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vurgulayan Komisyon, demokrasi, 
insan hakları ve hukuk alanında AB 
normlarından uzaklaşıldığını ve 
bu durumun iş yapma ve yatırım 
ortamını da olumsuz etkilediğini 
ifade etti. 

Türkiye’de olağanüstü hal kap-
samında işten el çektirilen, tutuk-
lananların sayısı, kapatılan medya 
kuruluşları, el koyulan şirketler 
gibi kapsamlı önlemler, AB tara-
fından endişe ile karşılanırken, son 
olarak Cumhuriyet Gazetesi’ne yö-
nelik operasyon düzenlenmesi ve 
yazarların tutuklanması ile HDP 
Eşbaşkanları da dahil bazı millet-
vekillerinin tutuklanması AB’nin 
tepkisine yol açtı. 

Bu tepki, AP tarafından alınan 
Türkiye’nin AB üyelik müzakere-
lerinin geçici olarak dondurulması 
kararı ile ifade edilmiş oldu. Türki-
ye’nin AB’nin desteğine her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç duyduğu 
ve 3 farklı örgüte karşı mücadele 
ettiği bir dönemde bu karar derin 
bir düş kırıklığına yol açtı ve AB ile 
ilişkilerin masaya yatırılmasına ne-
den oldu. Nitekim, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AB’ye meydan okuyarak, 
AB’nin verdiği sözleri tutmadığını, 
yıl sonuna kadar vize ve mülteci 
işbirliği konularında bir gelişme 
olmazsa AB ile ilişkilerin devamı 
konusunda halka gidebileceğini 
ve artık AB kapısından daha fazla 
beklemeyeceğini belirtti. 

Bu gerginlik, Türkiye’nin AB 
üyelik hedefinden vazgeçip geç-
meyeceği, müzakere sürecinin 
geleceğinin ne olacağı, vizelerin 
kaldırılması sürecinde ilerleme 

İKV ’den

Dergimizin bu sayısın-
da hem AB-Türkiye 
ilişkileri, hem de kü-
resel düzen açısından 
oldukça fırtınalı geliş-

melere tanıklık ettik. 
Türkiye-AB ilişkilerinde her yıl 

gündemi meşgul eden en önemli 
belgelerden biri olan Avrupa Komis-
yonu’nun 2016 yılı İlerleme Raporu 
yayımlandı. Türkiye’de özellikle si-
yasi gelişmeler, hukukun üstünlüğü, 
kamu hizmetlerinde insan kaynak-
ları ve iş ortamı konusunda eleşti-
rel olan raporda, altı alanda geriye 
gidiş olduğu belirtildi. Türkiye’nin, 
15 Temmuz darbe girişimini ber-
taraf etmesini ve 3 milyon mülte-
ciye ev sahipliği yapmasını takdirle 

,
den
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İKV ’den

sağlanıp sağlanmayacağı konularında 
soru işaretlerinin çoğalmasına ve iliş-
kileri tekrar rayına sokacak bir B planı 
arayışlarına yol açtı. Üyelik hedefi saklı 
kalmak kaydıyla, iki taraf arasındaki 
güven ve iletişim eksikliği sorunlarına 
da çare olacak yeni bir işbirliği ortamı 
yaratılması için somut bir proje olan 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sü-
reci bu kapsamda daha da kritik hale 
geldi. Brexit sonrası AB’de popülist söy-
lemin öne çıkması, Avusturya’nın mü-
zakereleri askıya alma çağrısı, İtalya’da 
referandum sonrasında yaşanan kriz 
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gibi gelişmelerin yaşandığı AB’de, 2017 
yılında Fransa ve Almanya’da seçim-
lerin olması da Türkiye ile ilişkilerde 
iddialı bir adımın atılmasını engelliyor. 

Geçtiğimiz dönemde yaşanan diğer 
kritik gelişmeler arasında AB-Kana-
da Anlaşması’nın imzalanması, Mara-
keş’teki BM’nin 21’nci Taraflar Konfe-
ransı (COP 22), Kıbrıs’ta devam eden 
müzakereler yanında, ABD Başkanlık 
seçimlerinden Donald Trump’ın zafer-
le çıkması yer aldı. ABD gibi küresel 
sistemin kilit aktörü olan bir ülkede, 
sistemi eleştiren, TPP ve TTIP gibi ti-
caret anlaşmalarına karşı çıkan, NA-
TO’yu eleştiren, Müslüman ve azın-
lıklara karşı nefret söylemi kullanan 
ve uluslararası politikaya bir iş adamı 
mantığı ile yaklaşan bir kişinin Başkan 
olarak seçilmesi küresel belirsizlik ve 
karmaşa ortamının daha da şiddetlen-
mesine yol açtı. Trump ile ABD içe mi 
kapanacak, uluslararası yükümlülük-
lerini askıya mı alacak, müttefiklerini 
yalnız bırakıp Rusya ile işbirliğine mi 
girecek gibi soruların ortaya çıkması 
ile küresel sistemin geleceğine ilişkin 
endişeler yaygınlık kazandı. Trump 
gibi gerçekleri çarpıtan, uluslararası 
ilişkiler konusunda bilgisi son derece 
sınırlı olan bir liderin seçilmesi, özellik-
le Avrupa’da popülist liderlerin daha da 
cüretlenmesine yol açtı ve liberalizmin 
gerileyişini daha da hızlandırdı. 

Dergimizin bu sayısında, bu kar-
maşık, değişken ve gergin uluslararası 
ortama ve Türkiye ve AB ilişkilerin-
deki gerilimli döneme ışık tutacağını 
umduğumuz bölümlere ve yazılara yer 
verdik. İKV ve İKV AB Bilgi Merkezi 
faaliyetlerine yer verdiğimiz bölümleri, 
AB ve Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel 
gelişmeler izliyor. Görüş Özel’de İKV 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 9 
Kasım’da yayımlanan Avrupa Komis-
yonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’nu 
ele alıyor ve 19 rapor sonunda hala 
üyeliğin uzağında olduğumuzu ortaya 
koyuyor. Yine aynı bölümde İKV Uzma-
nı Ahmet Ceran ilerleme raporunu iyi 

yönetişim ve hukukun üstünlüğü ilke-
leri açısından incelerken, İKV Kıdemli 
Uzmanı Yeliz Şahin Türkiye raporu ile 
birlikte yayımlanan diğer raporları ve 
2016 genişleme paketini ele alıyor. 

Görüş bölümünde, Türkiye’nin DTÖ 
Nezdinde Daimi Temsilciliği’ni yap-
mış olan, halen TEPAV Ticaret Çalış-
maları Merkezi Direktörü olan Emekli 
Büyükelçi Bozkurt Aran, ABD’de 
Trump’ın Başkan olarak seçilmesinin, 
uluslararası ticaret sistemi üzerindeki 
etkilerini engin tecrübe ve birikimi ile 
ele alıyor.  

Dosya bölümünde, İKV Genel sekre-
teri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve İKV Uzmanı 
Ahmet Ceran 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında başlayan ve Türkiye’nin 
AB üyeliği perspektifini de yakından 
ilgilendiren idam cezası tartışmalarına 
değiniyor ve idam cezasının geri getiril-
mesinin sakıncalarını inceliyor. 

Ekonomi Masası bölümünde, İKV 
Kıdemli Uzmanı Sema Çapanoğlu, AB 
ekonomisinde büyüme trendini masaya 
yatırıyor ve küresel sistemdeki geliş-
meler ile bağlantısını vurguluyor. 

STA Bilgi ve Kapasite Merkezi’nden 
bölümünde, İKV Araştırma Müdürü 
Çisel İleri, AB ve Kanada arasında im-
zalanan CETA’yı inceliyor ve Valonların 
hışmından son anda kurtularak imzala-
nan anlaşmanın önemini vurguluyor.

Küresel Gündem’de, İKV Uzman 
Yardımcısı Emre Ataç, Türkiye-İran iliş-
kilerinin değişen çerçevesi ve işbirliği 
imkanlarını değerlendiriyor. E-Gün-
dem’de ise İKV Uzmanı Ahmet Ceran, 
AB’nin internet erişimi alanındaki 3 
çılgın projesini gün yüzüne çıkartıyor. 

Enerji Ajandası bölümünde, İKV 
Araştırma Müdürü Çisel İleri, Türk 
Akımı Projesi’nin damgasını vurduğu 
23’üncü Dünya Enerji Kongresi’ni mer-
cek altına alıyor. Ekoloji Penceresi’nde 
ise İKV Uzmanı İlge Kıvılcım, Paris An-
laşması’nın uygulanması konusunun 
ele alındığı ve yeni kuralların nasıl uy-
gulanacağının tartışıldığı COP 22 gün-
demini ele alıyor. İKV Uzmanı Kıvılcım 

aynı zamanda İş Dünyasının AB Pers-
pektifi bölümünde de iklim değişikliği 
ile mücadelenin en etkin araçlarından 
biri olan finansman konusunu irdeliyor. 

Her sayıda, AB ve küresel sahnenin 
önemli oyuncularına yer verilen Profil 
bölümünde BM Genel Sekreterliği’ni 
Ban Ki-Moon’dan devralacak olan Por-
tekiz eski Başbakanı Antonio Guter-
res’in yaşam ve kariyer öyküsü, İKV 
Kıdemli Uzmanı Yeliz Şahin tarafından 
ele alınıyor. 

Güncel Hukuk’ta, Dr. Ozan Turhan, 
AB entegrasyonunun temel konuların-
dan olan AB vatandaşlığı hakkında içti-
hadı etkileyen Rottman kararını enine 
boyuna masaya yatırıyor. 

Son olarak, İKV Brüksel Temsilcimiz 
Haluk Nuray yine dünya denen tiyatro 
sahnesine Brüksel’den bakıyor ve po-
pülist liderlerin birbiri ardına sökün 
ettiği siyaset arenasında aklımıza takı-
lan soruları yorumluyor.

Her zaman olduğu gibi geniş bir 
perspektiften olaylara pencere arala-
yan dergimizin, değerli okuyucularımı-
za keyifli deneyimler yaşatacağı inancı 
ile iyi okumalar diliyoruz. ■
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rak, her iki konudaki Avrupa Komisyonu 
çalışmaları ve görüşleri aktarıldı.

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES 
Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya, 
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
İtalya, Kosova, Sırbistan ve Türkiye 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda 
EUROCHAMBRES tarafından kurulan 
EUROCHAMBRES AB Genişleme ve 
Komşuluk Politikası Komitesi’nin Baş-
kanlığını yürütüyor. ■

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, EUROCHAMBRES AB Ge-
nişleme ve Komşuluk Politikası 

Komitesi’ne başkanlık etti.
Brüksel’de TOBB hizmet binasında 

gerçekleştirilen EUROCHAMBRES AB 
Genişleme ve Komşuluk Politikası Ko-
mitesi’nde AB Genişleme ve Komşuluk 
Politikası stratejisi, uygulamalar ile göç 
konusunda Avrupa’da yaşanan son ge-
lişmeler ele alındı. Toplantıya, Avrupa 
Komisyonu tarafından katılım sağlana-

Hisarcıklıoğlu Eurochambres 
AB Genişleme ve Komşuluk 
Politikası Komitesi’ne 
Başkanlık Etti
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Hisarcıklıoğlu, Brüksel’de KOBİ ve 
Girişimcilik Konularında Konuştu

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES 
Başkan Vekili M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, TOBB-EUROCHAMBRES 

işbirliğinde Brüksel’de gerçekleştirilen 
“Batı Balkanlar ve Türkiye’de KOBİ Giri-
şimciliğinin Geliştirilmesi” konulu kon-
feransın açılışında yaptığı konuşmada, 
KOBİ’lerin ülkelerdeki refah ve huzur 
ortamının yerleşmesindeki önemini 
vurguladı. 

Türkiye’den ve EUROCHAMBRES 
üyesi ülkelerden iş dünyası temsilcile-
rinin katılımıyla TOBB Brüksel ofisinde 
gerçekleşen toplantıda, “AB Genişleme-
si: KOBİ Rekabetçiliği için Fırsatlar” ko-
nusu iki ayrı panel halinde ele alındı. İş 
dünyası temsilcileri ile AB kurumlarının 
temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini 
paylaştı. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, giri-
şimciliğin, KOBİ’lerin ülkelerdeki refah 
ve huzur ortamının yerleşmesindeki 
önemini vurgularken, aynı zamanda 
doğrudan yabancı yatırımlar açısından 

iş yapma ortamının önemine değindi.
Hisarcıklıoğlu,  göçmenlerin yaratıcı 

iş fikirlerini ortaya çıkarma ve uygu-
lamadaki başarılarının altını çizerken, 
Almanya’daki Türk girişimcilerin başarı 
örneklerine dikkat çekti.   

Konferansta AB Slovakya Dönem 
Başkanlığı, Avrupa Komisyonuna ila-
veten, TOBB, Sırbistan, Kosova ve Ar-
navutluk Odalar Birliklerinin KOBİ ve 
girişimcilik konularındaki çalışmaları 
hakkında sunumlar yapıldı. ■ 

Avrupa İş Dünyası, Avrupa Parlamentosu 
Genel Kurulu’nda Taleplerini AB Kurumlarına İletti

EUROCHAMBRES tarafından 
iki yılda bir düzenlenen Avru-

pa Şirketler Meclisi toplantısında 
söz alan TOBB Başkanı ve EURO-
CHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyo-
nu’nun Türkiye’yi AB ticaret politi-
kasına daha iyi entegre etmek için 
neler yapacağını sordu. Etkinliğe, 
Türkiye’den TOBB organizasyo-
nunda 10 işletme katıldı.

“Ticaret”, “Tek Pazar”, Sürdü-
rülebilirlik” ve “Beceriler” ana 
başlıkları çerçevesinde gerçek-
leşen Avrupa Şirketler Meclisi 

etkinliğinin açılışında, Avrupa 
Parlamentosu Başkan Yardım-
cısı Antonio Tajani, Avrupa Ko-
misyonu Başkan Yardımcısı Jirki 
Katainen yaklaşık 800 şirkete 
hitap etti.

 Ayrıca, TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Salih Zeki Murzioğ-
lu ve Hakan Ülken de oturumlar 
esnasında söz alarak Avrupa 
Tek Pazarının işleyişi ve mes-
leki eğitim konusunda, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Ko-
misyonu temsilcilerine sorular 
yöneltti. ■
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu makamında 

kabul etti. Türkiye-AB gündemine ilişkin yaşa-
nan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, 
İKV’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyet-
leri de ele alındı. ■

TOBB Başkanı ve Balkan Odalar Bir-
liği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bükreş’te dü-
zenlenen Balkan Odalar Birliği Genel 
Kurulu’na katıldı.

Balkan Odalar Birliği üyesi 10 ülke-
nin katılımıyla gerçekleştirilen genel 
kurul sonrası Hisarcıklıoğlu, Romanya 
Odalar Birliği Başkanı Mihai Daraban’a 
ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, genel 
kurul sonrasında Bükreş Türk Şehitli-
ği’ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu daha son-
ra Türk İşadamları Derneği merkezinde 
Türk işadamları ile bir araya geldi. ■

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bükreş’te 
ABC Genel Kurulu’na Katıldı 

Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Genel Kurulu’na İştirak Etti
TOBB Başkanı ve EUROCHAMB-

RES Başkan Vekili M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Brüksel’de gerçekleştirilen 
Genel Kurul toplantısına katıldı.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Ko-
mite İşverenler Grubu Başkanı Ja-

cek Krawczyk’in açılış konuşması ile 
başlayan Genel Kurul oturumunda, 
girişimcilik konusundaki gelişmeler, 
göç, iç pazarın güçlendirilmesi, ser-
best ticaret anlaşmalarının güncel 
durumu ve Avrupa ekonomisi üzerin-

deki etkileri ele alındı. TOBB Başkanı 
ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili 
Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul kapsa-
mında Avrupa’nın önde gelen ekono-
milerinin iş dünyası temsilcileriyle de 
temaslarda bulundu. ■

Hisarcıklıoğlu, İKV 
Başkanı Zeytinoğlu 
İle Görüştü 
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Türkiye-AB KİK: “Çare Müzakereleri Askıya 
Almak Değil, Daha Fazla Müzakeredir”

Türkiye-AB KİK’i (Karma İstişare 
Komitesi) oluşturan; Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 

(HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfe-
derasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Es-
naf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-
İŞ), Türkiye KAMU-SEN, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Avrupa 
Parlamentosu kararına ilişkin ortak 
açıklama yaptı.

Ortak metinde şu ifadelere yer 
verildi:

 “Avrupa Parlamentosunun “Türki-
ye ile katılım müzakerelerinin geçici 

olarak dondurulması” kararından derin 
bir üzüntü duyuyoruz.  Böylesi önemli 
bir kararın, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi üyesi olan işçi, memur ve işve-
ren sendika konfederasyonları, meslek 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluş-
ları dahil sosyal taraflarla hiç istişare 
edilmeden alınabilmiş olmasından da 
ayrıca üzüntülüyüz.

AP’nin bu kararı, objektif temeller-
den yoksun olup, Türkiye’deki geliş-
meleri tek taraflı bir bakış açısıyla ele 
almaktadır. Ayrıca, parlamentoların do-
ğal misyonuna da aykırıdır. Parlamen-
tolar müzakere yeridir. Parlamentolar 
diyalog yeridir.

Bununla birlikte, AP’nin bu kararı-
nı sembolik ve siyasi bir mesaj olarak 

önemini yadsımıyoruz. AB üyesi ülke-
lerdeki kamuoylarının konuya bakışını 
yansıtması açısından da endişe veri-
ci buluyoruz. Bu noktada, özellikle 15 
Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain 
darbe girişiminin Türkiye’de yol açtığı 
toplumsal travmayı ve sonrasında ya-
şananları daha sistematik bir şekilde 
AB’deki muhataplarımıza daha iyi an-
latabilmeliyiz.

AP’nin bu kararının, Türkiye-AB 
ilişkilerine zarar vermemesi gerekir. 
Bunun için AP’nin müzakereleri askıya 
alması çağrısının aksine, Türkiye-AB 
ilişkilerinde popülist olmayan stratejik 
ve uzun vadeli bir yaklaşımla konuşma 
kanallarının çeşitlendirilmesini istiyor 
ve daha fazla müzakere diyoruz”. ■
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AB Bakanlığınca, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer Çelik’in 
himayelerinde Brüksel’de dü-

zenlenen sivil toplum toplantılarına İKV 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 
ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem 
Nas katıldı. 29 Kasım tarihinde düzen-
lenen sivil toplum toplantıları 3 farklı 
grup ile yapıldı. İlk olarak Türkiye ve 
AB’den basın mensupları bir çalışma 
kahvaltısında bir araya geldi. İkinci ola-
rak, Türkiye ve AB’den akademisyenler 
ve düşünce kuruluşu temsilcileri bir 
çalışma yemeğinde buluştu. Son olarak 
ise, Türkiye ve AB’den iş dünyası temsil-
cileri  akşam yemeğinde bir araya gele-
rek görüş alışverişinde bulundu. Her üç 
toplantının açılışını da AB Bakanı Ömer 
Çelik yaptı. AB Bakanı’nın konuşmasını 
takiben moderatör yönetiminde Türki-
ye ve AB’den gelen katılımcılar Türki-
ye ve AB ilişkilerinin güncel durumu, 
ilişkilerin ve müzakere sürecinin ivme 
kazanması için atılabilecek adımlar, AB 
ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ko-
nularını görüştü. 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Tür-

İKV, AB Bakanlığı’nca Düzenlenen 
Sivil Toplum Toplantılarına Katılarak Bilgi Verdi

İKV 25’inci Kalite Kongresi’ne Katıldı 

Türkiye Kalite Derneği’nin (Kal-
Der) her yıl organize ettiği 

Kalite Kongresi, İstanbul Hilton 
Konvansiyon ve Sergi Merkezi’nde 
15-16 Kasım 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. İKV ve Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu’nun da katıldğı kongreye, 

başta Türkiye Cumhuriyeti 11’inci 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ol-
mak üzere, çeşitli sektörlerden 
katılımcılar iştirak etti. Pek çok 
farklı konuya ilişkin oturumların 
gerçekleştiği kongrede, yerli ve 
yabancı konuşmacılar sunumlar 
gerçekleştirdi. ■

kiye ve AB’den iş dünyası temsilcilerinin 
yer aldığı toplantıya katıldı ve müzake-
re sürecinin ivme kazanmasının Tür-
kiye’de reform sürecini tetikleyeceği 
ve bütünleşmenin iki taraf için de bir 
kazan-kazan olacağını belirtti. Zeyti-
noğlu, Gümrük Birliği’nin güncellenme 
ve modernizasyon sürecinin 2017’de 
başlamasının beklendiğini de vurguladı 
ve bu sürecin özellikle iş dünyası açısın-
dan büyük önem taşıdığını, Türkiye’nin 
orta gelir tuzağından çıkışı için gerekli 
momentumu yaratabileceğini ifade etti. 
Zeytinoğlu, gümrük birliğinin işleyişin-
de aksaklık yaratan ve avantajların azal-
masına yol açan sorunlara da değindi ve 
Türkiye’nin AB’nin imzaladığı STA’ların 
dışında kalmasının yol açtığı sorunlar, 
vize engelinin devam etmesi ve kamyon 
taşımacılığına getirilen kotalar sorunla-
rını masaya yatırdı.

İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk 
Kabaalioğlu akademisyenler ve düşünce 
kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çalışma 
yemeğinin moderatörlüğünü gerçekleş-
tirdi. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem 
Nas’ın da katıldığı çalışma yemeğinde 
Türkiye’de çeşitli üniversitelerden ge-

len ve AB konusunda uzmanlaşmış olan 
akademisyenler ile AB ülkelerinde ve 
özellikle Brüksel’deki düşünce kuruluş-
larının ve üniversitelerin temsilcileri bir 
araya gelerek, Türkiye ve AB ilişkilerin-
deki tıkanıklığın ve sorunların aşılma-
sı için neler yapılabileceğini ele aldılar. 
Özellikle üyelik perspektifinin devamı ve 
iki taraf arasında işbirliği olanaklarının 
değerlendirilmesi konuları üzerinde du-
ruldu ve Türkiye’nin AB üyelik hedefinin 
siyasi ve ekonomik reformlar için itici bir 
güç olduğunun altı çizildi. ■
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“Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi 
Ülke Ekonomisinde Çığır Açacak”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2017 
yılında başlaması beklenen Gümrük 
Birliği güncelleme müzakerelerine 

ilişkin olarak iş dünyasının beklentileri-
ni ortaya koyarken, üzerinde durulması 
gereken önemli noktalara işaret etti. 

Zeytinoğlu, Türk sanayisinin rekabet 
gücünü büyük ölçüde artıran ve dün-
ya piyasalarına açılmasına vesile olan 
Gümrük Birliği kararı imzalandığında, 
AB’ye tam üyeliğin 5 yıl içinde gerçek-
leşeceğinin düşünüldüğünü hatırlattı. 
Zeytinoğlu, “Aradan geçen 20 yıl için-
de üyelik sağlanamadı. Bu durum da 
Gümrük Birliği’nde ortak karar alma ve 
uzlaşmazlıkları çözme prosedürlerinin 
yetersizliğinin sorun haline gelmesine 
yol açtı” dedi.

Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam 
etti: “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
ve genişletilmesi sürecinin 2017 başın-
da başlamasını bekliyoruz. Bu süreçte 
hizmet ve tarım sektörlerini ve kamu 
alımlarını içerecek daha kapsamlı bir 
yeni nesil ticaret anlaşmasının yapıl-
ması söz konusu. Bu sürecin Türk eko-
nomisine olumlu katkısının olacağını ve 
gayri safi hasılayı önemli ölçüde artıra-
cağını düşünüyoruz. Gümrük Birliği’nin 
hizmet sektörlerini ve tarım ürünleri-
ni kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
Türkiye’nin toplam ticaretini artıracağı 
gibi, daha etkin ve verimli bir tarımsal 
dönüşüm gerçekleştirmesi ve hizmet 
sektörlerinde rekabet edebilirliğini ge-
liştirilmesi açısından da büyük fayda 
sağlayacak.”

“Zeytinoğlu: Gümrük Birliği’nin 
Eksiklikleri Giderilmeli”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Gümrük 
Birliği’nin güncellenme sürecinde, Tür-
kiye’nin karar alma süreçlerine katıl-
ması ve uzlaşmazlıkların çözümü me-

kanizmalarının oluşturulması gereğini 
vurguladı ve var olan haliyle Gümrük 
Birliği’nin işleyişindeki sorunlara dikkat 
çekti:

“Türkiye’nin AB iç pazarına erişi-
mini derinleştirecek olan bu süreçte 
AB’nin ortak ticaret politikası, serbest 
dolaşım kuralları, üretim standartları, 
ortak tarım politikası gibi birçok AB 
politikasının uygulayıcısı konumuna 
geleceğiz. Bu durumu ‘üyelik dışında 
herşey’ olarak tanımlayabiliriz. AB po-
litikalarından doğrudan etkilenirken bu 
politikaların karar alma sürecinde yer 
almamamız kabul edilemez.  En azından 
ortak ticaret politikasının belirlenme 
sürecinde Türkiye’nin yer alması, ilgili 
komitelere katılması gerekir.”

Zeytinoğlu Gümrük Birliği’nin tam 
anlamıyla etkin işleyişine sekte vuran 
sorunlara da değindi ve bu sorunla-
rın çözümünün önümüzdeki süreçte 
önemli bir kazanım olacağını belirtti. 
Zeytinoğlu özellikle kamyon kotaları, 
AB STA’larına Türkiye’nin dahil olması, 

gümrüklerin durumu gibi konuların 
üzerinde durdu:

“Gümrük Birliği’nin yeni alanlara ge-
nişletilmesi Türkiye-AB ticaretinin ve 
yatırım ilişkilerinin gelişmesi potansi-
yelini barındırıyor. Bunun yanında şu 
andaki haliyle dahi Gümrük Birliği’nin 
etkin işlemeyen yanları var. Bu sorunları 
aşmalıyız ki tam olarak işleyen ve büyü-
me potansiyeli barındıran bir Gümrük 
Birliği ortaya çıksın. Şu andaki haliyle, 
Türkiye’de üretilen sanayi mallarının 
AB ülkelerine taşınmasında kamyon 
kotaları, karayolu geçişlerinde istenen 
ekstra ücretler, gümrüklerdeki işlemlerin 
yavaş olması gibi sorunlar mevcut. Vizele-
rin hâlâ kalkmamış olması başlıbaşına bir 
mesele. İş insanlarının fuar, iş toplantısı 
vs için AB’ye seyahatlerinde engel oluş-
turuyor. AB’nin imzaladığı serbest ticaret 
anlaşmalarının Türkiye için de eş zamanlı 
yürürlüğe girmemesi, Türkiye’nin müza-
kerelerde yer almaması gibi sorunların 
da bu süreçte ele alınacağını ve çözüme 
kavuşturulacağını umuyoruz.” ■
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ABD’dekine benzer şekilde eylül ayın-
da ülkemiz için de piyasaları manipüle 
edecek şekilde tartışmalı not indirim 
kararı almıştı. Ekonomik gerekçelere 
dayanmayan bu kararın siyasi oldu-
ğunu ilk duyduğumuzda söylemiştik. 
Ekonomimizin gördüğü zarar nedeniy-
le, yerinde bulduğumuz bu soruştur-
maya Türkiye de taraf olmalı,  uğradığı 
haksızlığı tescillemeli” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
notlarının ülkelerin gerçek itibarlarını 
yansıtmadığını belirten Zeytinoğlu, “Ar-
tık bütün dünyada  küresel yatırımcılar, 
itibar kaybettikleri birçok kez ortaya 
çıkmış olan bu kuruluşların notlarına 
bakmıyor.  Deneyimli yatırımcılar ilgi-
lendikleri şirketin ya da ülkenin mali 
göstergelerini kendileri araştırıyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin  ‘kredibilite’ notunu etki-
leyecek makroekonomik faktörleri de-
ğerlendiren Başkan Zeytinoğlu: “Cari 
denge, bütçe ve büyüme rakamlarımı-
za bakıldığında gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkeden iyi durumda oldu-
ğumuzu görüyoruz. Ortalama büyü-
me potansiyelimiz yüzde 4 civarında. 
Ekonomik reformlarımız hızla devam 
ediyor. Faiz ve enflasyon göstergeleri-
miz olumlu” şeklinde konuştu. ■

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu “Moody’s 

hakkında ABD’de yürütülen soruştur-
maya Türkiye’nin de ‘müdahil’ olma-
sını istedi.

Ayhan Zeytinoğlu, ABD Senatosu’nun 
2011 yılında açıkladığı raporda 2008 
krizi sürecindeki yanlış kararları nede-
niyle Moody’s ve S&P’nin ABD hane hal-
kının toplam servetinin 11 trilyon dolar 
erimesinde önemli katkıları olduğunu 
tespit ettiğini, ardından S&P’ye 1.5 mil-
yar dolar ceza verildiğini hatırlattı.

Senatonun raporunun ardından ABD 
Adalet Bakanlığı’nın Moody’s hakkında 
açtığı soruşturmanın bu yıl sonun-
da tamamlanacağına dikkat çeken ve 
bu kuruluşa da 2 milyar dolar ceza 
verilmesinin beklendiğini ifade eden 
Zeytinoğlu, 15 Temmuz darbe girişi-
minin ardından önce ‘olumlu’ sonra 
‘olumsuz’ kararlarla Türkiye ekonomi-
si hakkında farklı algılar yaratan Mo-
ody’s hakkında yürütülen soruşturma-
ya, ekonomisi zarar gören Türkiye’nin 
de bulunacak bir formülle taraf olması  
gerektiğini söyledi.  

Soruşturma sürecini yakından ta-
kip etmek gerektiğini vurgulayan İKV 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Moody’s, 

“Türkiye, ABD’nin Yürüttüğü Moody`s 
Soruşturmasında  Taraf  Olmalı”
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“İş Dünyası, AB İle İlişkilerin Geliştirilerek 
Devam Ettirilmesini Bekliyor”

Son günlerde AB ile ilişkilerde 
meydana gelen bazı gelişmeler 
üzerine İKV Başkanı Ayhan Zey-

tinoğlu açıklamalarda bulundu.
Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB ile ilişki-

lerinin önemine dikkat çekerek, siyasi, 
ekonomik ve güvenlikle ilgili sorunlar-
la karşı karşıya olan Türkiye için AB 
gibi güçlü bir ortak ve çıpanın gerekli 
olduğunu belirtti. İş dünyası açısından 
AB perspektifinin kritik olduğunu vur-
gulayan İKV Başkanı sözlerine şöyle 
devam etti:

“AB ile ilişkilerimizde gerilim son 
dönemde arttı. Bunda AB’nin darbe 
girişimi sonrasında Türkiye’nin du-
rumuna yeterince duyarlılık göster-
memesi ve destek vermemesinin rolü 
var. AB ile katılım müzakereleri 10 
yıldır devam ediyor ve Kıbrıs sorunu 
sebebiyle müzakere fasıllarının bloke 
edilmesi sürecin ilerlemesini engelle-
yerek, üyelik hedefinin inandırıcılığını 
kaybetmesine yol açtı. Ancak AB hede-
finden vazgeçmek Türkiye açısından 

kolaycılık olur.  Duygusal reflekslerle 
hareket etmek yerine soğukkanlı dav-
ranmalıyız.”

“Gümrük Birliği Türkiye’yi Orta 
Gelir Tuzağından Çıkarır”

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuya iş 
dünyasının yaklaşımını ortaya koya-
rak, Türkiye’nin orta gelir tuzağından 
çıkması için AB reformları ve Gümrük 
Birliğinin modernizasyonunun kritik 
bir rol oynayacağını belirtti:

“Bugüne kadar AB ile ilerleme kay-
dettiğimiz her aşama, Türkiye’nin kal-
kınma sürecine hız kazandırdı ve lig 
atlattırdı. 1996’da Gümrük Birliği sa-
nayimizin rekabet edebilirliği ve üret-
kenliği açısından yeni bir çığır açmıştı. 
Benzer şekilde Helsinki’de aday olarak 
ilan edilmemiz reformların kapısını 
açarken, 2004’te müzakerelerin açıl-
ması kararının alınması, Türkiye’ye 
yönelik yabancı yatırımların artmasına 
önayak olmuştu. Bugün de Türkiye’nin 
yapısal reformları hızlandıracak ve 

ekonomik büyümeyi tetikleyecek yeni 
bir ivmeye ihtiyacı var. İş dünyası ola-
rak bu ihtiyacı çok iyi hissediyoruz. AB 
ile katılım sürecinin terk edilmeme-
si, bilakis canlandırılması ve mutlaka 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu-
nun gerçekleştirilmesi iş dünyasının 
beklentisidir.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, yapılan ana-
lizlere göre Gümrük Birliği’nin güncel-
lenme ve modernizasyon sürecinin, 
Türkiye ekonomisinde yüzde 1,44 
oranında reel GSYİH artışıyla yaklaşık 
12 milyar avroluk gelir elde edileceği 
tahmin edildiği ve yaklaşık 10 yıllık 
bir süre içinde bu artışın yüzde 60’lara 
ulaşmasının beklendiği bilgisini verdi.

“AB Hedefi Türkiye Projesidir. 
Alternatifi Yoktur”

Zeytinoğlu sözlerine devam ederken, 
Türkiye için AB entegrasyonunun al-
ternatifi olmadığını belirtti:

“AB ile ilişkilerimizde problemler 
yaşıyoruz. Bu problemlerin yakın bir 
işbirliği ve diplomasi yoluyla çözüme 
kavuşturulacağını umuyoruz. AB he-
defi başından beri tüm hükümetler ta-
rafından benimsenmiş olan bir Türkiye 
projesidir.  Bugüne kadar ilişkiler inişli 
çıkışlı ilerlemiş ve bugünküne benze-
yen krizler yaşanmıştır. Ancak bu se-
ferki kriz çok daha ciddi boyutlardadır.  
İlk defa Türkiye’nin AB perspektifinin 
bitirilmesi konuşulmaktadır. Konuya 
her şeyden öteye Türkiye’nin stratejik 
hedefleri ve uluslararası konumu açı-
sından yaklaşılması gerekir. Elbette 
bu krizden çıkmak için AB’nin çaba 
göstermesi ve Türkiye’ye karşı tutarlı 
bir yaklaşım sergilemesi şarttır. Ancak 
Türkiye’nin de geri dönülemez bir yola 
girmemesi ve ilişkilerdeki sorunları 
çözmeye odaklanması büyük önem 
taşımaktadır.” ■
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model oluşturan AB, yaşadığımız ikili 
sorunlara ve AB’nin iç krizlerine rağmen 
önemini korumaktadır.”

“6 Alanda Gerilemeye ve Ekono-
mideki Kırılganlığa Dikkat Çekiliyor”

İKV Başkanı, rapordaki bazı önem-
li noktalara değindi ve bu konularda 
ilerleme sağlamanın Türkiye’de iç ba-
rış ve istikrar için de önemli olduğunu 
belirtti:

“Raporda 15 Temmuz darbe girişi-
minin demokratik kurumların işleyişine 
doğrudan bir saldırı olduğu not ediliyor 
ve temel haklar ile yargı bağımsızlığı 
üzerinde duruluyor. Türkiye’ye özel-
likle siyasi kriterler alanında önemli 
eleştiriler var. Geçmiş seneden farklı 
olarak ekonomik kriterlerde de geriye 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Avrupa 
Komisyonunun 19’uncu İlerleme Ra-
poru ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Zeytinoğlu, Türkiye’nin olağanüstü hal 
rejimi içinde olduğu bir dönemde yayın-
lanan raporun oldukça eleştirel olduğunu 
belirtti ve şunları söyledi:

“Rapor 1998 yılından beri hazırla-
nan 19’uncu raporu oluşturuyor. Tür-
kiye’nin katılım müzakerelerinin dura-
ğanlaşması nedeniyle ilerleme raporları 
uzunca bir süredir asıl amacı olması ge-
reken Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırma 
amacına hizmet etmiyor. Öte yandan AB 
çıpasına olan ihtiyacımız devam ediyor. 
İhracatımızın yüzde 44,5’ini yaptığımız, 
doğrudan yabancı yatırımların yüzde 
73’ünün kaynaklandığı ve hukuk siste-
mimiz, norm ve standartlar açısından 

“Türkiye için 
AB Süreci 
Önemini 
Koruyor, 

Ancak İlişkilerin 
Onarılmaya 

İhtiyacı Var”
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gidişten söz edilmiş, hukukun üstünlüğü 
ve ekonomi ilişkisi vurgulanmış ve eko-
nomideki belirsizliğin yatırım ortamını 
da olumsuz etkilediği ifade edilmiş. Ge-
çen seneki raporda 3 alanda geriye gidiş 
olduğu belirtilmişti, bu sene ise raporun 
14 yerinde geriye gidiş sözü geçiyor ve 
6 temel alanda “geriye gidiş” olduğu not 
ediliyor. Bu alanlar: 

Kamu hizmeti ve insan kaynakları 
yönetimi, yargının bağımsızlığı, ifade 
özgürlüğü, genel ekonomi ve iş ortamı, 
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, 
toplanma ve örgütlenme özgürlüğü.

Bunun yanında Türkiye’nin AB için 
kilit bir partner olduğu belirtiliyor ve 
18 Mart mülteci uzlaşısının uygulanma-
sındaki başarı ve bu sayede Türkiye’den 
Yunanistan’a yasadışı geçişlerin azal-
ması takdirle anılan diğer bir bölümü 
oluşturuyor. Raporun AB müktesebatına 
uyuma ilişkin bölümünde Türkiye’nin 
bu alanda sınırlı da olsa ilerlemeye de-
vam ettiği, özellikle şirketler hukuku, 
Trans-Avrupa ağları, bilim ve araştır-
ma ile malların serbest dolaşımı, fikri 
mülkiyet hukuku, mali hizmetler, giri-
şimcilik ve sanayi politikası, tüketici ve 
sağlığın korunması, Gümrük Birliği, dış 
ilişkiler ve mali kontrol alanlarında iyi 
durumda olduğu belirtiliyor. Bunun ya-
nında, kamu alımları, ulaştırma ve çevre 
gibi alanlarda Türkiye ve AB arasında 
önemli farklılıklar bulunduğu ifade edi-
liyor. Yargı ve temel haklarla ilgili 23. 
Fasılda son 1 yılda geriye gidiş olduğu 
belirtilirken, dolaşım ve göç konularını 
kapsayan adalet, özgürlük ve güvenlik 
alanı faslında AB ile mülteci işbirliğinin 
de etkisi ile iyi ilerleme olduğu belirti-
liyor. Rapor ayrıca açılması AB Konse-
yince, Kıbrıs meselesi nedeniyle engel-
lenen Gümrük Birliği ve dış ilişkiler gibi 
fasıllarda Türkiye’nin AB’ye hazırlıklı 
durumda olması müzakere sürecinin 
hızlandırılması halinde Türkiye’nin 
AB’ye uyumun çok daha hızlanacağını 
da ortaya koymakta.

Rapordaki eleştiri ve önerileri Tür-
kiye olarak, AB normlarına uyum süre-
cinde fırsata dönüştürmemiz gerekiyor.

“Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi 
Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından 
Çıkmasını Sağlayacak”

İKV Başkanı Zeytinoğlu raporda, 
gümrük birliğinin güncellenmesi süreci 
ile ilgili olarak müzakere çerçevesinin 
bu sene sonunda Konseye sunulacağı-
nın da belirtildiğini söyledi ve üyelik 
müzakerelerinin yanında, bu sürecin de 
Türkiye üzerinde dönüştürücü bir etki 
yapabileceğini ve orta gelir tuzağından 
çıkabilmek için gerekli ivmeyi yarataca-
ğını vurguladı. Zeytinoğlu, “Türkiye için 
AB kriterleri ve AB değerleri reformlar 
için çıpa olma özelliğini korumalı. AB 
öyle istediği için değil, halkımızın iyili-
ğine olduğu için böyle olması gerektiği-
ni söylüyoruz. Kopenhag kriterleri Türk 
halkının yaşam kalitesini yükseltecek 
ve Türkiye’nin her anlamda lig atla-
masını sağlayacak ipuçlarını içeriyor. 
Bu yüzden dikkate alınması gerekiyor. 
AB müzakere sürecinin yanında Güm-
rük Birliği’nin güncellenmesi süreci de 
Türkiye’nin AB iç pazarına dahil olarak 
sanayi, hizmetler ve tarım sektörle-
rini geliştirmesi, ticaretini artırarak 
küresel değer zincirlerinde üst sıralara 
yükselmesini ve milli gelirin artmasını 
sağlayacak. Yapılan araştırmalara göre, 
Gümrük Birliği’nin hizmetler, tarım ve 
kamu alımlarını da kapsayacak şekilde 
genişletilmesi Türkiye için yüzde 1,44 
oranında reel GSYİH artışına ve yakla-
şık 12 milyar avroluk gelir artışına yol 
açacak. Yani bugün konuştuğumuz orta 
gelir tuzağından kurtulmak ve 20.000 
dolarlık kişi başına düşen milli gelir 
seviyelerine yaklaşmak için AB çıpası 
şart” diye konuştu.

AB’nin üye devletlere getirdiği kaza-
nımlara da değinen Zeytinoğlu, üyelik 
hedefi saklı kalmak kaydıyla Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi ile Türkiye’nin 
AB İç Pazarına uyum sağlaması gereke-
ceğini  Türk üretici ve ticaret erbabının 
İç Pazarda faaliyette bulunabileceğini 
belirterek, “İspanya AB’ye üye olduğu 
tarihi izleyen ilk 20 yıl içinde kişi başına 
düşen milli gelirini AB ortalamasının 
yüzde 71’inden yüzde 90’ına çıkardı 

ve toplamda yüzde 64,6’lık bir GSYİH 
artışı elde etti. 2004 yılında AB üyesi 
olan Polonya ise, ilk on yılda GSYİH’sını 
yüzde 48,7 oranında büyüttü. Bu çar-
pıcı rakamlar kişi başına düşen 25.000 
avroluk geliri ile dünyanın en büyük ve 
en açık ekonomisi olmaya devam eden 
AB’nin Türkiye için de öncelikli hedef 
olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu 
bağlamda müzakerelerin hızlanması 
AB normlarına uyumu da hızlandıra-
cak. Bunun yanında, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi Türkiye’nin üye olmasa 
dahi AB iç pazarına erişimini sağlayacak 
ve bu Pazarın norm ve standartlarına 
uyumlu üretim ve ticaret yapan bir ülke 
olarak lig atlamasına vesile olacak” diye 
konuştu.

“Türkiye’nin içinden geçmekte 
olduğu zor dönemde AB perspekti-
finin sürdürülmesi daha da önemli ”

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu 
bu zor dönemde terörle mücadelesine 
AB’nin destek vermesinin önemine de-
ğinen Zeytinoğlu, sorunların çözümünde 
AB norm ve değerlerinin dikkate alın-
masının önemini vurguladı. Zeytinoğlu 
sözlerine şöyle devam etti:

 “Türkiye’nin gerek Suriye ve 
Irak’taki savaş gerekse terör tehdidi 
sebebiyle zor bir dönemden geçtiği 
bugünlerde AB ile ilişkileri her zaman-
kinden daha fazla önem taşıyor. AB’de 
bazı çevrelerin müzakere sürecinin 
askıya alınması çağrıları Türkiye’yi bu 
zor dönemde yalnız bırakmaya yöne-
lik. Bunun tam tersine asıl böyle zor 
günlerde Türkiye ve AB ilişkilerinin 
güçlendirilmesine ihtiyaç var. Avrupalı 
dostlarımız unutmamalı ki, Türkiye te-
rör, radikalizm, yasadışı göç gibi tehdit-
lerin AB’ye sirayet etmesini uyguladığı 
aktif politikalarla engelleyerek, Avru-
pa’nın güvenliği açısından kritik bir 
rol oynuyor. Bu bağlamda, müzakere 
sürecindeki tıkanıklığın aşılması, katı-
lım hedefinin teyit edilmesi ve karşılıklı 
işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi 
AB’nin Türkiye’deki gidişatı olumlu 
olarak etkilemesine yol açabilir.” ■
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alınması ile ilgili bir yetkisi bulunmamak-
tadır. Nitekim bu kararda da müzakerele-
rin dondurulması için Komisyon ve Üye 
Devletlere çağrıda bulunulmaktadır.

Müzakerelerin askıya alınması için 
Üye Devletlerin yüzde 55’i ve toplam AB 
nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden bir 
oy çoğunluğu ile karar alınması gerekir 
ki şu anda müzakerelerin dondurulması 
veya askıya alınması yönünde böyle bir 
çoğunluğun olmadığı açıkça gözlemlen-
mektedir.

AP’nin bu kararının sembolik ve siya-
si bir mesaj olarak önemi bulunduğu gibi, 
AB’deki kamuoylarının konuya bakışını 
yansıttığından endişe vericidir.

Bu kararı teklif eden parlamenterler 
şunu bilmelidir ki:

Türkiye’de kınadıkları uygulamaları 
iyi yönde değiştirmek, olağanüstü halin 
bir an önce bitmesi ve normalleşmenin 
sağlanması için gerekli koşulları oluştur-
mak için Türkiye ile süreci durdurmak 
değil bilakis süreci hızlandırmak daha 
akılcı ve daha etkili bir uygulama ola-
caktır.

Üç farklı terör örgütü ile mücadele 
eden ve sınırlarında şiddetli bir savaşın 
süregittiği Türkiye zor bir dönemden 
geçmektedir. Bu zor dönemde AB’nin 
desteği ve Türkiye’nin yanında olduğunu 
hissettirmesi büyük önem taşımaktadır. 
AB eğer Türkiye’deki gelişmeleri olumlu 
yönde etkileyip, AB değerlerini pekiştir-
mek istiyorsa, müzakereleri dondurmak 
yerine, katılım sürecini hızlandırmak ve 
Türkiye’yi AB’ye yaklaştırmak için gerekli 
adımları atmakla yükümlüdür.” ■

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avru-
pa Parlamentosunun aldığı Türkiye 
ile katılım müzakerelerinin geçici 

olarak dondurulması kararına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerinin önemine dikkat çeken 
İKV Başkanı Zeytinoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti:

“AB’nin yasama organı Avrupa Par-
lamentosunun tüm parti gruplarının 
desteklediği ve bugün aldığı bir kararla 
Türkiye ile katılım müzakerelerinin, in-
san hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili 
olumsuzluklara bağlı olarak geçici olarak 
dondurulmasını tavsiye etmiştir.

Öncelikle AP’nin bu kararı kendi ini-
siyatifi ile almış olduğunu ve AB için bağ-
layıcı olamadığını altını çizelim. AP’nin 
müzakerelerin dondurulması veya askıya 

“AP’nin Müzakereleri Geçici Olarak Dondurma 
Kararı Amacına Hizmet Etmemektedir”
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İKV Heyeti Brüksel’de Temaslarda Bulundu
 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bera-
berinde İKV Genel Sekreteri Doç. Dr.  
Çiğdem Nas, İKV Brüksel Temsilcisi 

Haluk Nuray ve İKV Araştırma Müdürü 
Çisel İleri’den oluşan İKV heyeti 11-14 
Ekim 2016 tarihlerinde Brüksel’de çeşitli 
temaslarda bulundu.

Türkiye’nin AB nezdinde Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, Tür-
kiye’nin Belçika Büyükelçisi Mehmet 
Hakan Olcay,  AP Türkiye Raportörü Kati 
Piri, Avrupa Komisyonunun Komşuluk 
Politikası ve Katılım Müzakerelerinden 
Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın Kabine 
Şefi Michel Karnitsching ve ekibi, Avrupa 
Birliği Dış İlişkileri Servisi Türkiye Dai-
resi Başkanı Javier Nino Perez, Avrupa 
Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini’nin Kabine 
Üyesi Anna Vezyroglou, Avrupa Komis-
yonunun Komşuluk Politikası ve Katılım 
Müzakereleri Genel Müdürlüğünden 
Strateji ve Türkiye Direktörü Simon 
Mordue, Avrupa Komisyonunun Kom-
şuluk Politikası ve Katılım Müzakereleri 

hinde TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES 
Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyete eşlik ederek EURC-
HAMBRES tarafından iki yılda bir düzen-
lenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısı-
na iştirak etti.  Aynı gün Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinden gelen Türk kadın girişimci-
lerin katılımı ile TOBB Brüksel Temsilci-
liğinde düzenlenen “TOBB Avrupa Kadın 
Girişimciler Ağı” tanışma toplantısına  
İKV heyeti de katıldı. ■

Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi 
Myriam Ferran, Avrupa Parlamentosu 
ECR Grup Üyesi Jan Zahradil ile yapılan 
görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerindeki 
son gelişmeler, Kasım ayında açıklana-
cak olan Türkiye İlerleme Raporu, vize 
serbestisi süreci, ekonomik gelişmeler 
ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
konuları ele alındı.

İKV Başkanı Zeytinoğlu Brüksel te-
masları kapsamında 13 Ekim 2016 tari-

AB Bakanı Ömer Çelik İKV Brüksel Temsilciliğini Ziyaret Etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, 29 Kasım 2016 tari-

hinde, İKV’nin Brüksel Temsilciliğine 
bir nezaket ziyaretinde bulunarak, 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
luk Kabaalioğlu ile görüştü. Ziyarete, 
Türkiye’nin AB nezdindeki Büyükel-

çisi Selim Yenel, İKV Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın yanı sıra, İKV 
Brüksel temsilcisi Haluk Nuray da 
katıldı. ■
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İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü ve 
AB Bilgi Merkezi Koordinatörü M. Gök-
han Kilit, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözeti-
mi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret 
Uzmanı Muhittin Yıldırım ve Rekabet 
Kurumu 3‘üncü  Denetleme ve Uygula-
ma Dairesi Başkanı Hakan Suat Ölmez 
yer aldı. 

Günün ikinci oturumunda ise Tüke-
tici Örgütleri Federasyonu Başkanı Fuat 
Engin, TÜDER Gıda Komisyonu Başkanı 
Ayşe Cengiz, Kırklareli Üniversitesi  Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Sezin İba, TKKTTOD Baş-
kan Yardımcısı ve TÜRDER-Tüketicinin 
ve Rekabetin Korunması Derneği Genel 
Sekreteri Musa Karademir yer aldı. De-
taylı sunumların yapıldığı ve katılımcılara 
gıdanın üretimden tüketime kadar tüm 
aşamalarına ilişkin süreçlerde dikkat 
edilmesi gereken konuların aktarıldığı 
oturum, Musa Karademir’in kapanış ko-
nuşması ile sona erdi. ■

İKV, 26 Ekim 2016 tarihinde, “Tüke-
tici Haklarının Korunmasında Gıda 
Güvenliği” başlıklı bir panel düzen-

ledi. İKV’nin Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Derneği (TÜRDER) ve Gıda 
Güvenliği Derneği (GGD) ile ortaklaşa 
düzenlediği, Uluslararası Diplomatlar 
Birliği (UDB) ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Derneği’nin (TKKTTOD) 
desteklediği panelde, gıda güvenliği tüm 
yönleriyle ele alındı.

Panelin açış konuşmalarını TÜRDER 
ve TKKTTOD Başkanı  Doç. Dr. Uğur Özgö-
ker, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem 
Nas, UDB Başkanı Ferhat Bozçelik ve GGD 
Başkanı Samim Saner gerçekleştirdi. Açış 
konuşmalarının ardından yapılan ve Eko-
nomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal 
Toprak tarafından moderatörlüğü yapılan 
iki ayrı oturumda çeşitli kurumlardan ka-
tılan uzmanlar, gıda güvenliği ve tüketici 
hakları konusunda geniş bilgiler paylaştı. 

İlk oturumda İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü’nden Dr. Yavuz Dizdar, 

İKV’den Gıda Güvenliği Paneli

İKV Başkanı Mersin 
Ticaret ve Sanayi 
Odasında Konuştu 

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
28 Ekim 2016 tarihinde Mer-

sin Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
konuştu. İKV’nin 2016 yılı faali-
yetlerine ilişkin bilgiler paylaşan 
Zeytinoğlu, AB gündemine ilişkin 
yaşanan son gelişmeler üzerinde 
de değerlendirmelerde bulundu. ■ 
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İKV, Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri 
Müşterek Toplantısına Katıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) 
Meslek Komiteleri Müşterek top-
lantısı 13 Kasım 2016 tarihinde 

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın da katılımıyla 
Kartepe Green Park Otel’de gerçekleştiril-
di. Toplantının açış konuşmalarını KOSA-
NO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, 
KOSANO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 
KOSANO Meclis Başkanı Hasan Tahsin 
Tuğrul yaptı. KOSANO Meclis Başkanı 
Tuğrul, Meslek Komiteleri Müşterek Ko-
miteleri çalıştaylarından önemli fikirler 
çıktığını belirtirken, KOSANO Genel Sek-
reteri Turabi toplantının akışı hakkında 
meslek komiteleri üyelerine bilgi aktardı.

Toplantının açış konuşmalarında KO-
SANO’nun meslek komiteleri müşterek 
toplantısının 14’üncüsünün yapıldığı be-
lirtildi. Oda’nın faaliyetleri hakkında da 
bilgi verilerek TOBB MEYBEM ile mesleki 
yeterlilik belgesi ve eğitimi konusunda 
işbirliği yapıldığı, ayrıca savunma sanayi 
yerlileştirme projesi başlatıldığı ve bu 
alanda 2017’de kümelenmesi oluşturul-
masının öngörüldüğü belirtildi.  Envanter 
çalışması kapsamında 50 firmaya ziyaret 

düzenlediği 430 iş görüşmesi yapıldığı 
dile getirildi. TOBB ile KOBİ’lerin finans-
man güçlüğü dikkate alınarak bu şirketle-
re yönelik olarak faizlerin aşağı çekilmesi 
çalışmasının yapıldığı ve bu amaçla yüzde 
10’un altında faiz oranıyla firmalara kredi 
verileceği ifade edildi.

Açış konuşmalarından sonra “Türki-
ye’nin Kredi Notu Dinamikleri” başlıklı 
bir çalıştay gerçekleştirildi. KOSANO Baş-
kanı Ayhan Zeytinoğlu uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ülkelerin 
kredi notunu belirlemede göz önüne al-
dıkları ve 6 başlık altında toplanan fak-
törler hakkında bilgi vererek, bunları 
makroekonomik göstergeler, parasal gös-
tergeler, kurumsal çerçeve ve yapısal et-
kenler, dış finansman, mali güç ve şoklara 
karşı dayanıklılık olarak sıraladı. Zeyti-
noğlu, kredi derecelendirme kuruluşları-
nın ülke kredi notlarını belirlerken önem 
verdikleri kriterler olarak kişi başına 
düşen yüksek milli gelir, istikrarlı büyü-
me yapısı, sağlam ve sürdürülebilir kamu 
maliyesi, sürdürülebilir dış finansman 
ve ülkenin para politikasının sağlamlığı-

nın yanı sıra hukukun üstünlüğü yönetim 
etkinliği, şeffaflık, siyasi öngörülebilirlik  
gibi hususların öne çıktığına işaret etti. 
Zeytinoğlu, ülke para biriminin güçlü ve 
istikrarlı olması ve ülkelerin borç ödeme 
konusunda iyi bir geçmişe sahip olmaları-
nı da derecelendirme kuruluşlarının önem 
verdiği diğer hususlar olarak sıraladı.

Çalıştayda katılımcılar 8 ayrı grup 
oluşturarak kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının referans aldıkları faktörler 
ışığında Türkiye’nin kredi notunun yük-
seltilmesi için söz konusu faktörlerin ge-
liştirilmesi amacıyla ülke olarak neler 
yapılabileceği tartıştılar. Daha sonra KO-
SANO Başkanı Zeytinoğlu, çalıştaydan 
çıkan sonuçları aktardı. 

Çalıştayı takiben KOSANO Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu’nun moderatörlüğün-
de “Türkiye’nin Kredi Notu ve Etkileri “ 
temalı bir panel düzenlendi. Panele PWC 
Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hüsnü 
Dinçsoy, Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Oral Erdoğan ve İKV Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Çiğdem Nas konuşmacı 
olarak katıldı. ■
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İ K V  FA A L İ Y E T L E R İ
ticaretimizin yüzde 40’ından fazlasını AB 
ile yaptığımızı, AB’nin sadece en büyük 
ticari ortağımız olmakla kalmadığını aynı 
zamanda ülkemize yapılan doğrudan ya-
tırımların da en önemli kaynağı olduğunu 
dile getiren İKV Başkanı Zeytinoğlu Türki-
ye’nin de AB’nin en büyük beşinci ticaret 
ortağı olduğunu belirtti.

Konuşmasında İlerleme Raporu’nda 
Türkiye’ye yönelik en ciddi eleştirilerin 
yapıldığı alanların; temel haklar ve yargı 
bağımsızlığı olduğunu belirten Zeytinoğlu 
geçen seneden farklı olarak ekonomik 
kriterlerde de geriye gidişten söz edildi-
ğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde 
bizleri Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
gibi ekonomimizi doğrudan etkileyecek 
önemli bir süreç beklediğini söyleyen İKV 
Başkanı, bunun hâlihazırda iş insanlarının 
karşılaştığı mevcut sorunların aşılmasının 
yanı sıra yeni fırsatları da beraberinde 
getireceğini dile getirdi. Gümrük Birli-
ği’nin güncellenmesinin ve kapsamının 
genişletilmesinin, Türkiye’nin küresel 
değer zincirlerinde basamak atlamasına 
hizmet edeceğini sözlerine ekleyen Zey-
tinoğlu, daha fazla ticaretin hepimiz için 
daha fazla kazanç ve milli gelirin artması 
anlamına geldiğini belirtti.

