupa Komisyonu Çevre
Genel Müdürlü ü’nce May s 2003’te yay nlanan “At k
Yönetim Plan  Haz rlanmas -Metodolojik K lavuz”unda
belirtilen formatta ulusal veya bölgesel/yerel at k yönetim
plan  haz rlama konusunda tecrübeli uzman/uzmanlarca,
at k yönetim planlar  ile ilgili daha önce yap lm
çal malar n ç kt lar n ve baz  Üye Devletlerin at k
yönetim planlar n incelenip gözden geçirilmesini
müteakip “At k Yönetim Plan  Haz rlanmas -Metodolojik

lavuz”una uygun olarak ülkemiz için ulusal ve
bölgesel/yerel at k yönetim planlar n haz rlanmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(1) hale i lemleri tamamlanm  olup sözle me süreci devam etmektedir.
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Öncelik 27.3 dari kapasitenin güçlendirilmesinin yan  s ra, özellikle, s r a an durumlar  da içeren çevresel etki de erlendirmesi gibi
yatay mevzuat n, çerçeve mevzuat n, uluslararas  çevre sözle meleri ile do a koruma, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel kirlilik, risk
yönetimi ve at k yönetimi ile ilgili müktesebat n iç hukuka aktar lmas na ve uygulanmas na devam edilmesi

Alt Öncelik 27.3.1 Yatay Mevzuat

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.3.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2001/42/AT say  Direktif Stratejik Çevresel
De erlendirme (SÇD)
Yönetmeli i (2)

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir kullan  sa lamak
üzere çevre üzerinde önemli etkiler yapmas  muhtemel
plan ve programlar n haz rlanmas  a amas nda,
sürdürülebilir kalk nma ilkelerinin entegre edilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2010

2 2004/35/AT say  Direktif Çevresel Sorumluluk
Hakk nda Kanun

“Kirleten öder” ilkesine dayal  olarak, faaliyetleri çevresel
zarara sebep olan i letenlerin bu zarar n
iyile tirilmesinden mali olarak sorumlu tutulmas , bu
konuda mevzuat zda bulunan çe itli hükümlerin bir
araya getirilmesi ve ilave hükümler konulmas

Çevre ve Orman
Bakanl
Adalet Bakanl

2011 sonras

3 2003/4/AT say  Direktif Çevresel Veri ve Bilgi
Payla lmas na li kin Usul
ve Esaslar n Belirlenmesine
Dair Yönetmelik (3)

Çevresel veri ve bilgi payla lmas na ili kin usul ve
esaslar n belirlenmesi
Çevresel Bilgiye Halk n Eri imine li kin 2003/4/AT
say  Direktife k smen uyum sa lanmas

Çevre ve Orman
Bakanl
Ba bakanl k

2011 sonras

4 91/692/AT say  Direktif Raporlama Mevzuat n
Uygulanmas na Dair
Yönetmelik

Avrupa Komisyonuna çe itli direktifler hakk nda
yap lacak ulusal raporlamalar n düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

(2) Espoo Sözle mesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.
(3) Aarhus Sözle mesi tam üyelik perspektifi çerçevesinde de erlendirilecektir.
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Tablo 27.3.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 2003/87/AT say  Direktif Emisyon Ticaretine Yönelik
Düzenleme (4)

Emisyon ticaretine yönelik usul ve esaslar n belirlenmesi Çevre ve Orman
Bakanl
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
Sanayi ve Ticaret
Bakanl
Maliye Bakanl
Bay nd rl k ve skan
Bakanl

Ticaret
Müste arl
Sermaye Piyasas
Kurulu

2011 sonras

6 280/2004/AT say  Karar Sera Gazlar n zlenmesine
Dair Yönetmelik

Sera Gazlar n zlenmesine yönelik usul ve esaslar n
belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
Ula rma Bakanl
Tar m ve Köyi leri
Bakanl
Türkiye statistik
Kurumu

2011 sonras

7 2007/2/AT say  Direktif Mekânsal Veri Altyap
Yönetmeli ini
Uyumla racak Yönetmelik

Ülkemizde bu alanda ulusal düzenleyici otoritenin
kurulmas  ve ulusal mekânsal planlama veri / bilgi
altyap n olu turulmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

(4) Kyoto Protokolüne taraf olmaya ba  olarak gereken düzenleme yap lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.1.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl )

1 ÇED Direktifine (97/11/AT ve 2003/35/AT say  Direktifler ile de ik 85/337/AET say  Direktif) ili kin olarak;
- ÇED Yönetmeli inin etkin uygulanabilmesi için mevcut kurumsal yap n güçlendirilmesi
- ÇED sürecine dahil tüm ilgi gruplar n kapasitesinin geli tirilmesi
- lgili kamu kurumlar  için etki de erlendirme teknikleri konusunda e itimler düzenlenmesi
- Sektörel rehberlerin güncellenmesi, söz konusu rehberlere yönelik e itimlerin düzenlenmesi
- ÇED E itim ve Bilgi Merkezinin kapasitesinin geli tirilmesi
- ÇED izleme ve raporlama ile ilgili kurumsal kapasitenin geli tirilmesi
- Altyap  (araç, gereç, yaz m ve donan m) yat mlar n gerçekle tirilmesi

2008-2009

2 Baz  planlar ve programlar n çevre üzerindeki etkilerinin de erlendirilmesine ili kin 27 Haziran 2001 tarih ve 2001/42/AT say  Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Stratejik Çevresel De erlendirme (SÇD) Direktifi) kapsam nda;

- Mevcut kurumsal yap n güçlendirilmesi
- SÇD sürecine dahil tüm ilgi gruplar n kapasitesinin geli tirilmesi
- SÇD konusunda e itimler verilmesi
- Sektörel rehberlerin haz rlanmas , söz konusu rehberlere yönelik e itimlerin düzenlenmesi
- Halk n bilinçlendirilmesine ve SÇD sürecine etkin kat  sa lanmas
- Altyap  (araç, gereç, yaz m ve donan m) yat mlar n gerçekle tirilmesi

2008-2010

(Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su leri Genel Müdürlü ü))

3 Stratejik Çevresel De erlendirme (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel e itiminin sa lanmas
- Pilot çal ma uygulamas n yap lmas

2008-2010
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Tablo 27.3.1.2 (Devam )
No htiyaçlar l

(Devlet Planlama Te kilat  Müste arl )

4 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel e itiminin sa lanmas

2008-2010

(Ula rma Bakanl )

5 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel e itiminin sa lanmas
- Pilot proje yürütülmesi

2008-2010

(Kültür ve Turizm Bakanl  (Yat m ve letmeler Genel Müdürlü ü))

6 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel e itiminin sa lanmas

2008-2010

(Tar m ve Köyi leri Bakanl  (Tar msal Üretim ve Geli tirme Genel Müdürlü ü))

7 SÇD (2001/42/AT) Direktifinin kurumsal bazda etkin uygulanabilmesi için;
- Personel e itiminin sa lanmas
- Pilot proje yürütülmesi

2008-2010
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.1.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

ÇED Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2011 350.000 300.000 650.000

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2010 291.000 291.000

Bakanl k co rafi bilgi sistemi amaçl  donan m ve
yaz m temini (2007/2/AT say  Direktifine ili kin)

2010 150.000 600.000 750.000

Metadata servisi ve di er INSPIRE bile enlerinin
uygulanmas , INSPIRE veri taban na veri
entegrasyonun yap lmas  (2007/2/AT say  Direktifine
ili kin)

2010 200.000 650.000 850.000

Çevre Bilgi De im A  Kurulmas  Projesi donan m
al

2008-2010 1.625.000 4.875.000 6.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

ÇED konusunda çal lmak üzere personel al
(235 ki i)

2008-2011 4.750.000 4.750.000

SÇD konusunda çal lmak üzere personel al
(180 ki i 2 y l boyunca)

2008-2010 3.938.160 3.938.160

- E itim

ÇED Direktifinin uygulanmas na yönelik e itim (225
ki i x 5 gün )

2008-2011 300.000 300.000

SÇD konusunda tüm payda lar n e itimi (216 ki i) 2008-2010 242.000 242.000
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Tablo 27.3.1.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Merkez ve Ta ra Te kilat  çal anlar n ve di er
kurum ve kurulu lardan çevresel bilgi sistemini
kullananlar n e itimi (25 ki ix5 günx30 defa)

2008-2010 150.000 150.000

Ulusal Bilgi ve Gözlem a  bile enlerine yönelik yurt
nda e itim (70 ki i x 7 gün x 3 defa)

2008-2009 30.000 570.000 600.000

Co rafi Bilgi Sistemi kullan n
yayg nla lmas na yönelik e itim(2007/2/AT
Direktifine ili kin)

2009 200.000 200.000

Avrupa Mekânsal Veri Altyap  (INSPIRE)
uygulamalar na yönelik e itim(2007/2/AT
Direktifine ili kin)

2009 200.000 200.000

Uzaktan alg lama çal malar  ve projelerine yönelik
itim(2007/2/AT Direktifine ili kin)

2009 200.000 200.000

- Dan manl k

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik kurumsal
kapasitenin geli tirilmesine yönelik dan manl k
hizmeti al nmas (5)

2008-2010 400.000 400.000

Çevre Bilgi Sisteminin bak  ve geli tirilmesine
yönelik dan manl k hizmeti al nmas  (1 uzmanx2

l)

2008-2010 500.000 500.000

 Çevresel Bilgiye Eri im Konusunda mevzuat
çal mas  ve bilgi de im a  kurulmas na yönelik
dan manl k hizmetinin al nmas

2008-2010 5.000.000 5.000.000

Çevresel verilerin ve de kenlerin izlenmesine
yönelik INSPIRE temelli modellerin geli tirilmesi
(2007/2/AT Direktifine ili kin)

2009 400.000 400.000

(5) SEI program  kapsam nda “Stratejik çevresel de erlendirmenin uygulanmas  için Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi” konulu projenin 2008-2010 y llar  aras nda gerçekle tirilmesi öngörülmektedir.
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Tablo 27.3.1.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Avrupa mekansal veri altyap  uygulamalar n
ülkemize uygulanmas  için dan manl k hizmeti
al nmas  (2007/2/AT Direktifine ili kin)

2009 400.000 400.000

- Tercüme

lgili teknik dokümanlar n tercümesi (1.000 sayfa) ve
simultane tercüme (10 defa x 10 gün)

2008-2010 200.000 200.000

ÇED Direktifinin etkin uygulanabilmesi için
simultane tercüme (6 toplant  x 5 gün)

2008-2011 50.000 50.000

- Di er

Toplam 11.534.160 15.037.000 26.571.160
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Tablo 27.3.1.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

SÇD Direktifinin etkin uygulanabilmesi için e itim
(10 ki i x 6 grup x 5 gün x 2 uzman)

2008-2010 80.000 80.000

SÇD Direktifinin etkin uygulanabilmesi için Üye
Devletlerdeki uygulamalar  görmeye yönelik teknik
ziyaret (10 ki i x 2 grup x 5 gün x 2 Üye Devlet)

2008-2010 100.000 100.000

- Dan manl k

SÇD Direktifinin etkin uygulanabilmesi için pilot
proje (10 ki i x 6 grup x 10 gün x 4 uzman)

2008-2010 300.000 300.000

- Tercüme

SÇD Direktifinin etkin uygulanabilmesi için
simultane tercüme (6 toplant  x 5 gün)

2008-2010 24.000 24.000

SÇD Direktifinin etkin uygulanabilmesi için pilot
proje simultane tercüme (6 toplant  x 10 gün)

2008-2010 48.000 48.000

- Di er

Toplam 552.000 552.000



303

Tablo 27.3.1.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Devlet Planlama Te kilat  Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2010 8.000 8.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

SÇD konusunda çal lmak üzere personel al
(3 ki i 2 y l boyunca)

2008-2010 120.000 120.000

- E itim

SÇD konusunda ilgili personelin e itimi (3 ki i) 2008-2010 6.500 6.500

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 128.000 6.500 134.500
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Tablo 27.3.1.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Ula rma Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2010 8.000 8.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

SÇD konusunda çal lmak üzere personel al
(3 ki i 2 y l boyunca)

2008-2010 80.000 80.000

- E itim

SÇD konusunda ilgili personelin e itimi (3 ki i) 2008-2010 6.500 6.500

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 88.000 6.500 94.500
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Tablo 27.3.1.3.5 (Avro)
htiyaçlar (Kültür ve Turizm Bakanl  (Yat m ve
letmeler Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2010 8.000 8.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

SÇD konusunda çal lmak üzere personel al
(3 ki i 2 y l boyunca)

2008-2010 80.000 80.000

- E itim

SÇD konusunda ilgili personelin e itimi (3 ki i) 2008-2010 6.500 6.500

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 88.000 6.500 94.500
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Tablo 27.3.1.3.6 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl  (Tar msal

Üretim ve Geli tirme Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

SÇD Direktifinin uygulanmas na yönelik altyap
ihtiyaçlar  (araç, gereç, donan m ve yaz m)

2008-2010 8.000 8.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

SÇD konusunda çal lmak üzere personel al
(3 ki i 2 y l boyunca)

2008-2010 80.000 80.000

- E itim

SÇD konusunda ilgili personelin e itimi (3 ki i) 2008-2010 6.500 6.500

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 88.000 6.500 94.500
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Alt Öncelik 27.3.2 At k Yönetimi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.3.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 1999/31/AT say  Direktif Düzenli Depolama
Yönetmeli i

At k depolama alanlar n insan sa na zarar vermesine,
sera etkisi yaratmas na, yer alt  sular  ve akarsular
kirletip hava kirlili ine sebep olmas na engel olunmas
veya etkilerinin azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 1999/31/AT say  Direktif Tehlikeli At klar n Kontrolü
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

At k depolama alanlar n insan sa na zarar vermesine,
sera etkisi yaratmas na, yer alt  sular  ve akarsular
kirletip hava kirlili ine sebep olmas na engel olunmas
veya etkilerinin azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 1999/31/AT say  Direktif Kat  At klar n Kontrolü
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

At k depolama alanlar n insan sa na zarar vermesine,
sera etkisi yaratmas na, yer alt  sular  ve akarsular
kirletip hava kirlili ine sebep olmas na engel olunmas
veya etkilerinin azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

4 1999/31/AT say  Direktif T bbi At klar n Kontrolü
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

At k depolama alanlar n insan sa na zarar vermesine,
sera etkisi yaratmas na, yer alt  sular  ve akarsular
kirletip hava kirlili ine sebep olmas na engel olunmas
veya etkilerinin azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

5 2002/96/AT say  Direktif   At k Elektrikli ve Elektronik
yalar n Kontrolü

Yönetmeli i

Elektrikli ve elektronik e ya at klar n geri dönü ümü,
geri kazan  ve bertaraf n sa lanmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

6 2006/21/AT say  Direktif Maden At klar n Kontrolü
Yönetmeli i

Madenlerin do al ortamdan ç kar lmas  s ras nda ortaya
kan hafriyat topra , bitkisel toprak, pasa ve madenin

ekonomiye kazand lmas  amac yla i lenmesi sürecinde
meydana gelen at klar n çevre ve insan sa na zarar
vermeyecek ekilde at k üretiminin önlenmesi, azalt lmas ,
toplanmas , geçici biriktirilmesi, ta nmas , geri
kazan lmas , de erlendirilmesi ve bertaraf edilmesine
ili kin teknik ve idari hususlar ile uyulmas  gereken genel
kurallar n düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek
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Tablo 27.3.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

7 2000/53/AT say  Direktif Ömrünü Tamamlam
Araçlar n Kontrolü
Yönetmeli i

Hurda ta tlar n çevre ile uyumlu geri dönü ümünün ve
bertaraf n sa lanmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

8 1013/2006 say  Tüzük At k Ta  Yönetmeli i At klar n gidece i yer ve men ei, at klar n gidece i yerde
uygulanacak i lemlerin ekli, ta nan at klar n cinsi,
ta ma güzergah na ba  olarak at klar n ta nmas  için
kontrol rejimleri ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

9 1013/2006 ve 1420/1999
say  Tüzükler

Tehlikeli At klar n Kontrolü
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

At klar n gidece i yer ve men ei, at klar n gidece i yerde
uygulanacak i lemlerin ekli, ta nan at klar n cinsi,
ta ma güzergah na ba  olarak at klar n ta nmas  için
kontrol rejimleri ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

10 78/176/AET say  Direktif Titanyum Dioksit
Endüstrisinden Kaynaklanan
At klar n Kontrolü
Yönetmeli i

Titanyum Dioksit kullan n kontrol alt na al nmas Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

11 2006/66/AT Say  Direktif At k Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeli inde
De iklik

Çevre ve insan sa na zarar vermeyecek özelliklere
sahip pil akümülatörlerin üretiminin sa lanmas na ve bu
ürünlerin do rudan veya dolayl  olarak al  ortama
verilmesinin önlenmesine, at k pil ve akümülatörlerin geri
kazan m veya nihai bertaraf  için toplama sisteminin
kurulmas na ve yönetim plan n olu turulmas na ili kin
prensip, politika ve programlar n düzenlenmesi
Pil ve akümülatör ürünlerinin i aretlenmesine,
etiketlenmesine, üretiminde ve ithalat nda yasaklama ve

rlamalara, at k pil ve akümülatörlerin evsel at klardan
ayr  olarak toplanmas na, ta nmas na, geri kazan lmas na
ve bertaraf na ili kin hükümler getirilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.2.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl )

1 At k Çerçeve Direktifinin (75/442/AET) uygulanmas  için;
- Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
- Geri kazan m ve bertaraf tesislerine lisans verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an personelin e iticilerin

itimi metodu ile e itilmesi
- Lisansland rma i lemine tabi olmayan at k toplama ve tas ma kurum/kurulu lar n kay t alt na al nmas na yönelik sistemin olu turulmas
- Yerel otoritelerde entegre at k yönetiminden sorumlu birimin olu turulmas  ve personelin e itimi
- At k miktar , ara depolanmas , geri kazan lmas , bertaraf edilmesi ve mevcut bertaraf ve geri kazan m tesisleri gibi konularda bilgiye
eri imin sa lanmas  için veri a  kurulmas
- Verilerin toplan p, raporlaman n yap lmas  için bir sistem olu turulmas
- En uygun teknolojilerin kullan yla at k azalt  için ayr  toplama sistemlerinin olu turulmas  ve geri kazan m sistemlerinin
güçlendirilmesi
- Finansman mekanizmas n ve at k yönetimine ili kin planlar n olu turulmas

2009-2015

2 Yakma Direktifinin (2000/76/AT) uygulanmas  için;
- Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
- Bertaraf ve geri kazan m tesislerine lisans verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an personelin e iticilerin

itimi metodu ile e itilmesi, söz konusu tesislerin isletilmesinde yer alan personelin sertifikaland lmas
- Yerel otoritelerde at k yakmadan sorumlu birimin olu turulmas  ve personelin e itimi
- Verilerin toplan p, raporlaman n yap lmas  için bir sistem olu turulmas
- Finansman mekanizmas n ve at k yönetimine ili kin planlar n olu turulmas
- At k kabul prosedürlerinin olu turulmas

2009-2015

3 Düzenli Depolama Direktifi (99/31/AT) uygulanmas  için;
-Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
-Bertaraf ve geri kazan m tesislerine lisans verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an personelin e iticilerin

itimi metodu ile e itilmesi, söz konusu tesislerin isletilmesinde yer alan personelin sertifikaland lmas
-Yerel otoritelerde entegre at k yönetiminden sorumlu birimin olu turulmas  ve personelin e itimi
-Kat  At k Karakterizasyon Verilerinin toplan p, raporlaman n yap lmas  için bir sistem olu turulmas
-Finansman mekanizmas n ve at k yönetimine ili kin planlar n olu turulmas
-At k kabul prosedürlerinin olu turulmas

2009-2015
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Tablo 27.3.2.2 (Devam )
No htiyaçlar l

4 At klar n nakliyesine dair Konsey Tüzü ünün (1013/2006) uygulanmas  için;
- Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
- Tas ma lisans  verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an personelin e iticilerin e itimi metodu ile e itilmesi
- Verilerin toplan p, raporlaman n yap lmas  için bir sistem olu turulmas

2009-2015

5 Tehlikeli At k Direktifinin (91/689/AET) uygulanmas  için;
- Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
- Tehlikeli at k envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
- Geri kazan m, ara ve geçici depolama tesislerine lisans verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an
- personelin e itimi
- Merkez, ta ra te kilat  ve yerel otorite personelinin e itilmesi
- Sanayicilerin e itilmesi ve halk n bilgilendirilmesi
- Finansman mekanizmas n ve at k yönetimine ili kin planlar n olu turulmas

2009-2015

6 Özel at klar n yönetimi konusunda direktiflerin (At k Ya lar n Bertaraf  Direktifi (75/439/AET), Poliklorürlü bifenil ve Poliklorürlü
Terfenillerin Bertaraf  (PCB/PCT) Direktifi (96/59/AT), Baz  tehlikeli maddeler ihtiva eden piller ve akümülatörlere ili kin direktif
(2006/66/AT), Ömrü dolmu  araçlara ili kin direktif (2000/53/AT), maden at klar  direktifi (2006/21/AT), At k elektrik ve elektronik
Cihazlar Direktifi (2002/96/AT) ve Elektrik ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin kullan n k tlanmas  direktifinin
(2002/95/AT)) uygulanmas  için;

