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Bu değişimi günlük hayatımızda hissetmeye başladık.

Avrupa Birliği üyelik süreci, toplumsal hayatın tüm 
alanlarında önemli bir değişimi beraberinde getiriyor.



AB’ye Uyum Sürecinde 
Hayatımızda Neler Değişti?



Türkiye, bir aday ülke olarak 
AB’nin aday ülkeleri için olan mali 
enstrümanlarından faydalanıyor. 
Bu, Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA) olarak adlandırılıyor. 2007-
2012 yılları için Türkiye en fazla 
yardım alan aday ülke. 

Türkiye AB’ye aday bir ülke olarak, Topluluk 
Program ve Ajanslarına katılıyor.



Hayatboyu Öğrenme Programı
(2007-2013)

6,90 Milyar Avro

AB ülkelerinde ve aday ülkelerde 
değişim ve işbirliği faaliyetlerinin 
desteklenerek eğitim ve öğretim 
kalitesinin yükseltilmesi.

Toplam bütçe

Amaç

kalitesinin yükseltilmesi.

Program sona erinceye kadar 3 
milyon öğrencinin 
programlardan faydalanması 
hedefleniyor.

Hedef



Hayatboyu Öğrenme Programı ile neler oluyor?

Amaç: 
� Okul eğitiminde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim) kaliteyi 
artırmak;
�Avrupa kültürleri, dilleri ve değerleri hakkında bilgi ve anlayış 
oluşturmak; 
�Her yaşta bireylerin öğrenme sürecine katılmasına olanak tanımak

Desteklenen Faaliyetler:
� Pedagojik yöntemler ve materyaller geliştirilmesi;
� İyi uygulamaların yaygınlaştırılması;
� Yabancı dil öğreniminin teşvik edilmesi; 
� Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması;
� Hizmet içi eğitim, öğrenci ve öğretmen değişimi, okul ortaklıkları 
vb. faaliyetlerin desteklenmesi.



AB Jean Monnet Burs Programı

�Avrupa Birliği tarafından aday ülkelerde daha fazla AB uzmanı 
yetiştirmek amacıyla AB üye ülkelerinde, AB müktesebatına 
ilişkin konularda yapılan yüksek lisans eğitimi için karşılıksız 
verilen bir burstur. 

Türkiye’de 1989 yılından beri uygulanan program ile bugüne �Türkiye’de 1989 yılından beri uygulanan program ile bugüne 
kadar toplam 1200 Türk öğrenci burs alarak bir AB ülkesinde 
yüksek lisans yapmıştır. 



AB uyum süreci ülkemizde 
temel hakların  gelişmesini

sağlıyor:

�Temel hak ve özgürlüklerin 
sınırları genişledi (idam 

cezasının kaldırılması, 
işkenceye sıfır tolerans işkenceye sıfır tolerans 

politikası, bilgi edinme yasası);

�Evlilik yaşı 18 oldu; 

�Yasalara göre evlilik birliğinin 
yönetiminde ve temsilinde 

eşlere eşit söz hakkı tanınıyor.



� AB’ye uyum sürecinde 2003 yılında çıkarılan yeni İş 
Kanunu ile 12 hafta olan ücretli doğum izni 16 haftaya 
çıkarıldı. İstek halinde ek olarak 6 ay ücretsiz izin 
alınabiliyor;

� Hamile, yeni doğum yapmış ve emzikli kadın 
çalışanların işyerindeki sağlığının korunmasına yönelik çalışanların işyerindeki sağlığının korunmasına yönelik 
düzenlemeler geliştirildi;

� Hamile kadınlar gece çalışmaya zorlanamıyor.



AB uyum süreci çocukların 
daha fazla korunmasını
sağlıyor:

� Oyuncaklar ve 14 yaşından 
küçük çocukların oynaması için 
tasarlanan tüm ürünlere ilişkin 
özel düzenlemeler bulunuyor;

�15 yaşın altında ve zorunlu 
eğitim dönemindeki çocukların 
çalışması yasaklanıyor;

�Aile içi şiddet 
cezalandırılıyor.