Toplantının diğer açış konuşması-
nı gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü böyle 
bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti ifade ederek 
sözlerine başladı. Türkiye’nin dış poli-
tikasında Batı ile olan ilişkilerinin her 
zaman öncelikli bir konu olduğunu ak-
taran Prof. Dr. Hülagü, bu nedenle Tür-
kiye’nin Batı ile olan ilişkilerini, özelde 
ise AB ile olan ilişkilerini iyi etüt etmek 
ve anlamanın ülkemiz adına son derece 
önemli bir husus olduğunu belirtti. Prof. 
Dr. Hülagü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ifade ettiği üzere AB müzakereleri süre-
cinde gerçekleştirilen reformların AB’ye 
üye olma çabasından çok Türk insanının 
yaşam koşullarını yükseltmeye yönelik 
olduğunu ve üye olunsa da, olunmasa da 
demokratik değerlere sahip çıkan, güçlü 
ekonomiye sahip bir Türkiye hedefinin 
önem taşıdığını vurguladı. ■

İKV ve Friedrich Naumann Vakfı işbir-
liğinde gerçekleştirilen “Yeni Pers-
pektifler: Türkiye-AB İlişkilerinde 

Gündem” başlıklı toplantı serisinin be-
şincisi 14 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açış konuşmalarından il-
kini gerçekleştiren İKV Başkanı ve Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 
Türkiye-AB ilişkilerinde gergin günlerin 
yaşandığını belirterek, geçtiğimiz günlerde 
19’uncu İlerleme Raporu’nun yayımlandığı-
nı hatırlattı. Türkiye’nin katılım müzakere-
lerinin durağanlaşması nedeniyle ilerleme 
raporları uzunca bir süredir asıl amacı ol-
ması gereken Türkiye’yi AB’ye yakınlaştır-
ma amacına hizmet etmediğini belirten İKV 
Başkanı bu durumun ülkemizin AB çıpasına 
halen ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirme-
diğini vurguladı. Türkiye olarak hâlihazırda 

Türkiye-AB İlişkilerinde 
Yeni Perspektifler 
Toplantısı Kocaeli’de 
Gerçekleştirildi 
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İKV’nin Friedrich Naumann Vak-
fı’nın katkısı ile yürüttüğü “Tür-
kiye-AB İlişkilerinde Yeni Pers-

pektifler” projesinin altıncı toplantısı 
“Türkiye-AB İlişkileri ve Ekonomi” baş-
lığıyla 24 Kasım 2016 tarihinde Brük-
sel’de gerçekleştirdi. İki oturumdan 
oluşan toplantının ilk oturumunda 

İKV “Türkiye-AB İlişkileri ve Ekonomi” 
Toplantısını Brüksel’de Gerçekleştirdi 

SWP Türkiye Uzmanı Günther Seufert 
ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Sanem Baykal Türkiye-AB ilişkilerin-
deki son gelişmeleri ele alırken top-
lantının ikinci bölümünde Türkiye-AB 
ekonomik ilişkileri ve Gümrük Birliği 
tartışıldı. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
EDAM Direktörü Sinan Ülgen, IPC-Mer-

cator Kıdemli Uzmanı Ioannis N. Grigori-
adis ve Avrupa Komisyonu Ticaret Genel 
Müdürlüğü Türkiye, Sırbistan ve Kosova 
ile İkili Ticaretten Sorumlu Uzmanı Alfio 
Anzalone bu oturumun konuşmacılarıy-
dı. Her iki oturumun moderatörlüğünü 
Hürriyet Daily News gazetesinden Barçın 
Yinanç üstlendi. ■

İKV, Paris Anlaşması’nın Sanayi Sektörüne 
Etkilerine İlişkin Seminer Düzenledi 

İKV tarafından düzenlenen “Paris Anlaşması Yü-
rürlüğe Giriyor: Sanayi Sektörü için Olasılıklar” 

başlıklı seminer, 21 Ekim 2016 tarihinde İstanbul 
Park Dedeman Levent Oteli’nde gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını ve oturum başkanlığını İKV 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın gerçek-
leştirdiği seminerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
İklim Değişikliği Daire Başkanlığı Sera Gazlarının 
İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü 
Tuğba İçmeli, İKV Uzmanı İlge Kıvılcım ve Al-
man-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Pazar Araştırmaları Bölüm Müdürü 
Frank Kaiser birer sunum gerçekleştirdi. ■
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AB BİLGİ  MERKEZİ’NDEN

Kütüphanesi’nde gerçekleştirdiğimiz 
“AB Ortak Tarım Politikası Ekseninde 
Gümrük Birliği” başlıklı toplantıda 
AB ve Türkiye’de tarımı ele aldık. 
Son olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü vesilesiyle,  “İş Dünyasında 
Kadının Yeri” başlıklı bir konferans ve 
eğitim düzenledik.

İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi olarak 
yoğun bir dönemi geride bıraktık. 
12-14 Ekim tarihleri arasında 

İstanbul’dan 6 öğrenci ile İzmir’de 
gerçekleşen AB Dil Forumu’na katıldık. 
Kasım ayında ise, Marmara Üniversitesi 
AB Bilgi Köşesi ile “Herkes İçin Avrupa 
Birliği” isimli bir sohbet toplantısı 
gerçekleştirmemizin yanı sıra, İKV 

İKV AB Bilgi Merkezi 
Gençler, Kadınlar ve Ortak 
Tarım Politikası ile ilgili Çeşitli 
Etkinlikler Gerçekleştirdi

M. Gökhan KİLİT 
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, AB 

Bilgi Merkezi  Koordinatörü

Mehmet POYRAZLI  
Basın Danışmanı,  AB Bilgi Merkezi 

Koordinatörü

İKV AB Bilgi Merkezi işbirliği yaptığı paydaşlarıyla ekim ve kasım 
aylarında tarım reformu ve kadına şiddetin önlenmesi gibi 
alanlarda kamuoyunu aydınlatıcı etkinlikler düzenledi.  
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işbirliğiyle, 25 Kasım 2016 tarihinde, 
K a d ı n a  Y ö n e l i k  Ş i d d e t e  K a r ş ı 
Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, 
“İş Dünyasında Kadının Yeri” başlıklı 
bir konferans ve eğitim düzenledi. Çok 
sayıda akademisyen, öğrenci ve kadın 
derneklerinin temsilcilerinin katıldığı 
toplantının açış konuşması KAGİDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin 
Cömert Birced ve İKV AB Bilgi Merkezi 
Koordinatörü M. Gökhan Kilit tarafından 
gerçekleşti.  

Toplantının Konferans ve Eğitim 
bölümünde,  Sabancı  Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim Forumu Proje 
Yöneticisi Sevda Alkan,  “Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları” 
isimli bir sunum gerçekleştirerek, Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde iş  hayatında 
kadınların yaşadığı şiddete dikkat çekti. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Ece Paralı Öztan, “AB Perspektifinde 
Kadının Çalışma Hayatındaki Konumu” 
başlıklı sunumda, konuya ilişkin çarpıcı 
istatistikleri paylaştı. 

İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi’nin 
Twitter ve Facebook’ta bulunan sosyal 
medya hesaplarını takip ederek, AB 
Bilgi Merkezi faaliyetlerinden haberdar 
olabilirsiniz. ■

gerçekleştirdi. İKV Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Çiğdem Nas’ın açış konuşmasıyla 
başlayan toplantı ,  Kıdemli Kırsal 
Kalkınma Uzmanı Halil Agah ve AB 
Projeleri  Uzmanı Acar Şensoy’un 
sunumlarıyla devam etti. 

K o n u ş m a s ı n d a  t a r ı m d a 
küreselleşmeye ve önemli küresel 
sorunlara değinen Agah, bu sorunları 
dünyada iklim değişikliği, gıda güvencesi, 
kuraklık, gıda güvenliği, su yönetimi, 
salgın hastalıklar başlıkları altında 
örneklendirdi ve son zamanlarda 
dünyadaki etkilerine dair çeşitli bilgiler 
verdi. 

Şensoy,  sunumunda AB tar ım 
politikalarının geçmişine değinerek 
1960’lı yıllardan bugüne iç ve dış 
koşullardaki değişim ile orantılı olarak 
reforma uğrayan ve felsefe değiştiren 
bir yapıyı özetledi. Türkiye’nin tarım 
ürünlerini de içine alacak şekilde Gümrük 
Birliği’ni güncellemesi durumunda olası 
senaryolara değinen Şensoy, Gümrük 
Birliği’nin tarım ürünlerine açılması 
kararının olumlu ve olumsuz sonuçlar 
doğuracağına işaret etti. 

İş Dünyasında Kadının Yeri 
Konferans ve Eğitimi Yapıldı

İKV AB Bilgi Merkezi ve KAGİDER 

AB Dil Forumu İzmir’de 
Gençleri Buluşturdu

12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleşen AB Dil Forumu’na, 
Türkiye’nin 20 illinden 120 üniversite 
öğrencisi  i le  akademisyen ve dil 
uzmanlarının yanı sıra,  AB Türkiye 
Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel 
Munuera Vinals, İKV AB Bilgi Merkezi 
Koordinatörü M. Gökhan Kilit ve İKV 
AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet 
Poyrazlı katıldı. Forumda, Türkiye’de 
yabancı dil eğitimi ve AB ile ilişkiler 
çerçevesinde Türkiye’de dil politikaları 
konunun uzmanları tarafından ele 
alındı. Forumda öğrenciler, AB’nin 
ayırıcı özelliği olarak çok dillilik, Türkiye 
ve AB’de dil öğrenimi, uyum ve diyalog 
kaynağı olarak dil çeşitliliği ve medyanın 
dili gibi konularda atölye çalışmaları 
yaparak, eğitim ve etkileşimli panel 
oturumlarına katıldı. 

Herkes İçin AB Paneli 
Gerçekleşti

İKV AB Bilgi Merkezi ve Marmara 
AB Bilgi Köşesi işbirliğiyle, 16 Kasım 
2016 tarihinde, İstanbul’da “Herkes 
İçin Avrupa Birliği Paneli” isimli bir 
sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İktisadi 
Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Çiğdem Nas ve Marmara Üniversitesi AB 
Enstitüsü, AB Siyaseti ve Uluslararası 
İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Yonca Özer, AB’nin ifade ettiği anlam 
ve Türkiye açısından önemi ile AB-
Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeleri 
ele aldı. Katılımcılar, Avrupa Komisyonu 
2016 İlerleme Raporu, Brexit sonrası 
AB’nin yapısı ve Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi süreci konularındaki 
sorularıyla panele interaktif olarak 
katılım sağladı.

AB Ortak Tarım Politikası 
Ekseninde Gümrük Birliği Ele 
Alındı  

İKV AB Bilgi Merkezi 22 Kasım 
2016 tarihinde, İstanbul’da “AB Ortak 
Tarım Politikası Ekseninde Gümrük 
Birliği” isimli bir sohbet toplantısı 
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 AB GÜNDEMİ

7-18 Kasım

Marakeş’teki İklim Değişikliği 
Mücadelesine Trump Etkisi
Türkiye’den 75 kişinin müzakere masasında 
yer aldığı BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansı’na, 
8 Kasım’da ABD seçimlerini kazanan ve seçim 
öncesi ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekileceği 
yönündeki açıklamaları ile Donald Trump 
damgasını vurdu.   

Britanya’nın Brexit Bakanı 
Davis’in İlk Brüksel Ziyareti
Britanya’nın Brexit’ten sorumlu Bakanı David 
Davis, ziyareti kapsamında Brüksel’de AB’nin 
Brexit’ten sorumlu müzakerecisi Michel Barnier 
ile ardından Strazburg’da AP’nin Brexit’ten 
sorumlu müzakerecisi Guy Verhofstadt ile 
görüşerek, AB ile ilişkileri yapıcı bir tutum 
içinde müzakere edeceklerini belirtti. 

21 Kasım

23 Kasım

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 Ekim

Macaristan’da Mülteci Karşıtı 
Referandum Sonuçları 
Referandum sonuçlarında, AB’nin iki yıl 
içerisinde Macaristan’a bin 294 mülteci 
yerleştirilmesini içeren plan yüzde 98 oyla 
reddedildi.  

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği 
Birimi Faaliyete Geçti 
Bulgaristan ile Türkiye sınırındaki Kapitan 
Andreevo sınır kapısında düzenlenen 
törenle faaliyete geçen Birim ile AB’nin, dış 
sınırlarının yönetimi ve güvenliğinin artırılması 
hedefleniyor.   

6 Ekim

7 Ekim

Malta AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı Önceliklerini Açıkladı
1 Ocak’ta başlayacak dönem başkanlığı 
kapsamında Tek Pazar, güvenlik, sosyal içerme, 
komşuluk politikası ve denizcilik alanları, 
Malta’nın,  gündeme alacağı öncelikli başlıklar 
olarak açıklandı.

TTIP Müzakerelerinin 
15’inci Turu Gerçekleştirildi 
Müzakerelerin 15’inci turunda ilerleme 
kaydedilmezken, TTIP’nin faydalarının yanı 
sıra teknik detaylar, kavramsal ve dile ilişkin 
farklılıkların giderilmesi masaya yatırıldı.    
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25 Kasım

İsviçre’den, AB ile İkili Anlaşmaları 
Gözden Geçirme Planı  
İsviçre Hükümeti önümüzdeki yıl içinde 
göç konusu başta olmak üzere AB ile 
hâlihazırda olan bazı ikili anlaşmaları gözden 
geçirebileceğini açıkladı. 

29 Kasım

AB’den Savunma Politikası
için Yeni Plan 
Avrupa Komisyonu, savunma politikasının 
özellikle askeri satın alma ve araştırma 
alanlarında kullanılması için yeni bir fon 
mekanizmasının uygulanacağını açıkladı.

30 Kasım

10 Ekim

AB ile Güney Afrika Ülkeleri 
Arasında EPA Yürürlüğe Girdi 
AB ile Güney Afrika Kalkınma Birliği’ne dâhil 
beş ülke arasında yürürlüğe giren Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması (Economic Partnership 
Agreement-EPA) ile ülkeler ürünlerini AB’ye 
kota ve vergiye tabi olmadan ihraç edebilecek. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Schengen Alanı Sınırlarının 
Kontrolü Devam Edecek
Avrupa Komisyonu, mülteci krizinin ardından 
bazı Üye Devletlerde uygulanan iç sınır 
kontrollerinin üç ay süreyle daha devam 
ettirilmesine yönelik kararını Konseye sundu.

25 Ekim

30 Ekim

Kadına Şiddetin Önlenmesine 10 
Milyon Avroluk Destek
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 
dolayısıyla Avupa Komisyonu tarafından 
yapılan açıklamada; 2017 yılında bu konuda 
hazırlanacak eylem planları için toplamda 10 
milyon avro ayrıldığı duyuruldu.

AB-Kanada Arasında CETA İmzalandı 
Sürdürülebilir kalkınma, işgücü piyasası ve çevre 
konularında şimdiye kadar müzakere edilmiş ikili 
ticaret anlaşmalarına kıyasla oldukça iddialı olan 
AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik 
ve Ticari Anlaşma, 16’ncı AB-Kanada Zirvesi’nde 
imzalandı. 
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TÜRKİYE-AB GÜNDEMİ

4 Kasım
Milletvekili Tutuklamalarına 
ilişkin AB’den Ortak Açıklama
Açıklamada, bazı HDP milletvekillerinin, terör 
faaliyetlerini destekledikleri iddiası ile gözaltına 
alınmalarına ilişkin Yüksek Temsilci Mogherini 
ve Komisyon Üyesi Hahn, gelişmelerin 
parlamenter demokrasiyi riske attığını açıkladı. 

19’uncu İlerleme 
Raporu Yayımlandı
Komisyon raporda, Türkiye’de 6 temel alanda 
gerilemeye dikkat çekiyor: “Kamu hizmeti 
ve insan kaynakları yönetimi”, “yargının 
bağımsızlığı”, “ifade özgürlüğü”, “genel ekonomi 
ve iş ortamı”, “işkence ve kötü muamelenin 
önlenmesi”, “toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğü”.

9 Kasım

Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri Jagland Ankara’da
Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Genel Sekreter 
Thorbjørn Jagland’ın temaslarında Türkiye-AB 
ilişkilerindeki son durum ve Brexit kararının 
ele alındığı açıklandı. Görüşmeler basına 
kapalı gerçekleştirildi.

10 Kasım

12 Ekim
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 
AKPM Genel Kurulu’na Katıldı 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Strazburg’da 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel 
Kurulu’ndaki konuşmasında, FETÖ ile 
mücadelede hukuk devleti sınırları içinde ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak 
üzere Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine 
uygun şekilde hareket edildiğini açıkladı. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9 Ekim
AB’den Hakkâri’deki Terör 
Saldırısına İlişkin Ortak Açıklama 
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini’nin Sözcüsü 
tarafından yapılan açıklamada, Hakkâri’nin 
Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 
düzenlenen 10 asker ve 8 sivilin şehit olduğu, 
27 kişinin ise yaralandığı terör saldırısı kınandı. 

Komisyon Başkan Yardımcısı 
Šefčovič’in İstanbul Ziyareti 
Avrupa Komisyonun Enerji Birliğinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič 23’üncü 
Dünya Enerji Kongresi’ne katıldı ve ziyareti 
kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak ile bir araya gelerek, düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş konulu bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

11 Ekim
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22 Kasım
AP’den Türkiye ile Müzakereleri 
Geçici Olarak Dondurma Kararı
AP Genel Kurulu’nda oylanan tasarı, 37’ye 
karşı 479 oyla kabul edildi. Yüksek Temsilci 
Mogherini, açıklamasında AB’ye üye olmanın 
koşulu Avrupa değerlerini paylaşmak olduğunu 
ve Türkiye ile ilişkilerin yol ayrımında olduğunu 
açıkladı. 

Kıbrıs Müzakerelerinin İkinci 
Turu Tamamlandı
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı 
Espen Barth Eide’nin katılımıyla gerçekleştirilen 
ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in katıldığı 
İsviçre’nin Mont Pèlerin kasabasındaki 
görüşmelerde istenilen sonuç alınamadı. 

20-21 Kasım 

AB Bakanı Ömer Çelik’in 
Brüksel Temasları
Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı 
Frans Timmermans, Komisyonun Göç, İçişleri 
ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris 
Avramopoulos ve Güvenlik Birliğinden Sorumlu 
Üyesi Julian King ile görüşen Bakan Çelik, 
görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve ilişkilerdeki 
tıkanıklığı giderici konulara değinildiğini 
açıkladı.  

29-30 Kasım 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Venedik Komisyonundan 
Dokunulmazlık Eleştirisi 
Açıklamada, Türkiye’de dokunulmazlıklara 
ilişkin anayasa değişikliğinin, Avrupa hukuk 
normlarına aykırı olduğu belirtilerek geri 
çekilmesi istendi. Avrupa Konseyi Irkçılık ve 
Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonunun 
5’inci Raporu’nda, Türkiye’deki nefret 
söylemleri eleştirildi.  

17 Ekim

Diyarbakır ve Cumhuriyet Gazetesi 
Operasyonu AB Gündeminde 
Yüksek Temsilcisi Mogherini ve Komisyon 
Üyesi Hahn, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın 
gözaltına alınmasını kınarken; AP Başkanı Martin 
Schulz, Cumhuriyet Gazetesi operasyonu ile 
ifade özgürlüğünde kırmızı çizginin aşıldığını 
açıkladı. 

26-31 Ekim

Yüksek Temsilci Mogherini, KKTC 
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü 
Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve 
Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos 
Stylianides ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı ile görüşen Yüksek Temsilcisi Mogherini’ye 
görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının talepleri 
aktarıldı. 

28 Ekim
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başlıkları altında AB ekonomisine uyum 
ve genel ekonomik istikrar açısından bir 
analiz yapılıyor. Müktesebat uyumu bö-
lümünde ise 33 fasılda Türkiye’nin AB’ye 
uyum yönünde yapmış olduğu hazırlıklar 
değerlendiriliyor. Her fasılda, öncelikle 
genel uyum düzeyi iyi düzeyde hazırlıklı, 
sınırlı düzeyde hazırlıklı gibi terimlerle 
tanımlanıyor. Bunun yanında son bir yıl-
da yapılan uyum çalışmaları da iyi ilerle-
me, sınırlı ilerleme, ilerleme yok gibi ta-

Raporun siyasi kriterler kısmı de-
mokratik kurumların işleyişi, 
kamu yönetimi reformu, hukukun 

üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların 
korunması, bölgesel konular ve ulusla-
rarası yükümlülükler başlıkları altında 
Türkiye’deki durumu incelemeye tabi 
tutuyor. Ekonomik kriterler başlığında 
işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı 
ve Birlik içinde rekabetçi baskı ve piya-
sa güçleri ile başa çıkabilme kapasitesi 

Türkiye’nin AB Kriterleri ile 
İmtihanı: 19 Rapor Sonunda 
Hâlâ Üyeliğin Uzağındayız

Doç. Dr. Çiğdem NAS
İKV Genel Sekreteri 

Avrupa Komisyonunun 
1998 yılından beri her yıl 

Türkiye’yi bir aday ülke 
olarak AB kriterleri açısından 

değerlendirdiği ilerleme 
raporlarının 19’uncusu 

diğer aday ülke raporları 
ve genişleme stratejisi ile 

birlikte 9 Kasım’da yayınlandı. 
Rapor Türkiye’nin Kopenhag 

kriterlerine uyum düzeyini 
analiz ediyor ve bu doğrultuda 

bazı tavsiyelerde bulunuyor. 
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birlerle notlanıyor. Bu şekilde hem diğer 
aday ülkeler ile objektif bir karşılaştırma 
yapmanın önü açılıyor, hem de ülkenin 
her sene kaydettiği ilerlemeyi daha net 
bir şekilde ölçmek mümkün olabiliyor. 
AB, raporlarda uyguladığı metodolojiyi 
geçtiğimiz sene yenilemişti. Aday ülke-
lere yönelik 2016 ilerleme raporları da 
bu yeni metodolojiye uygun bir şekilde 
kaleme alındı. Yeni metodolojiyle birlikte 
her fasıl ile ilgili olarak bir sonraki rapora 
kadar aday ülkeden beklentiler, tavsiyeler 
halinde alt alta sıralanıyor. 