- Bakanl n kurumsal kapasitenin personel al  ve e itimi ile güçlendirilmesi
- Özel at klar için ayr  toplama sistemlerinin olu turulmas
- Yerel otoritelerin teknik aç dan güçlendirilmesi
- Özel at k envanter ve izleme sisteminin güçlendirilmesi ve en uygun teknoloji transferi
- Geri kazan m tesislerine lisans verme i lemlerinin alt yap n güçlendirilmesi ve bu konuda çal an personelin e iticilerin e itimi
metodu ile e itilmesi
- Finansman mekanizmas n ve at k yönetimine ili kin planlar n olu turulmas
- En uygun teknolojilerin kullan yla at k azalt  için ayr  toplama sistemlerinin olu turulmas  ve geri kazan m sistemlerinin
güçlendirilmesi

2009-2015
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Tehlikeli At klar n ta nmas , at k minimizasyonu için
ayr  toplama sistemlerinin olu turulmas  ve geri
kazan m sistemlerinin güçlendirilmesi, bölgesel tehlikeli
at k envanterinin olu turulmas  ve bu bilgiye göre
tehlikeli at k bertaraf sistemlerinin, yakma tesislerinin
kurulmas  ve direktiflere uyumlu olarak yönetilmesi

2009-2015 (6) 129.000.000 129.000.000

Özel at klar n direktiflere uyumlu olarak yönetilmesi 2009-2015 3.600.000 13.800.000 (6) 118.000.000 135.400.000

Belediye At klar n ta nmas , at k azalt  için ayr
toplama sistemlerinin olu turulmas  ve geri kazan m
sistemlerinin güçlendirilmesi, düzenli depolanmas , eski
çöplüklerin kapat lmas , kompost tesislerin kurulmas ,
yakma tesislerinin kurulmas ,  in aat ve y nt
at klar n geri kazan lmas  ve direktiflere uyumlu
olarak yönetilmesi (7)

2009-2015 967.000.000 360.000.000 1.327.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Özel at k yönetimi personel ihtiyac  (250 personel) 2009-2015 29.385.000 29.385.000

Tehlikeli at k yönetimi personel ihtiyac  (230
personel)

2009-2015 27.376.000 27.376.000

Belediye at klar  yönetimi personel ihtiyac  ( l düzeyi
ve merkez dahil olmak üzere toplam 1381 personel)

2009-2015 50.558.000 50.558.000

(6) Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
(7) Tarihler ve finansman ihtiyaçlar , AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmi tir. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyac r. Geli melere göre zaman içerisinde
gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.2.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- E itim

Özel at k yönetimi e itim ihtiyac 2009-2015 557.000 759.000 (8) 304.000 1.620.000

Tehlikeli at k yönetimi e itim ihtiyac
- At klar n, tehlikeli at k s nda kabul edilmeleri
için gerekli kimyasal  kriterlerin, miktarlar n tespiti
ve hangi cins at a hangi bertaraf yönteminin
uygulanmas  karar na ili kin e iticilerin e itimi.
- Tam uygulama için e itim
- Uygulamaya yönelik olarak Lisans verilmesi ve
denetim e itimi

2009-2015 320.000 250.000 (8) 100.000 670.000

Belediye at klar  yönetimi e itim ihtiyac 2009-2015 4.150.000 4.150.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Özel at k yönetimi ekipman ihtiyac 2009-2015 909.500 1.140.500 (8) 220.000 2.270.000

Tehlikeli at k yönetimi ekipman ihtiyac 2009-2015 80.000 1.005.000 1.085.000

Belediye at klar  yönetimi ekipman ihtiyac 2009-2015 1.629.000 1.629.000

Maden at klar  direktifinin (2006/21/AT) ulusal
mevzuata aktar lmas (9)

2009-2013 515.000 4.085.000 4.600.000

Toplam 1.086.079.500 381.039.500 (8) 247.624.000 1.714.743.000

(8) Özel sektörden temin edilecek hibe ve kredilerle finanse edilecektir.
(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Maden at klar  yönetimi – TR 08.02.05” konulu proje kapsam nda 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 mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 99/13/AT ve 2004/42/AT
say  Direktifler

Uçucu Organik Bile iklerden
Kaynaklanan Kirlili in
Kontrolü Yönetmeli i (10)

Uçucu organik bile iklerden kaynaklanan kirlili in
kontrolüne ili kin esas ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011
(11)

2 94/63/AT say  Direktif Petrol Depolamadan
kaynaklanan uçucu organik
bile iklerin kontrolüne ili kin
düzenlemeler

Petrol ve petrol ürünlerinin depolanmas , doldurulup
bo alt lmas  ve ta nmas ndan kaynaklanan uçucu organik
bile ik emisyonlar n kontrol edilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl
Ula rma Bakanl
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
Enerji Piyasas
Düzenleme Kurumu

2012

3 2001/81/AT say  Direktif Ulusal Emisyon Tavanlar na
ili kin Yönetmelik

Ulusal Emisyon Tavanlar n belirlenmesi Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras
(12)

4 2037/2000 say  Tüzük HCFC’lerin Azalt lmas na
Dair Yönetmelikte De iklik
Yap lmas

Ozon tabakas  incelten maddelerin azalt lmas Çevre ve Orman
Bakanl

 Ticaret
Müste arl

2008, IV. Çeyrek
(11)

(10) “Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi” alt nda da yer almaktad r.
(11) Yönetmelik içerisinde kademeli geçi  süreleri öngörülecektir.
(12) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Ulusal Emisyon Tavanlar  Direktifi konusunda kapasitenin geli tirilmesi” konulu proje kapsam nda düzenlemenin haz rlan  ve uygulama
takvimi belirlenecektir. Göteborg Protokolüne ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sa lanacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.3.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl )

1 Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT)  ve Karde  Direktiflerinin uygulanmas  için;
- Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetkili otoritenin tayini
- Bakanl n teknik ve idari yönden güçlendirilmesi,
- Ön de erlendirme çal malar n yap lmas ,
- Bölge ve alt bölgelerin belirlenmesi ,
- Hava kalitesi ölçüm istasyonlar n kurulmas ,
- Bölgesel a  merkezlerinin olu turulmas ,
- Laboratuvar alt yap n olu turulmas ,
- Güvenli ve kaliteli ölçüm verilerinin süreklili ini sa layarak raporlanacak düzeyde temininin sa lanmas ,
- Kirletici emisyonlara ili kin emisyon envanterinin elde edilmesi,
- Hava kalitesi de erlendirmesi,
- Hava kalitesinin sa lanamad  alanlarda hava kalitesini iyile tirecek planlar n haz rlanmas  ve uygulanmas ,
- Hava kalitesi konusunda görev yapacak elemanlar n mevzuat ve teknik konularda e itimi,
- Hava kalitesi konusunda halk n bilgilendirilmesine yönelik sistemin olu turulmas  ve/veya güçlendirilmesi

2008-2014

2 Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alan nda Kurumsal Yap land rma Projesi çerçevesinde;
- Bölgesel Temiz Hava Merkezi,
- Bölgesel a  yap ,
- 39 tane ölçüm istasyonu,
- Bölgesel Kalibrasyon Laboratuvar ,
- Bölgesel Veri Merkezi,
- Analitik Laboratuvar n kurulmas  ve i letilmesi;
- Hava kalitesi de erlendirme,
- Modelleme, emisyon verisi,
- Temiz hava plan  haz rlanmas

2008-2011

3 Emisyon Kontrolünün Geli tirilmesi Projesi çerçevesinde;
- Ulusal Emisyon Tavanlar  Direktifinin Hava Kalitesi Mevzuat  ile uyumla lmas
- Ulusal Emisyon Envanteri ve SO2, NOx, VOC, NH3 emisyon projeksiyonlar n geli tirilmesi
- Ulusal Emisyon Tavanlar  Direktifinin uygulanmas na ili kin Düzenleyici Etki Analizinin haz rlanmas
- Ulusal Emisyon Tavanlar  Direktifinin uyumla lmas na yönelik kurumsal yap  ve teknik kapasite olu turulmas

2009-2011
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Tablo 27.3.3.2 (Devam )
No htiyaçlar l

4 Petrol ürünlerinin depolama ve da ndan kaynaklanan uçucu organik bile iklere ili kin Direktif (1994/63/AT) kapsam nda
- Yetkili makam n belirlenmesi
- Depolama ve ta ma tesisleri için standartlar n ve onay usullerinin belirlenmesi
- Kurumlar aras  i birli i ve koordinasyonun sa lanmas
- Tesislerin mevcut durumlar n belirlenerek, yap lmas  gereken yat mlara karar verilmesi ve uygulamaya geçilmesi
- Petrol depolama tesislerinde, terminallerdeki yükleme bo altma ekipmanlar nda, hareketli konteynerlerde ve servis istasyonlar ndaki
depolama tesislerinde özel uçucu organik madde emisyonlar  azaltma tasar  ve i letme önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmas n
denetlenmesi

2010-2015

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

5 Yak t Ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda e itimler vas tas  ile idari kapasitenin güçlendirilmesi 2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.3.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Marmara bölgesinde hava kalitesi alan nda kurumsal
yap land rma kapsam nda yat m ihtiyac (13)

2008-2010 1.295.000 3.885.000 5.180.000

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) ve lgili
Direktiflerinin uygulanmas  için altyap  yat mlar

2008-2014 26.500.000 26.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Marmara bölgesinde hava kalitesi alan nda kurumsal
yap land rma kapsam nda personel istihdam (13)

2008 415.000 415.000

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) ve ilgili
Direktiflerinin uygulanmas  için personel istihdam

2008-2014 14.000.000 14.000.000

Petrol ürünlerinin depolama ve da ndan
kaynaklanan uçucu organik bile iklere ili kin
Direktif (1994/63/AT) kapsam nda personel
istihdam

2009-2015 1.085.037 1.085.037

- E itim

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/AT) ve lgili
Direktiflerinin uygulanmas  için e itim ihtiyac

2008-2014 8.500.000 8.500.000

Petrol ürünlerinin depolama ve da ndan
kaynaklanan uçucu organik bile iklere ili kin
Direktif (1994/63/AT) kapsam nda uygulay lar n

itimi (100ki ix10gün)

2008-2014 30.000 8.000 38.000

(13) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alan nda Kurumsal Yap land rma Projesi - TR 07.02.07” konulu proje kapsam nda finanse
edilmektedir.
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Tablo 27.3.3.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

Petrol depolama ve ta ma tesisleri için standartlar n
ve onay prosedürlerinin belirlenmesi (5 uzman x 30
gün)

2008-2014 170.000 170.000

Petrol depolama tesislerinin mevcut durumlar n
belirlenerek, yap lmas  gereken yat mlara karar
verilmesi ve uygulamaya geçilmesi (3 uzman x 6 ay)

2008-2014 700.000 700.000

Petrol depolama tesislerinde, terminallerdeki
yükleme bo altma ekipmanlar nda, hareketli
konteyn rlarda ve servis istasyonlar ndaki depolama
tesislerinde özel uçucu organik madde emisyonlar
azaltma tasar  ve i letme önlemlerinin belirlenmesi
ve uygulanmas n denetlenmesi (5 uzman x 30 gün)

2008-2014 170.000 170.000

- Tercüme

- Di er

Marmara bölgesinde hava kalitesi alan nda kurumsal
yap land rma (14)

2008-2011 1.900.000 1.900.000

Emisyon kontrolünün geli tirilmesi (15) 2009-2011 140.000 1.910.000 2.050.000

Petrol ürünlerinin depolama ve da ndan
kaynaklanan uçucu organik bile iklere ili kin
Direktif (1994/63/AT) kapsam nda kurumlararas

birli i ve koordinasyonun sa lanmas , yetkili
makam n belirlenmesi konusunda toplant lar
düzenlenmesi (20 ki i x 30gün)

2008-2014 18.000 18.000

Toplam 51.983.037 8.743.000 60.726.037

(14) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alan nda Kurumsal Yap land rma - TR 0702.07”  konulu projenin e le tirme bile eni kapsam nda
finanse edilmektedir.
(15) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Emisyon Kontrolünün Geli tirilmesi - TR08 02 03”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.3.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Yak t ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda
iticilere yönelik çal ma ziyareti (15 motorlu araç

tip onay  uzman  x 2 devlet x 2 hafta)

2009 75.000 75.000

- Dan manl k

- Tercüme

itimlerde simültane çeviri 2009 12.000 12.000

- Di er

CO2 verilerinin toplanmas 2009 10.000 10.000

Toplam 97.000 97.000
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Alt Öncelik 27.3.4 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.3.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2008/1/AT say  Direktif Entegre Kirlilik Önleme ve
Kontrol (Entegre Çevre zni)
Yönetmeli i

Önemli endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirlili in
bütüncül olarak kayna nda kontrol alt na al nmas

Çevre ve Orman
Bakanl

(16)

2 2000/76/AT say  Direktif At k Yakma Yönetmeli i At klar n yak lmas n çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin, özellikle hava, toprak, yüzeysel ve yer alt
sular n kirlenmesi suretiyle insan sa  için ortaya

kan risklerin önlenmesi veya azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

3 2000/76/AT say  Direktif Tehlikeli At klar n Kontrolü
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

At klar n yak lmas n çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin, özellikle hava, toprak, yüzeysel ve yer alt
sular n kirlenmesi suretiyle insan sa  için ortaya

kan risklerin önlenmesi veya azalt lmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

4 2001/80/AT say  Direktif   Büyük Yakma Tesisleri
Yönetmeli i

Enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere
yay lan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki
emisyonlar n kontrol alt na al nmas , insan n ve çevresinin
hava al  ortam ndaki kirlenmelerden do acak
tehlikelerden korunmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek
(17)

(16) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 08 02 04”  konulu proje kapsam nda uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.
(17) Yönetmelik içersinde kademeli geçi  süreleri öngörülecektir.
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Tablo 27.3.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 99/13/AT ve 2004/42/AT
say  Direktifler

Uçucu Organik Bile iklerden
Kaynaklanan Kirlili in
Kontrolü Yönetmeli i (18)

Uçucu organik bile iklerden kaynaklanan kirlili in
kontrolüne ili kin esas ve usullerin belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011
(19)

6 96/82/AT say  Direktif Büyük Endüstriyel Kazalar n
Kontrolü Hakk nda
Yönetmelik

Tehlikeli maddeler bulunduran kurulu larda büyük
endüstriyel kazalar n önlenmesi ve muhtemel kazalar n,
insanlara ve çevreye olan zararlar n en aza indirilmesi
amac yla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumay
sa lamak için al nmas  gerekli önlemlerin belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl
Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl

2008, IV. Çeyrek

7 87/217/AET say  Direktif Asbestten Kaynaklanan
Kirlili in Azalt lmas  ve
Önlenmesine li kin
Düzenleme

Tehlikeli kimyasallar n üretimine ve kullan na
rlama veya yasaklama getirilerek tehlikeli at klar n

azalt lmas
Çevre ve insan sa n kimyasallar n zararl
etkilerinden korunmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2009

8 1980/2000 say  Tüzük Eko-etiket Yönetmeli i Çevre dostu ürünleri yayg nla rarak kaynaklar n daha
etkin kullan n sa lanmas , tüketicilere bu ürünler
hakk nda rehberlik ederek do ru ve bilimsel bilgilerin
sunulmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

9 761/2001/AT say  Tüzük  Eko-Yönetim ve Denetim
(EMAS) Program na
Kurulu lar n Gönüllü
Kat na ili kin
düzenlemeler (20)

Kurulu lar taraf ndan çevre yönetim sistemlerinin (ÇYS)
olu turulmas  ve uygulanmas
Kurulu lar n çevresel performanslar n de erlendirilmesi
ve iyile tirilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

10 166/2006/AT Say  Tüzük
2000/479/AT say
Komisyon Karar

lgili düzenlemeler Kirletici emisyonlar n kayd  ve raporlanmas . Çevre ve Orman
Bakanl

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
de erlendirilecektir.

(18) “Alt Öncelik 27.3.3 Hava Kalitesi” alt nda da yer almaktad r.
(19) Yönetmelik içerisinde kademeli geçi  süreleri öngörülecektir.
(20) SEI program  kapsam nda “EMAS Tüzü ü’nün çselle tirilmesi ve Türkiye’de EMAS Sisteminin Kurulmas ” konulu projenin sonuçlar na göre uygun düzenlemeler yap lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.4.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl , l Çevre ve Orman Müdürlükleri, l Özel dareleri/Belediyeler)

1 Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT say  Konsey Direktifi kapsam nda;
- Türkiye için “En yi Tekniklerin (Best Available Techniques)” belirlenmesi ve uyum gerekliliklerinin ve maliyet analizlerinin
yap lmas na ba lanmas
- Teknik ve idari altyap  olu turulmas
- Uygulay  personel için uygulama k lavuzlar n haz rlanmas
- Sektörler için uygulama k lavuzlar n haz rlanmas
- Ekonomik ve teknik olarak uygun emisyon s rlar n uygulanmas
- Entegre izin uygulamalar n ba lat lmas
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman temini, alt yap n kurulmas  ve ölçüm kalite sisteminin olu turulmas

2010-2012

2 Entegre kirlilik önleme ve kontrol Projesi (IPA-1 2008 Programlamas na sunulmu tur) kapsam nda;
- Tesis envanterinin ç kar lmas
- Uygulama için gerekli kurumsal çerçevenin belirlenmesi
- Mevzuat uyumla rmas  ve detay uygulama plan
- Yetkili kurulu larda ve ilgili taraflarda gerekli teknik, idari ve finansal kapasitenin belirlenmesi
- Gerekli teknik kapasitenin olu turulmas na yönelik kapasite geli tirme programlar
- Uygulay lar, i letmeciler,v.b. için uygulama k lavuzlar n haz rlanmas

2009-2011

3 Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 2008/1/AT say  Konsey Direktifi ve Avrupa Kirletici Emisyon Kayd n (EPER-European
Pollutant Emission Register) uygulanmas na dair 17 Temmuz 2000 tarih ve 2000/479/AT say  Karar ve Avrupa Kirletici Sal m ve Ta m
Kayd na (E-PRTR) dair Tüzük çerçevesinde;

- Kirletici emisyonlara ili kin envanterin haz rlanmas
- Envanterin raporlamaya uygun bir ekilde kayda al nmas
- Raporlama sisteminin olu turulmas  ve i letilmesi

2008 ve sonras
(21)

(21) Uygulamaya üyelikle birlikte geçilebilecektir.
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Tablo 27.3.4.2 (Devam )
No htiyaçlar l

4 Büyük yakma tesislerinden havaya yay lan baz  kirletici maddelerin s rlanmas  hakk nda 23 Ekim 2001 tarih ve 2001/80/AT say  Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsam nda;

- Büyük yakma tesislerinin envanterinin ç kar lmas
- Belirlenen emisyon s rlamas  sa lay  teknolojik de imlerin maliyet analizlerinin ç kar lmas
- Teknoloji, ar tma yöntemleri gibi konularda envanter çal mas n yap lmas
- Emisyon envanterinin ç kar lmas
- Düzenleyici etki de erlendirmesi gerçekle tirilmesi
- Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ölçüm kalite sisteminin olu turulmas

2008-2018

5 Belirli sanayi çal malar nda kullan lan organik çözücülere ili kin 1999/13/AT say  Direktif kapsam nda;
- Kapsam envanterinin haz rlanmas
- Hükümlerin ve s r de erlerin ulusal mevzuatta yer almas
- Solvent azalt m ve de im programlar  olu turulmas
- Solvent azalt m ve de im programlar , VOC emisyonlar  ölçüm ve hesaplama yöntemleri konusunda ilgili personelin e itimi
- VOC emisyonlar  ölçüm ve hesaplama kriterlerinin belirlenmesi
- zin ve denetim mekanizmas n olu turulmas  ve etkinle tirilmesi

2010-2015

6 Belirli boya ve verniklerde ve otomobil boyamas nda kullan lan ürünlerde organik çözücülerin kullan lmas ndan kaynaklanan uçucu organik
bile iklerin emisyonlar n s rland lmas na dair 21 Nisan 2004 tarih ve 2004/42/AT say  Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
kapsam nda;

- Uygun boya kriterlerinin olu turulmas  ve standart haz rlanmas ,
- Üretilen ve kullan lan boyalar n direktife uygunlu unun belirlenmesi

2010-2015

7 Tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne ili kin 9 Aral k 1996 tarih ve 96/82/AT say  Konsey Direktifinin uygulanmas
(a amal  olarak gerçekle tirilecektir) için;

- Personel istihdam  ve e itimi,
- Mevzuat n uygulanmas na yönelik olarak e itim ve ekipman ihtiyaçlar  yönünden idari ve kurumsal kapasitenin geli tirilmesi,
- Büyük kazalar n ara lmas  ve bunun için prosedürler olu turulmas  e itimi
- Denetim e itimi
- Acil durum planlar  ve güvenlik yönetim sistemi e itimi
- Kurulu lar n risk analizi ve kaza senaryolar  e itimi
- Domino etkisini ve risk arzeden kurulu  gruplar  belirleme e itimi
- Raporlama e itimi
- Kamunun bilgilendirilmesi e itimi
- Yerel yönetimler ve i letmeciler için bir e itim program n haz rlanmas  ve uygulanmas
- Kay t sisteminin olu turulmas  ve sürdürülebilirli inin sa lanmas

