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2011 İLERLEME RAPORU 
 
Bilindiği üzere Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye aday 
ülke statüsü verilmiştir. Türkiye ile katılım müzakereleri Ekim 2005’te 
başlamıştır. Türkiye ile o tarihteki AET arasında Ortaklık Anlaşması 
1963 yılında imzalanmış ve Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. Türkiye 
ve AB, 1995 yılında bir gümrük birliği oluşturmuşlardır.  
 
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili raporu 12 Ekim 
2011 tarihinde açıkladı. Söz konusu rapor, Türkiye hakkında Avrupa 
Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporlarının ondördüncüsü. 
İlerleme raporları 1998 yılından bu yana tüm aday ülkeler için 
hazırlanıyor ve AB genişleme stratejisi belgesi ile birlikte kamuoyuna 
açıklanıyor. Bu Rapor, Ekim 2010’dan Eylül 2011’e kadar olan dönemi 
kapsamaktadır. 
 
Aşağıda ilerleme raporunun Dış Ticaret ile ilgili fasılların sonuç kısımları 
yer almaktadır.  
 
Söz konusu rapor ile ilgili çalışmalara aşağıdaki web sayfalarından 
ulaşabilirsiniz: 
 
Avrupa Birliği Bakanlığı:  http://www.abgs.gov.tr/  
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu:  
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html?LanguageID=1  
 
İktisadi Kalkınma Vakfı:  http://www.ikv.org.tr/ 
 
Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı  
Bu fasılda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Mevzuat uyumunun ileri 
düzeyde olmasına ve kalite alt yapısının belirli bir seviyeye ulaşmış 

olmasına rağmen, ticaretin önündeki teknik engeller, Türkiye‟nin 

Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, malların 
serbest dolaşımına engel olmaktadır. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin 
yeni hukuki çerçeve henüz Türk mevzuatına aktarılmamıştır. Geçen yıl 
gelişme kaydedilmiş olsa da, piyasa gözetim sistemleri ve etkili şekilde 
uygulanmaları konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Karşılıklı tanıma 
ilkesi Türkiye’nin ticarete ilişkin mevzuatına aktarılmamıştır ve bu 
durum uygulamada ticari sorunlara neden olmaktadır. Yasadışı jenerik 
ilaç başvurularını onayladığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, 
veri münhasıriyeti ile ilgili bazı hükümlerde hukuki belirsizlik 
bulunmaktadır. Ayrıca, tıbbi ürünler konusunda, iyi üretim uygulamaları 
belgelerinin tanınmamasıyla ilgili ciddi gecikmelerden ve işbirliği içinde 
adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir ticari ortam getirecek başka bir 
çözümün bulunmamasından kaynaklanan sıkıntılar bulunmaktadır. 1/95 
sayılı Kararın tam olarak uygulanması gerekmektedir, bu da 
mevcudiyetini sürdüren ithalat ve ihracat lisansı uygulamalarının ve 
kullanılmış ürünlerin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılması anlamına 
gelmektedir. 
 
 
 

 
Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı 
İşçilerin serbest dolaşımı alanında çok az ilerleme kaydedilmiştir. Bu 
alandaki AB müktesebatını uygulamaya yönelik hazırlıklar erken 
aşamadadır. 
 
 
Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 
Medya şirketlerinde yabancı sermaye payının artırılması ve yabancı 

sermaye piyasası araçlarının Türkiye‟de ihracına ilişkin esneklik 

sağlanması ile sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Ödeme sistemlerinin yanı sıra, sermaye 
hareketleri ve ödemeler konusunda AB müktesebatına uyum henüz 
tamamlanmamıştır. Hâlâ çeşitli engellerin bulunduğu, yabancıların 
taşınmaz edinmesi bakımından kademeli bir serbestleşme sağlanması 
yönünde ilerleme kaydedilmemiştir. AB kaynaklı doğrudan yatırımlar 
üzerindeki kısıtlamalar da dâhil olmak üzere, bir dizi sektörde sermaye 
hareketleri üzerindeki kısıtlamalar devam etmektedir. Kara paranın 
aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda uygulama 
kapasitesinin önemli ölçüde geliştirilmesi gerekmektedir. Terörizmin 
finansmanının önlenmesine ilişkin yasal çerçeve henüz 
tamamlanmamıştır ve bu alandaki AB müktesebatına uyum sağlanması 
yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 
 
Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları 
Türkiye, bu fasılda ilerleme kaydetmiştir. Türkiye, özellikle gelecekte 
uygulanacak Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı kapsamındaki teknik 
görüşmeleri kolaylaştırmış ve müzakerelerde ileri bir aşamaya 
ulaşmıştır. Bununla birlikte, tamamlayıcı nitelikteki öncelikli projeler ve 
güvenilir taşımacılık verileriyle desteklenen bir ağ perspektifine ulaşmak 
için daha fazla çaba gösterilmelidir. Enerji ağlarına ilişkin olarak bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 
 
Fasıl 29: Gümrük Birliği 

Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği, Türkiye‟nin bu alanda yüksek 

bir uyum seviyesine ulaşmasını sağlamıştır. Ancak, vergi muafiyeti ve 
serbest bölgelere ilişkin kuralların AB müktesebatıyla daha fazla 

uyumlaştırılması gerekmektedir. Türkiye‟nin ayrıca Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı‟nın sorumluluğunda bulunan gözetim ve tarife kotalarına 

ilişkin mevzuatını uyumlaştırması gerekmektedir. AB’de serbest 
dolaşımda olan ürünleri ithal edenlerden gümrükleme öncesinde 
herhangi bir formatta menşe bilgisi talep edilmesi gümrük birliği ile 
uyumlu değildir. Yasal ticaretin kolaylaştırılması amacıyla, fiziksel 
kontrollerin sayısını azaltmak suretiyle, risk esaslı kontrollerin ve 
basitleştirilmiş usullerin geliştirilmesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet 
hakları gümrüklerde hâlâ etkili biçimde uygulanmamakta ve taklit 
mallarla gerektiği şekilde mücadele edilmemektedir. 
 
Fasıl 30: Dış İlişkiler 
Türkiye esas itibarıyla gümrük birliği sayesinde, ortak ticaret politikası 
alanında yüksek bir uyum seviyesine ulaşmıştır. Genelleştirilmiş 
tercihler sistemi ve çift kullanımlı malların kontrolü gibi konularda bazı 
uyumsuzluklar mevcudiyetini sürdürmektedir. 