İlerleme raporlarıyla ilgili bir diğer 
önemli not da şu: ilerleme raporları hep 
ekim veya kasım aylarında yani sonba-
harda yayımlanırdı. Komisyon tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre, bundan 
sonra ilerleme raporları bahar aylarında 

yayımlanacak. Buna göre, 2017 yılında 
bizleri ilerleme raporu beklemiyor. Bun-
dan sonraki ilk ilerleme raporları 2018 
baharında kamuoyu ile paylaşılacak. Bu 
da Türkiye’nin AB ile ilişkilerine olumlu 
yansımaların yer alacağı daha iyi bir ra-
por için yaklaşık bir buçuk yıllık süresi ol-
duğunu gösteriyor. İlerleme raporlarının 
Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırma amacına 
hizmet etmediği ve  ilerleme raporlarının 
nasıl etkili bir araç haline getirilebileceği 
konusuna yazının sonunda tekrar döne-
ceğiz. En baştan “Bu raporlara neden ihti-
yaç var? AB bizi nasıl oluyor da bu şekilde 
değerlendiriyor?” diye soranlara cevap 
verelim: Türkiye 1987 yılında, o zamanki 
adıyla Avrupa Topluluğuna başvurmak 
için aday oldu. Yani AB’ye uyum sağlama-
yı, AB kriterlerine uymayı kendisi istedi. 
Bunun arkasında yatan mantık AB kriter-
lerine uyumun Türkiye’nin demokratik 
gelişimi ve ekonomik kalkınması için 
faydalı olacağı ve Türkiye açısından bir 
model oluşturduğu fikri idi. Türkiye’nin 
1999’da aday ülke olarak ilamından son-
ra hızlanan reform süreci 2005 yılında 
üyelik müzakerelerinin açılmasına yol 
açtı. Ancak 2006 yılına gelindiğinde AB 
Konseyi kararı ile 8 fasılda müzakerelerin 
açılmama kararı alınması ve hiçbir faslın 
geçici olarak kapatılamaması, müzakere 
sürecinin ivme kaybetmesine neden oldu. 
AB’de iki lider konumdaki Almanya ve 
Fransa’nın üyelik müzakerelerini açtıktan 
sonra Türkiye için üyelik yerine alternatif 
model peşinde koşmaları, Kıbrıs konu-
sunun Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 
bir engel oluşturması ve AB’nin yaşadığı 
krizler Türkiye’de AB heyecanının yiti-
rilmesine ve AB’nin Türkiye üzerindeki 
dönüştürücü etkisinin zayıflamasına yol 
açtı. Bu süreçte Türkiye AB hedefinden 
uzaklaşırken, Ortadoğu’daki gelişmelerin 
de etkisiyle bu coğrafyaya daha fazla yö-
neldi. Türkiye içerisindeki siyasi sorunlar, 
rejim tartışmaları, güvenlik meseleleri, 
Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerdeki 
karışıklıklar, Türkiye’nin AB önceliğini 
gözden çıkarmasına yol açtı. Ancak tüm 
bu süre içinde İKV gibi AB hedefinin öne-

mini vurgulamaya devam eden kurumlar, 
Türkiye için AB çıpasının değerini ve bu 
hedeften ayrılmanın önemli bedelleri 
olacağını anımsatacak yayınlar yaptı, gö-
rüşler bildirdi. Bugün geldiğimiz noktada 
da, AB katılım süreci her ne kadar uzak 
ve zor bir hedef olmaya devam etse de, 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek 
yegane reform çerçevesini sunuyor. 

Siyasi Kriterler Bölümü: 
İlerleme mi Geriye Gidiş mi?

Kopenhag kriterleri kapsamında siya-
si kriterlerin özel bir önemi var. Bir aday 
ülkenin AB ile katılım müzakerelerine 
başlayabilmesi, siyasi kriterleri yerine 
getirdiği yönünde bir değerlendirmeye 
bağlı. Nitekim, Türkiye için de Komisyon 
2004 yılında ülkenin Kopenhag siyasi 
kriterlerini “yeterince” yerine getirdiği 
yönünde bir değerlendirmede bulunarak 
Konseye katılım müzakerelerini başlatma 
tavsiyesinde bulunmuş ve Konsey uzun 
tartışmalardan sonra müzakerelerin açıl-
ması tavsiyesi yönünde karar almıştı. 

Bu kararın alınmasından 12 yıl sonra, 
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Alman-
ya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, 
Avusturya Başbakanı Christian Kern gibi 
bazı siyasilerin Türkiye ile müzakerelerin 
askıya alınması çağrısında bulunduğunu 
görüyoruz. Bunun altında yatan sebe-
be baktığımızda aslında bu çağrıların 
zaman zaman yapılageldiğini ancak ilk 
defa bu kadar yüksek perdeden seslen-
dirildiğini ve AP Türkiye Raportörü gibi 
AB kurumsal yapısı içinde Türkiye ile 
ilişkiler alanında sorumluluk üstlenmiş 
bir figürden gelmesinin dikkat çekici ve 
endişe verici olduğunu belirtelim. Müza-
kerelerin kesilmesinin güçlü bir olasılık 
olarak belirmesi Türkiye’de olağanüstü 
halin ilanı ve 3 ay daha uzatılmasıyla be-
liren hukuk ve insan haklarına ilişkin 
uygulama ve kararlardan kaynaklanıyor. 
Son olarak meydana gelen iki olay da 
Avrupa’da eleştirilerin iyice artmasına 
ve karşıt seslerin yükselmesine yol açtı. 
Bunlardan biri Cumhuriyet Gazetesi’ne 
yönelik operasyon ve genel yayın yönet- 
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Devletlerin 1/3’ü müzakerelerin askıya 
alınması talebinde bulunabilir. Böyle bir 
talebin ortaya çıkması halinde Üye Dev-
letlerin nitelikli çoğunluk ile karar ver-
mesi gerekir. Nitelikli çoğunluğa ulaşmak 
için Üye Devlet sayısının yüzde 55’i ve 
toplam AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil 
eden bir oy oranına ulaşılması şart. Yani 
bugünkü durumda, en az 16 Üye Devletin 
olumlu oy vermesi ve bu ülkelerin toplam 
nüfusunun yaklaşık 331 milyonu bulması 
ile ancak müzakerelerin kesilmesi kararı 
alınabilir. Bu prosedürün uygulamaya 
koyulmasının şu an fazla ihtimal dahi-
linde olmadığı görülüyor. Komisyonun 
raporuna baktığımızda, Türkiye’deki 
gelişmeler konusunda oldukça eleştirel 
olsa da, raporda bu yönde bir tavsiyeye 
rastlamıyoruz. 

meni ve yazarların tutuklanması, diğeri 
de aralarında eş başkanların da olduğu 
HDP vekillerinin tutuklanması. Bu iki 
gelişme Türkiye’ye karşı tahammül ve 
bekle-gör politikasının artık bitirilmesi 
ve müzakereleri keserek güçlü bir me-
saj verilmesi gerektiğini düşünenlerin 
seslerini yükseltmelerine yol açtı. Öte 
yandan, Türkiye ile işbirliğinin devam et-
tirilmesinin AB için uzun vadeli bir çıkar 
olduğu da hatırlanırsa, böyle bir kararın 
verilmesinin siyasi olarak pek de kolay 
olmadığı ortada. 

Teknik açıdan bakarsak, müzakere 
çerçeve belgesinde, aday ülkede ciddi ve 
sürekli insan hakları ihlalleri meydana 
gelmesi halinde, müzakerelerin askıya 
alınabileceği yönünde koşullar da yer 
alıyor. Buna göre Komisyon veya Üye 

Türkiye’nin 
müktesebata uyum 

alanında ilerleme 
kaydetmesinin en 
önemli itici gücü 

kuşkusuz ki müzakere 
sürecindeki engellerin 
kaldırılması ve sürecin 

hızlandırılması ile 
sağlanacaktır. 
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Komisyon her şeye rağmen müzake-
relerin sürdürülmesi ve AB’nin Türkiye 
ile daha fazla angaje olmasını savunuyor. 
Üye devletlerin müzakerelerin askıya 
alınması gibi bir süreci başlatması şimdi-
lik mümkün gözükmüyor. Şu an için böyle 
bir süreci başlatma taraftarı olacak Üye 
Devlet olarak Avusturya’yı görebiliriz. 
Ancak mülteci politikası yüzünden olduk-
ça eleştiriye maruz kalan Almanya Başba-
kanı Merkel bu kadar ileriye gidecek bir 
adımı atmaya razı olmayacaktır. AB’ye 
Ege üzerinden daha fazla mülteci girişini 
Türkiye ile işbirliğini devam ettirerek 
engellemeye çalışacaktır. Bunun yanında, 
örneğin Türkiye’nin idam cezasını geri 
getirmeye karar vermesi gibi bir gelişme 
geri dönülemez süreçleri başlatabilir, AB 
daha fazla bekle-gör politikası uygula-

mayı bırakarak Türkiye’ye karşı kesin bir 
tavır alma ihtiyacı içine girecektir. 

2016 İlerleme Raporuna bakarsak, 
raporda 6 alanda gerileme olduğu ifa-
de ediliyor. Bu alanlar arasında yargının 
bağımsızlığı, kamu hizmetleri ve insan 
kaynakları yönetimi, ifade özgürlüğü, 
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, 
toplanma ve örgütlenme özgürlüğü yer 
alıyor. 15 Temmuz tarihinde gerçekleşti-
rilen darbe girişiminin hükümet, halk ve 
tüm siyasi partilerin karşı çıkması saye-
sinde bertaraf edilmesinden övgüyle söz 
edilirken, AB’nin hemen ardından güçlü 
bir şekilde girişimi lanetlediği ve ülkenin 
demokratik kurumlarına destek vermeye 
devam ettiği belirtiliyor. Darbe girişimi 
sonrasında ilan edilen olağanüstü hal 
kapsamında AB’nin, hukukun üstünlü-

ğü ve temel haklar açısından en yüksek 
standartların gözetilmesi çağrısında bu-
lunduğu hatırlatılıyor. Olağanüstü hal 
kapsamında tutuklamalar, işten çıkar-
malar, şirketlere ve medya kuruluşlarına 
el koyulması gibi önlemlerin toplumun 
tüm kesimlerini etkilediği belirtiliyor ve 
kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı, 
adil yargılanma hakkı üzerinde duru-
luyor. Güvenlik ortamının bozulması ve 
Güneydoğu’daki durumun Türkiye için 
en ciddi sınamalardan birini oluşturduğu 
raporda üzerinde durulan diğer bir konu. 
Bu kapsamda, Türkiye’nin PKK ve IŞİD ile 
mücadelesine destek verilirken, Güney-
doğu’da insan haklarının ihlal edildiği ve 
güvenlik güçleri tarafından orantısız güç 
kullanıldığı iddialarının ciddi boyutlarda 
olduğu ekleniyor. Kürt sorununun ancak 
siyasi süreç sonucunda çözüme kavuştu-
rulabileceği ifade ediliyor. 

Raporda Türkiye’de aktif bir sivil 
toplumun var olduğu belirtiliyor ve 
bunun yanında sivil toplum kuruluşla-
rının politika yapım sürecine yeterince 
katılamadığı üzerinde duruluyor. Özel-
likle darbe girişimi sonrasında kamu 
hizmeti ve insan kaynakları yöneti-
minde geriye gidiş olduğu belirtiliyor 
ve kamu idaresinin reformunda liyakat 
esasının temel alınması öneriliyor. Ra-
porda geriye gidiş olduğu belirtilen di-
ğer bir alan ise, yargı sistemi. Bu alanda 
yargının bağımsızlığı konusunda ciddi 
şüpheler olduğu öne sürülüyor ve yük-
sek mahkemelerin yapısı ve bileşimine 
getirilen değişikliklerin, hakim ve sav-
cılar üzerindeki baskıların yargı bağım-
sızlığını tehdit ettiği belirtiliyor. Yolsuz-
luğun sorun olmaya devam ettiği, bu 
alanda yeni bir strateji ve eylem pla-
nının kabul edilmesinin olumlu ancak 
sınırlı bir gelişme olduğu kaydediliyor. 
Raporda, organize suçla mücadelede 
kurumsal kapasitenin artırıldığı ve yeni 
stratejilerin kabul edildiği ancak hala 
eksiklikler olduğu belirtilirken, terörle 
mücadele alanında, terörün finansmanı 
ile ilgili kapsamlı bir yasal çerçevenin 
oluşturulduğu, ancak terörle mücadele  
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Türkiye’nin bu yükümlülüğe uymayı ta-
ahhüt ettiği hatırlatılıyor. Rapor, ifade 
özgürlüğü ile toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğü alanlarında geriye gidişten 
söz ediyor. Bu kapsamda, gazeteci, yazar, 
sosyal medya kullanıcılarına karşı ulusal 
güvenlik ve terörle mücadele kapsamında 
açılan davalar,  tutuklamalar, medya kuru-
luşlarının kapatılması gibi gelişmelerin 
endişe yarattığı belirtiliyor.  

Rapor uluslararası yükümlülükler 
alanında, Türkiye’nin Kıbrıs’ta çözüme 
destek vermeye devam ettiğini belirtir-
ken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yöne-
lik politikası eleştiriliyor. Türkiye’nin 2.7 
milyon Suriyeli mülteciye kucak açması 
ve mülteci konusunda AB ile işbirliğini 
devam ettirmesi raporda övgü ile bahse-
dilen alanların başında geliyor. 

kanununun kapsamının temel haklara 
yönelik ihlallere neden olacak şekil-
de uygulandığı kaydediliyor. Ceza ve 
terörle mücadele kanunlarının AİHM 
içtihadına uyumlu olması gereği ha-
tırlatılıyor. İnsan hakları alanında iler-
lemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor, 
işkence ve kötü muamele yasağı, pro-
sedürel haklar alanında ciddi ihlaller 
olduğu iddialarına yer veriliyor. Darbe 
girişimi sonrasında alınan tüm önlem-
lerin orantılı olması ve insan haklarına 
saygıdan ayrılmaması gerektiği hatır-
latılıyor. 

Rapor idam cezasının geri getirilmesi 
ile ilgili tartışmalara da değiniyor ve idam 
cezasının kaldırılmasının geri dönülemez 
biçimde AB müktesebatının temel bir 
parçasını oluşturduğu, aday ülke olarak 

Vize serbestliğinin 
sağlanmasına yönelik 

diyaloğun sürdürülmesi 
ve ekonomik açıdan 

iki taraf için de kazanç 
vadeden Gümrük 

Birliği’ni güncelleme 
ve modernleştirme 

sürecinin bir an 
önce başlatılması 
önümüzdeki yol 

haritasını oluşturuyor. 
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Hukuk ve Ekonomi 
Bağlantısı Vurgulanıyor

Son yıllarda genel olarak olumlu ifa-
delerin kullanıldığı ekonomik kriterler 
bölümünde bu sene genel ekonomi ve iş 
ortamında geriye gidişten söz edilmesi 
raporun dikkat çekici bir başka yönünü 
oluşturuyor. Türkiye’de tasarrufların 
düşük olması sebebiyle yabancı serma-
ye girişlerinin kritik olduğu ve yabancı 
sermaye açısından hukukun üstünlüğü-
nün sağlanmasının önemli bir gereklilik 
olduğu hatırlatılıyor. Bu bölümün baş-
langıcında Türkiye’de işleyen bir piyasa 
ekonomisinin varlığı tescil ediliyor ve dış 
açığın yüksek olmasının Türk ekonomi-
sini finansal belirsizlik, dış yatırımcıların 
algılarındaki değişim ve siyasi riskler 
karşısında kırılgan hale getirdiği kayde-
diliyor. Enflasyonun hedeflenen oranın 
üzerinde kalmasına rağmen, Merkez 
Bankasının faizleri indirdiği belirtilir-
ken, iş dünyası ve medyaya karşı alınan 
önlemler, siyasi muhaliflerin vergi ida-
resi, mali suçlar birimi ve mahkemeler 
aracılığıyla hedef alınmasının iş orta-
mında gerilemeye yol açtığı öne sürülü-
yor. Bunun yanında, yapısal reformların 
uygulanmasında durağanlığa girildiği 
de ekleniyor. 

Rapor 33 fasılda AB müktesebatı-
na uyum düzeyini değerlendiriyor. Bu 
alanda Türkiye’nin uyumunun devam 
ettiği, ancak vize serbestliği yol haritası 
kapsamında gerçekleştirilen reformlar 
dışında, bu alanda sınırlı ilerleme sağ-
landığı belirtiliyor. Türkiye’nin “Şirketler 
Hukuku”, “Trans-Avrupa Ağları” ile “Bilim 
ve Araştırma” fasıllarında ileri düzeyde 
uyumlu olduğu; “Malların Serbest Do-
laşımı”, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, “Mali 
Hizmetler”, “İşletme ve Sanayi Politika-
sı”, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”, 
“Gümrük Birliği”, “Dış İlişkiler” ve “Mali 
Kontrol” fasıllarında ise iyi düzeyde ha-
zırlıklı olduğu kaydediliyor. Türkiye’nin 
orta düzeyde hazırlıklı olduğu fasıllar 
ise şunlar: “Sermayenin Serbest Dolaşı-
mı”, “Kamu Alımları”, “Bilgi Toplumu ve 
Medya”, “İstatistik”, “Ulaştırma”, “Enerji”, 

“Vergilendirme”, “Ekonomik ve Parasal 
Politika”, “Sosyal Politika ve İstihdam”, 
“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu”, “Adalet, Özgürlük ve Gü-
venlik”, “Eğitim ve Kültür”, “Dış, Güvenlik 
ve Savunma Politikası”. Bunun yanında, 
Türkiye’nin “Rekabet Politikası”, “Tarım 
ve Kırsal Kalkınma”, “Gıda Güvenliği, 
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası”, 
“Yargı ve Temel Haklar”, “Çevre ve İklim 
Değişikliği” ile “Mali ve Bütçesel Hüküm-
ler” fasıllarında sınırlı düzeyde uyum 
sağlayabildiği belirtiliyor. 

Genel olarak, Türkiye’nin müktese-
bata uyum alanında ilerleme kaydet-
mesinin en önemli itici gücü kuşkusuz 
ki müzakere sürecindeki engellerin kal-
dırılması ve sürecin hızlandırılması ile 
sağlanacaktır. 

İlerleme Raporları Nasıl Daha 
Etkili Olabilir?