2008-2014
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Tablo 27.3.4.2 (Devam )
No htiyaçlar l

8 Eko-Etiket ile ilgili 1980/2000 (AT) Say  Tüzük ile ilgili olarak;
- Yönetmeli e dayanak olacak kanuni düzenlemenin yap lmas  (Gerek 2872 say  Çevre Kanununda gerekse 4856 say  Çevre ve Orman
Bakanl  Te kilât ve Görevleri Hakk nda Kanunda say lan Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ünün görevleri aras nda, bu uyumla rma
çal mas na kanuni dayanak olu turacak herhangi madde mevcut de ildir.)
- Yetkili otoritenin belirlenmesi (Yönetmeli in tam uygulanmas  için Çevre ve Orman Bakanl n Avrupa Komisyonu taraf ndan yetkili
otorite olarak tan nmas  gereklidir, dolay yla bir bak ma tam uyumla rma ve uygulama Türkiye’nin tam üyelik durumuna ba r)
- Eko-etiket için ba vuru mekanizmas n olu turulmas
- Eko-etiket için kullan m artlar n belirlenmesi.
- Uygun bir izleme ve denetim mekanizmas n olu turulmas
- Tüketiciler, üreticiler ve genel kamuoyu için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
- Ürün gruplar  için kriterlerin ve ulusal mevzuatla uyumla lmas  ve ilgili dokümanlar n (bro ür ba vuru k lavuzu vb.) olu turulmas

2008-2015

9 Eko-Yönetim ve Denetim Program  19 Mart 2001 tarih ve 761/2001/AT say  Konsey Tüzü ü’nün uygulanmas  için;
- Personelin e itimi
- Mevzuat haz rlanmas na yönelik idari kapasitenin geli tirilmesi
- Gerekli hukuksal düzenlemelerin yap lmas
- Kurum, kurulu  ve i letmeler için bir e itim program n haz rlanmas  ve uygulanmas
- Akreditasyon Sisteminin kurulmas  ve sürdürülmesi
- Belgelendirme sisteminin kurulmas  ve sürdürülmesi
- Kay t sisteminin kurulmas  ve sürdürülmesi
- Bildirim sisteminin kurulmas  ve sürdürülebilirli inin sa lanmas

2008-2014

(Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl )

10 Tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrolüne dair 9 Aral k 1996 tarih ve 96/82/AT say  Konsey Direktifinin uygulanmas
için;

- Büyük endüstriyel kazalar mevzuat e itimi
- Güvenlik raporu incelemesi e itimi
- Güvenlik Yönetim sistemi e itimi
- Bildirim sistemi, bilgisayar program  tan
- Sahada tefti  uygulamas  (üst seviyeli kurulu lar için 2 i yeri)
- Sahada tefti  uygulamas  (alt seviyeli kurulu lar için 2 i yeri)
- Büyük endüstriyel kazalar n incelenmesi ve raporland lmas  e itimi
- Güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi kapsam nda yap lacak risk de erlendirmesi vb. simülasyon ve yaz mlar
konusunda bilgilendirme
- Büyük endüstriyel kaza bürosunun altyap n güçlendirilmesi

2008-2014
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.4.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(2008/1/AT)
Entegre izin uygulamalar  ve ekonomik ve teknik olarak
uygun emisyon s rlar n uygulanmas  konular nda
altyap  yat  (donan m)

(22) 5.000.000 15.000.000 20.000.000

(2008/1/AT)
Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman, alt yap  ve
ölçüm kalite sistemi

(22) 2.500.000 7.500.000 10.000.000

(2008/1/AT) ve 2000/479/AT
Raporlama Sisteminin olu turulmas  ve i letilmesi
(30.000 Avro x 81 il + 50.000 Avro merkez)

2010 sonras 620.000 1.860.000 2.480.000

(96/82/AT)
Ekipman al

2008-2014 2.250 6.750 9.000

(1980/2000 (AT))
Ekipman al

2008-2015 2.000 6.000 8.000

(1980/2000 (AT))
Tüketiciler ve ba vuranlar için internet tabanl  servis
kurulmas

2013-2015 12.500 37500 50.000

(761/2001/AT)
Ekipman al

2008-2014 8.250 24.750 33.000

(22) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 08 02 04”  konulu proje kapsam nda finansman takvimi belirlenecektir.
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

(2008/1/AT, 2000/479/AT, 166/2006/AT)
Personel istihdam  (1000 ki i)

2010-2018 288.000.000 288.000.000

(2001/80/AT)
Personel istihdam  (100 ki i)

2008-2018 40.000.000 40.000.000

(99/13/AT, 2004/42/AT)
Personel istihdam  (100 ki i)

2010-2015 40.000.000 40.000.000

(96/82/AT)
Personel istihdam  (8 ki i)

2008-2014 520.000 520.000

1980/2000 (AT) 2008-2013 143.000 143.000

(761/2001/AT)
Personel istihdam  9 ki i

2008-2014 860.000 860.000

- E itim

(99/13/AT)
Solvent azalt m ve de im programlar , VOC
emisyonlar  ölçüm ve hesaplama yöntemleri
konusunda ilgili personelin e itimi (20 ki i x 20 gün)

2009-2011 10.000 30.000 40.000

(2008/1/AT)
Mevcut personelin e itimi (500 ki i x 5 i günü x 8
defa)

2009-2012 432.000 432.000

(2008/1/AT)
Yurt d  çal ma ziyareti

2009-2012 1.500.000 1.500.000

(2008/1/AT)
Yeni personelin e itimi

2009-2012 375.000 1.125.000 1.500.000

(2008/1/AT)
Yurt içi çal ma ziyareti

2009-2012 548.000 548.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman ve alt
yap n ve ölçüm kalite sisteminin olu turulmas
(1800 ki i x 10 gün)

2009-2012 540.000 8.000 548.000

(2008/1/AT, 2000/479/AT)
Emisyon verilerinin haz rlanarak Avrupa
Komisyonuna gönderilmesi (10 ki i x 10 gün)

2009-2012 28.000 28.000

(2004/42/AT)
Üretilen ve kullan lan boyalar n direktife
uygunlu unun belirlenmesi konusunda e itim-yurt

 (12 ki i x 10 gün)

2009-2012 9.600 24.000 33.600

(2004/42/AT)
Üretilen ve kullan lan boyalar n direktife
uygunlu unun belirlenmesi konusunda e itim (200
ki i x 10 gün)

2009-2012 30.000 8.000 38.000 76.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Kapsam envanterinin haz rlanmas  konusunda e itim
(10 ki i x 20 gün)

2009-2012 20.000 20.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Uluslar aras  ve AB birle tirilmi  emisyon
raporlamalar  ile ilgili olarak uzmanlar n e itimi-
yurt d . (5 ki i x 10 gün)

2009-2012 4.000 10.000 14.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Uluslar aras  ve AB birle tirilmi  emisyon
raporlamalar  ile ilgili olarak sektör sorumlusu (PCP)
staj/i ba  e itimi (yurt d  + 1 ki i x 3 Ay)

2009-2012 9.800 9.800
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(96/82/AT)
- Büyük endüstriyel kazalar n ara lmas  ve bunun
için prosedürler olu turulmas  e itimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili denetim e itimi

2009 2.900 8.700 11.600

(96/82/AT)
- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili acil durum
planlar  ve güvenlik yönetim sistemi e itimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili kurulu lar n risk
analizi ve kaza senaryolar  e itimi

2010 6.000 18.000 24.000

(96/82/AT)
Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili raporlama e itimi

2012 3.750 11.250 15.000

(1980/2000 (AT))
Eko-etiket sisteminin kurulmas na 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 kurulmas na yönelik ilkeler
konusunda yerinde inceleme

2010 15.000 15.000

(761/2001/AT)
EMAS mevzuat e itimi

2011 sonras 15.000 15.000

(761/2001/AT)
- EMAS genel artlar e itimi, çevresel
do rulay lar  için mevzuat e itimi
- EMAS denetimi yönünden örnek uygulama
faaliyeti

2011 sonras 15.000 15.000

- Dan manl k

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Kapsam envanterinin haz rlanmas  (20
uzmanx90gün)

2008-2010 2.236.000 2.236.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Kurumsal yap  gereklilikleri analizinin yap lmas  ve
yetki karma as n giderilmesi, izin usullerindeki
aksakl klar n giderilmesi ve sistemin basitle tirilmesi
(20 uzman x 90gün)

2008-2009 2.037.000 2.037.000

(2004/42/AT)
Boya kriterlerinin olu turulmas , bu konuda standart
haz rlanmas  (2 uzmanx90gün)

2008-2009 203.700 203.700

(99/13/AT)
VOC emisyonlar  ölçüm ve hesaplama kriterlerinin
belirlenmesi (2 uzman x 90 gün)

2008-2009 204.000 204.000

(99/13/AT)
Hüküm ve s r de erlerin ulusal mevzuatta yer
almas  ve solvent azalt m ve de im programlar
öngörülmesi konular nda mevzuat haz rlanmas  (2
uzman x 90 gün)

2008-2009 204.000 204.000

(2001/80/AT)
Emisyon envanterinin ç kar lmas  (2 uzman x 30
gün)

2008-2009 68.000 68.000

(2001/80/AT)
Emisyon yüklerinin azalt lmas na yönelik
programlar n olu turulmas   (2 uzman x 30 gün)

2008-2009 71.000 71.000

- Tercüme

Mevzuat n tercümesi (1.000 sayfa) 2008-2015 20.000 20.000

En iyi teknikler referans dokümanlar n tercümesi
(30.000 sayfa)

2008-2015 600.000 600.000

lavuzlar n tercümesi (10.000 sayfa) 2008-2015 200.000 200.000

Proje raporlar  ve çal ma belgelerinin tercümeleri
(10.000 sayfa)

2008-2015 200.000 200.000
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Tablo 27.3.4.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(1980/2000 (AT)) 2008-2015 18.750 56.250 75.000

(761/2001/AT) 2011 2.500 7.500 10.000

- Di er

(2008/1/AT, 2001/80/AT)
“En yi Tekniklerin” belirlenmesi, uyum
gerekliliklerinin ve maliyet analizlerinin yap lmas na
ba lanmas  konusunda çal ma toplant lar  (30 sektör
x 30 ki i x 10 gün)

2008-2009 45.000 135.000 180.000

(2008/1/AT, 2001/80/AT, 99/13/AT, 2004/42/AT)
Kurumsal yap  gereklilikleri analizinin yap lmas  ve
yetki karma as n giderilmesi, izin usullerindeki
aksakl klar n giderilmesi ve sistemin basitle tirilmesi
konusunda çal ma toplant lar  (30ki ix10gün)

2008-2009 2.000 6.000 8.000

(2008/1/AT)
Uygulay  personel için k lavuzlar n haz rlanmas
ve sektörlere yönelik k lavuzlar n haz rlanmas  için
çal ma gruplar  (20 ki i x 30gün)

2008-2009 18.000 18.000

(2001/80/AT)
Yeni teknolojilere geçi  için mali kaynaklar n ve
zaman periyotlar n saptanmas  amac yla ilgili
taraflarla toplant lar düzenlenmesi (20 ki i x 30gün)

2008-2009 18.000 18.000

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (23) 2009-2011 175.000 2.325.000 2.500.000

EMAS Tüzü ü’nün çselle tirilmesi ve Türkiye’de
EMAS Sisteminin Kurulmas (24)

2008-2009 200.000 200.000

Toplam 379.487.250 36.530.250 38.000 416.055.500

(23) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü – TR 08 02 04”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(24) SEI program  kapsam nda “EMAS Tüzü ü’nün çselle tirilmesi ve Türkiye’de EMAS Sisteminin Kurulmas ” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.4.3.2 (Avro)
htiyaçlar ( l Çevre ve Orman Müdürlükleri) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Büyük endüstriyel kazalar n kontrolü kapsam nda
ekipman al

2008-2014 93.000 93.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Büyük endüstriyel kazalar n kontrolü kapsam nda
personel istihdam  (92 ki i)

2008-2014 5.700.000 5.700.000

- E itim

Büyük endüstriyel kazalar n ara lmas  ve bunun
için prosedürler olu turulmas  e itimi

2009 11.500 34.500 46.000

- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili denetim e itimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili dahili acil
durum planlar  ve güvenlik yönetim sistemi e itimi

2010 31.000 93.000 124.000

- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili harici acil
durum planlar  e itimi
- Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili kurulu lar n risk
analizi ve kaza senaryolar  e itimi

2011 33.750 101.250 135.000

Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili raporlama e itimi 2012 18.250 54.750 73.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 5.794.500 376.500 6.171.000
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Tablo 27.3.4.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Büyük endüstriyel kazalar n kontrolü kapsam nda
ekipman al

2008-2009 41.000 123.000 164.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Büyük endüstriyel kazalar n kontrolü kapsam nda
personel istihdam  (96 ki i)

2008-2009 2.600.000 2.600.000

- E itim

2008 18.300 54.900 73.200Büyük endüstriyel kazalar n kontrolü kapsam nda;
- Mevzuat e itimi
- Güvenlik raporu incelemesi
- Yönetim sistemleri
- Bildirim sistemi, bilgisayar program  tan
- Sahada tefti  uygulamas  (üst seviyeli kurulu lar
için 2 i yeri)
- Sahada tefti  uygulamas  (alt seviyeli kurulu lar
için 2 i yeri)
- Kaza incelenmesi ve raporland lmas
- Güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika
belgesi kapsam nda yap lacak risk de erlendirmesi
vb. simülasyon ve yaz mlar

2009 33.550 100.650 134.200

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 2.692.850 278.550 2.971.400
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Alt Öncelik 27.3.5 Kimyasallar n yönetimi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.3.5.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 67/548/AET say  Direktif Tehlikeli Madde ve
Müstahzarlar n

fland lmas ,
Ambalajlanmas  ve
Etiketlenmesi Hakk nda
Yönetmelik

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarlar n
insan sa  ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine kar
etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sa lamak üzere

fland lmas na, etiketlenmesine ve ambalajlanmas na
ili kin idari ve teknik usul ve esaslar n düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 304/2003/AT say  Tüzük
2003/508/AT say  Karar

Tehlikeli Kimyasallar n
thalat ve hracat na li kin

Mevzuat

Tehlikeli kimyasallar n ithalat ve ihracat na ili kin usul ve
esaslar n belirlenmesi

 Ticaret
Müste arl
Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

3 98/8/AT say  Direktif Biyosidal Ürünler
Yönetmeli i

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz ndan önce insan, hayvan
ve çevre sa  ile ilgili risklerin de erlendirilmesi,
biyosidal ürünlerin üretimi, fason üretimi, ithalat ,

fland lmas , piyasaya arz  ve özel kullan m
yöntemleri ve bu ürünlerin denetiminde uygulanacak usul
ve esaslar ile ruhsatland lm  ürünlere ili kin
uygulamalar n belirlenmesi

Sa k Bakanl 2009
(25)

4 850/2004/AT say  Tüzük Kal  Organik Kirleticilere
li kin Düzenleme

Kal  organik kirleticilerin ve bunlar  içeren teçhizatlar n
ortadan kald lmas  ve bertaraf edilmesi ve kal  organik
kirleticiler hakk nda kamunun bilgilendirilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

5 2006/507/AT Say  Konsey
Karar

Stockholm Sözle mesinin
Onaylanmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun

Kal  organik kirleticilere ili kin Stockholm
Sözle mesine taraf olunmas

leri Bakanl 2009

(25) Yönetmelik içerisinde kademeli geçi  süreleri öngörülecektir
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Tablo 27.3.5.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

6 2003/106/AT say  Konsey
Karar

Rotterdam Sözle mesinin
Onaylanmas n Uygun
Bulundu una Dair Kanun

Baz  Tehlikeli Kimyasallar n ve Pestisitlerin Uluslararas
Ticaretinde Uygulanacak Ön Bildirimli Kabul
Prosedürüne li kin Rotterdam Sözle mesine taraf
olunmas

leri Bakanl 2011

7 1907/2006/AT say  Tüzük lgili düzenlemeler (26) Kimyasal maddelerin kendi halinde, müstahzar içerinde
veya e ya içerisine kullan , üretimi ve piyasaya arz na
ili kin hükümler

Çevre ve Orman
Bakanl

(27)

(26) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02”  konulu projenin sonuçlar na göre uygun düzenlemeler yap lacakt r.
(27) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02”  konulu proje kapsam nda uyum ve uygulama takvimi belirlenecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.5.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl )

1 Tehlikeli kimyasallar n ithalat ve ihracat na ili kin Tüzük (304/2003/AT) hükümlerinin uygulanmas  için gerekli kurumsal yap n
olu turulmas , personel al  ve e itimi

2009-2011

2 Rotterdam Sözle mesi (22003A0306(01)) için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemenin yap lmas 2009-2011

3 Kal  organik kirleticilere ili kin Tüzü ün (850/2004) uygulanmas  için gerekli kurumsal yap n olu turulmas 2009-2011

4 Tehlikeli maddelerin s fland lmas , ambalajlanmas  ve etiketlenmesine ili kin Direktife (67/548/AET) uyum sa lamak amac yla;
- Kurumsal yap n olu turulmas  ve gerekli e itimlerle güçlendirilmesi
- Kimyasallar konusunda bir strateji olu turulmas

2009-2011

5 Türkiye’nin Kal  Organik Kirleticilere ili kin Stockholm POPs Sözle mesine taraf olmas yla birlikte;
- Sekretarya, bilgi de imi ve raporlama konular nda sorumlu olacak birimlerin ve uzman a n kurulmas
- Ara rma, geli tirme ve izleme ile ilgili uluslararas  giri imlere kat n sa lanmas
- Teknik destek ve mali kaynaklar n temin edilmesi

2009-2011

6 Kimyasallar n Kayd , De erlendirilmesi, zni ve K tlanmas na ili kin Tüzü ün (1907/2006) uygulanmas  için gerekli kurumsal yap n
olu turulmas , personel al  ve e itimi (28)

(29)

(28) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02”  konulu projenin sonuçlar na göre gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  ve belirlenecektir.
(29) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08 02 02”  konulu proje kapsam nda uygulama takvimi belirlenecektir.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.5.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Tehlikeli maddelerin s fland lmas , ambalajlanmas
ve etiketlenmesine ili kin Direktife (67/548/AET) uyum
sa lamak için ekipman al

2009-2011 37.000 37.000

Tehlikeli kimyasallar n ithalat ve ihracat na ili kin
Tüzük (304/2003) hükümlerinin uygulanmas  için
ekipman al

2009-2011 11.000 11.000

Kal  organik kirleticilere ili kin Tüzü ün (850/2004)
uygulanmas  için ekipman al

2009-2011 74.000 74.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Tehlikeli kimyasallar n ithalat ve ihracat na ili kin
tüzük (304/2003) hükümlerinin uygulanmas  için
personel istihdam  (10 ki i)

2009-2011 310.000 310.000

Kal  organik kirleticilere ili kin Tüzü ün
(850/2004) uygulanmas  için personel istihdam  (20
ki i)

2009-2011 620.000 620.000

Tehlikeli maddelerin s fland lmas ,
ambalajlanmas  ve etiketlenmesine ili kin direktife
(67/548/AET) uyum sa layan Türk mevzuat n
uygulanmas  için personel istihdam  (3 ki i)

2009-2011 93.000 93.000

Kimyasallar n Kayd , De erlendirilmesi, zni ve
tlanmas na ili kin Tüzü ün (1907/2006)

uygulanmas  için gerekli personel al  (7 ki i) (30)

2009-2011 181.000 181.000

(30) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 Avro olarak
belirlenmi tir. Uygulama için gerekli personel, e itim ihtiyac , dan manl k hizmeti ve yap lmas  gereken di er çal malar proje sonunda belirlenecektir.
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Tablo 27.3.5.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- E itim

Tehlikeli kimyasallar n ithalat ve ihracat na ili kin
tüzük (304/2003) hükümlerinin uygulanmas na
yönelik e itim

2010-2012 62.500 62.500

Tehlikeli maddelerin s fland lmas ,
ambalajlanmas  ve etiketlenmesine ili kin direktifin
(67/548/AET) uygulanmas na yönelik e itim

2008-2009 40.750 40.750

Kimyasallar n Kayd , De erlendirilmesi, zni ve
tlanmas na ili kin Tüzü ün (1907/2006)

uygulanmas na yönelik e itim (31)

2009-2011 48.200 440.000 488.200

- Dan manl k

REACH’in ülkemizde uygulanabilmesi için gerekli
altyap n olu turulabilmesi için hizmet al (31)

2009-2011 1.590.000 1.590.000

REACH’in ülkemizde uygulanmas  halinde kimya
sektörüne olabilecek etkilerin tespiti için hizmet
al (31)

2009-2011 320.000 320.000

- Tercüme

Kimyasallar n Kayd , De erlendirilmesi, zni ve
tlanmas na ili kin Tüzü ün (1907/2006) ve

gerekli yard mc  dokümanlar n tercümesi (31)