� Türkiye’nin uyguladığı 
ekonomik program ve AB 
katılım sürecinde kaydettiği 
ilerlemelerin olumlu 
yansımalarından birisi de 
doğrudan yabancı yatırımlarda
görüldü.

� 2003 yılında 1,8 milyar $ olan � 2003 yılında 1,8 milyar $ olan 
doğrudan yatırım girişleri, 2006 
yılında 19,9 milyar $’a, 2007 
yılında ise 21,9 milyar $’a, 
2008’de 19,5 milyar $’a yükseldi. 

� En yüksek yatırım AB ülkeleri 
kaynaklı.



Tüketicinin ve sağlığının korunmasında 
önemli ilerlemeler kaydedildi.

�Tüketiciler “ayıplı malları” 30 gün içerisinde satıcıya 
bildirerek ürünün parasını geri alma, ürünün 

değiştirilmesi, üzerindeki kusur oranında indirim talep 
etme, ücretsiz onarım isteme haklarından birini seçebilir.

�Sanayi ürünlerinde 2 yıl zorunlu garanti süresi içerisinde �Sanayi ürünlerinde 2 yıl zorunlu garanti süresi içerisinde 
arızalanma halinde tamir ücretsiz. 

�Tamir süresi en fazla 30 gün olabilir. Ürün bu süre 
içerisinde tamir edilemediği takdirde, üretici veya ithalatçı 

benzer bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmeli.



�Kapıdan satışlarda 7 gün içerisinde iade hakkı bulunuyor.

�Perakende satışta olan tüm mallarda fiyat etiketleri 
üzerinde;

� üretim yeri
�ayırıcı özellik
� tüm vergiler dahil satış fiyatı yer almalı.� tüm vergiler dahil satış fiyatı yer almalı.

�İndirimli satışlarda mal ve hizmetin indirimden önceki 
fiyatının geçerli fiyatla birlikte gösterilmesi zorunlu.



� Tüketiciyi yanıltıcı etiket, reklam, sunum, şekil, görünüm, 
paket yasak;
� Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket 
bulundurulması zorunlu. Etikette belirtilmesi gerekenler:

- gıda maddesinin adı, 
- içindekiler, 
- net miktarı,
- üretici ve paketleyici firmanın adı,
- net miktarı,
- üretici ve paketleyici firmanın adı,
- tescilli markası, adresi ve üretildiği yer, 
- son tüketim tarihi,
- alerjiye yol açabilecek maddeler,
- saklama koşulları vb.



� Sebze ve meyve dışında açıkta gıda satışı 
yasak. 

� Semt pazarlarında peynir ya da tavuk 
gibi ürünler taşınabilir buzdolabı içinde ve 
etiket bilgisiyle satılabiliyor.

� Hayvanlarda büyüme amaçlı hormon � Hayvanlarda büyüme amaçlı hormon 
kullanılması yasak.



Enerji

� Binalara enerji sertifikası 
verilmeye başlandı. 

� Elektrikli ev aletlerinin, beyaz 
eşyaların üzerine “A” sınıfı, enerji eşyaların üzerine “A” sınıfı, enerji 
tasarruflu logosu konmaya 
başlandı. 

�Enerji tasarrufu konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları. 



AB Üyeliği ile Birlikte 
Hayatımızda Neler Değişecek?



Temel Haklar

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda 
AB vatandaşı olacak.

AB vatandaşları aşağıdaki haklara sahip:

� Üye ülkelerin toprakları üzerinde serbestçe � Üye ülkelerin toprakları üzerinde serbestçe 
dolaşma ve ikamet etme;
� İkamet ettikleri üye ülkenin vatandaşları ile 
aynı koşullarda yerel seçimlerde ve AP 
seçimlerinde seçme ve seçilme;
� Üçüncü ülkelerde diplomatik ve konsolosluk 
yetkilerinin korunmasından yararlanma;
� Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme. 