Türkiye için 19’uncu ilerleme raporu 
yayımlandı ve üyelik müzakerelerinde 
10’uncu yıl geride bırakıldı. Son rapor-
da da Türkiye’ye yönelik ciddi uyarılar 
yer alırken, rapor hükümet tarafından 
yanlı ve haksız bulundu. Geçtiğimiz sene 
Avrupa Komisyonunun raporların forma-
tında değişiklik yapması ve yeni formatta, 
değerlendirmede açık nitelendirmeler 
kullanılması, politika önerileri sunulması 
süreci tetikleyebilecek bir yenilik olarak 
görülmüştü. Ancak beklenen olmadı. Tür-
kiye mülteci uzlaşısının sağladığı ivme ile 
iki yeni faslı müzakerelere açsa da, süreç 
15 Temmuz sonrasında tekrar kritik bir 
dönemece girdi. Türkiye’de terörle müca-
dele, darbecilere yönelik olağanüstü hal 
kapsamında alınan önlemler ve muhalif 
kesimlere karşı sert uygulamalar ile AB 
perspektifi geri plana atılmış oldu. AB’nin 
Türkiye’ye olan tavrı ise AP Türkiye Ra-
portörü Kati Piri’nin müzakerelerin askı-
ya alınmasını öne süreceği kadar eleştirel 
hale geldi. Ancak iki taraf da kuşkusuz 
ilişkilerin kestirip atılamayacak kadar 
önemli olduğunun farkında. Türkiye için 
AB bağlantısı, siyasi ve  ekonomik açıdan 
hayati önemde olmaya devam ediyor. 

AB de Türkiye’nin farklı bir yöne doğru 
ilerlemesinin Avrupa için güvenlik riski 
yaratacağını görüyor. 

O zaman ilişkilerin daha da gelişti-
rilmesinden başka çare yok. Bunun için, 
müzakere sürecinin uygun zaman geldi-
ğinde canlandırılmak üzere devam et-
tirilmesi, vize serbestliğinin sağlanma-
sına yönelik diyaloğun sürdürülmesi ve 
ekonomik açıdan iki taraf için de kazanç 
vaat eden Gümrük Birliği’ni güncelleme 
ve modernleştirme sürecinin bir an önce 
başlatılması önümüzdeki yol haritasını 
oluşturuyor. Bu yol haritasının uygula-
nabilmesi için Türkiye’nin bir an önce 
normalleşme yönünde çaba sarf etmesi 
ve idam cezasının geri getirilmesi tar-
tışmaların rafa kaldırılması bir önkoşul 
oluşturuyor. 2018 yılının bahar aylarında 
yayımlanması öngörülen 20’nci raporun 
Türkiye’nin AB sürecini hızlandırmak 
ve bir sonraki düzeye taşımak için na-
sıl daha etkili kılınabileceğine dair bir 
öneri ile yazıyı bitirelim: Raporları etkili 
kılabilmek için mutlak bir hedef tarih 
belirlenmesi gerekir. Ancak bu hedef ta-
rihin üyelik tarihi için olmasını beklemek 
hayalcilik olur. Bunun yerine ilerleme 
raporu iki tarafın da üzerinde uzlaşacağı 
çok yıllı bir uyum programı içermelidir. 
Bu uyum programı öncelikle müzakere 
sürecindeki blokajların ortadan kaldı-
rılmasına yönelik bir plan içermelidir. 
Kıbrıs müzakerelerinde 2017 başında 
bir sonuç alınması halinde buna gerek 
kalmayacak ve blokajlar ortadan kalkmış 
olacak. 

Bu durumda, müzakerede blokaj 
kalkan fasılların açılması için açılış ve 
kapanış kriterlerini içeren bir program 
çerçevesi çıkarılabilir. Açık ve net hedef-
ler içeren bu programın öngörülen tarihe 
kadar uygulanması halinde bir sonraki 
aşamaya geçilmesine ve fasıllarda mü-
zakerelerin tamamlanmasına; katılım 
anlaşmasının imzalanmasına yönelik bir 
hedef tarih belirlenebilir. İlerleme rapor-
ları ancak hedeflere ve tarihlere bağlı bir 
uygulama çerçevesi içinde anlam kaza-
nacaktır. ■
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ülkenin AB ile bütünleşme yolunda kay-
dettiği ilerlemeyi değerlendiren yıllık 
raporlarının metodolojisinde bazı deği-
şiklikler yapmıştı. 2016 Genişleme Pake-
ti, bu yönüyle hem Batı Balkan ülkeleri 
ve Türkiye’nin AB yolunda kaydettiği 
ilerlemeyi hem de Komisyonun 2015 yı-
lında ortaya koyduğu yeni metodolojiyi 
değerlendirme fırsatı sunuyor.

AB genişleme politikası, önceki 
genişleme dalgalarından edinilen de-
neyimler ve genişleme ajandasındaki 
ülkelerin içerisinde bulundukları du-
rum temelinde evriliyor. Bulgaristan ve 
Romanya’nın 2007 yılında, hukukun üs-
tünlüğü konusunda tüm kriterler yerine 
getirilmeden gerçekleşen AB üyelikleri 
ve Hırvatistan’ın üyelik sürecinde kar-
şılaşılan zorluklar, 2011’de hukukun 

Avrupa Komisyonunun Komşu-
luk Politikası ve Genişleme Mü-
zakerelerinden Sorumlu Üyesi 

Johannes Hahn, 2016 Yılı Genişleme 
Paketi’ni1  9 Kasım 2016 tarihinde AP 
Dış İlişkiler Komitesi’nde açıkladı. ABD 
başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın 
kazanmasının yarattığı şaşkınlığın etkili 
olduğu ve genişlemenin AB’nin öncelik-
ler listesinde alt sıralara gerilediği bir 
ortamda açıklanan Genişleme Paketi, 
ne yazık ki kamuoyunda gereken ilgiyi 
uyandırmadı. Görevde bulunduğu beş 
yıl boyunca AB’nin yeni bir genişleme-
ye şahitlik etmeyeceği mesajını veren 
Juncker Komisyonu, 2015 yılında tüm 
görev süresini kapsayan orta vadeli bir 
Genişleme Stratejisi ortaya koymuş ve 
genişleme politikası kapsamındaki yedi 

2016 
Genişleme 
Paketi ve 
Batı 
Balkanlar

Yeliz ŞAHİN
İKV Kıdemli Uzmanı

Mülteci krizi, Brexit ve 
popülizmin yükselişi gibi 

sınamaların Avrupa projesinin 
temel kazanımlarını tehdit 

ettiği ve vatandaşların AB’ye 
yabancılaştığı bir dönemde 

açıklanan Genişleme 
Paketi’nde, genişlemenin 

olumlu sonuçlar doğurmaya 
devam ettiği; hem bölge 

ülkelerinin hem de AB’nin 
çıkarına olduğu mesajı öne 

çıkıyor.
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üstünlüğü konularına öncelik veren yeni 
yaklaşımı AB genişleme politikasının 
merkezine taşımıştı. 2013 yılından bu 
yana da hukukun üstünlüğü, demokra-
tik kurumların güçlendirilmesi, temel 
haklar, ekonomik yönetişim ve bölgesel 
işbirliğine öncelik veren “önce temel 
konuların ele alınması”  (fundamentals 
first) yaklaşımı, AB genişleme politika-
sının bel kemiğini oluşturuyor. Bu yak-
laşım, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da teyit edildi. 

Önce Avro Alanı borç krizi, şimdi 
ise mülteci krizi, Brexit ve popülizmin 
yükselişi gibi sınamaların Avrupa pro-
jesinin temel kazanımlarını tehdit ettiği 
ve vatandaşların AB’ye yabancılaştığı 
bir dönemde AB’nin en güçlü dış poli-
tika aracı olan genişleme politikasının, 

AB’nin öncelikleri arasında yer aldığını 
söylemek güç. Bu dinamiklerin etkili 
olduğu bir ortamda açıklanan Genişleme 
Paketi’nde, genişlemenin olumlu so-
nuçlar doğurmaya devam ettiği ve hem 
bölge ülkelerinin hem de AB’nin çıkarına 
olduğu mesajı öne çıkıyor. Dolayısıyla 
bu yılki genişleme paketinde, inandırıcı 
bir genişleme sürecinin Güneydoğu Av-
rupa ülkelerinde dönüşümün itici gücü 
olduğu ve istikrarın pekiştirilmesi için 
kilit önem taşıdığı belirtiliyor. Genişleme 
politikası kapsamındaki ülkelerin siyasi 
elitlerine, AB üyeliğinin çantada keklik 
olmadığı; AB kurumlarına ve politikala-
rına yönelik giderek daha şüpheci hale 
gelen AB vatandaşlarına ise genişleme 
politikasının AB için hayati öneme sa-
hip olduğu ve aslında kendi stratejik 

çıkarlarına hizmet ettiği mesajı verilmek 
isteniyor.

İlerleme raporları, genişleme politi-
kasının kapsamındaki ülkelerin son bir 
yıl içerisinde AB ile bütünleşme yolunda 
kilit siyasi ve ekonomik reformları uygu-
lamada ne durumda olduklarını ortaya 
koyuyor. Komisyonun değerlendirmesine 
göre, son bir yıl içerisinde genişleme po-
litikası kapsamındaki ülkelerde genel an-
lamda hukukun üstünlüğü alanında yasal 
çerçevenin modernize edilmesi yönünde 
birtakım adımlar atıldı. Bu konuda en 
önemli gelişme, şüphesiz Arnavutluk’ta 
Temmuz 2016’da kabul edilen ve kap-
samlı yargı reformuna zemin hazırlayan 
anayasa değişikliğiydi. Komisyon, bu de-
ğişiklikle birlikte katılım müzakerelerinin 
başlatılması yolunda belirlenen beş ön- 
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basın özgürlüğü ise genişleme politi-
kası kapsamındaki ülkelerin neredeyse 
tamamında farklı düzeylerde de olsa 
endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 
Savunmasız gruplara karşı ayrımcılık 
da aynı şekilde ciddi bir endişe kaynağı 
oluşturuyor. Bazı ülkelerde ise demokra-
tik kurumların işleyişinde sorunlar mev-
cut. Ulusal parlamentolarda yaşanan 
boykotlar ve kutuplaşmanın üstesinden 
gelinmesi önem taşıyor.

Genişleme Paketi’ne göre, siyasi 
gündemde önemli bir yer edinen mül-
teci krizi, genişleme politikasının bölge 
için stratejik önemini ortaya koyuyor. 
Hahn’ın sözleriyle; mülteci krizi, geniş-
lemeye şüpheci yaklaşanlara dahi AB’nin 
kendi jeopolitik ön bahçesini ihmal et-
meyi göze alamayacağını kanıtladı2. Tür-

celiği yerine getirdiğine kanaat getirerek 
Arnavutluk ile müzakerelere başlamak 
için yeşil ışık yaktı. Buna karşılık, geniş-
leme politikası kapsamındaki ülkelerde 
yargının etkinliği, bağımsızlığı ve hesap 
verebilirliği konusunda yaşanan sorunlar, 
bu ülkelerde siyasi ve ekonomik hayatı 
etkilemeye devam ediyor. Örgütlü suçlar 
ve yolsuzlukla mücadele kapsamında 
yasal çerçevenin geçmiş yıllara kıyasla 
güçlendirilmiş olmasına karşılık bu alan-
larda sağlam bir sicil oluşturulması, AB 
üyeliğine aday ve potansiyel aday ülkele-
rin yapması gerekenlerin başında geliyor.

2016 Genişleme Paketi’ne göre, aday 
ve potansiyel aday ülkelerde temel hak-
ların korunması için gerekli yasal çer-
çeve mevcut; buna karşılık uygulamada 
sorunlar yaşanıyor. İfade özgürlüğü ve 

2013 yılından bu yana 
hukukun üstünlüğü, 
demokratik kurumların 
güçlendirilmesi, temel haklar, 
ekonomik yönetişim ve 
bölgesel işbirliğine öncelik 
veren “önce temel konuların 
ele alınması”  (fundamentals 
first) yaklaşımı, AB genişleme 
politikasının bel kemiğini 
oluşturuyor. 
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kiye ve Batı Balkan ülkeleriyle geliştirilen 
işbirliği sayesinde Batı Balkan rotasının 
kapanması; Türkiye ile varılan 18 Mart 
Mülteci Uzlaşısıyla birlikte ise Yunan 
adalarına düzensiz geçişlerde ve Ege De-
nizi’nde can kayıplarında yaşanan büyük 
düşüş bunun göstergesi niteliğinde.

Batı Balkan Ülkelerinin 
AB Karnesi

Genişleme sürecinin farklı aşamala-
rında olan altı Batı Balkan ülkesi, son bir 
yıl içerisinde AB ile bütünleşme yolun-
da farklı hızlarda ilerlemeye devam etti. 
Müzakereye açtığı fasıl sayısıyla bölge-
nin yıldız öğrencisi konumunda bulunan 
Karadağ, son bir yılda AB yolunda genel 
anlamda iyi düzeyde ilerleme kaydetti. 
Ekim 2016’da gerçekleştirilen seçimler, 
AB’nin değerlendirmesine göre birtakım 
prosedürel sıkıntılara rağmen oldukça 
katılımcı ve şeffaf şekilde gerçekleşti. Ko-
misyona göre Karadağ’ın Aralık 2015’te 
NATO üyeliğine davet edilmesi oldukça 
büyük bir başarıydı. Hukukun üstünlü-
ğüne öncelik veren “yeni yaklaşım”ı ilk 
uygulayan ülke olan Karadağ’da bu alan-
da uygulamada somut bir sicil oluştu-
rulması, AB için önemini koruyor. Huku-
kun üstünlüğü alanında yasal çerçevenin 
büyük ölçüde mevcut olmasına karşın 
Podgorica’nın özellikle örgütlü suçlarla 
ve yolsuzlukla mücadelede somut bir sicil 
oluşturması gerekiyor. Komisyona göre, 
müzakerelerin genel hızı, Karadağ’ın yol-
suzlukla ve örgütlü suçlarla mücadelede-
ki performansına bağlı olacak.

Katılım müzakerelerine Ocak 2014’te 
başlayan Sırbistan’ın son bir yıl içerisin-
de AB yolunda önemli adımlar atarak, 
hukukun üstünlüğüne ilişkin 23 ve 24 
numaralı iki kilit fasıl ile Kosova ile iliş-
kilerin normalleştirilmesine ilişkin 35 
numaralı fasıl da dahil dört faslı müzake-
reye açması Komisyon raporuna olumlu 
şekilde yansıdı. Belgrad’ın ekonomide 
kaydettiği ilerleme, mülteci krizinin ele 
alınması konusundaki çabaları ve bölge-
sel işbirliği konusundaki rolü de olumlu 
şekilde not edilen diğer hususlar oldu. 

Buna karşılık hukukun üstünlüğü, Koso-
va ile varılan anlaşmaların uygulanması 
ve Rusya ile yakın ilişkiler Komisyonun 
eleştirdiği noktalar arasında yer aldı. 
Komisyona göre, Sırbistan’ın Kosova ile 
AB arabuluculuğunda ilişkilerin nor-
malleştirilmesine yönelik sürdürdüğü 
diyalog kapsamında varılan anlaşmaları 
uygulamada ve hukukun üstünlüğü ala-
nında sergilediği performans, katılım 
müzakerelerinin genel hızı açısından 
belirleyici olacak.

Yunanistan ile yaşadığı isim sorunu 
nedeniyle Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
bütünleşme süreci çıkmazda olan ve AB 
koşulluluk politikasını ciddi anlamda 
sınayan bir vaka haline gelen Makedon-
ya’da 2015 yılında dinleme skandalıyla 
başlayan siyasi kriz, bu yılki Genişle-
me Paketi’ne de damgasını vurdu. Ko-
misyon, Makedonya’nın durumunu; “iç 
savaşın eşiğine geldiği 2001 yılından 
bu yana içerisinde bulunduğu en derin 
siyasi krizden geçiyor” ifadeleriyle özet-
lerken, ülkedeki siyasi parti liderlerinin 
krizi sonlandırmak amacıyla üzerinde 
uzlaştıkları Pržino Anlaşması kapsamın-
da son dönemde atılan bazı adımların, 
siyasi krizin aşılması için fırsat sunduğu 
görüşüne yer verdi. Buradan hareketle, 

Komisyon, koşullu da olsa, 2009’dan bu 
yana her yıl olduğu gibi bu yıl da Make-
donya’nın katılım müzakerelerine başla-
masını önerdi. Komisyonun Makedonya 
ile müzakerelere başlanması yönündeki 
tavsiyesi; Pržino Anlaşması’nın uygulan-
ması, 11 Aralık 2016 tarihli erken seçim-
lerin güvenilir şekilde düzenlenmesi ve 
Acil Reform Önceliklerinde kayda değer 
ilerleme sağlanması koşullarına bağlı.

Arnavutluk, 21 Temmuz 2016 tari-
hinde kabul edilen ve kapsamlı bir yargı 
reformuna zemin hazırlayan anayasal 
değişiklikler sayesinde katılım müza-
kerelerine başlayabilmek üzere Komis-
yondan olumlu görüş aldı. Komisyon, 
Haziran 2014’te aday ülke statüsü elde 
eden Arnavutluk’un katılım müzakerele-
rine başlayabilmek üzere kamu yönetimi 
reformu, yolsuzlukla ve örgütlü suçlarla 
mücadele, insan hakları ve yargı reformu 
alanlarında beş önceliği yerine getirmesi 
gerektiğini ortaya koymuştu. 2016 Ge-
nişleme Paketi’nde Komisyon, hâkim ve 
savcıların güvenlik araştırmasına tabi 
tutulması (vetting) başta olmak üze-
re yargı reformunun uygulanmasında 
somut ilerleme kaydetmesi koşuluyla 
Arnavutluk ile katılım müzakerelerine 
başlanmasını tavsiye etti.
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görüş hazırlamakla görevlendirmesine 
zemin hazırladı. Sosyoekonomik reform 
ivmesinin sürdürülmesi, derin yapısal 
sorunların ele alınması, tüm yönetim dü-
zeylerinde hukukun üstünlüğü ve kamu 
yönetiminin güçlendirilmesi, 2016 Ge-
nişleme Paketi kapsamında Komisyonun 
Bosna-Hersek’ten en önemli beklentile-
rini oluşturuyor.

Kosova açısından ise Batı Balkan coğ-
rafyasında AB ile bütünleşme yolunda 
bir ön adım olarak nitelendirilen İstikrar 
ve Ortaklık Anlaşması’nın 1 Nisan 2016 
tarihinde yürürlüğe girmesi ve Mayıs 
2016’da Komisyonun vize serbestliğine 
yönelik olumlu görüş bildirmesi şüphesiz 
son bir yıl içerisinde kaydedilen en önem-
li gelişmeler oldu. Komisyon, Batı Balkan 
ülkeleri arasında vatandaşları AB’ye vize 

AB’nin 2014 sonunda koşulluluk po-
litikasını gözden geçirerek sosyoekono-
mik reformları öne çıkaran bir yaklaşım 
belirlemesi sonucunda AB ile bütünleş-
me sürecindeki açmazı aşarak, süreçte 
yol almaya başlayan Bosna-Hersek de 
son bir yıl içerisinde reform sürecinde 
aşama kaydetti. Bosna-Hersek’in, AB ile 
ilgili konularda farklı yönetim düzeyle-
ri arasında eşgüdümü sağlamak üzere 
bir mekanizma oluşturması ve 2015’te 
yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık An-
laşması’nı Hırvatistan’ın 2013 yılında 
gerçekleşen AB üyeliğini dikkate alacak 
şekilde tadil etmesi, AB’nin önem ver-
diği önceliklerdi. Tüm bunlar, AB Kon-
seyinin, Eylül 2016’da Komisyonu Bos-
na-Hersek’in 15 Şubat 2016 tarihinde 
sunduğu AB üyelik başvurusu hakkında 

2016 Genişleme 
Paketi’nde Komisyon, 

hâkim ve savcıların 
güvenlik araştırmasına 
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başta olmak üzere 
yargı reformunun 

uygulanmasında somut 
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koşuluyla Arnavutluk ile 
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serbestliğinden istifade etmeyen tek ülke 
konumundaki Kosova’nın vize serbest-
liği yol haritasında belirlenen iki kriteri 
yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 
Bu doğrultuda, Komisyonun Kosova’dan 
temel beklentileri, Karadağ ile sınır anlaş-
masının onaylaması ile yolsuzlukla ve ör-
gütlü suçlarla mücadele alanındaki sicilin 
güçlendirilmesi. Karadağ ile varılan sınır 
anlaşması, Belgrad-Priştine diyaloğunda 
varılan anlaşmalar gibi parlamentoda 
siyasi krize yol açmış durumda. Parla-
mentoda yaşanan siyasi çıkmazın bir an 
önce çözüme kavuşturulması, hukukun 
üstünlüğü alanında ve yapısal reformlar 
ile yüksek işsizlik oranının ele alınması 
gibi konularda zaman kaybetme lüksü 
bulunmayan Kosova için büyük önem 
taşıyor.