2009-2011 33.000 33.000

- Di er

Toplam 1.414.950 2.445.500 3.860.450

(31) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “REACH Kimyasallar – TR 08.02.02”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir. Projenin toplam bütçesi 2.500.000 Avro olarak
belirlenmi tir. Uygulama için gerekli personel, e itim ihtiyac , dan manl k hizmeti ve yap lmas  gereken di er çal malar 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 mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2000/60/AT say  Direktifi Çerçeve Su Kanunu (32) Uygulamada meydana gelen aksakl klar n ve kanun
bo lu unun giderilmesi

leri Bakanl
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl
Çevre ve Orman
Bakanl
Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2011 sonras
(33)

2 91/676/AET Say  Direktif Tar msal Kaynakl  Nitrat n
Neden Oldu u Kirlili e Kar
Sular n Korunmas
Yönetmeli inin
de tirilmesi

Tar msal kaynakl  nitrat n yüzey ve yeralt sular nda neden
oldu u kirlenmenin tespit edilmesi, azalt lmas  ve
gelecekteki olas  kirlenmenin önlenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2011 sonras

3 91/271/AET ve 2000/60/AT
say  Direktifler

At ksu Altyap  ve Evsel Kat
At k Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlemesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara
li kin Yönetmelik

At ksu altyap  yönetimleri ve belediyeler taraf ndan at ksu
altyap  ve kat  at k bertaraf tesislerinin kurulmas ,

letilmesi, bak , onar , toplanmas , ta nmas , slah
ve kapatma sonras  bak  ve izlenmesi giderlerini
kar layabilecek tam maliyetli ücret tarifelerinin
de erlendirilmesi ve ayarlanmas  suretiyle çevresel altyap
hizmetlerinin sürdürülebilirli ine katk  sa lanmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, III. Çeyrek

(32) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen ve 2007 y  sonunda ba lanan 2 y l süreli “Türkiye’de Su Sektörü çin Kapasite Geli tirilmesi – TR.06.03.04”  konulu projenin e le tirme
bile eni kapsam nda ülkemizin su yönetimi konusunda mevzuat analizi yap lacakt r.
(33) lgili AB mevzuat na tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sa lanacakt r.
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Tablo 27.3.6.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 91/271/AET say  Direktif Kentsel At ksu Ar
Yönetmeli i

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, III. Çeyrek

5 91/271/AET say  Direktif Hassas ve Az Hassas Su
Alanlar  Tebli i

Kentsel at ksular ile belirli endüstriyel sektörlerden
kaynaklanan at ksular n de arj n olumsuz etkileri
nedeniyle ötrofik oldu u belirlenen veya gerekli önlemler
al nmazsa yak n gelecekte ötrofik hale gelebilecek tatl  su
kaynaklar , haliçler ve k  sular , önlem al nmamas
halinde yüksek nitrat konsantrasyonlar  içerebilecek içme
suyu temini amaçlanan yüzeysel tatl  sular  ve daha ileri
ar tma gerektiren di er alanlar  korumak amac yla, hassas
ve az hassas su alanlar n belirlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2008, III. Çeyrek

6 80/68/AET ve 2006/118/AT
say  Direktifler

Yeralt sular n Kirlenmeye
ve Bozulmaya Kar
Korunmas  Hakk nda
Yönetmelik

Yeralt suyunun kirlenmesini önlenmesi ve kontrol
edilmesi amac yla; iyi yeralt suyu kimyasal durumunun
de erlendirilmesi için kriterlerin tan mlanmas ,
yeralt suyunun artan kimyasal durum bozulmas  tespit
edilmesi, iyile tirmeye dönü ün ba lang ç noktas n
tan mlanmas  ve kimyasal durumunu iyile tirilmesi,
yeralt suyu kaynaklar n iyi kalitesinin korunmas  ve
bozulmas n önlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2009
(34)

7 76/464/AET say  Direktif Tehlikeli Maddelerin Su ve
Çevresinde Neden Oldu u
Kirlili in Kontrolüne li kin
Yönetmelikte de iklik

Yeni tan mlar n eklenmesi, verilen tarihlerin revize
edilmesi ve uygulamadaki güçlüklerin giderilmesi

Çevre ve Orman
Bakanl
Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

(34) Yönetmelik içerisinde kademeli geçi  süreleri öngörülecektir.
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Tablo 27.3.6.1 (Devam )

No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

8 2006/44/AET say  Direktif Bal k Ya am n
Desteklenmesi Amac yla
Koruma ve yile tirme
Gereksinimi Bulunan Tatl
Sular n Kalitesine Dair
Yönetmelik

Do al farkl k gösteren yerli türler veya su yönetimi
amaçlar  için varl  gerekli olan türlere ili kin bal klar n
ya ayabildi i ya da kirlenmenin azalt lmas  veya yok
edilmesi halinde ya ayabilecekleri, koruma ve iyile tirme
gereksinimi oldu u belirlenen akan ya da durgun tatl
sular n kalitesinin korunmas  veya iyile tirilmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

9 2006/7/AT Say  Direktif Yüzme Suyu Kalitesinin
Yönetimine li kin
Yönetmelikte de iklik

Yüzme havuzu ve tedavi amaçl  sular haricindeki yüzme
sular  ile ilgili olarak insan sa n korunmas  amac yla
yüzme suyu kalitesinin sürdürülmesi ve korunmas  için
yüzme suyunun izlenmesi, s fland lmas  ve halk n
bilgilendirilmesi

Sa k Bakanl
Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras

10 2007/60/AT say  Direktif Düzenleme
(Gerçekle tirilmesi
öngörülen proje çerçevesinde
gerekli düzenleme
belirlenecektir.)

Ta n Risklerinin De erlendirilmesi ve Yönetimi Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.6.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü))

1 Baz  tehlikeli maddelerin su ortamlar nda olu turdu u kirlili e dair 4 May s 1976 tarih ve 76/464/AET say  Konsey Direktifi ve ilgili
direktiflerinin uygulanmas  kapsam nda;

- Bakanl k ve laboratuvar altyap n güçlendirilmesi,
- Envanter çal malar n devam ,
- Çevre Kalite standartlar n meydana getirilmesi,
- zleme sisteminin olu turulmas ,
- Organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerini denetleyecek personel al  ve Bakanl k personeli ve sanayicilerin e itimi

2009-2014
(35)

2 Üye Devletlerde içme suyu amac yla kullan lacak yüzeysuyu kalitesine dair 16 Haziran 1975 tarih ve 75/440/AET say  Konsey Direktifi ve
Üye Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yüzeysular n ölçüm metotlar , örnekleme ve analiz frekanslar  hakk nda 9 Ekim 1979
tarih ve 79/869/AET say  Konsey Direktiflerinin uygulanmas  kapsam nda;

- Kalite standartlar n izlenmesini sa lamak,
- Kategorilerin ve mevcut ar tma tesislerinin bu Yönetmeli e uygunlu unun belirlenmesini sa lamak,
- Mevcut ar tma tesisi tipi uygun olmayan idarelerce ar tma tesisinde yap lacak olan revizyonlara ve yeni ar tma tesislerinin in aas na
ba lanmas  sa lamak,
- çmesuyu amac yla kullan lan veya kullan lmas  planlanan tüm yüzeysel sular n özellikle A3 kategorisinde yer alan yüzeysel sular n
iyile tirilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan sistematik bir içme suyu havza koruma plan n haz rlanmas  sa lamak,
- Yönetmeli e uygun olarak toplanan verilerin kay tlar  tutmak amac yla merkez ve ta ra te kilat na personel al  ve e itimi, ekipman
al

2009-2011
(36)

3 Tar msal kaynaklardan gelen nitrat n sebep oldu u kirlili e kar  sular n korunmas na ili kin 2 Aral k 1991 tarih ve 91/676/AET say
Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanmas  kapsam nda ötrofikasyonun izlenmesine ili kin mevcut kurumsal altyap n güçlendirilmesi ve
personelin e itimi

2009-2011

(35) Mevzuat uyumu, 26 tarih 2005 tarih ve 26005 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Oldu u Kirlili in Kontrolü Yönetmeli i” ile sa lanm  olup bu
direktif ile yönetmelikte tan mlanan geçi  sürelerine göre yönetmeli in tam olarak uygulanmas  süreci 2014 y  itibariyle sa lanm  olabilecektir.
(36) Söz konusu direktifler ile ilgili mevzuat uyumu, 20.11.2005 tarih ve 25999 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren “ çmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Sular n Kalitesine
Dair Yönetmelik (79/869/AB ile de ik 75/440/AB)” ile sa lanm  olup bu direktif ile ilgili vade 2009-2011 olarak tan mlanm  olmakla birlikte; yönetmelikte tan mlanan geçi  sürelerine göre yönetmeli in tam olarak
uygulanmas  süreci 2014 y  itibariyle sa lanm  olabilecektir.
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Tablo 27.3.6.2 (Devam )
No htiyaçlar(Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü)) l

4 Ar tma çamurunun tar mda kullan lmas  halinde çevrenin ve özellikle topra n korunmas  hakk nda 12 Haziran 1986 tarih ve 86/278/AET
say  Konsey Direktifinin uygulanmas  için;

- Mevcut kurumsal yap n güçlendirilmesi kapsam nda Çevre Referans Laboratuvar n ar tma çamurlar  ve toprak analizleri
konular nda akreditasyon çal malar
- Ar tma çamurunun ve uyguland  topraklar n envanterinin olu turulmas
- Ar tma çamuru üreticilerinin, kullan lar n ve Merkez ve ta ra personelinin e itilmesi ve halk n bilgilendirilmesi
- Ar tma çamuru kullan lan topraklar n izleme çal malar n düzenli yap labilmesi için merkez ve ta raya personel al
- Merkez ve ta ra personeli için e iticilerin e itimi program n gerçekle tirilmesi
- Verilerin toplan p, raporlaman n yap lmas na yönelik bir sistem olu turulmas
- Çamur  yönetimi ve azalt na yönelik planlar n olu turularak  yat mlar n gerçekle tirilmesi

2011 sonras

5 Kentsel at ksu ar  konulu 21 May s 1991 tarih ve 91/271/AET say  Konsey Direktifinin uygulanmas  ve denetimi için;
- Merkez ve ta ra te kilat na personel al  ve e itimi
- Hassas alanlar ve toplama alanlar n belirlenmesi, kanalizasyon ve ar tma tesislerinin mevcut durum analizlerinin yap lmas

2009-2011

6 Kentsel at ksu ar  konulu 21 May s 1991 tarih ve 91/271/AET say  Konsey Direktifinin uygulanmas  ve denetimi için;
- Hassas alanlar, toplama alanlar , ar tma sistemleri ve tüm al  su ortamlar  için izleme ve envanter sisteminin olu turulmas
- Laboratuvar altyap n güçlendirilmesi

2009-2011

7 Kabuklu deniz ürünleri yeti en sular n kalitesi hakk ndaki iptal edilen 30 Ekim 1979 tarih ve 79/923/AET say  Konsey Direktifi ve 12
Aral k 2006 tarih ve 2006/113/AT say  Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanmas  için kurumsal kapasitenin geli tirilmesi
çal malar  kapsam nda;

- Personel htiyac
- Kirlilik azalt m programlar na ili kin personel e itimi
- Ekipman htiyac

2009 ve sonras

8 Yüzme sular n kalitesine dair 8 Aral k 1975 tarih ve 76/160/AET say  Konsey Direktifi kapsam nda
- Yüzme suyu ve rekreasyon amac yla kullan lan alanlar n izlenmesine ve raporlanmas na yönelik laboratuvar kapasitesinin geli tirilmesi
- Yüzme ve rekreasyon amac yla kullan lan su ortamlar  olumsuz yönde etkilemeyecek ekilde de arj yap lmas  sa lamak amac yla
ar tma tesisleri, at ksu de arj ve dezenfeksiyon sistemlerinin denetimi
- Laboratuar altyap n güçlendirilmesi
- Bakanl n merkez ve ta ra te kilat na Personel al  ve e itimi
- zleme sisteminin kurulmas  ve geli tirilmesi
- Ekipman htiyac
- Kirlilik haritalar n haz rlanmas na ili kin personel e itimi
- Raporlamaya ili kin personel e itimi

2009 ve sonras
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Tablo 27.3.6.2 (Devam )
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü - Devlet Su leri Genel Müdürlü ü)

9 Baz  tehlikeli maddelerin olu turdu u yeralt suyu kirlili inin önlenmesine dair 17 Aral k 1979 tarih ve 80/68/AET say  Konsey Direktifi ve
Yeralt sular n Kirlenmeye ve Bozulmaya Kar  Korunmas na li kin 12 Aral k 2006 tarih ve 2006/118/AT say  Konsey Direktifi’nin
uygulanmas  amac yla (37) (38);

- Yeralt suyu kütlelerinin belirlenmesi,
- yi yeralt suyu kimyasal durumunun de erlendirilmesi için kriterlerin ve prosedürlerin geli tirilmesi,
- Tehlikeli maddelerin tan mlanmas ,
- E ik de erlerin belirlenmesi,
- Yeralt suyunun artan kimyasal durum bozulmas n tespit edilmesi, iyile tirmeye dönü ün ba lang ç noktas n tan mlanmas  için
kriterlerin geli tirilmesi,
- Yeralt suyu kütlelerine insan aktivitelerinin etkisinin de erlendirilmesi,
- zleme programlar n yap lmas ,
- Yeralt suyunun miktar ve kalite aç ndan izlenmesi,
- Yeralt sular n kimyasal durumunun de erlendirilmesi ile ilgili kriterlerin konmas ,
- zleme verilerinin de erlendirilmesi ve verilerin envanterinin yap lmas ,
- Yeralt suyu koruma alanlar n belirlenmesi,
- Yeralt suyu kirlili inin kontrolü ve önlenmesi için stratejilerin geli tirilmesi,
- Önlem programlar n belirlenmesi,
- Yeralt suyunun ekonomik kullan n analizi,
- Ücretlendirme sisteminin geli tirilmesi ve uygulanmas ,
- Halk n kat n sa lanmas ,
- Yeralt suyu yönetim planlar n olu turulmas , amac yla mevcut kurumsal yap n güçlendirilmesi, yeralt sular n kalite aç ndan
izlenebilmesini teminen laboratuvar altyap n güçlendirilmesi, laboratuvar sarf malzemeleri ve ihtiyaçlar n al , merkez ve ta ra
te kilat na personel al , e itimi ve ekipman al .

2011 sonras

(37) 2006/118/AT say  Konsey Direktifi ve 2000/60/AT say  Su Çerçeve Direktifi’nin yeralt suyuna ili kin hükümleri dikkate al narak “Yeralt sular n Tehlikeli Maddeler Taraf ndan Kirlenmeye ve Bozulmaya Kar
Korunmas  Hakk nda Yönetmelik Tasla ” haz rlanm  olup söz konusu taslak 80/68/AET say  Konsey Direktifi’nin hükümlerini birebir içermemekle birlikte söz konusu yönetmelik tasla nda do rudan ya da dolayl
hiçbir de arja izin verilmemesi nedeniyle bu hükümlerden daha k tlay  esaslar içerdi i söylenebilir. Taslak yönetmeli in 2009 y n IV. çeyre inde tamamlanmas  dü ünülmektedir. Mevzuat uyumuna paralel
olarak ve öngörülen yeniden yap lanma ile birlikte uygulama ile ilgili süreçler tan mlanacakt r.
(38) Bu Direktifler ile ilgili olarak Hollanda Hükümetince desteklenen “Türkiye’de Sürdürülebilir Yeralt suyu Yönetimi Hakk nda Kapasite Geli tirme Projesi” (PPA05/TR/7/8) Ocak 2006 da ba lam  olup Ocak
2008’de tamamlanm r. Bu projenin temel ç kt lar ; Avrupa Birli i Mevzuat  içerisinde yeralt sular n yönetimi ile ilgili olan 80/68/AET say  Konsey Direktifi, 2006/118/AT say  Konsey Direktifi ve 2000/60/AT
say  Su Çerçeve Direktifi’nin yeralt suyu ile maddelerinin yasal uyumunun sa lanmas  için ülkemizdeki bu direktifler ile ilgili mevzuat ve yeralt suyu yönetimi ile ilgili kurumsal yap  ve uygulama ile ilgili kapasite
gözden geçirilmi , bo luk analizi yap lm  ve yasal uyumun sa lanmas  amac yla taslak yönetmelik haz rlanm r. Ayr ca, Küçük Menderes Havzas nda örnek bir “Yeralt suyu Yönetim Plan ” haz rlanm r.
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Tablo 27.3.6.2 (Devam )
No htiyaçlar l

10 Su çerçeve direktifinin (2000/60/AT) (39) uygulanmas  kapsam nda;
- Havza yönetim planlar n haz rlanmas na yönelik personel al  ve e itimi
- Havza yönetim planlar n haz rlanmas  için co rafi bilgi sistemleri alt yap n güçlendirilmesi ve Avrupa Su Bilgi Sistemine uygun
alt yap n geli tirilmesine yönelik donan m ve yaz m al , personelin e itimi ve dan manl k hizmeti al nmas
- Biyolojik izleme çal malar n güçlendirilmesine yönelik olarak laboratuvarlar n altyap  ve ekipman ihtiyaçlar n kar lanmas ,
personel al  ve e itimi
- Sulak alanlar n ak lc  kullan n sa lanmas na yönelik alt çal malar ndan biri olan yeralt suyu statüsünün korunmas  için yeralt suyu
suni besleme çal malar n geli tirilmesi ve yeralt suyu statüsünün korunmas  için yeralt suyu mutlak koruma alanlar n tespiti ve
izlenmesine yönelik personel al  ve e itim

2010-2011

(Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su leri Genel Müdürlü ü))

11 75/440/AET say  Üye Devletlerde içme suyu için kullan lacak yüzeysuyu kalitesine dair Konsey Direktifi ile 79/869/AET say  Üye
Devletlerde içme suyu elde edilmesi amaçlanan yüzeysular n ölçüm metotlar  ve örnekleme ve analiz frekanslar  hakk nda Konsey
Direktifine ili kin olarak;

- Personel al
- Personelin e itimi

2009-2010

12 91/676/AET say  Tar msal Kaynaklardan Gelen Nitrat n Sebep Oldu u Kirlili e Kar  Sular n Korunmas  Direktifine ili kin olarak;
- Baraj Göllerinde Ötrofikasyonun izlenmesine yönelik personelin e itimi

2009-2010

13 2007/60/AT Ta n Risklerinin De erlendirilmesi ve Yönetimi’ne li kin Direktife yönelik;
- Uygulama için gerekli kurumsal ihtiyaçlar n tespiti

2009-2010

(39) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Su Sektörü için Kapasite Geli tirme Deste i – TR 06.03.04” konulu projenin e le tirme bile eni ile ülkemizin Avrupa Birli i’ne
kat ld  tarihte AB su müktesebat n tam olarak uygulanmas  sa lamak üzere, özellikle 2000/60/AT say  Su Çerçeve Direktifi, 91/271/AET say  Kentsel At ksu Ar tma Direktifi, 76/464/AET say  Tehlikeli
Maddeler Direktifi ve ba lant  Direktifler ile ayn  çizgi içerisinde bir su yönetimi olu turmak amaçlanmaktad r. Söz konusu proje neticesinde elde edilecek uygulama planlar  sayesinde Su Çerçeve Direktifi’nin tam
uyumla rma ve uygulamas na yönelik idari ve teknik kapasiteye yönelik ihtiyaçlar ile uyumla rma ve uygulama takvimi belirlenebilecektir. lgili kurum ve kurulu lar n maliyet hesaplar n bu çerçevede belirlenmesi
daha do ru olacakt r. Yat m ihtiyaçlar , personel al , personel e itimi, dan manl k ve tercüme hizmetlerinin belirlenmesi ve maliyetinin hesaplanmas na yönelik olarak proje çerçevesinde detayl  analizler
yap lacakt r.
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Tablo 27.3.6.2 (Devam )
No htiyaçlar l

(Tar m ve Köyi leri Bakanl )

14 Tar msal kaynaklardan gelen nitrat n sebep oldu u kirlili e kar  sular n korunmas na ili kin 2 Aral k 1991 tarih ve 91/676/AET say
Konsey Direktifi hükümlerinin uygulanmas  için;

- Hassas alanlar n belirlenmesi
- yi tar msal uygulama kodlar n belirlenmesi
- Eylem Programlar n Olu turulmas
- Yüzeysel ve yeralt sular n izleme a lar n olu turulmas
- Yüzeysel ve yeralt sular n izlenmesi
- Ulusal zleme ve raporlama sisteminin kurulmas
- Mobil Laboratuvarlar n al  ve baz  laboratuvarlar n altyap n güçlendirilmesi
- Personel e itimi

2009-2011

15 Bal k ya am  desteklemeye yönelik koruma ve iyile tirme gerektiren tatl  sular n kalitesi hakk ndaki 6 Eylül 2006 tarih ve 2006/44AT say
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanmas  için kurumsal kapasitenin geli tirilmesi çal malar  kapsam nda;