Български
Čeština 
Dansk 

Deutsch 
Eesti 

Elinika 
English 
Español 
Français 
Gaeilge 
Italiano 

Latviesu valoda 
Lietuviu kalba 

Türkçe AB’nin resmi dilleri arasında yer alacak.

� AB’nin resmi evrakları ve internet sitesi 
Türkçe’ye çevrilecek;

� AB kurumlarına başvurular Türkçe yapılıp, Lietuviu kalba 
Magyar 

Malti 
Nederlands 

Polski 
Português 

Română 
Slovenčina 

Slovenščina 
Suomi 

Svenska 
Türkçe

� AB kurumlarına başvurular Türkçe yapılıp, 
yanıtlar Türkçe alınabilecek. 



�Demokrasi ve hukukun üstünlüğü (kamu 
yönetimi reformu, güvenlik güçlerinin sivil 
denetimi, yargı reformu, yolsuzlukla 
mücadele);

�İnsan hakları ve azınlıkların korunması 
(ifade, basın, örgütlenme, toplantı düzenleme, 
�İnsan hakları ve azınlıkların korunması 
(ifade, basın, örgütlenme, toplantı düzenleme, 
din özgürlüğü);

�Kadın  ve çocuk hakları;



AB vatandaşlığının sağladığı temel haklardan biri 
herhangi bir üye ülke vatandaşının bir başka üye ülkede 
serbestçe çalışabilmesidir.

� İşçiler
Konunun sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkisi 
ve üye ülkelerin duyarlılığı nedeniyle bazı üye ülkeler 
tarafından yeni üye ülkelerden işgücünün serbest 
dolaşımına ilişkin bir geçiş dönemi öngörülebilir. dolaşımına ilişkin bir geçiş dönemi öngörülebilir. 
(Romanya ve Bulgaristan’a 2014 yılına kadar kısıtlamalar 2+3+2 )

� Serbest meslek sahipleri
(doktorlar, hemşireler, öğretmenler, diş hekimleri vb.) 
Kural olarak diploma denkliği ve mesleki niteliklerin 
karşılıklı tanınmasını takiben AB sınırları içinde 
çalışabilirler.



� Serbest dolaşım gerçekleştiğinde AB ülkelerinde çalışan Türk 
işçileri çalıştıkları ülke vatandaşları ile her alanda eşit muamele 
görecek (ücret, izinler, çalışma süreleri, mesleki  eğitim, sigorta, 
emeklilik, sağlık, işe alım, işten çıkarma gibi  alanlarda emeklilik, sağlık, işe alım, işten çıkarma gibi  alanlarda 
milliyete dayalı her türlü ayrım yasak).  

� AB’de serbest dolaşım hakkı kazanan Türk işçilerin aile 
bireyleri de (eş, 21 yaşın altındaki çocuklar, bakmakla yükümlü 
oldukları 21 yaşın üstündeki çocuklar ve ebeveynler) başka bir 
üye ülke topraklarına yerleşebilecek, o ülkede çalışma hakkına 
sahip olacak.



Çalışan Hakları

�İşe yeni başlayanlar dahil tüm çalışanlar en az 4 hafta yıllık 
izin hakkına sahip olacak. Hizmet süresi ayrımı olmaksızın 
(halihazırda 1-5 yıl 14 gün; 5-15 yıl 20 gün; 15 yıl üstü 26 gün)   

� Çalışan anne babalar yeni doğan veya evlat edinilen bebeğe � Çalışan anne babalar yeni doğan veya evlat edinilen bebeğe 
bakmak için çocuk 8 yaşına gelene kadar üçer ay süreyle 
ebeveyn izni alma hakkına sahip olacak.  

� Ayrıca hastalık ya da kaza durumlarında “acil ailevi durum” 
izni kullanabilecek.



Eğitim

Türk vatandaşları AB ülkelerinde o ülkelerin 
vatandaşlarıyla eşit koşullarda eğitim görme 
hakkına sahip olacak. 

� Paralı eğitim söz konusu ise eşit miktarda harç 
ödeyecek.

� Mali desteler ve burs imkanları ile sağlık 
sigortasından yararlanabilecek.