Bir Sonraki Genişleme Paketi 
2018 İlkbaharında

Komisyon ayrıca genişleme pake-
tinin takviminde değişiklik yapmaya 
hazırlandığını açıkladı. Geleneksel ola-
rak her yıl sonbaharda açıklanan Geniş-
leme Paketi, bundan sonra ilkbaharda 
açıklanacak. Bu doğrultuda, bir sonraki 
Genişleme Paketi’nin, 2018 ilkbaharında 
açıklanması öngörülüyor. Bu değişiklikle 
hedeflenen; Genişleme Paketi’nin takvi-
minin; istatiksel veri toplama takvimiyle 
ve Komisyonun aday ve potansiyel aday 
ülkeler için iki yıldır açıkladığı Ekono-
mik Reform Programlarının (ERP’ler) 
takvimiyle uyumlu hale getirilmesi. 
Böylece, ekonomik yönetişime ilişkin 
konulara da gereken ağırlığın verilme-
si amaçlanıyor. Bilindiği gibi AB, Batı 
Balkan ülkelerinin ekonomik kriterleri 
yerine getirmelerine yardımcı olmak ve 
AB’nin ekonomik yönetişim konusunda 
attığı adımların gerisinde kalmalarını 
önlemek amacıyla genişleme politikası 
kapsamındaki ülkeler için Avrupa Sö-
mestri benzeri bir uygulama başlatmıştı. 
Bu doğrultuda Komisyon değerlendirme 
raporlarının ilkini Mayıs 2015’te, ikin-
cisini ise Mayıs 2016’da açıklamıştı. Bu 
takvim dikkate alındığında, ERP’leri ve 
ilerleme raporlarını kapsayacak bir son-
raki Genişleme Paketi’nin Mayıs 2018’de 
açıklanması olası görünüyor.

Genişlemede İvmeyi 
Sürdürme Sınavı

Hahn’ın selefi, İkinci Dönem Barro-
so Komisyonunun Genişlemeden So-
rumlu Üyesi Štefan Füle’nin sözleriyle 
adeta “AB’nin DNA’sına kodlanmış olan 
genişleme politikası”3, şimdiye kadar 
AB’ye üye olmayı bekleyen ülkelerde 
reformlar için bir çıpa ve dönüşümün 
ardındaki itici güç oldu. AB’nin en başa-
rılı dış politika aracı olan genişleme de 
neredeyse 60 yıllık tarihinin en önemli 
kazanımlarını tehlikeye atan, yukarıda 
söz edilen meydan okumalardan nasi-
bini aldı. AB’nin giderek daha fazla içine 
kapandığı ve vatandaşların AB kurum-

larına ve politikalarına karşı giderek 
daha şüpheci hale geldiği bir ortamda, 
genişlemenin AB için bir öncelik oldu-
ğunu söylemek güç. 

Öte yandan pek de uzak olmayan 
bir geçmişte kanlı çatışmalara sahne 
olmaları, demokratik geçiş sürecinde 
yaşadıkları sorunlar, yaygın seyreden 
yolsuzluk, tamamlanmamış demokratik 
kurumları, tartışmalı sınırları ve kırıl-
gan ekonomileri nedeniyle Batı Balkan 
ülkeleri de pek çok sınama ile karşı kar-
şıya. AB’nin, genişleme politikası kapsa-
mındaki ülkelerin içerisinde bulunduğu 
durum ve geçmiş deneyimler temelinde 
evrimleşen genişleme politikası kapsa-
mında, mevcut aday ve potansiyel aday 
ülkeler için çıtayı daha da yükselttiğini 
görüyoruz. Hukukun üstünlüğüne dayalı 
“yeni yaklaşım”, “önce temel konuların 
ele alınması” politikası ve reformların 
kabul edilmesinden çok uygulamada 
sağlam bir sicil oluşturulması önceliği; 
AB’nin bekleme odasındaki ülkelerin 
önünde zorlu bir sürecin olduğunun 
habercisi. AB’nin ön bahçesi konumun-
daki Batı Balkanlar, AB’nin güvenliği için 
jeostratejik önemini koruyor. Bu neden-
le, bu coğrafyada istikrarın sürmesi ve 
bölgenin AB’nin güvenliğine bir tehdit 
haline gelmemesi, AB üyelik perspekti-
finin canlı tutulmasına bağlı. AB’nin bir 
yandan genişleme politikası kapsamın-
daki ülkeler için çıtayı yükseltirken diğer 
yandan koşulluluk politikasını katı an-
cak adil bir şekilde işletmesi ve gerçekçi 
bir üyelik perspektifiyle desteklemesi 
büyük önem taşıyor. ■  

1 Genişleme Paketi ve kapsamındaki belgeler için bkz. http://europa.

eu/rapid/press-release_IP-16-3613_en.htm 

2 Johannes Hahn’ın Genişleme Paketi’ni sunarken AP Dış İlişkiler 

Komitesi’nde gerçekleştirdiği konuşma, 09.11.2016, Avrupa 

Komisyonu, https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/

announcements/enlargement-package-2016-johannes-hahn-com-

mittee-foreign-affairs-european-parliament_en Erişim tarihi: 

11.11.2016.

3  “10th anniversary of 2004 enlargement”,  Avrupa Komisyonu Basın 

Açıklaması, 30.04.2014, http://europa.eu/rapid/press-release_STA-

TEMENT-14-143_en.htm Erişim tarihi: 11.11.2016.

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/
http://europa.eu/rapid/press-release_STA-
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Nihayetinde batılı demokrasi düzeyi, 
halen Türkiye’de insan hakları standart-
ları ve ulusal yasal mevzuat oluşturu-
lurken gözönüne alınan en temel kıstas. 
Türkiye de çok uzun yıllardır AB’nin be-
nimsediği iyi yönetişim standartları; po-
litika üretim, idare ve hukuk sisteminin 
reformu için çıpa olarak belirlemiş vazi-
yette. Türkiye, AB bütünleşmesi yolun-
da gerçekleştirdiği pek çok dönüşümü 
aslında üyeliğin ötesinde, ulusal refah 
ve gelişmişliği sağlamak amacıyla ger-
çekleştiriyor. Dolayısıyla hem üyelik, hem 
vize serbestliği diyaloğu hem de Gümrük 
Birliği müzakereleri çerçevesinde ger-
çekleştirilen bütün kurumsal reformlar, 
taşıdıkları farklı amaçların ötesinde or-
tak bir amaca daha hizmet ediyor; Tür-
kiye’nin hukukun üstünlüğüne dayalı 

AB’yi pek çok açıdan ve çok net 
örneklerle eleştirmek mümkün 
olsa da “Sezar’ın hakkı Sezar’a”. 

Bütün aksaklıklara rağmen, kurumlar 
boyutunda AB’nin ve ulusal düzeyde Üye 
Devletlerin dünyanın geri kalanıyla kar-
şılaştırıldığında daha iyi yönetildiğini, 
bu iyi yönetimin de refaha ve bilimsel/
teknolojik, kültürel ilerlemeye yol aç-
tığını belirtmek gerekir. İçerisinde bu-
lunduğumuz dönemde de görülüyor ki, 
Birlik üyesi ülkelerde ne zaman akla, bi-
lime, temel iyi yönetişim ilkelerine dayalı 
yönetim biçimleri bir kenara bırakılıp 
popülizm, aşırılık, keyfiyet, kutuplaşma 
önplana çıkarılırsa, temel hak ve özgür-
lükler o zaman daha çok zarar görüyor, 
toplumsal huzur, sağlık ve refah o kadar 
zedeleniyor. 

2016 İlerleme Raporunda 
İyi Yönetişim ve Hukukun 

Üstünlüğü İpuçları

Ahmet CERAN
İKV Uzmanı

AB projesinin ortaya koyduğu en net kazanımlar 
arasında şüphesiz ki çok uluslu bir refah, kalkınma 

ve demokrasi alanını sağlayabilmesi yer alıyor. 
Birbirinden çok farklı sosyolojik, kültürel ve siyasi 

yapıdaki bu ülkelerin tek karar alma ve uyum 
mekanizması dahilinde varlığını sürdürebilmesinin 

ise çok basit bir aracı var: hukukun üstünlüğüne 
dayalı iyi yönetişim. 
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şekilde daha etkin ve iyi yönetilmesi. 
Türkiye’nin AB’ye uyum çalışmaları kap-
samında bu hedeflere ulaşabilmesi için 
dikkate almakla yükümlü olduğu temel 
ölçüt ise her yıl ilerleme raporlarında 
önemli yer kaplayan Kopenhag siyasi 
kriterleri. 

2016 Türkiye İlerleme Raporu’nda 
siyasi kriterlerin, önceki yıllara oranla 
çok daha geniş yer kapladığı gözlerden 
kaçmıyor. Bunda şüphesiz ki 15 Temmuz 
2016 gecesi gerçekleşen hain darbe te-
şebbüsünün ve devamındaki OHAL uy-
gulamasının da ciddi payı var. Ne olursa 
olsun, Türk toplumsal yapısı, idari yöne-
tişim kültürü ve ulusal güvenlik ile çıkar-
ları dikkate alınarak, siyasi kriterler kap-
samında Türkiye’de etkin yönetişim ve 
hukukun üstünlüğüne yönelik ne tavsiye 

ve eleştirilerde bulunulduğunu detaylıca 
incelemek; hem Türkiye’nin AB üyeliğinin 
gerçekleşmesi hem de kamu yönetimi 
reformu ve ulusal refahın sağlanması için 
kritik önem taşıyor.  

Komisyonun Türkiye’de 
Merkezi ve Yerel Yönetime 
ilişkin Değerlendirmeleri

19’uncu raporda, Komisyonun Türki-
ye’de merkezi yönetime ilişkin görüşleri-
ni ağırlıklı olarak OHAL dönemi uygula-
maları şekillendiriyor. OHAL kapsamında 
halihazırda Türkiye’nin AİHS yükümlü-
lüklerinin önemli bölümünü askıya aldığı 
bir durumsalda, merkezi yapı ve yasama 
süreçleri ağırlıklı olarak Bakanlar Kuru-
lunun ortaya koyduğu Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle (KHK) işliyor. 

Böyle bir yapıda, TBMM’nin yasama-
da etkinliğinin sınırlanması ve KHK’ların 
denetimindeki sınırlılık durumu, Ko-
misyonun Türkiye’de merkezi yönetim 
yapısına ilişkin eleştirdiği öncelikli ko-
nulardan biri. Bununla birlikte, Cumhur-
başkanlığı makamının güncel uygulama-
larda, karar mekanizmalarının fazlasıyla 
merkezinde olduğunun altı çiziliyor. 

Yerel yönetim sistemine ilişkin olarak 
ise temel endişe, benzer şekilde fazla 
merkezilik durumu. Türkiye’nin yerel me-
seleler de dahil olmak üzere fazla Ankara 
odaklı idare edildiği belirtiliyor. Yerel 
yönetimlerin, yerel temsilciler tarafından 
gerçekleşmesinin kritik olduğu önemle 
2016 İlerleme Raporu’nda vurgulanıyor. 
Yerelin yerelden yönetilmesine vurguyla 
birlikte belediyelerin mali kaynaklarının 
yetersizliği de Komisyonun gündemine 
aldığı bir diğer mesele. 

Kamu yönetiminin öncelikli ve AB  
yönetişim modelinde de temel aktörle-
rinden bir diğeri ise bağımsız düzenleyici 
kurumlar. Bağımsız ve kritik kurumların 
başında ise Kamu Denetçiliği Kurumu 
geliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, AB ter-
minolojisinde ombudsmanın kurulması; 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkının düzenlenmesi gibi, AB standart-
larına uyum çerçevesindeki reformlar 
arasında özel yere sahip olan; doğrudan 
gözle görülür katkısının yadsınamaya-
cağı bir adım. Ombudsmanlık makamı, 
AB yönetişiminde başat bir rol sahibi. 
İlerleme raporları, Türkiye’deki Kamu 
Denetçiliği Kurumunu da her sene olum-
lu şekilde değerlendiriyor, Türkiye’nin 
önemli kazanımlarından biri olarak ni-
telendiriyor. 2016 yılında da Kamu De-
netçiliği Kurumuna ağustos ayına kadar 
gerçekleştirilen 21 bin 648 başvurudan 
21 bin 546’sının karara bağlanmış olması 
olumlu karşılanıyor. Nitekim Kurumun 
yetkisinin sınırlı olduğu, insan hakları 
ihlallerinin önlenmesine yönelik işlerlik 
kazanamadığı değerlendirilirken Türki-
ye’de faaliyet gösteren 8 düzenleyici ku-
rumun da siyasi müdahaleden korunması 
gerektiğinin altı çiziliyor. Önümüzdeki  
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oluşturmayı hem prestiji hem de olası AB 
karşıtı söylemlerin önüne geçmek için 
gündemine almış durumda. AB kurumla-
rının bu doğrultuda kısa vadede bulduğu 
çözüm, vatandaşların AB kurumlarıyla 
etkileşimlerini çevrimiçi, teknolojiye da-
yalı araçlarla sağlayabilmelerinin önünü 
açacak formüller geliştirmek. 

Türkiye’ye bakıldığında, yakın tarihin 
en büyük kitlesel göç akımlarının yaşan-
dığı küresel yapıda, Türk sivil toplumu-
nun fazlasıyla saygıdeğer ve etkin bir rol 
oynadığı, bu durumun kamu otoriteleri 
de dahil olmak üzere bütün paydaşlara 
olumlu etki yaptığı ortada. Komisyonun 
2016 İlerleme Raporu’nda siyasi krite-
lerler kapsamında üzerinde durduğu 
üzere, Türk yetkili makamların sivil top-
lumla işbirliği ve sivil toplumun katılı-

dönemde Kişisel Verileri Koruma Kuru-
munun da faaliyete geçmesi öngörülü-
yor. Bu kurumun tam bağımsızlığı üye-
lik müzakereleri kadar, vize serbestliği 
diyaloğunun geleceği açısından da AB 
tarafından yakından takip edilecek. 

Politika Üretim Süreçlerinde 
En Kritik Paydaş: Sivil Toplum 
Kuruluşları

Sivil toplumun güçlendirilmesi ile 
vatandaşların karar alma ve politika me-
kanizmalarının her aşamasına katılımı, 
güçlü bir demokrasi yapısının temelleri 
arasında yer alıyor. Günümüzde AB ku-
rumları da, gittikçe karmaşık bir hale 
gelen entegrasyon yapısında, sivil top-
lumun ve AB vatandaşlarının seslerini 
daha gür çıkarabilecekleri mekanizmalar 

AB kurumları, gittikçe 
karmaşık hale gelen 

entegrasyon yapısında, 
sivil toplumun ve 

AB vatandaşlarının 
seslerini daha gür 

çıkarabilecekleri 
mekanizmalar 

oluşturmayı hem prestiji 
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geçmek için gündemine 

alıyor.
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mına yönelik etkin stratejiler ve kamu 
politikaları ortaya koyması gerekiyor. 
Öte yandan STK’ların hukuki yapılarına 
ve işleyişlerine dair yapısal sorunların 
ve mali kırılganlıklarının sürdüğü de-
ğerlendiriliyor. 

Peki İlerleme Raporu Nasıl 
Bir Kamu Yönetimi Reformu 
Öngörüyor?

2016 İlerleme Raporu’nda merkezi 
hükümet kurumları arasındaki politika 
koordinasyonunun ve AB müktesebatı-
na uyuma yönelik işbirliğinin kuvvetli 
olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, önceki 
bölümde de vurgulandığı üzere sivil top-
lum, akademi çevreleri gibi paydaşların 
süreçlere daha etkin şekilde dahil edilme-
si, kamu yönetiminde kararların daha ço-
ğulcu şekilde alınması, AB’nin öngördüğü 
kamu yönetimi reform hedeflerinin en 
temel boyutunu oluşturuyor. Bu doğrul-
tuda, gerçekleştirilen maliyet tahmini, 
düzenleyici etki analizi gibi çalışmaların 
daha şeffaf ve kamuoyuna yönelik görü-
nür hale getirilmesi bekleniyor. Özellikle 
etki analizlerinin mutlak suretle daha 
sistematik hale getirilmesi, Komisyonun 
siyasi kriterler kapsamında tavsiyesi ve 
beklentisi. 

Kamu sektöründe insan kaynakları 
yönetimi konusuna, Kasım ayında ya-
yımlanan ilerleme raporunda, önceki 
18 ilerleme raporunda görülmediği 
kadar yer ayrılmış durumda. Raporda, 
konuya ilişkin değerlendirmeler, kamu 
sektöründe kadın/erkek dengesine iliş-
kin veriler ortaya koyularak başlıyor. 
Güncel yapıda kadınlar kamuda yüzde 
37,4 oranında temsil edilirken, üst dü-
zey pozisyonlardaki kadınların oranının 
sadece yüzde 10,4 olduğu önemle vurgu-
lanıyor. Özel sektör, kamu sektörü veya 
sivil toplum kuruluşlarının tamamında 
21’inci yüzyıla yakışır yönetim model-
lerinin benimsenebilmesi için şüphesiz 
ki üst düzey kadın yönetici sayılarının 
artması şart. 

Halihazırdaki kamu yönetimi meka-
nizmasında, işe alım ve terfi süreçlerinde 

tarafsızlığı, devamlılığı ve liyakati tam an-
lamıyla garanti altına alan bir yaklaşımın 
benimsendiğini öne sürmek çok mümkün 
değil. Komisyon, liyakat meselesini rapor-
da çeşitli kereler vurgulayarak, konuyu 
gündemine taşıyor, güncel yapının siyasi 
iltimasa açık olduğu değerlendiriliyor. 
Komisyon, devletin tarafsızlığını sağlaya-
bilmesi için idarelerde görev değişimi ko-
nusunda şeffaf usullerin benimsenmesi 
gerektiğinin altını çiziyor. Bu doğrultuda, 
Devlet Personel Başkanlığının modern 
politika ve yaklaşımlarla etkinliğinin ar-
tırılması, buna ek olarak idarenin hesap 
verebilirliğinin sağlanması gerektiği tav-
siye ediliyor.  

Etkin Yönetişimin ve 
Refahın Dinamosu: Hukukun 
Üstünlüğü

Hukukun üstünlüğü, hem siyasi kri-
terler hem de 23’üncü ve 24’üncü fasıllar 
kapsamında AB kurumlarının Türkiye’yi 
en yakından takip ettiği alanlardan biri. 
Bu bağlamda Komisyon, 19’uncu iler-
leme raporunda ilk defa özellikle yargı 
bağımsızlığı konusunda Türkiye’de geriye 
gidiş olduğunu değerlendiriyor. Peki, bu 
eleştiriye sebep olan etkenler neler? 

İlk olarak Komisyon, yürütme erkinin 
yargı alanı üzerinde etkisi olduğu görü-
şünde. Türk adalet sisteminin en kritik 
kurumlarının başında gelen HSYK’da 
Adalet Bakanı’nın ve Bakanlık Müsteşa-
rı’nın artan etki alanı, siyasi kriterlere 
ilişkin en çok eleştirilen konulardan biri. 
Komisyon HSYK’yı daha şeffaf olmaya 
çağırıyor. 