- Direktifin uygulanmas  hakk nda e itim
- Bal k sörveyi konusunda e itim
- Su kalitesinin izlenmesine yönelik örnekleme ve izleme sisteminin olu turulmas  konusunda e itim
- Analiz metotlar  konusunda e itim
- Laboratuvar altyap n güçlendirilmesi
- Bilgi veri taban  olu turulmas
- Ulusal zleme ve raporlama sisteminin kurulmas
- Kirlilik azaltma programlar n hakk nda e itim

2009-2016

16 Kabuklu deniz ürünleri yeti en sular n kalitesi hakk ndaki iptal edilen 30 Ekim 1979 tarih ve 79/923/AET say  ve 12 Aral k 2006 tarih ve
2006/113/AT say  Konsey Direktiflerinin uygulanmas  için kurumsal kapasitenin geli tirilmesi çal malar  kapsam nda;

- Personel ihtiyac
- Personel e itimi
- zleme sisteminin kurulmas  ve geli tirilmesi
- Ekipman ihtiyac

2008-2009
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Tablo 27.3.6.2 (Devam )
No htiyaçlar l

(Sa k Bakanl )

17 Yüzme sular n kalitesine dair 8 Aral k 1975 tarih ve 76/160/EEC say  Konsey Direktifi kapsam nda
- “Halk sa n korunmas na yönelik su alan ndaki mevzuat n uyumla lmas  ve uygulanmas nda Sa k Bakanl n
güçlendirilmesi e le tirme projesi” kapsam nda bu proje ile birlikte yüzme sular  analizine yönelik olarak Refik Saydam H fz ss hha
Merkezi Ba kanl  (RSHM) taraf ndan geli tirilen standart i lem prosedürlerinin yüzme suyu izleme çal mas  yapan 33 il Halk Sa
laboratuar na yayg nla lmas
- RSHM taraf ndan akreditasyon çal malar n sürdürülmesi
- Su E le tirme Projesi kapsam nda pilot illere yönelik olarak haz rlanm  olan veri taban  prototipinin geli tirilerek, yüzme suyu izleme
çal mas n yap ld  33 ile yönelik veri taban  sisteminin olu turulmas ,
- Personel e itimi (yüzme alan n belirlenmesi, numune al , analiz, veri toplama, veri ak , sezon sonu raporlama, uygunsuzluk
durumlar n yönetimi, yüzme suyu profilleri, halk n bilgilendirilmesi)

2009-2015

18 2006/7/AT Say  Direktifi kapsam nda
-Veri taban  sisteminin olu turulmas
-Veri toplanmas , veri analizi ve de erlendirilmesi
-Yüzme suyu veri setinin olu turulmas
-Yüzme suyunun kalite s flamas n yap lmas
-Yerel ve ulusal raporlaman n olu turulmas
- Mikrobiyolojik analiz yöntemlerinin güncellenmesi veya de tirilmesi
-Siyanobakteri analizlerine ili kin laboratuar alt yap n kurulmas  ve teknik destek sa lanmas
-Siyanobakteri veya alglerden kaynaklanan sa k risklerinin belirlenmesi, ve al nmas  gereken önlemler
-Yüzme suyu profillerinin olu turulmas  için ilgili kurumlarla koordinasyonun gerçekle tirilmesi ve teknik destek sa lanmas
- Direktifin uygulanmas na ili kin olarak Bakanl k merkez kadro, Refik Saydam H fz ss ha Merkezi (RSHM), il sa k müdürlükleri, il
halk sa  laboratuarlar  ve Bölge H fz ss hha Müdürlüklerinde görev yapacak personelin e itimi
-Toplumun bilgilendirilmesine yönelik çal malar n geli tirilmesi,

2015 sonras
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.6.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(76/464/AET) Bakanl k ve laboratuvar altyap n
güçlendirilmesi, Laboratuvar Malzemesi)

2009-2014 1.200.000 200.000 1.400.000

(76/464/AET) Merkezde ve ta rada çal acak personelin
ofis ihtiyaçlar

2009-2014 236.606 236.606

(91/271/AET)
-Bakanl k ve laboratuvar altyap n güçlendirilmesi
(Laboratuvar Malzemesi, büro malzemesi örnekleme
ekipman , sarf malzemesi)
-Merkezi izleme sisteminin olu turulmas  için gerekli
donan m ve yaz m

2009-2011 125.000 375.000 500.000

(91/271/AET) At ksu Ar tma Tesislerinin kurulmas ,
letilmesi ve yenilenmesi (Belediyelere ait

yat mlard r)(40)

2007-2023 11.392.000.000 6.148.000.000 (41) 543.000.000 18.083.000.000

(75/440/AET, 79/869/AET) Merkezde ve ta rada
çal acak personelin ofis ihtiyaçlar

2009-2010 64.841 64.841

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkezde ve ta rada
çal acak personelin ofis ihtiyaçlar

2010 122.658 122.658

(40) Tarihler ve finansman ihtiyaçlar , AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmi tir. Ulusal Program vadesinin ötesine uzanan bir finansman ihtiyac r. Geli melere göre zaman içerisinde
gözden geçirilecektir.
(41) D  kredi al narak finanse edilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) zleme, denetim ve
raporlaman n yap labilmesi için (42);
- Laboratuvar
- Binek Araç
- Gözlem Kuyusu Aç
- Sarf Malzemesi
- Merkezi izleme sisteminin olu turulmas  için gerekli
donan m ve yaz m

2012 1.500.000 3.750.000 5.250.000

(91/271/AET) Hassas alanlar, toplama alanlar , ar tma
sistemleri ve tüm al  su ortamlar  merkezi izleme
sisteminin olu turulmas  için bilgisayar a n
güçlendirilmesi

2009-2011 500.000 1.500.000 2.000.000

(86/278/AET) Verilerin toplan p, raporlaman n
yap lmas  için bir sistem olu turulmas

2011 sonras 200.000 200.000

(86/278/AET) Merkezde ve ta rada çal acak personelin
ofis ihtiyaçlar

2008-2009 65.662 65.662

(76/160/AET) zleme, denetim ve raporlaman n
yap labilmesi için
- Laboratuvar
- Binek Araç
- Sarf Malzemesi
- Merkezi izleme sisteminin olu turulmas

2009-2015 95.763 287.290 383.053

(42) 80/68/AET, 2006/118/AT direktifleri için belirtilmi  olan yat m bedelleri Avrupa Birli i Yeralt suyu Mevzuat n uygulanabilmesi teminen Çevre ve Orman Bakanl - Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü ve Devlet
Su leri Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lacak olan yat  göstermektedir. Sunulacak projeler ile yat m maliyetinin 3.750.000 Avro’su AB kaynaklar ndan, 1.250.000 Avro’su ulusal bütçeden ve i letme gideri olan
250.000 Avro’nun da yine ulusal bütçeden kar lanmas  dü ünülmektedir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

(76/464/AET) Merkez ve ta ra te kilat na personel
al  (148 ki i)

2009-2014 12.873.264 12.873.264

(79/923/AET, 2006/113/AT) Merkez ve ta ra
te kilatlar na personel al

2009-2014 1.304.629 1.304.629

(76/160/AET) Merkez ve ta ra te kilatlar na personel
al

2009-2015 28.043.049 28.043.049

(75/440/AET, 79/869/AET) Merkez ve ta ra
te kilat na personel al  (91 ki i) (43)

2009-2013 5.810.400 5.810.400

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkez ve ta ra
te kilat na personel al  (172 ki i) (43)

2010-2013 8.883.456 8.883.456

(91/676/AET) Merkez ve ta ra te kilat na personel
al  (84 ki i)

2008-2010 3.253.824 3.253.824

(91/271/AET) Merkez ve ta ra te kilat na personel
al  (300 ki i)

2009-2022 38.000.000 38.000.000

(86/278/AET) Merkez ve ta ra te kilat na personel
al

2008-2009 1.911.730 1.911.730

(43) Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansman  AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmi  olup ulusal bütçeden kar lanacakt r. Ulusal Program vadesinin ötesine
uzanan bir finansman ihtiyac r. Geli melere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- E itim

(76/464/AET) Sanayicilerin e itilmesi ve yap lacak
çal malar n düzenlenmesi için illere yönelik

iticilerin e itimi semineri ve çal tay  (10 ki i x  5
yurtd , 2 yurtiçi)

2009-2011 300.000 300.000

(76/464/AET) Tehlikeli Maddeler çin Çevre Kalite
Standartlar n olu turulmas  e itimi

2009-2011 11.590 11.590

(76/464/AET) Temiz üretim teknolojilerinin Üye
Devletlerdeki uygulamalar  görmek için teknik
incelemeler (30 ki i x 10 Üye Devlet x 3 gün)

2009-2011 200.000 200.000

(76/464/AET) Ta ra te kilat n ve sanayicinin
itimi (100 ki i x 2 gün x 6 defa)

2009-2014 150.000 150.000

(76/464/AET) Kirlilik azaltma programlar n
meydana getirilmesi e itimi

2009-2014 150.000 150.000

(79/923/AET, 2006/113/AT) Kirlilik Azalt m
Programlar n haz rlanmas  ve izleme sonuçlar n
raporlanmas

2009-2014 10.000 10.000

(76/160/AET) Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi ile
ilgili çal malarda kullan lmak üzere e itim

2015 137.500 137.500
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(75/440/AET, 79/869/AET) Üye Devletlerde
uygulama ile ilgili süreçler, uygulama örnekleri ve
Su Çerçeve Direktifi ile ili kisi hakk nda e itim
semineri (44)

- Yurt d  (126 ki i x 3 defa x 5 gün)
- Yurt içi (126 ki i x 3 defa x 3 gün)

2010 300.000 300.000

(75/440/AET, 79/869/AET) Üye Devletlerde içme
suyu amac yla kullan lan yüzeysel su kategorilerinin
tespiti, ar tma teknikleri ve bu sular n korunmas  ile
ilgili yakla mlar n ve tecrübelerin payla lmas
konusunda çal tay/e itim semineri  (44)

- Yurt d  (120 ki i x 3 defa x 3 gün)
- Yurt içi (120 ki i x 3 defa x 5 gün)

2010 300.000 300.000

(75/440/AET, 79/869/AET) çme suyu amac yla
kullan lan ve/veya kullan lmas  planlanan özellikle
A3 kategorisinde yer alan yüzeysel su sular n
iyile tirilmesi amac yla yap lan ve/veya yap lacak
olan planlar konusunda e itim programlar  (44)

- Yurt d  (60 ki i x 3 defa x 3 gün)
- Yurt içi (60 ki i x 3 defa x 5 gün)

2011 150.000 150.000

(75/440/AET, 79/869/AET) çme suyu amac yla
kullan lan ve/veya kullan lmas  planlanan özellikle
A3 kategorisinde yer alan yüzeysel su sular n
iyile tirilmesi amac yla yap lan ve/veya yap lacak
olan planlar konusunda e itim programlar  (44)

- Yurt d  (60 ki i x 3 defa x 3 gün)
- Yurt içi (60 ki i x 3 defa x 5 gün)

2011 sonras 150.000 150.000

(44) Tabloda yer alan e itimlerin söz konusu direktiflerin uygulanmas  ile ilgili tüm kurum ve kurulu lar n ve bu kurum ve kurulu lar n varsa ta ra te kilat n ( l Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da kat  ile
gerçekle tirilmesi öngörülmektedir. E itim ihtiyaçlar n AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) Üye devletlerde
direktifin uyumla lmas  ve uygulanmas  ile ilgili
süreçler ve deneyimlerin payla lmas , yeni
yeralt suyu direktifi ile ilgili mevzuat uyum
çal malar  ve uygulama örneklerinin görülmesi için;
(45)

- Yurt d  (120 ki i x 2 defa x 5 gün)
- Yurt içi (120 ki i x 2 defa x 3 gün)

2010 185.000 185.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (45)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (45)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (45)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 sonras 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (45)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 sonras 50.000 50.000

(86/278/AET) E iticilerin e itimi 2009 13.765 13.765

(86/278/AET) Direktifin uygulanmas  ve denetim
süreci için merkez ve ta ra personelinin e itim

2009 119.642 119.642

(91/271/AET) E iticilerin e itimi semineri
- Yurt d  (50 ki i x 1 defa x 7 gün)
- Yurt içi (50 ki i x  1 defa x 7gün)

2009-2021 122.000 122.000 244.000

(45) Tabloda yer alan e itimlerin söz konusu direktiflerin uygulanmas  ile ilgili tüm kurum ve kurulu lar n ve bu kurum ve kurulu lar n varsa ta ra te kilat n ( l Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da kat  ile
gerçekle tirilmesi öngörülmektedir. E itim ihtiyaçlar n AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(91/271/AET) Direktifin uygulanmas  ve denetim
süreci için merkez ve ta ra personelinin e itimi
(100 ki i x5 günx10 defa)

2009-2021 433.000 433.000 866.000

(91/271/AET) Direktife yönelik Üye Devletlerdeki
uygulamalar  görmek için teknik incelemeler
(10 Üye Devlet x 10 ki i x 7 gün)

2009-2021 250.000 250.000

- Dan manl k

(76/464/AET) Dan manl k hizmeti
(2 dan man x 5gün x 2 defa)

2009-2014 200.000 200.000

(75/440/AET, 79/869/AET) Dan manl k hizmeti (46)

(3 dan man x 15 gün x 2 defa)
2010-2011 270.000 270.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Üye devletlerde direktifin
uyumla lmas  ve uygulanmas  ile ilgili süreçler ve
deneyimlerin payla lmas  konusunda dan manl k
hizmeti (46) (2 dan man x 15 gün x 2 defa)

2010 180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (46)

(2 dan man x 15 gün x 2 defa)

2011 180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (46)

(2 dan man x 15 gün x 2 defa)

2011 sonras 180.000 180.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (46)

(2 dan man x 15 gün x 2 defa)

2011 sonras 180.000 180.000

(46) Dan manl k hizmetlerinin AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r.
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(91/271/AET) Dan manl k hizmeti
(3 dan man x 10 gün)

2009-2011 75.000 75.000

(86/278/AET) Dan manl k hizmeti 2009-2010 200.000 200.000

- Tercüme

(76/464/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmas na yönelik rehber
dokümanlar n ve Üye Devlet çal malar n
tercümesi (1500sayfa)

2009-2014 50.000 50.000

(75/440/AET, 79/869/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmas na yönelik rehber
dokümanlar n ve Üye Devlet çal malar n
tercümesi (1500sayfa)

2009-2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmas na yönelik rehber
dokümanlar n ve Üye Devlet çal malar n
tercümesi (1500sayfa)

2008-2009 50.000 50.000

(86/278/AET);
- Simultane tercüme
- Direktif kapsam ndaki kaynaklar n tercümesi

2009-2010 80.000 80.000

(76/464/AET);
- Simultane tercüme
- Direktifin uygulanmas na yönelik rehber
dokümanlar n ve Üye Devlet çal malar n
tercümesi (1500sayfa)

2009-2014 50.000 50.000
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Tablo 27.3.6.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Çevre

Yönetimi Genel Müdürlü ü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(91/271/AET);
- Simultane tercüme (seminer ve workshop) (10
toplant )
- Direktifin uygulanmas na yönelik rehber
dokümanlar ve Üye Devlet çal malar n tercümesi
(1.000 sayfa)

2009-2011 50.000 50.000

- Di er

Türkiye’ye “Yeralt suyu Direktifi(80/68/AET)”ve
“Su Çerçeve Direktifi (2000/60/AT)”nin yeralt suyu
ile ilgili maddelerinin yasal uyumunun sa lanmas  ve
uygulanmas na yönelik ön çal malar n yap lmas (47)

2006-2008 350.000 350.000

Toplam 11.496.755.882 6.159.079.787 543.350.000 18.199.185.669

(47) Baz  tehlikeli maddelerin olu turdu u yeralt suyu kirlili inin önlenmesine dair 17 Aral k 1979 tarih ve 80/68/AET say  Konsey Direktifi ve ile ilgili olarak kili birli i (MATRA Program ) kapsam nda Hollanda
Hükümetince desteklenen “Türkiye’de Sürdürülebilir Yeralt suyu Yönetimi Hakk nda Kapasite Geli tirme Projesi” (PPA05/TR/7/8) Ocak 2006 da ba lam  olup 2008’de tamamlanm r.
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Tablo 27.3.6.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkezde ve ta rada
çal acak personelin ofis ihtiyaçlar (48)

2010 64.652 64.652

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

75/440/AET say  Üye Devletlerde içme suyu için
kullan lacak yüzeysuyu kalitesine dair Direktif  ve
79/869/AET say  Üye Devletlerde içme suyu elde
edilmesi amaçlanan yüzeysular n ölçüm metotlar
ve örnekleme ve analiz frekanslar  hakk nda Direktif
(50 ki i)

2009-2011 1.800.000 1.800.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Merkez ve ta ra
te kilat na personel al  (75 ki i) (49)

2010-2013 3.873.600 3.873.600

- E itim

75/440/AET say  Üye Devletlerde içme suyu için
kullan lacak yüzeysuyu kalitesine dair Direktifi ve
79/869/AET say  Üye Devletlerde içme suyu elde
edilmesi amaçlanan yüzeysular n ölçüm metotlar
ve örnekleme ve analiz frekanslar  hakk nda Direktif
10 ki i x 10 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman

2009-2011 100.000 100.000

(48) Söz konusu ofis ihtiyaçlar  ulusal bütçeden kar lanacakt r.
(49) Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansman  AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmi  olup ulusal bütçeden kar lanacakt r. Ulusal Program vadesinin ötesine
uzanan bir finansman ihtiyac r. Geli melere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.



356

Tablo 27.3.6.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(80/68/AET, 2006/118/AT) Üye devletlerde
direktifin uyumla lmas  ve uygulanmas  ile ilgili
süreçler ve deneyimlerin payla lmas , yeni
yeralt suyu direktifi ile ilgili mevzuat uyum
çal malar  ve uygulama örneklerinin görülmesi (50)

- Yurt d  (60 ki i x 2 defa x 5 gün)
- Yurt içi (60 ki i x 2 defa x 3 gün)

2010 92.500 92.500

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (50)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2010 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (50)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (50)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 sonras 50.000 50.000

(80/68/AET, 2006/118/AT) Yeralt suyu koruma
alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi (50)

(10 ki i x 5 grup x 2 gün x 2 kez x 2 uzman)

2011 sonras 50.000 50.000

91/676/AET Tar msal Kaynaklardan Gelen Nitrat n
Sebep Oldu u Kirlili e Kar  Sular n Korunmas
Direktifi (Baraj Göllerinde Ötrofikasyonun
izlenmesi)
10 ki i x 6 grup x 5 gün x 2 uzman

2009-2011 80.000 80.000

(50) Tabloda yer alan e itimlerin söz konusu direktiflerin uygulanmas  ile ilgili tüm kurum ve kurulu lar n ve bu kurum ve kurulu lar n varsa ta ra te kilat n ( l Müdürlükleri ve/veya Bölge Müdürlükleri) da kat  ile
gerçekle tirilmesi öngörülmektedir. E itim ihtiyaçlar n AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r.
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Tablo 27.3.6.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

75/440/AET say  Üye Devletlerde çme Suyu çin
Kullan lacak Yüzeysuyu Kalitesine Dair Direktifi ve
79/869/AET say  Üye Devletlerde çme Suyu Elde
Edilmesi Amaçlanan Yüzeysular n Ölçüm
Metotlar  ve Örnekleme ve Analiz Frekanslar
Hakk nda Direktif
(5 gün x 2 uzman x 25 defa)

2009-2011 300.000 300.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (51)

(1 dan man x 5 gün x 25 defa)

2011 150.000 150.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (51)

(1 dan man x 5 gün x 25 defa)

2011 sonras 150.000 150.000

(80/68/AET,2006/118/AT) Yeralt suyu izleme,
koruma alanlar n ve e ik de erlerinin belirlenmesi
konusunda dan manl k hizmeti (51)

(1 dan man x 5 gün x 25 defa)

2011 sonras 150.000 150.000

2007/60/AT Ta n Risklerinin De erlendirilmesi ve
Yönetimi’ne li kin Direktif

2009-2011 1.000.000 1.000.000

(51) Dan manl k hizmetlerinin AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX ve MATRA gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r
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Tablo 27.3.6.3.2 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl  (Devlet Su
leri Genel Müdürlü ü))

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Tercüme

- Di er

75/440/AET say  Üye Devletlerde içme suyu için
kullan lacak yüzeysuyu kalitesine dair Direktif  ve
79/869/AET say  Üye Devletlerde içme suyu elde
edilmesi amaçlanan yüzeysular n ölçüm metotlar
ve örnekleme ve analiz frekanslar  hakk nda Direktif
ile 80/68/AET say  Baz  tehlikeli maddelerin
yaratt  yeralt suyu kirlili inin 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
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Tablo 27.3.6.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(91/676/AET)
- Portatif Su Numune Alma Cihazlar
- Kimyevi madde al
- Bilgisayar a  sistemi
- Mobil laboratuvarlar
- E itim materyalleri
- Laboratuvar ekipmanlar

2008-2010 941.250 2.823.750 3.765.000

(2006/44/AT)
- Laboratuvar malzemesi al
- Sarf Malzemesi Al

2008-2015 1.300.000 3.600.000 4.900.000

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Çift kabuklu yumu akçalar üretim alanlar ndan
örnekleme ekipman  temini