Çevre

Türk vatandaşları daha temiz ve çevre 
sorunlarına daha duyarlı bir ülkede 
yaşayacak.

� Havanın, içme ve kullanma suyunun kalitesi 
düzenli ve kapsamlı analizlerle denetlenecek.

� Yerleşim bölgelerinde kentsel atık su 
toplama ve arıtma sistemleri oluşturulacak.

�Yüzme sularının (deniz, göl, akarsu) 
temizliği denetlenecek. Yüzme suyuna yapılan 
testlerin neticesinde ‘yeterlilik’ aşamasına 
gelemeyen sularda yüzülmemesi için önlem 
alınacak.



� Kirleten öder ilkesi geçerli olacak. Yani çevreye 
zarar veren bireyler ve kuruluşlar verdikleri 
zararın masraflarını karşılayacak, ayrıca zarar 
görenlere tazminat ödeyecek;

� Eko-etiket uygulaması (gönüllü bir uygulama � Eko-etiket uygulaması (gönüllü bir uygulama 
olmasına rağmen giderek daha yaygın 
kullanılıyor) çevre dostu ürünlerin kullanımı 
teşvik edilecek.



Enerji

�Daha az enerji tüketen beyaz eşyaların 
üretimi ve kullanımı artacak;

�Enerji arz güvenliği artacak;

�Nükleer enerjide AB standartları gelecek;

�Yenilenebilir enerji alanında AB fonlarından 
faydanılabilinecek;

� Alternatif enerjilerin kullanımı artacak;

� Büyük altyapı projelerine AB mali 
kaynakları aktarılabilecek.



Ulaşım

�Yolcu ve yük taşıyan araçlara belirli hız 
seviyelerini aşmalarını engellemek üzere 
hız sınırlandırma aletleri takılacak;

� Böylece servis araçları, kamyon, tır 
gibi yolcu ve yük taşıyan araçların sebep 
olduğu kazalar azalacak;

�Yol güvenliği ve yolcu hakları öncelik 
olacak;

�Yeni yol güvenliği teknolojileri 
geliştirilecek;

�Karayollarında navlun taşımacılığın 
yükü azaltılacak. 



Gıda Güvenliği ve Hayvancılık

�Yem ve gıdaların üretiminden tüketimine kadar tüm 
aşamalarında, karşılanması gereken yüksek gıda güvenliği, 
hayvan sağlığı ve bitki sağlığı standartlarıyla “tarladan sofraya 
gıda güvenliği” sağlanacak;gıda güvenliği” sağlanacak;

� İnsan sağlığına zararlı veya tüketime elverişli olmayan gıda 
ürünleri ve hayvan yemleri piyasaya sürülemeyecek: 



�Gıda işletmeleri ürünleri kimden aldıklarının ve kime 
sattıklarının kaydını tutacaklar;

�Kasaptan aldığımız etin ait olduğu hayvanın nerede 
doğduğunu, nerede büyüdüğünü, kesim yerini, işlem 
gördüğü yerleri bileceğiz;gördüğü yerleri bileceğiz;

�Böylece herhangi bir gıda güvenliği sorunu ortaya 
çıktığında, risk taşıyan ürünün kaynağı ve ulaştığı 
işletmeler tespit edilip ürünün piyasadan çekilmesi gibi 
tedbirler çok kısa bir süre içinde alınabilecek.



�Standartları yerine getirmeyen işletmeler kapanacak;

�Uyum için belirli bir geçiş süresi alınsa dahi bu 
ürünleri sadece iç piyasaya sürebilecekler;

�Ürünlerin standartlara uygun olmadığı paket �Ürünlerin standartlara uygun olmadığı paket 
üzerinde belirtilecek.



Avrupa Birliği’ne adaylık 
süreci hayatımızda çok şeyi 
değiştirdi. 

Tam üyelik ile birlikte daha da Tam üyelik ile birlikte daha da 
çok şey değişecek, yaşam 
standardımız sayısız alanda 
iyileşecek.



ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI

Teşekkürler.

www.ikv.org.tr