2008-2009 50.000 50.000

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Çift kabuklu yumu akça üretim alanlar n izleme
sisteminin kurulmas

2009 225.000 225.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

(91/676/AET)
370 ki i

2008-2011 26.030.592 26.030.592

(2006/44/AT)
172 ki i

2009-2015 30.007.488 30.007.488

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Merkez ve Ta ra Te kilatlar na Personel Al

2009 227.340 227.340
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- E itim

(91/676/AET)
Su Yönetimi (100 ki i x 5 gün x 3 defa)

2008 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
AB çerçevesini ve mevzuat  da içeren ama bununla

rl  kalmayan tematik konularda e itim.(50 ki i x
5 gün x 2 defa)

2009 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
Mobil laboratuvarlar n kullan  konusunda e itim
(50 ki i x 5 gün x 2 defa)

2009 50.000 200.000 250.000

(91/676/AET)
Toprak ve su kirlili i laboratuvarlar , saha analiz
teknikleri ile örnekleme, ara rma haz rl klar  ve
de erlendirme (200 ki i x 5 gün x 1 defa)

2009 75.000 300.000 375.000

(91/676/AET)
Nitrat direktifinin uygulanmas  (izleme ve analizi
içeren) (81 ki i x 5 gün x 1defa)

2009 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
yi tar msal uygulamalar (25 ki i x 5 gün x 1 defa)

2009 25.000 500.000 525.000

(91/676/AET)
Raporlama (81 ki i x 2 gün x 1defa)

2009 25.000 50.000 75.000

(91/676/AET)
Toplanan verilerin ve kirlilik haritalar n
de erlendirilmesi  (50 ki i x 5 gün x 2 defa)

2010 50.000 100.000 150.000

(91/676/AET)
yi tar msal uygulamalar kodlar  ve bu kodlar n

uygulanmas  (81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2010 50.000 200.000 250.000

(91/676/AET)
Gübre yönetimi (81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2010 25.000 150.000 175.000
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

(91/676/AET)
Sulama yönetimi (81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2010 25.000 50.000 75.000

(91/676/AET)
Arazi kullan m yönetimi (81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2010 25.000 50.000 75.000

(2006/44/AT)
Yönetmeli in uygulanmas  hakk nda e itim
(81x 5 gün x 2 defa)

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Bal k sörveyi  (81 ki i x 3 gün x 1 defa)

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Su kalitesinin izlenmesine yönelik etkili örnekleme
ve izleme sisteminin olu turulmas
( 81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2009 30.000 58.000 88.000

(2006/44/AT)
Bal k sörveyi (81 ki i x 3 gün x 1 defa)

2010 40.000 88.000 128.000

(2006/44/AT)
Su kalitesinin izlenmesine yönelik etkili örnekleme
ve izleme sisteminin olu turulmas
(81 ki i x 5 gün x 1 defa)

2010 40.000 88.000 128.000

(2006/44/AT)
Bilgi veri taban  hakk nda e itim
(81 ki i x 3 gün x 1 defa)

2011 90.000 180.600 270.600

(2006/44/AT)
Kirlilik Azaltma Programlar n haz rlanmas
(81 ki i x 3 gün x 1 defa)

2013 90.000 170.100 260.100

(79/923/AET, 2006/113/AT)
Personel e itimi

2009 5.000 5.000
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Tablo 27.3.6.3.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

(91/676/AET)
Dan manl k Hizmeti (E itim htiyaç Analiz Raporu)

2008 189.000 189.000

(91/676/AET)
Dan manl k Hizmeti (AB mevzuat  içeren tematik
konularda)

2008 281.000 281.000

(91/676/AET)
Dan manl k Hizmeti (toprak ve su kirlili i
laboratuvarlar , saha analiz teknikleri ile örnekleme,
ara rma haz rl klar  ve de erlendirme)

2009 200.000 200.000

(91/676/AET)
Dan manl k Hizmeti (iyi tar m uygulamalar kodu ve
bu kodlar n uygulanmas )

2009 160.000 160.000

(91/676/AET)
Dan manl k Hizmeti (Mobil laboratuvarlar n
kullan )

2010 170.000 170.000

 (2006/44/AT)
Dan manl k Hizmeti (Su Yap lar n

fland lmas )

2009-2010 38.000 38.000

(2006/44/AT)
Dan manl k Hizmeti (numune alma noktalar n
seçimi ve analiz yöntemleri)

2009-2010 38.000 38.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 59.636.670 10.100.450 69.737.120
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Tablo 27.3.6.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(76/160/AET) Yüzme suyu veri taban  için prototipinin
olu turulmas (52)

2008 50.000 50.000

(76/160/AET) Yüzme suyu veri taban  prototipinin
geli tirilerek yüzme suyu izleme çal mas  yapan illerle
gerekli a  ba lant n yap lmas  ve veri taban
sisteminin olu turulmas (53)

2009-2011 20.000 60.000 80.000

(2006/7/AT) Yüzme suyu veri taban  için yaz m 2015 40.000 40.000

(2006/7/AT) Siyanobakteri veya alg analizleri için
uygun laboratuar alt yap n kurulmas

2015 sonras 40.000 40.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel (54)

(76/160/AET) Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi,
yüzme suyu analizi ve yüzme suyu kalitesinin
de erlendirilmesi uygulamalar  (17 ki i (merkez) +
748 ki i (ta ra) = 765 ki i (toplam))

2008-2015 97.658.463 97.658.463

(2006/7/AT) Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi,
yüzme suyu analizi ve yüzme suyu kalitesinin
de erlendirilmesi uygulamalar  (17 ki i (merkez) +
748 ki i (ta ra) = 765 ki i (toplam))

2015 sonras 97.658.463 97.658.463

(52) Kat m Öncesi Mali Yard  2004 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Halk Sa n Korunmas na Yönelik Biyositler ve Su Alan ndaki Mevzuat n Uyumla lmas  ve Uygulanmas nda Sa k Bakanl ’n n
Güçlendirilmesi - TR 04.02.10 ” konulu projenin suya ili kin TR2004-IB-EN-04 kodlu e le tirme bile eni kapsam nda söz konusu bütçe kullan lm  olup, projenin kapan  toplant  29 May s 2008 tarihinde
gerçekle tirilmi  ve Proje 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle tamamlanm r.
(53) 76/160/AT kapsam nda veri taban n yayg nla lmas  için yat m ihtiyac n bir k sm n AB kaynaklar ndan kar lanmas  planlanmaktad r.
(54) Söz konusu direktifler için görevlendirilecek personelin finansman  AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesinde evvelce belirlenmi  olup ulusal bütçeden kar lanacakt r. Ulusal Program vadesinin ötesine
uzanan bir finansman ihtiyac r. Geli melere göre zaman içerisinde gözden geçirilecektir.
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Tablo 27.3.6.3.4 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- E itim (55)

(76/160/AET)
Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme suyu
analizi ve de erlendirilmesi konular nda e itim;
- Bakanl k merkez te kilat  (22 ki i x 7 gün x 3 defa)
- l Sa k Müdürlü ü (385 ki i x 13 gün x 4 defa)
- Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl
( 60 ki i x 7 gün x 3 defa)
- Halk Sa  ve Bölge H fz ss hha Müdürlü ü
laboratuarlar  (260 ki i x 11 gün x 4 defa)

2008-2015 362.279 362.279

(2006/7/AT)
Direktifin uygulanmas na ili kin olarak Bakanl k
merkez kadro, Refik Saydam H fz ss ha Merkezi
(RSHM), il sa k müdürlükleri, il halk sa
laboratuarlar  ve Bölge H fz ss hha Müdürlükleri
personelinin e itimi (200 ki i x 5 gün x 1 defa)

2015 sonras 300.000 300.000 600.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 196.079.205 410.000 196.489.205

(55) E itim ihtiyaçlar n AB kaynaklar ndan kar lanabilmesi için TAIEX gibi programlara ba vurulmas  planlanmaktad r.
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Alt Öncelik 27.3.7 Do a Koruma ve Genetik Yap  De tirilmi  Organizmalar

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 27.3.7.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 83/129/AET say  Direktif Belirli Fok Yavrular n
Derileri ve Bunlardan Elde
Edilen Ürünlerin thaline
li kin Yönetmelik

Belirli fok yavrular n derileri ve bunlardan elde edilen
ürünlerin ticari maksatl  ithalat n engellenmesi

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2008, III Çeyrek

2 92/43/AET ve 79/409/AET
say  Direktifler

Do a ve Biyolojik Çe itlili i
Koruma Kanunu

Ülkemizin sahip oldu u do al de erlerin, biyolojik
çe itlili in ve gen kaynaklar n korunmas  ve koruma-
kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde
sürdürülebilir kullan n sa lanmas , imdiki ve gelecek
ku aklar için Türkiye’nin sürdürülebilir kalk nmas na
katk da bulunulmas , biyolojik çe itlili inin korunmas
için alan belirleme kriterleri ve yönetim sorumluluklar yla
birlikte biyolojik çe itlili i koruma sisteminin
olu turulmas , eko-sistemler, türler ve ya am alanlar n
ve bunlar n sundu u hizmetlerin süreklili inin sa lanmas ,
do a ve biyolojik çe itlili in karakteristik özellikleri ve
güzelli i ile rekreasyonel de erlerinin süreklili inin
sa lanmas , cans z do al varl klar ve do al de erler,
tarihi, kültürel de erler ve ülke peyzaj n korunmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2011 sonras
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Tablo 27.3.7.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

3 98/81/AT ve 2001/18/AT
say  Direktifler
1946/2003 say  Tüzükler

Biyogüvenlik Kanunu Taraf oldu umuz BM Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
ve AB müktesebat na uyumlu olarak, modern
biyoteknoloji kullan larak elde edilen GDO ve
ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin önceden
belirlenmesi ve bu risklerin kontrol edilebilmesi için
sistemler bütünü olarak ele al nmas , gerekli sistemin
kurulmas , geli tirilmesi, uygulanmas  ve ülke bütünlü ü
içinde tek elden yönetiminin sa lanmas

Tar m ve Köyi leri
Bakanl

2009

4 338/97 ve 865/2006 say
Tüzükler

Nesli Tehlike Alt nda Olan
Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararas
Ticaretine ili kin
Sözle menin Uygulanmas na
Dair Yönetmelikte de iklik

- CITES Sözle mesinin uygulanmas
- Yönetimin ve bilimsel otoritelerin sorumlu olduklar
alanlar ile bu alanlardaki izin ve belgelere ili kin usul,
esaslar n ve belgelerin düzenlenmesi
- Yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararas  ticaretinin
düzenlenmesi

Çevre ve Orman
Bakanl

2010

5 3254/91 say  Tüzük Bacaktan yakalama
tuzaklar n kullan  ve
bacaktan yakalama
tuzaklar ndan elde edilen
hayvanlar n derilerinden
üretilmi  e yalar n ithalinin
yasaklanmas na ili kin
düzenleme

Bacaktan yakalama yönteminin yasaklanmas  ve bu
yöntem ile yakalanan hayvanlardan elde edilen ürünlerin
ülkeye giri in yasaklanmas

Çevre ve Orman
Bakanl

2010
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.3.7.2
No htiyaçlar l

(Çevre ve Orman Bakanl  (Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü))

1 Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin ticaretin düzenlenmesi yoluyla korunmas na ili kin 9 Aral k 1996 tarih ve 338/97/AT say  Konsey
Tüzü ü kapsam nda;

- CITES Ofisi / Ofislerinin Kurulmas  (Taslak CITES Ofisinin ayr nt lar  Strateji doküman nda yer almaktad r. Ancak, tarih
belirlenmemi tir.)
- E itim ve bilimsel de erlendirmeden, yönlendirme ve strateji olu turmadan ve uygulaman n bilimsel aya ndan sorumlu bir otoritenin -
kurulmas na yönelik çal malar n ba lat lmas  (e itim ve ara rma merkezi, do a müzesi dahil)
- CITES türlerinin te his ve tan mlanmas nda kullan lacak verilerin bilgisayar ortam nda derlenmesi
- CITES belgelerinin standardizasyonu ve veri bankas n olu turulmas
- lgili resmi kurumlar ve kamuya yönelik bilgi a n olu turulmas
- CITES türleri için koruma, kontrol ve izleme sistemlerinin olu turulmas
- Payda lar n e itimi ve bilgilendirme toplant lar
- lgili kurumlar n CITES uygulamalar na yönelik kapasitelerinin geli tirilmesi
- CITES mevzuat n ulusal ve uluslararas  koordinasyonunun etkin yürütülmesi için Bakanl k kurumsal alt yap n güçlendirilmesi
- CITES sözle mesi listelerine girmek üzere, uluslararas  ticaret nedeniyle nesilleri tehlike alt na giren yerli ve yabani hayvan ve bitki
türlerin tespiti için ara rmalar n desteklenmesi ve tan mlama rehber kitaplar n haz rlanmas
- llegal ticaret veya di er nedenlerle yakalanan ve el konulan hayvanlar için kurtarma ve rehabilite merkezlerinin kurulmas (56)

2010-2011

2 Do a ve Biyolojik Çe itlili i Koruma Kanununun uygulanmas na yönelik olarak;
- Do a Koruma Bilimsel Otoritesinin kurulmas  ve teknik altyap  ihtiyaçlar n kar lanmas
- Do a Koruma Kurumunun kurulmas  ve teknik altyap  ihtiyaçlar n kar lanmas

2011 sonras

(56) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 y  ve sonras  Programlar , SEI veya TAIEX’e sunulacak projeler kapsam nda ayr nt lar netle tirilecektir.
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Tablo 27.3.7.2 (Devam )
No htiyaçlar l

3 97/62/AT say  Komisyon Direktifi ile de tirilen yabani fauna ve flora ile habitatlar n korunmas na dair 21 May s 1992 tarih ve
92/43/AET say  Direktif ve Yabani ku lar n korunmas na dair 79/409/AET say  Direktifi de tiren 29 Temmuz 1997 tarih ve 97/49/AT
say  Konsey Direktifi kapsam nda; (57)

- Biyoçe itlilik ve Do a Koruma Yasas  çal malar n tamamlanarak yürürlü e konulmas
- Biyolojik çe itlili e ili kin dan ma görevini yürütecek bilim komitesinin kurulmas .
- Mevcut korunan alanlar n statülerinin gözden geçirilmesi, korunan alanlar n biyotop/habitat s fland rma ve haritalama çal malar n
yap lmas  ve potansiyel Natura 2000 alanlar n de erlendirilmesi.
- Natura 2000 a n temel ilkelerini uygulayabilmek için gerekli idari yap n olu turulmas  ve e itim ve bilimsel de erlendirme,
yönlendirme ve strateji olu turan ve uygulaman n bilimsel aya ndan sorumlu bilimsel merciinin kurulmas na yönelik çal malar n
ba lat lmas  (e itim ve ara rma merkezi, do a müzesi dahil)
- Uygulamaya dönük idari ve kurumsal altyap n güçlendirilmesi kapsam nda mevcut personelin e itimi, yeni personel istihdam  ve
teknik altyap n kurulmas /geli tirilmesi.
- lgi gruplar na yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalar n düzenlenmesi.
- Biyolojik çe itlili i izleme sistemlerinin kurulmas  kapsam nda gerekli teknik altyap n geli tirilmesi, veri taban  sisteminin kurulmas ,
izlemeye yönelik indikatörlerin belirlenmesi ve izlemeye yönelik kurumsal yap n olu turulmas .
- Habitat ve Ku  Direktifi kapsam nda yer alan tür ve habitatlar n incelenmesine dair çal malar yap lmas ,
- Tam bir korunan alanlar a  (network) olu turulmas  için yerel finansman, personel ve ekipman kapasitelerinin güçlendirilmesi.
- Do a koruma yönetimi, rehabilitasyonu ve restorasyonu ve bunun ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki etkilerinden sorumlu bütün
kurulu lar aras nda bir koordinasyon mekanizmas n kurulmas
- Biyolojik çe itlili in korunmas na yönelik te vik ve tedbirlerin belirlenerek, uygulamaya geçmesi ve koruma alanlar n yönetimi ile
ilgili uygun finans mekanizmalar n olu turulmas  ve geli tirilmesi.
- Sektörel bazdaki politika, plan ve projelerle ilgili karar verme mekanizmalar na korunan alanlarla ilgili ekolojik etki
de erlendirmelerinin entegre edilmesi / geli tirilmesine yönelik çal malar yap lmas

2010-2013
(58)

(Tar m ve Köyi leri Bakanl  (Tar msal Ara rmalar Genel Müdürlü ü))

4 Geneti i de tirilmi  organizmalarla ilgili direktiflerinin mevzuat za aktar lmas  ve uygulanmas  kapsam nda ç kar lacak olan
Biyogüvenlik Kanununun mevcut kurumsal yap  içerisinde yürütülmesini temin amac yla ekipman al , personel istihdam  ve e itimi

2009-2012

(57) Kat m Öncesi Mali Yard  2002 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye çin Çevre Alan nda Kapasite Geli tirilmesi” konulu projenin do a konulu e le tirme kapsam nda gerçekle tirilmi  ve çal malar
Temmuz 2006 tarihi itibar  ile tamamlanm r. AB Direktiflerinin uyumla lmas  ve uygulanmas  için söz konusu proje kapsam nda yürütülen çal malar ancak ba lang ç niteli inde olup, Kat m Öncesi Mali
Yard  2009 y  ve sonras  Programlar , SEI veya TAIEX’e sunulacak proje sonuçlar ndan elde edilecek veriler do rultusunda yukar daki tablolarda uygun düzenlemeler yap labilecektir. Ayr ca söz konusu proje
önerileri neticesinde elde edilecek uygulama planlar  sayesinde Habitat-Ku  Direktifi’nin tam uyumla rma ve uygulanmas  kapsam nda kurumsal yap lanma ihtiyaçlar na ili kin uyumla rma ve uygulama takvimi ile
daha net sonuçlara ula labilecektir.
(58) lgili AB mevzuat na tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sa lanacakt r.



369

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.3.7.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

(3254/91/AET) Ekipman Al 2009 67.000 67.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

(338/97/AT)
Personel istihdam  (27 ki i)

2008-2010 955.488 955.488

(99/22/AT) 2009 1.045.872 1.045.872

(3254/91/AET) 2009 69.720 69.720

(92/43/AET, 79/409/AET)
lave personel 210 ki i

2011-2012 4.688.110 4.688.110

- E itim

(338/97/AT) Yurt içi e itim 2008-2010 15.000 15.000 30.000

(338/97/AT) Üye Devletlere çal ma ziyareti
(10 ki i x 5 gün x 3 grup)

2008-2010 50.000 50.000

(3254/91/AET) 2009 20.000 20.000

(92/43/AET, 79/409/AET) Üye Devletlere çal ma
ziyareti (10 ki i x 5 gün x 3 grup) (59)

2010-2013 895.000 50.000 945.000

(59) Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma tedbirlerinin her bir bile enin gerçekle tirilebilmesi için söz konusu projeler kapsam nda e itim deste i öngörülmektedir. Söz konusu proje
önerileri ile e itim ihtiyaçlar na ili kin takvim ve uygulama plan  belirlenecek olup, buradaki rakamlar “e itim ihtiyac  takvim ve uygulama plan ” çerçevesinde revize edilebilecektir.



370

Tablo 27.3.7.3.1 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

(92/43/AET, 79/409/AET)
Habitat ve Ku  Direktifi uygulamalar n
gerçekle tirilmesi ve Natura 2000 alanlar na yönelik
de erlendirmelerin yap labilmesi için dan manl k
hizmeti (60)

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

- Di er

Toplam 8.656.190 7.815.000 16.471.190

(60) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 y  ve sonras  Programlar , SEI veya TAIEX’e sunulacak projeler kapsam nda gerçekle tirilecek olup, buradaki rakamlar revize edilebilir.
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Tablo 27.3.7.3.2 (Avro)
htiyaçlar (Tar m ve Köyi leri Bakanl  (Tar msal

Ara rmalar Genel Müdürlü ü)) (61)
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Laboratuvar alet ve ekipman al 2009-2010 6.286.000 6.286.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Personel istihdam  (413 ki i) 2009-2012 7.428.000 7.428.000

- E itim

Direktiflerde yer alan genel prensipler ile uygun
önleyici ve di er koruyucu önlemlerin
uyumla lmas  sa lamak için e itim

2009-2010 6.286.000 6.286.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 20.000.000 20.000.000

(61) Ekipman al , personel istihdam  ve e itimi için gerekli finansman ihtiyac  Biyogüvenlik Kanun Tasar  Tasla  esas al narak hesaplanm r. Söz konusu Kanunun ç kar lmas ndan sonra ortaya ç kabilecek
de iklikler göz önüne al narak hesaplamalar yenilenebilecektir.
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Öncelik 27.4 Çevresel gereksinimlerin di er sektörel politikalara entegre edilmesinin takibi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 27.4.2
No htiyaçlar l

(Devlet Planlama Te kilat  Müste arl )

1 Ulusal sürdürülebilir kalk nma gösterge seti ve buna ili kin endeks geli tirilmesi ve bu kapsamda ilgili kurumlarca verilerin derlenmesi 2009-2010

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 27.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Devlet Planlama Te kilat  Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

- Dan manl k

Gösterge setinin haz rlanmas  ve endeks
geli tirilmesine ili kin dan manl k hizmeti

2009 50.000 50.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 50.000 50.000
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FASIL 28 TÜKET N VE SA LI IN KORUNMASI

Öncelik 28.1 Tüketicinin korunmas  ile ilgili müktesebata uyumun art lmas  ve idari yap lar n yeterlili inin ve uygulama kapasitesinin
sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 28.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m 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 say
Direktifler

4077 say  Tüketicinin
Korunmas  Hakk nda
Kanunda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun

AB’nin tüketicinin korunmas na yönelik mevzuat na tam
uyum sa lanmas  ve tüketiciyi koruyucu ek tedbirler
al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

2 2001/95/AT say  Direktif Ürün Güvenli i Kanunu (1) Bu de iklik ile ürün güvenli i alan ndaki AB
mevzuat nda kaydedilen geli melere uyum sa lanmas

 Ticaret
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

3 2005/29/AT say  Direktif Tüketiciye Yönelik Haks z
Ticari Uygulamalara li kin
Yönetmelik (2)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

4 84/450/AET ve 97/55/AT
say  Direktifler

Ticari Reklam ve lanlara
li kin lkeler ve Uygulama

Esaslar na Dair Yönetmelikte
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (2)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

(1) lgili AB mevzuat nda öngörülen de iklik çerçevesinde uyumla rma için gerekli süre uzayabilecek ve 2008 y  ertesine kayabilecektir. Bahsekonu erteleme, 2009 y nda ç kart lmas  hedeflenen ilgili uygulama
Yönetmeliklerine dair takvimde de de ikli e yol açabilecektir.
(2) 4077 say  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 28.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

5 84/450/AET ve 97/55/AT
say  Direktifler

Reklam Kurulu
Yönetmeli inde De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

6 90/314/AET say  Direktif Paket Tur Sözle meleri
Uygulama Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelikte
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

7 94/47/AT say  Direktif Ta nmazlardan K smi Süreli
Faydalanma Hakk  Veren
Sözle melere li kin
Uygulama Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

8 98/6/AT say  Direktif Etiket, Tarife ve Fiyat
Listeleri Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

9 93/13/AET say  Direktif Tüketici Sözle melerindeki
Haks z artlar Hakk nda
Yönetmelikte De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

10 87/102/AET say  Direktif Tüketici Kredisi Uygulama
Usul ve Esaslar  Hakk nda
Yönetmelik (3)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

(3) 4077 say  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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Tablo 28.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

11 2002/65/AT ve 97/7/AT
say  Direktifler

Mesafeli Sözle melere li kin
Uygulama Usul ve Esaslar
Hakk nda Yönetmelikte
De iklik Yap lmas na Dair
Yönetmelik (4)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas  ve
tüketicileri koruyucu yeni tedbirler al nmas
Finansal hizmetlerin mesafeli sözle me yoluyla
sa lanmas n da düzenlenmesi

Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

12 85/577/AT say  Direktif Kap dan Sat lara li kin
Uygulama Usul ve Esaslar
Hakk nda De iklik
Yap lmas  Hakk nda
Yönetmelik (4)

AB’nin ilgili mevzuat na tam uyum sa lanmas Sanayi ve Ticaret
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

13 90/314/AET ve 84/450/AET
say  Direktifler

Deniz Turizmi Yönetmeli i 2634 say  Turizmi Te vik Kanununda yap lan
de ikli e ba  olarak uygulama esaslar n belirlenmesi

Kültür ve Turizm
Bakanl

2008, IV. Çeyrek

14 261/2004 say  Tüzük Yolcu Haklar  Talimat (5) Yolcu ma duriyetiyle ilgili olarak mevcut uygulamalar n
mevzuata aktar lmas

Sivil Havac k
Genel Müdürlü ü

2009

15 2001/95/AT say  Direktif Ürün Güvenli i Kanununun
uygulanmas  ile ilgili ikincil
düzenlemeler (6)

 Ticaret
Müste arl

2009

(4) 4077 say  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
(5) “Öncelik 14.3 Havac k alan nda, Güneydo u Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini amac yla gerekli ileti imi sa layacak teknik çözümlere yönelik olarak çal lmas , Topluluk Tahsisinin
tan nmas  sürecine kat m ve Tek Avrupa Hava Semas  ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sa lanmas  için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havac k Konferans n sivil havac k güvenli i
alan ndaki politika beyanat n ilgili hüküm ve artlar na uyum sa lanarak bunlar n uygulanmas ” alt nda da yer almaktad r.
(6) Ürün Güvenli i Kanunun kabul edilmesinden sonra ç kar lacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 28.1.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 4077 say  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda De iklik Yap lmas na Dair Kanunun kabulünden sonra Haks z Ticari Uygulamalar
Kurulunun olu turulmas

2008-2009

2 17 adet uzman yard mc  al 2008-2009

3 Hakem heyetlerine e itim sa lanmas 2008-2009



377

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 28.1.3 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

17 uzman yard mc  al 2008-2009 200.000 200.000

- E itim

Hakem heyetlerine e itim sa lanmas 2008-2009 135.000 135.000

Personel e itimi 2008-2009 10.000 10.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

43 yeni hakem heyeti kurulmas (7) 2008-2009 105.000 105.000

Haks z Ticari Uygulamalar Kurulunun tesisi 2008-2009 25.000 25.000

Reklâm ve haks z ticari uygulamalar  denetimi için
ihtisas komisyonlar  olu turulmas

2008-2009 300.000 300.000

Toplam 775.000 775.000

(7) 43 yeni ilçenin kurulmas  sebebiyle bu ilçelerde yeni hakem heyetleri olu turulacakt r
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Öncelik 28.2 Sa n korunmas na ili kin müktesebata uyumun art lmas  ve idari yap lar n yeterlili inin ve uygulama kapasitesinin
sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 28.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2002/98/AT, 2004/33/AT,
2005/61/AT ve 2005/62/AT
say  Direktifler

Kan ve Kan Ürünleri
Yönetmeli i

Kan ve kan bile enlerinin toplanmas , test edilmesi,
lenmesi, depolanmas , da , ithalat  ve

transfüzyonun takibine ili kin faaliyetlerde bulunan kan
kurulu lar n aç lmalar na, faaliyetlerine,
denetlenmelerine ve burada görev yapan personelin
niteli ine, e itimine ve sertifikaland lmas na ili kin usul
ve esaslar n belirlenmesi

Sa k Bakanl 2008, IV. Çeyrek

2 2003/641/AT say  Karar Tütün Mamullerinin
Zararlar ndan Korumaya
Yönelik Üretim ekline,
Etiketlenmesine ve
Denetlenmesine li kin Usul
ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelikte De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin sebep oldu u y
sa k, sosyal, çevresel, ekonomik zararlardan ve ölümcül
sonuçlardan korunmas , çocuklar n ve gençlerin bu
ürünleri kullanmalar n engellenmesi

Sa k Bakanl
Tütün, Tütün
Mamulleri ve
Alkollü çkiler
Piyasas  Düzenleme
Kurumu

2009, IV. Çeyrek

3 2003/33/AT say  Direktif Tütün Mamulleri, Alkol ve
Alkollü çkilerin Toptan ve
Perakende sat  ile Sat
Belgelerine li kin
Yönetmelikte De iklik
Yap lmas na Dair
Yönetmelik

Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin tüketimini özendiren
her türlü reklam, tan m ve te vik kampanyalar ndan
korunmas

Sa k Bakanl
Tütün, Tütün
Mamulleri ve
Alkollü çkiler
Piyasas  Düzenleme
Kurumu

2008, III. Çeyrek
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Tablo 28.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

4 2004/23/AT, 2006/17/AT ve
2006/86/AT say
Direktifler

Organ, Doku, Hücre Nakli
Hizmetleri Hakk nda Kanun

Tedavi, te his veya bilimsel amaçlarla organ, doku, hücre,
kök hücre ve hücre bile enlerinin temini, ba lanmas ,
al nmas , test edilmesi, i lenmesi, muhafazas ,
depolanmas , ta nmas , da , a lanmas  ve nakli ile
bu faaliyetlerle yak n ili kili di er i lemlerle ilgili usul ve
esaslar n düzenlenmesi.

Sa k Bakanl 2009

5 2004/23/AT, 2006/17/AT ve
2006/86/AT say
Direktifler

Doku ve Hücre Yönetmeli i nsan doku ve hücrelerinin ba lanmas , tedarik edilmesi,
test edilmesi, i lenmesi, korunmas , saklanmas  ve da m

amalar n güvenlik ve kalite standartlar n
belirlenmesi ile bunlar n izlenebilirlik artlar , ciddi advers
etkileri, olaylar n bildirimi ve kodlanmas

Sa k Bakanl 2009

6 2007/875/AT, 2008/351/AT
ve 2008/426/AT say
kararlar

Bula  Hastal klar n
Sürveyans  ve Kontrol
Esaslar  Yönetmeli i’nin
tadil edilmesi

30 May s 2007 tarihinde yay mlanm  olan yönetmeli in
söz konusu tarihten sonra yay mlanan AB mevzuat na
uyumunun sa lanmas

Bildirimi Zorunlu Bula  Hastal klar listesinde ve
Yönetmeli in di er ilgili k mlar nda en son ilgili AB
Kararlar n (2007/875/AT, 2008/351/AT, 2008/426/AT)
gerektirdi i de iklikler yap lacakt r. (8)

Sa k Bakanl 2009

7 1999/519/AT Say  Konsey
Önerisi

Elektromanyetik Alanlar n
Halk Sa  Üzerindeki
Etkilerine Dair Yönetmelik

Elektromanyetik alanlara kar  halk n sa n
korunmas , sa k üzerine etkilerinin ara lmas  ve kamu
oyunun bu konuda ayd nlat lmas na yönelik ilgili kurum
ve kurulu lar n görev yetki ve sorumluluklar n
belirlenmesi

Sa k Bakanl 2009

(8) Söz konusu Yönetmeli in tamamlay  bir unsuru olarak 2009 y nda Mikrobiyolojik Tan  Laboratuvarlar n Çal ma Esaslar  düzenleyen bir Yönetmelik ile Halk Sa  Laboratuvarlar n Çal ma Usul ve
Esaslar  hakk nda bir Yönetmelik yay mlanacakt r. Ayr ca bu alanda yer alan di er idari düzenlemeler ve tedbirlerin programland  “Bula  Hastal klar Stratejik Plan  (2008-2013)” 2008 Y  III. çeyre i içinde
yay mlanacakt r.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 28.2.2
No htiyaçlar l

(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü çkiler Piyasas  Düzenleme Kurumu)

1 Meslek personeli istihdam 2008-2009

2 itim, dan manl k ve tercüme hizmetleri 2009

3 Kurumsal veri taban n olu turulmas 2008-2009

(Sa k Bakanl )

4 Yeni kan kanunu ve yönetmeli ine uygun olarak bölge kan merkezlerinin kurulmas  ve mevcut kan merkezlerinin yönetmeli e uygun olarak
yeniden yap land lmas

2008

5 Kan bankac  ve transfüzyon hizmetleri birimleri ile merkezi otorite aras nda veri aktar  için yaz m haz rlanmas 2009

6 Kan bankac  ve transfüzyon hizmetleri uygulama rehberi haz rlanmas 2009

7 Ulusal hematopoetik kök hücre koordinasyon merkezi; Gönüllü verici merkezlerinin kurulmas , ulusal örnek toplama merkezinin kurulmas ,
ulusal doku bilgi bankas n kurulmas , kordon kan  toplama merkezlerinin kurulmas , kordon kan  bankalar n kurulmas , yeni kemik ili i
nakil merkezlerinin aç lmas , ulusal hasta bilgi bankas n ve bekleme listesinin olu turulmas , kemik ili i nakil merkezlerindeki hastalar için
sosyal hizmet ve ulusal hasta dan ma üniteleri, bölgesel doku tipleme laboratuarlar n say n art lmas , vs.

2009-2013

8 Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl ; ulusal ve uluslaras  gereksinimler do rultusunda günün ihtiyaçlar  kar lamak üzere “Ulusal
Halk Sa  Kurumu” ad  alt nda yeniden yap land lmas

2008-2009

9 AB uygulamalar na paralel olarak Türkiye’de kanserle sava n daha etkin yürütülebilmesi amac yla Ulusal Kanser Enstitüsünün kurulmas 2009

10 Bula  Hastal klar alan nda muhtemel tehditler sözkonusu oldu unda taraflar aras nda h zl  bilgi al veri inin sa lanmas  amac yla Refik
Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl  (RSHMB) ve Temel Sa k Hizmetleri Genel Müdürlü ü (TSHGM) nde ilgili departmanlar n
reorganizasyonu ile bir “erken uyar  ve yan t sisteminin” kurulmas

2009-2013
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 28.2.3.1 (Avro)
htiyaçlar (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü
çkiler Piyasas  Düzenleme Kurumu)

l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

dari kapasitenin artt lmas  için meslek personeli
istihdam

2008–2009 500.000 500.000

- E itim

Uzman ve uzman yard mc lar n kendi alanlar nda
yurtd nda 1 y ll k staj ve 2 y ll k yüksek lisans
programlar na kat lmas

2009 500.000 500.000

- Dan manl k

Tütün mamullerinin piyasa gözetimi, denetimi ve
mevzuat uyumu konusunda dan manl k hizmeti
al nmas

2008–2009 20.000 20.000 40.000

- Tercüme

Mevzuat çevirisi 2008- 2009 30.000 30.000

- Di er

Kurumsal veri taban n olu turulmas 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)
htiyaçlar (Sa k Bakanl (Kan, kan bile enleri)) (9) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2011 197.500 592.500 790.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim 2010-2011 98.100 882.900 981.000

- Dan manl k 2010-2011 62.400 561.600 624.000

- Tercüme 2010-2011 14.400 129.600 144.000

- Di er 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

(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Türkiye'de Kan Temin Sisteminin Güçlendirilmesi - TR 08.02.15” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 28.2.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl (Doku, hücre)) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2009-2013 2.500.000 7.500.000 10.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009-2013 1.250.000 1.250.000

- E itim 2009-2013 500.000 1.500.000 2.000.000

- Dan manl k 2009-2013 500.000 1.500.000 2.000.000

- Tercüme 2009-2013 50.000 150.000 200.000

- Di er 2009-2013 200.000 4.350.000 4.550.000

Toplam 8.750.000 11.250.000 20.000.000

Tablo 28.2.3.4 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl (Ulusal Halk Sa

Kurumu))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2010-2013 160.000.000 5.000.000 1.500.000 (10) 166.500.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2009-2013 4.000.000 4.000.000

- E itim

Personelin mesleki ve kalite e itimi, inceleme
gezileri, çal taylar vb

2009-2013 300.000 1.200.000 1.000.000 2.500.000

- Dan manl k 2009-2013 60.000 700.000 240.000 1.000.000

- Tercüme 2009-2013 60.000 60.000

- Di er 2009-2013 120.000 320.000 160.000 600.000

Toplam 164.480.000 7.220.000 2.960.000 174.660.000

(10) Söz konusu miktar yeni hizmet binalar  in aat  için gerekli olup ancak hangi kaynaktan sa lanaca  net de ildir. Yeni hizmet binalar n in aat n yap  e er kamu özel ortakl  ile sa lan rsa bu miktarda bir
ulusal bütçe kayna na gerek olmayacakt r.



384

Tablo 28.2.3.5 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl (Ulusal Kanser

Enstitüsü))
l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Bina-donan m 2009-2013 765.579,55 1.531.159,09 2.296.738,64

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

Enstitü personeli 2009–2013 1.020.772,73 1.020.772,73

- E itim

Enstitü personel e itimi 2009-2013 153.115,91 153.115,91 306.231,82

- Dan manl k

Mevzuat uyumu konusunda dan manl k hizmeti
al nmas

2009–2013 25.519,32 10.207,73 35.727,05

- Tercüme

Mevzuat çevirisi 2009- 2013 51.038,64 51.038,64

- Di er

Kurumsal veri taban n olu turulmas 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)
htiyaçlar (Sa k Bakanl (Bula  Hastal klar)) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2008-2009 1.485.775 4.457.325 (11) 5.943.100

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

2008-2009 600.000 (11) 600.000
- E itim

2009-2012 128.000 1.152.000 (12) 1.280.000

2008-2009 450.000 (11) 450.000
- Dan manl k

2009-2012 278.200 2.503.800 (12) 2.782.000

- Tercüme

- Di er

Dokümantasyon, yay n, k rtasiye 2009-2012 43.800 394.200 (12) 438.000

Toplam 1.935.775 9.557.325 11.493.100

(11) Kat m Öncesi Mali Yard  2005 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Bula  Hastal klar n Epidemiyolojik Sürveyans  ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi – 2 - TR 05.03.13” konulu proje
kapsam nda finanse edilmektedir.
(12) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde önerilen “Bula  Hastal klar n Sürveyans  ve Kontrolü - TR 08.02.16”  konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Öncelik 28.3 Tüketici mevzuat n yorumlanmas ndaki tutarl n sa lanmas  için, e itim arac  da dahil ederek, mahkemelerin
kapasitesinin güçlendirilmesi, tüketicinin korunmas na ili kin kurallar n etkin bir biçimde uygulanmas n sa lanmas  ve ilgili tüketici
örgütlerinin de kat yla yüksek düzeyli bir koruman n sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 28.3.2
No htiyaçlar l

(Sanayi ve Ticaret Bakanl )

1 Tüketici mahkemeleri, tüketici sorunlar  hakem heyetleri ve tüketici derneklerinin de dâhil olaca  tüketici portal n kurulmas 2008-2009

2 Hakem heyeti üyelerinin e itimi 2008-2009
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 28.3.3 (Avro)
htiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Tüketici portal n kurulmas 2008-2009 297.000 297.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

Hakem heyeti üyelerinin e itimi 2008-2009 35.000 35.000

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Toplam 332.000 332.000
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Öncelik 28.4 Ruh sa  alan nda, kurumsalla maya alternatif olarak toplumsal tabanl  hizmetler olu turulmas  ve ruh sa  bak
için yeterli miktarda mali kayna n tahsis edilmesinin sa lanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 28.4.2
No htiyaçlar l

(Sa k Bakanl )

1 Kurumsalla maya alternatif olarak toplum temelli ruh sa  hizmetlerinin geli tirilmesi 2010-2011

2 2006 tarihli Ruh Sa  Politika Belgesi paralelinde “Ruh Sa  Eylem Plan ” yay mlanmas 2008-2009

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 28.4.3 (Avro)
htiyaçlar (Sa k Bakanl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m 2010-2011 250.000 750.000 1.000.000

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel 2010-2011 1.200.000 1.200.000

- E itim

- Dan manl k

- Tercüme

- Di er

Komisyon toplant lar , Bas  materyal haz rlanmas 2008-2009 8.000 72.000 80.000

Toplam 1.458.000 822.000 2.280.000
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FASIL 29 GÜMRÜK B RL

Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kurallar  olmak üzere, serbest bölgeler mevzuat n AB müktesebat  ile
uyumlu hale getirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 29.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

4458 say  Gümrük
Kanununun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanun (1)

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili inin
artt lmas , ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullan m
izninin verilmesinde gümrük idaresinin yetkilendirilmesi,
cezay  gerektirir fiillerin tereddüde meydan vermeyecek
ekilde tan mlanmas , emniyet ve güvenlik önlemleri ile

“yetkilendirilmi  yükümlü” düzenlemelerinin
uyumla lmas , gümrük kontrollerinin, esas itibariyle
risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi suretiyle ve
bilgisayar veri i leme tekniklerini kullanan risk analizi
esas al narak yap lmas ; Müste arl n risk yönetimi
çerçevesini olu turmas  ve risk kriterleri ile öncelikli
kontrol alanlar  belirlemesi, Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen e ya için özet beyan n e ya gelmeden önce belli
süre zarf nda verilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesinden
götürülen e ya için gümrük bölgesini terk etmeden önce
gümrük beyannamesi ya da beyanname verilmesinin
gerekmedi i durumda özet beyan verilmesi,
beyannamelerde düzeltme yap lmas n kolayla lmas ,
serbest bölgelerin s rlar n ve giri  ç  noktalar n
belirlenmesi hususunda gümrük mevzuat nda bulunan
bo lu un giderilmesi

Gümrük
Müste arl

2008, III. Çeyrek

(1) “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi”, “Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve
sahtecilik ba ta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam ettirilmesi”  ve “Öncelik 29.4 Çift
kullan ml  mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n tamamlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 29.1.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

2 2913/92 ve 2454/93 say
Tüzükler

Serbest bölgeler mevzuat n
de tirilmesi

 Ticaret
Müste arl
Gümrük
Müste arl

Tam üyelik
perspektifi

çerçevesinde
kar lacakt r

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve sahtecilik ba ta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi
teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam ettirilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 29.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

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

4458 say  Gümrük
Kanununun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanun (2)

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili inin
artt lmas , ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullan m
izninin verilmesinde gümrük idaresinin yetkilendirilmesi,
cezay  gerektirir fiillerin tereddüde meydan vermeyecek
ekilde tan mlanmas , emniyet ve güvenlik önlemleri ile

“yetkilendirilmi  yükümlü” düzenlemelerinin
uyumla lmas , gümrük kontrollerinin, esas itibariyle
risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi suretiyle ve
bilgisayar veri i leme tekniklerini kullanan risk analizi
esas al narak yap lmas ; Müste arl n risk yönetimi
çerçevesini olu turmas  ve risk kriterleri ile öncelikli
kontrol alanlar  belirlemesi, Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen e ya için özet beyan n e ya gelmeden önce belli
süre zarf nda verilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesinden
götürülen e ya için gümrük bölgesini terk etmeden önce
gümrük beyannamesi ya da beyanname verilmesinin
gerekmedi i durumda özet beyan verilmesi,
beyannamelerde düzeltme yap lmas n kolayla lmas ,
serbest bölgelerin s rlar n ve giri  ç  noktalar n
belirlenmesi hususunda gümrük mevzuat nda bulunan
bo lu un giderilmesi

Gümrük
Müste arl

2008, III. Çeyrek

(2) “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi”, “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük
kontrolleri ve vergi denetimi kurallar  olmak üzere, serbest bölgeler mevzuat n AB müktesebat  ile uyumlu hale getirilmesi” ve “Öncelik 29.4 Çift kullan ml  mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan
mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n tamamlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 29.2.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

2 Gümrük Müste arl n
Te kilat ve Görevleri
Hakk nda 485 say
KHK’n n De tirilerek
Kabulü Hakk nda Kanun

Gümrük Müste arl n idari kapasitesinin
güçlendirilmesi, böylece gümrük hizmetlerinde etkinlik ve
verimlili in art lmas

Gümrük
Müste arl

2008, III. Çeyrek

3 1383/2003, 2454/93 ve
1891/2004 say  Tüzükler

Gümrük Yönetmeli inin
De tirilmesine li kin
Yönetmelik (3)

Gümrük faaliyetlerinde etkinli in ve verimlili inin
artt lmas

Gümrük
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

4 2658/87 say  Tüzük Mevcut B LGE siteminin
TARIC sistemine uyumunun
sa lanmas  için gerekli
düzenlemelerin yap lmas

AB Mevzuat na Uyum Gümrük
Müste arl

 Ticaret
Müste arl

2011 sonras

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 29.2.2
No htiyaçlar l

(Gümrük Müste arl )

1 Fikri Mülkiyet Haklar n korunmas na yönelik gümrük uygulamalar n merkezile tirilmesi ve gümrük idarelerince eri im sa lanabilecek bir
bilgisayar veri taban n olu turulmas

2008

2 Risk analizine yönelik merkezi bir birimin kurulmas 2008

3 Sonradan kontrole yönelik yeniden yap lanma (4) 2009

4 Bölgesel risk birimleri kurulmas  (5) 2010-2013

5 Gümrük idaresinin insan kaynaklar  kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik personel istihdam (6) 2008

(3) “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi” ve “Öncelik 29.4 Çift kullan ml
mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n tamamlanmas ” alt nda da yer almaktad r.
(4) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(5) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 Y  Program na çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
(6) Bütçe kontenjanlar  çerçevesinde personel al  yap lacakt r.
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3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Tablo 29.2.3 (Avro)
htiyaçlar (Gümrük Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

I-Yat m

Gümrük Bilgi Teknolojileri sistemi projesi (Entegre
Tarife Yönetimi Sistemi ve Yeni Bilgisayarl  Transit
Sisteminin alt yap n kurulmas  kapsam nda ekipman
temini) (7)

2008-2009 650.000 2.600.000 3.250.000

Gümrük muhafaza alt yap n geli tirilmesi
kapsam nda araç takip sistemi ve di er sistemlerin
temini (7)

2008-2009 875.000 2.625.000 3.500.000

Gümrük muhafaza alt yap n geli tirilmesi
kapsam nda tren kargo tarama sistemi al nmas (8)

2008-2009 969.285 2.907.854 3.877.139

stanbul’da bölgesel gümrük laboratuar binas n in a
edilmesi

2008-2009 5.965.000 5.965.000

stanbul ‘da bölgesel gümrük laboratuar n modern
analiz cihazlar  ve ekipmanla donat lmas (9)

2008-2009 1.175.000 3.525.000 4.700.000

Gümrük muhafaza alt yap n geli tirilmesi
kapsam nda devriye botu, devriye arac  ve mobil tarama
sistemi temini (10)

2009-2010 3.700.000 11.100.000 14.800.000

Risk Merkezi biriminin güçlendirilmesi ve bölgesel risk
birimlerinin kurularak, bölgesel risk birimleri ile Risk
Merkezi aras nda koordinasyon ve veri al veri inin
geli tirilmesi, bölgesel risk birimlerinin etkinli inin
artt lmas  kapsam nda ekipman ve araç temini (10)

2010-2013 1.750.000 5.250.000 7.000.000

(7) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(8) Kat m Öncesi Mali Yard  2008 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-V - TR 08 02 20” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(9) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program na çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-IV- TR 07 02 03” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(10) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 Y  Program na çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 29.2.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Gümrük Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

II- Mevzuat n uyumu ve uygulanmas

- Personel

- E itim

2008 3.000.000 3.000.000

2009 3.000.000 3.000.000

2010 3.000.000 3.000.000

Gümrük personelinin yasad  ticaretin ve
sahtecili in engellenmesine dair bilgilerini art rmaya
yönelik e itimler

2011 3.000.000 3.000.000

Gümrük personelinin üpheli sevkiyatlar  tespit
konusundaki kapasitelerini art rmaya yönelik, AB
kaynaklar  (TAIEX gibi) destekli e itimler

2008 5.500 5.500

Gümrük personelinin sahte e yay  ay rt edebilme
kapasitelerini ve e yada yer alan ticari markalar gibi
hususlarda bilgilerini art rmaya yönelik e itimler

2008 31.500 31.500

Gümrük kimyagerlerinin gümrük s fland rmas na
ve AB laboratuar veritabanlar  kullanmalar na
yönelik e itimleri  (k sa süreli e le tirme) (11)

2008 250.000 250.000

Gümrük muhafaza personelinin deniz operasyonlar
konusunda e itimi (12)

2010-2013 40.000 360.000 400.000

Risk teknikleri konusunda risk analizi ile görevli
personelin e itimi (12)

2010-2013 140.000 1.260.000 1.400.000

(11) Kat m Öncesi Mali Yard  2007 Y  Program na çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-IV- TR 07 02 03” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
(12) Kat m Öncesi Mali Yard  2009 Y  Program na çerçevesinde önerilecek “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-VI” konulu proje kapsam nda finanse edilecektir.
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Tablo 29.2.3 (Devam ) (Avro)
htiyaçlar (Gümrük Müste arl ) l Ulusal bütçe AB kaynaklar Di er Toplam

- Dan manl k

Entegre Tarife Yönetimi Sistemi ve Yeni Bilgisayarl
Transit Sisteminin alt yap n kurulmas
kapsam nda dan manl k hizmeti al (13)

2008-2009 4.400.000 4.400.000

Entegre Tarife Yönetimi Sistemi ve Yeni Bilgisayarl
Transit Sisteminin uygulanmas  kapsam nda

le tirme projeleri (13)

2008-2009 2.000.000 2.000.000

Avrupa Birli i Kat m Öncesi Mali Yard m 2006
 programlamas  kapsam nda sonradan kontrole

yönelik yeniden yap lanmaya ve e itime dair
le tirme projesi (13)

2008-2009 2.000.000 2.000.000

- Tercüme

- Di er

Toplam 27.264.285 38.283.354 65.579.139

(13) Kat m Öncesi Mali Yard  2006 Y  Program  çerçevesinde yürütülen “Türk Gümrük daresinin Modernizasyonu-III - TR 06 03 07” konulu proje kapsam nda finanse edilmektedir.
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Öncelik 29.3 Türkiye’ye giri  yapan yolculara gümrüksüz ma azalarda sat lan Gümrük Birli i kapsam ndaki mallardaki vergi
muafiyetinin kald lmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 29.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 Gümrük Vergilerinden
Muafiyet ve stisna
Tan nacak Haller Hakk ndaki
2000/53 say  Bakanlar
Kurulu Karar ’nda de iklik
yapan Bakanlar Kurulu
Karar

2000/53 say  Bakanlar Kurulu Karar ’n n “Gümrük
Kap lar nda Bulunan Ma azalardan E ya thalat ”na dair
hükümlerinin AB müktesebat na uyumlu hale getirilmesi

Gümrük
Müste arl

2009-2011

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 29.4 Çift kullan ml  mallar ve teknolojilere, prokürsörlere ve taklit ve korsan mallara ili kin mevzuat n uyumla lmas n
tamamlanmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 29.4.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 2913/92, 2700/2000,
1383/2003 ve 648/2005
say  Konsey Tüzükleri

4458 say  Gümrük
Kanununun Baz
Maddelerinin
De tirilmesine li kin
Kanun (14)

Gümrük faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili inin
artt lmas , ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullan m
izninin verilmesinde gümrük idaresinin yetkilendirilmesi,
cezay  gerektirir fiillerin tereddüde meydan vermeyecek
ekilde tan mlanmas , emniyet ve güvenlik önlemleri ile

“yetkilendirilmi  yükümlü” düzenlemelerinin
uyumla lmas , gümrük kontrollerinin, esas itibariyle
risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi suretiyle ve
bilgisayar veri i leme tekniklerini kullanan risk analizi
esas al narak yap lmas ; Müste arl n risk yönetimi
çerçevesini olu turmas  ve risk kriterleri ile öncelikli
kontrol alanlar  belirlemesi, Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen e ya için özet beyan n e ya gelmeden önce belli
süre zarf nda verilmesi, Türkiye Gümrük Bölgesinden
götürülen e ya için gümrük bölgesini terk etmeden önce
gümrük beyannamesi ya da beyanname verilmesinin
gerekmedi i durumda özet beyan verilmesi,
beyannamelerde düzeltme yap lmas n kolayla lmas ,
serbest bölgelerin s rlar n ve giri  ç  noktalar n
belirlenmesi hususunda gümrük mevzuat nda bulunan
bo lu un giderilmesi

Gümrük
Müste arl

2008, III. Çeyrek

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

Gümrük Yönetmeli inin
De tirilmesine li kin
Yönetmelik (15)

Gümrük faaliyetlerinde etkinli in ve verimlili inin
artt lmas

Gümrük
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

(14) “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi”, “Öncelik 29.1 Özellikle gümrük
kontrolleri ve vergi denetimi kurallar  olmak üzere, serbest bölgeler mevzuat n AB müktesebat  ile uyumlu hale getirilmesi “ ve “Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve sahtecilik ba ta olmak üzere, gümrük idaresinin
uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam ettirilmesi” alt nda da yer almaktad r.
(15) “Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklar n uygulanmas  amac yla polis, gümrük ve yarg  aras ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumlar n kapasitelerinin geli tirilmesi” ve “Öncelik 29.2 Yasad  ticaret ve
sahtecilik ba ta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine ba lanmas na yönelik haz rl klar n devam ettirilmesi” alt nda da yer almaktad r.
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Tablo 29.4.1 (Devam )
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

3 1334/2000 say  Tüzük Çift Kullan ml
Malzemelerin hracat
Kontrollerine li kin Kanun

Çift kullan ml  malzemelerin ihracat kontrollerinde görev
alan kurum ve kurulu lar aras ndaki koordinasyonun
etkinle tirilmesi ve ülkemizin taraf oldu u, kitle imha
silahlar n yay lmas n önlenmesi amac yla çift
kullan ml  malzemelerin ihracat n kontrole tabi
tutulmas  öngören uluslararas  düzenlemeler
çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 Ticaret
Müste arl

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Tablo 29.4.2
No htiyaçlar l

(Gümrük Müste arl )

1 Fikri mülkiyet haklar n korunmas na yönelik gümrük uygulamalar n merkezile tirilmesi ve gümrük idarelerince eri im sa lanabilecek bir
bilgisayar veri taban n olu turulmas

2008

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu kurumsal yap lanma tedbirine ili kin finansman ihtiyac  Tablo 29.2.3’te verilmektedir.
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FASIL 30 DI LER

Öncelik 30.1 OECD’de ve Doha Kalk nma Gündemi ba lam nda Dünya Ticaret Örgütünde AB pozisyonu ile uyum sa lanmas

Türkiye, Uluslararas  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 s ras nda, a daki hususlar  belirten, “Konsey’in onay yla yap lm  olan
Ba kanl k Aç klamas ”na at f yapar:

“Müzakere Çerçeve Belgesi’nin, ilgili tüm uluslararas  örgütleri kapsayan 7. paragraf , bu uluslararas  örgütler ya da ülkelerin, ya da Avrupa Birli i Üye Devletlerin karar
verme özerkli ine ve haklar na halel getirecek ekilde yorumlanamaz”.

Doha Kalk nma Gündemi özelinde olmak üzere DTÖ platformunda AB pozisyonu ile uyum sa lanmas , an lan uluslararas  platformdaki AB pozisyonunun taraf zca aynen
kabul edilmesi anlam na gelmemelidir. Aksine, taraflar aras ndaki hukuki metinlerde de zikredildi i üzere özellikle yüksek hassasiyeti ve önceli i haiz alanlar ba lam nda,
Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 7. paragraf nda belirtildi i gibi, AB pozisyonuna a amal  olarak yak nla ma sa lanmas  öngörülmektedir.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 30.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 84/568/AET ve 98/29/AT
say  Direktifler

3332 say  Bankalar Kanunu
de ikli i

Türkiye hracat Kredi Bankas  A. .’nin kurulu , amaç ve
faaliyet esaslar  düzenleyen kanun.

Türkiye hracat
Kredi Bankas  A. .

2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 30.2 Genelle tirilmi  tercihler sistemine (GTS) ili kin Topluluk rejimine uyumun tamamlanmas

Türkiye’nin ürün kapsam  bak ndan tam üyeli e kadar 1/95 say  Ortakl k Konseyi Karar ndan kaynaklanan yükümlülü ü sadece Gümrük Birli i kapsam ndaki sanayi
ürünleri olup, bu çerçevede AB’nin GTS rejimine sonuçlar  itibar yla 2008 y thalat Rejimi Karar  ve 2008/19 say thalat Tebli i ile uyum sa lanm r. Bu Karar ve tebli
ilgili AB Direktifleri do rultusunda düzenli olarak güncelle tirilmektedir. Tar m ve AKÇT ürünleri için ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sa lanacak ve üyelikle
birlikte uygulamaya ba lanacakt r.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 30.3 Üçüncü ülkelerle henüz tamamlanmam  olan serbest ticaret anla malar n (STA) müktesebata uygun olarak
tamamlanmas  yönünde çabalar n sürdürülmesi

Türkiye, AB’nin akdetti i STAlar  üstlenmek konusunda, baz  üçüncü ülkelerin Türkiye ile müzakerelere ba lama konusunda isteksiz davranmalar  sebebiyle s nt lar
ya amaktad r. Bu sebeple, ilgili KOB önceli i do rultusunda, “AB müktesebat  çerçevesinde STAlar n üstlenilmesi”ne ili kin çabalara devam edilmesine ra men, STA
müzakerelerine ba lanmas  ve müzakerelerin tamamlanmas  sadece Türkiye’nin çabalar na de il, ayn  zamanda ilgili üçüncü ülkelerin olumlu yakla na ba
bulunmaktad r. Ayr ca, bu konudaki t kan kl n a lmas  ba lam nda AB’nin ilgili üçüncü ülkeler nezdinde giri imde bulunmas na ve güçlü bir irade ortaya koymas na
ihtiyaç duyulmaktad r.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 30.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yay m tarihi

1 AB’nin üçüncü ülkelerle
imzalad  STA’lar
- AB-Karada stikrar ve
Ortakl k Anla mas  ( OA)
- AB- ili Ortakl k
Anla mas  (OA)
- AB-Ürdün OA
- AB-Lübnan OA
- AB-Faroe Adalar  STA
- AB-S rbistan OA (1)

- AB- Meksika Ekonomik
Ortakl k, Politik
Koordinasyon ve birli i
Anla mas
- AB Cezayir Ortakl k
Anla mas
- AB – GAC Ticaret ve
Kalk nma birli i
Anla mas

Üçüncü Ülkelerle Akdedilen
Serbest Ticaret
Anla malar na li kin Uygun
Bulma Kanunlar

AB’nin tercihli ticaret rejimlerinin üstlenilmesi
yükümlülü ü çerçevesinde, Toplulu un Serbest Ticaret
Anla mas  akdetti i ülkelerle benzer nitelikli anla malar
akdedilmesi.

 Ticaret
Müste arl

2009 ve sonras
(2)

(1) Anla ma, imzalanm  ancak yürürlü e girmemi tir.
(2) Türkiye’nin ilgili ülkeler ile STA akdedilmesine yönelik yürüttü ü müzakerelerin seyrine ba  olarak gerçekle ecektir.
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2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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FASIL 31 DI  GÜVENL K VE SAVUNMA POL KALARI

Türkiye, Uluslararas  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 s ras nda, a daki hususlar  belirten, “Konsey’in onay yla yap lm  olan
Ba kanl k Aç klamas na at f yapar:

“Müzakere Çerçeve Belgesi’nin, ilgili tüm uluslararas  örgütleri kapsayan 7. paragraf , bu uluslararas  örgütler ya da ülkelerin, ya da Avrupa Birli i Üye Devletlerinin karar
verme özerkli ine ve haklar na halel getirecek ekilde yorumlanamaz”.

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Bu fas l ile ilgili tarama raporu henüz al nmad ndan bu a amada herhangi bir mevzuat uyumu çal mas  öngörülmemi tir. Ancak “Uluslararas  Ceza Divan  Statüsü”ne taraf
olunmas  dahil olmak üzere bu fas l kapsam na giren konularda gerekli çal malar sürdürülmektedir.

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu fas l alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu fas l alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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FASIL 32 MAL  KONTROL

Öncelik 32.1 Güncellenmi  bir kamu iç mali kontrol politika belgesinin (PIFC) ve bundan has l olan kamu iç mali kontrol mevzuat n
kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 32.1.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi

1 1605/2002 say  Tüzük Kamu ç Mali Kontrolü
Politika Belgesi Hakk nda
Bakanlar Kurulu Karar

Kamu iç mali kontrolü alan nda mevcut durum analizi ile
gelecekte yap lmas  planlanan çal malar n belirlenmesi

Maliye Bakanl 2008, III. Çeyrek

2 1605/2002 say  Tüzük 5018 say  Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanununda De iklik
Yap lmas  Hakk nda Kanun

Kamu iç denetim sistemini geli tirmek ve koordine etmek
amac yla Merkezi Uyumla rma Biriminin yeniden
yap land lmas

Maliye Bakanl 2008, III. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.
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Öncelik 32.2 Say tay’ n i leyi inin Uluslararas  Yüksek Denetleme Kurumlar  Örgütü (INTOSAI) standartlar  ve ilkeleri ile uyumlu
olmas n sa lanmas  için, beklemekte olan mevzuat n kabul edilmesi

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 32.2.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi

1 4253/88, 2988/95, 2064/97
ve 1267/1999 say
Tüzükler

Say tay Kanunu (1) Anayasa ve 5018 say  Kanuna uyum sa lanarak hesap
verebilir ve saydam bir kamu mali yönetim sistemi
olu umuna d  denetimin katk n sa lanmas

Say tay Ba kanl 2009

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir.

(1) “Öncelik 23.1 Yarg n verimlili i, etkinli i ve i levselli inin artt lmas ” alt nda da yer almaktad r.
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Öncelik 32.3 AB’nin mali ç karlar n korunmas  için ba ms z olarak çal acak bir anti-fraud (sahtecilik) mücadele koordinasyon
yap n olu turulmas

1 Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 32.3.1
No Yürürlükteki AB mevzuat Taslak Türk mevzuat Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi

1 AT Antla mas n 280.
Maddesi

Sahtecilikle Mücadele
yap n (Anti-Fraud Co-
ordination Structure-AFCOS)
olu turulmas na ili kin
mevzuat

Sahtecilik ile mücadele yapacak, AB’nin mali ç karlar n
korunmas  için kurumlar aras  bir network’ün
olu turulmas

Ba bakanl k Tefti
Kurulu

2008, IV. Çeyrek

2 Mevzuat n uyumu ve uygulanmas  için gerekli kurumsal yap lanma ihtiyaçlar  takvimi:

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir kurumsal yap lanma tedbiri öngörülmemektedir. Ancak AFCOS olu turulurken Avrupa Birli inin mali ç karlar n korunmas
için istenilen standard n yakalanmas  teminen baz  yeni düzenleme görevlendirmelerin mevcut yap  içerisinde olu turulmas  mümkündür.

3 Finansman ihtiyac  ve kaynaklar

Bu öncelik alt nda, bu a amada herhangi bir finansman ihtiyac  öngörülmemektedir. Ancak yeni düzenleme çerçevesinde e itim, altyap  (bilgi-i lem, yönetim kontrol üniteleri
vb) koordinasyonun, ar ivlemenin yap labilmesini temin amac yla finansmana ihtiyaç duyulabilir.