Türk yargı sistemine ilişkin siyasi 
kriterlerle bağlantılı üzerinde durulan 
bir diğer konu, yargı sisteminde etkin 
insan kaynağı ve personel yönetimi. Ge-
nel çerçevede, bu seneki raporda, her 
alanda personel idaresi ve insan kaynağı 
geliştirmenin öneminin önceki yıllara 
nazaran daha öncelikli olarak değerlen-
dirildiği gözlerden kaçmıyor. Bu durum 
aslında bir noktada, uluslararası alanda 
modern yönetişimin insan odaklı ve fay-
dayı artırmaya dayalı hale gelmesiyle 

de bağlantılı. Sadece Türkiye’deki kamu 
alanının ötesinde dünyanın her yerinde 
benzer tartışmalarda etkin insan kaynağı 
yönetiminin ve liyakat sisteminin öne-
minin vurgulandığı bir dönemdeyiz. Bu 
çerçevede raporda, hakim ve savcıların 
geçtiğimiz dönemde yerlerinin sıklıkla 
isteklerinin dışında değiştirildiği tespit 
ediliyor ve bu durumda yürütmenin yargı 
üzerinde bir etki aracına dönüşmemesi 
uyarısında bulunuluyor. Benzer şekilde, 
disiplin ve ceza davalarında hukuki usul-
lerin gözetilmesi gerektiği hatırlatılıyor. 
Yargıtay ve Danıştay gibi en üst derece 
yargı makamlarının, adalet mekanizma-
sındaki kritik önemi hatırlatılarak, bu tür 
organların yapılarında gerçekleştirilen 
sık değişikliklerin hukuki belirsizliğe yol 
açmaması gerektiği hatırlatılıyor. Yargı 
sistemindeki ilgili personelin hukukun 
üstünlüğünü sağlama noktasında daha 
etkin performans ortaya koyabilmesine 
ilişkin olarak ise etik davranış ve dürüst-
lük eğitimine daha fazla önem verilmesi 
gerektiği değerlendiriliyor. Bağlantılı ola-
rak, Adalet Akademisinin yönetim yapı-
sının da bu doğrultuda şekillenmesinin 
önemi belirtiliyor. 

Sonuç olarak hukukun üstünlüğüne 
ve denge/denetlemeye dayalı AB tarzı 
yönetişim modeli, Türkiye’nin daha ileri 
seviye bir refah toplumuna dönüşebilme-
si için elzem. 2016 İlerleme Raporu’nda 
ekonomik kriterlere ilişkin olarak ilk defa 
bir geriye gidişten bahsediliyor. Bunun, 
yargının bağımsızlığı kriterine dair geriye 
gidişin raporlandığı yıla denk gelmesinin 
tesadüf olmadığı öne sürülebilir. 113 ül-
kedeki yargı mekanizmalarının 44 farklı 
göstergeye dayanılarak ölçüldüğü 2016 
Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne (Rule 
of Law Index) göre, en üst sıradaki 10 
ülkeden 8’inin Avrupa ülkesi olması da 
bir tesadüf değildir. Aynı sıralamaya göre 
Türkiye, önceki yılla karşılaştırınca 8 
sıra gerilemiş durumda. Dolayısıyla etkin 
yönetişimin her alanda birbiriyle bağlan-
tılı olduğunun hatırlanması ve reform 
gündeminin, iç/dış siyasi gelişmelerden 
bağımsız sürdürülmesi şart. ■
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Bozkurt ARAN
TEPAV Ticaret Çalışmaları 

Merkezi Direktörü 
Yeni ABD Başkanı 
Trump ve Küresel Ticaret1 
ABD seçimleri Donald Trump’ın beklenmedik başarısı ile sürpriz 
bir şekilde sonuçlandı. Trump’ın seçim kampanyası sırasında 
çarpıcı açıklamaları arasında yer alan küresel ticarete ilişkin 
önermeleri uluslararası ticaret düzeninde kapsamlı bir değişime 
işaret ediyor.

1  Bu çalışma 16 Kasım 2016 tarihinde TEPAV Politika 

Notu olarak yayımlanmıştır. http://www.tepav.org.tr/

upload/files/1479303122-2.YENI_ABD_BASKANI_

TRUMP_VE_KURESEL_TICARET.pdf 

http://www.tepav.org.tr/
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ABD başkanlık seçimlerinde yarı-
şan Demokrat Parti adayı Hillary 
Clinton ile Cumhuriyetçi Parti 

adayı Donald Trump’ın seçim kampan-
yaları sırasında ifade ettiği görüşler, tüm 
ülkeler için belirleyici sonuçlar doğura-
cak nitelikte olması dolayısıyla küresel 
ölçekte bir ilginin odağı oldu. Trump’ın 
bazıları için çekici ve çoğunluk için itici 
ancak kesinlikle ilginç açıklamaları da 
seçime ayrı bir boyut getirdi. 

Trump’a seçimi kazandıran plat-
formu, özellikle ABD toplumunda “kü-
reselleşme”den yarar sağlamamış ve 
ülke içinde artan eşitsizlik dolayısıyla 
“korunmamış” veya “kollanmamış” his-
seden kitlenin mevcut “kurulu düzene” 
karşı biriken kitlesel tepkisi ve bir baş-
kaldırısı olarak nitelendirmek olasıdır. 
Trump, temel seçim platformunu Ameri-
ka’nın “unutulmuş insanları” olarak nite-
lendirdiği kitlenin artık unutulmayacağı 
ve önemseneceği üzerine şekillendirdi. 

Trump’ın Küresel Ticarete 
ilişkin Söylemleri 

Trump’ın söylemleri serbest ticaret 
ve iş çevrelerine yakın olan Cumhuri-
yetçi Parti’nin ana gövdesini oluşturan 
kesimde dahi rahatsızlık yarattı. Tem-
silciler Meclisi Başkanı dâhil tanınmış 
Cumhuriyetçiler Trump’ı destekleme-
yeceklerini ilan ettiler. Buna rağmen, 
seçimleri, düzeni rahatsız eden radikal 
söylemlerini ısrarla sürdürerek kazan-
ması, kampanya sırasındaki açıklama-
larının önümüzdeki dönemde kararlı 
yaklaşımlara dönüşmesi olasılığı dikkate 
alınmalıdır. Aynı şekilde Trump’ın küre-
sel ticaret düzeni hakkındaki önerileri 
seçim kampanyası içinde önemli bir bö-
lümü oluşturuyor.

Trump, temelde dış ticareti ve özel-
likle ithalatı Amerikan işgücüne karşı 
işleyen bir mekanizma olarak gördüğü-
nü, artan ithalatın Amerikan işçilerinin 
işlerini kaybetmeleri anlamına geldiğini 
belirtiyor. ABD’de işgücünün sağlıklı bir 
ortama kavuşmasının esas olarak itha-
latın sınırlanarak Amerikan firmalarının 

ülke dışına yönlendirdikleri üretim kabi-
liyetlerinin yeniden ABD’ye dönmesi ile 
sağlanacağını Trump seçim kampanyası 
sırasında ilan etti. Çin ile Meksika’dan 
gelen ürünlere yüksek ithalat vergisi 
koyarak buralardaki ABD yatırımları-
nı ABD’ye döndürerek Amerikalı işçi-
ler üzerindeki Meksika ve Çin işçisinin 
baskısını hafifleteceğine inanıyor. Bu 
söylemiyle dış ticareti de sadece ithalat 
yönüyle ele alıyor.

Trump ekonomik büyüme ile dış 
ticaret arasındaki doğrudan bağlantı 
konusunda da farklı bir görüşe sahip. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kabul 
gören, uluslararası ekonomik örgütlen-
menin ana öğeleri Dünya Bankası, IMF 
ve GATT/Dünya Ticareti Örgütü’nün te-
mel savı olan serbest ticaret uygulama-
larının ve küresel değer zincirine dâhil 
olmanın ekonomik büyümenin temel 
etkeni olduğu varsayımına karşı çıkıyor. 
Genel kanı, liberal, kurala dayanan ser-
best ve adil ticaretin ekonomik büyüme-
yi ve yatırımı hızlandırdığı. Trump’ın bu 
genel yaklaşımın dışındaki söylemine, 
ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat 
Parti’nin adayı Hillary Clinton, serbest 
ticaretin yararlarına işaret ederek karşı 
çıkmamıştı. Seçim kampanyası sırasında 
Trump’ın savları yanıtsız kalmıştı. Diğer 
taraftan Trump’ın bu konuda popülist 
söylemler ile seçim kazanılabileceğini 
kanıtlaması, bu söylemlerin Avrupalı 
bazı popülist siyasiler tarafından da be-
nimsenebileceğini düşündürüyor.

Trump’ın uluslararası ticaret konu-
sunda ifade ettiği hususlar kısaca özet-
lenebilir:
• Pasifik’te ABD ve Japonya dâhil 12 

ülke ile uzun süren müzakerelerin 
sonuçlanarak Kongre’de onaylanma-
sı beklenen Trans-Pasifik Ortaklığı 
(TPP) anlaşmasına karşı olduğunu 
açıkladı. Yeni dönemde TPP’nin 
Kongrede onaylanması beklenmiyor.

• Kanada, Meksika ve ABD arasında 
1993 yılında imzalan Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAF-

TA) yeniden müzakere edeceğini, 
değiştireceğini ve bu mümkün olmaz 
ise anlaşmadan çekilebileceğini ilan 
etti. 

• Bu arada, Amerikan firmalarının 
üretim merkezlerini Meksika’ya 
kaydırıp, gümrüksüz olarak ABD’ye 
ithalat yapmalarını engelleyerek fir-
maları Amerikan işgücü kullanmaya 
mecbur etmek amacıyla Meksika’dan 
ithal edilen mallara yüzde 35 vergi 
uygulamaya başlayacağını ifade etti.

• Aynı şekilde Çin’deki Amerikan fir-
malarını üretim merkezlerini Ame-
rika’ya geri döndürmek ve Ameri-
kan istihdamını artırmak amacıyla 
Çin’den ithal edilen firmalara yüzde 
45 gümrük vergisi uygulayacağını 
açıkladı. Ayrıca dış ticarette avantajlı 
duruma geçmek üzere Çin’in “kur 
manipülasyonu” yaparak haksız re-
kabet yarattığını ileri sürdü ve bunu 
engelleyecek önlemler alacağını 
açıkladı.

• Ayrıca, ABD’nin daha önceki dö-
nemlerde gerçekleştirdiği STA’ları 
yeniden müzakereye açacağını ve 
kuralları yeniden düzenleyeceğini 
söyledi.

• AB ile müzakereleri sürdürülen TTIP 
görüşmelerini soğuk karşıladığı be-
lirtiliyor. Pasifik’te imzalanmış ancak 
Kongrede onay bekleyen TPP konu-
sundaki açık olumsuz tutumuna ko-
şut olarak Atlantik bölgesinde AB ile 
sürdürülen ortaklık arayışlarının da 
sonuç vermemesi bekleniyor. Bu iki 
ortaklık anlaşması küresel ticaretin 
yüzde 40’ını ve dünya gayrı safi hâsı-
lasının yüzde 60’ını oluşturduğu için 
uluslararası ticarette yeni bir döne-
min başlangıcı olarak kabul ediliyor.

• DTÖ üyeliği hakkında, örgütün ulus-
lararası alanda sınırlı etkinliği do-
layısıyla olumsuz olmakla beraber 
kesin ifadelerde bulunmadı. Diğer 
bir anlatım ile belki de DTÖ’yü cid-
diye alınır bir örgüt olarak görmüyor.

• Dünya İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin 
üretim süreçlerine getireceği sınırla- 
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yetkisine de sahip. Bu, tabiatıyla zor ve 
karmaşık hukuki kurallar içeriyor. ABD 
sisteminde başkanın bu konudaki yet-
kisini kısıtlamak için başlatılacak yasal 
veya Kongredeki siyasi süreç uzun ve 
zorlu aşamaları gerekli kılıyor.

NAFTA, ikili STA’lar ve DTÖ ile üst-
lenilen yükümlülüklerin uygulanması 
Kongre tarafından onaylandı. Peterson 
Institiute for International Economics 
araştırmasına göre Kongrenin onayın-
dan geçen bu yükümlülükleri başkanın 
tek başına uygulamadan kaldırması, baş-
kanın anayasal yetkisi ve zaman içinde 
kabul edilen yasalarla hüküm altına alı-
nıyor. Bu durum başkanın kota uygula-
maya gitmesi, gümrük tarifelerini yük-
seltmesi ve dış ticarete ilişkin kurallar 
koymasını mümkün hale getiriyor.

maları ve kısıtlamaları uygulamayaca-
ğını açıkladı. Bu bakımdan bu savların 
özenle irdelenmesinde yarar var.

Başkanın Ticaret 
Konusundaki Yetkisi 

ABD sisteminde başkana verilen 
önemli yetkiler arasında uluslararası 
ticaret konusu da bulunuyor. Başkanın 
idari olarak ticareti engelleyici damping 
ve sübvansiyon soruşturmalarını teşvik 
etmek yanında, var olan anlaşmaların 
hükümleri dışına çıkma yetkisi de var. 
Böylece ABD’nin bugüne kadar imzala-
dığı ve yürürlükte olan 20 STA’yı yürür-
lükten kaldırma yetkisi mevcut. Trump 
yönetimi bu anlaşmaları bitirme veya 
anlaşma hükümlerine aykırı olarak yük-
sek oranda gümrük tarifesi uygulama 

Başkanın idari 
olarak ticareti 

engelleyici damping 
ve sübvansiyon 

soruşturmalarını teşvik 
etmek yanında, var 

olan anlaşmaların 
hükümleri dışına çıkma 

yetkisi de var. 
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ABD’nin, Meksika, 
Kanada ve Çin Dış Ticareti 

ABD, 2.3 trilyon ABD dolar ile dün-
yanın en büyük ithalatçı, 1.5 trilyon ABD 
doları ile de dünyanın en büyük ikinci 
ihracatçı ülkesi. DTÖ’nün 2016 yılına ait 
ticaret profillerine göre Trump’ın önlem 
almayı önerdiği Çin, Kanada ve Meksika 
ABD’nin en önemli ticaret ortağı. Bu 
ülkelerin ABD ihracatındaki paylarının 
toplamı yüzde 42 diğer taraftan itha-
latındaki paylarının toplamı ise yüzde 
47,7. Böylece Trump ithalatın yüzde 
47,7’si ile ilgili önlem alırken, ABD ih-
racatının yüzde 42’sini de bu ülkelerin 
alabilecekleri karşı önleme açık hale 
getiriyor. Bu, tabiatıyla ABD dış ticareti-
nin önümüzdeki dönemde Trump’ın ala-
cağını ilan ettiği önlemlere karşı ABD’li 
ihracatçıların maruz kalacağı tehdidi de 
gösteriyor.

Diğer taraftan dış ticaretin GSMH 
oranı dikkate alındığında farklı bir de-
ğerlendirme yapılabilir. Mal ve hizmet ti-
caretinin toplamının (ödemeler dengesi 
bazında ihracat ve ithalatın ortalaması) 
GSMH’nin son üç yıllık ortalama değeri-
ne bölünmesi ile ortaya çıkan oran ABD 
bakımından yüzde 14,5. 

Meksika ve Kanada ekonomilerinin 
dış ticaret oranları yüzde 30’un üstün-
de bir yükseklik ifade ediyor. Bu oran 
Çin için ise yüzde 20’nin üzerinde bir 
değeri buluyor. Bu oranın önemli bö-
lümü ABD’ye ihraç olarak değerlendi-
rebilir. Başka bir ifadeyle dış ticaret ile 
ilgili muhtemel değişikliklerin Meksika, 
Kanada ve Çin’in, ülke ekonomilerine 
büyük oranda yansıyacağı ve dolayı-
sıyla değişiklikler konusunda “duyarlı” 
oldukları söylenebilir. Trump belki de 
dış ticaretin ABD ekonomisine oranının 
yüzde 14,5 olmasının sağladığı nisbi 
rahatlıkla, Meksika ve Kanada ile NAFTA 
anlaşmasının hükümlerini müzakereye 
açacağını ve Çin’e yüksek gümrük oranı 
uygulayacağını ısrarla ilan ediyor. Ancak 
ABD iç pazarının büyük olmakla beraber 
bu anlayışı ne kadar devam ettirebilece-
ği ayrı bir tartışma konusu.

Trump ve 
Küreselleşme Olgusu

Trump’ın seçim kampanyasını üzerine 
inşa ettiği platform, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında uluslararası ekonomi ve tica-
ret düzeninde istikrarın sağlanması ama-
cıyla ABD öncülüğünde şekillenen Bretton 
Woods sisteminin kurumları; IMF, Dünya 
Bankası ve GATT/DTÖ’nün oluşturduğu 
küreselleşmeye karşı farklı bir yaklaşım 
olarak nitelendirilebilir. Liberal düzene 
ve kurallara dayanan uluslararası ticaret 
ve yatırım sistemi, yakın zamana kadar 
küresel ekonomik büyümenin ana motoru 
olarak kabul ediliyordu.

Francis Fukuyama; herkesin bu libe-
ral düzenin sağladığı büyümeden aynı 
ölçüde yarar sağlamadığına, gelişmiş 
ülkelerde işçilerin yerlerinin “outsour-
ce” (dışarıdan temin etmek) yoluyla 
yok edildiğine dikkat çekiyor. Fukuyama 
“Kızgın ve harekete geçirilmiş demok-
ratik çoğunluğun saldırısı ile yeni bir 
popülist milliyetçilik çağına girmekte 
olduğumuz görünmekte” ifadelerini kul-
lanıyor ve bunun gerçekleşmesinin 1989 
Berlin duvarının yıkılması kadar köklü 
değişime işaret edeceğini kaydediyor. 
Son 70 yılda gerçekleştirilen olumlu 
gelişmelerin tekrarlanmayacağını be-
lirten Dani Rodrik ise ülkelerin artık 
üç hedefe -ulusal özerklik, demokrasi 
ve hiper küreselleşme- aynı zamanda 

ulaşmalarının mümkün olmadığını be-
lirterek bu baskıyı ve gelişimi hisseden 
politikacıların küreselleşme konusunda 
farklı söylemler geliştirmeye başladıkla-
rını ileri sürüyor. Politikacıların gelişimi 
hissetmekle beraber çözüm olarak sun-
dukları söylemin yapısal unsurları kap-
samadığı için yetersiz olacağı tartışılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluş-
turulan düzenin uluslararası ticaretin 
sorunlarına çok taraflı sistem içinde 
yanıt bulmakta zorlanması sonucunda 
ortaya çıkan TPP, TTIP gibi çoklu ara-
yışların belirli bir ivme kazandığı günü-
müzde Trump’ın söylemleri ile yaratılan 
belirsizlik ortamının bir süre daha de-
vam edeceği düşünülüyor.

Trump’ın liberal düzenin kurum-
larına ve serbest ticaret ile ortaklık 
anlaşmalarına yaklaşımının; farklı ve 
belki de giderek yaygınlaşan popülist 
milliyetçilik anlayışının başlangıcına 
işaret ettiği düşünülürse, bu tartışmanın 
bir süre daha gündemde kalması bek-
leniyor. Trump’ın yaklaşımının küresel 
ticaret düzeninde yarattığı belirsizlik, 
Türkiye’nin, uzun zamandır tereddütle 
ile yaklaştığı TTIP ve TPP sisteminin 
dışında kalma riski ile ilgili endişesinin 
“ötelenmesi” olasılığı anlamını taşıyor. 
Bu husus Türkiye’ye zaman kazandıra-
bilir. Tabiatıyla bu sürenin anlamlı bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekir. ■
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İdam Cezası Neden
Geri Getirilmemeli?
15 Temmuz tarihinde Türk demokrasisine karşı gerçekleştirilen 
darbe girişimi sonrasında Türkiye’de idamın hukuk sistemine geri 
getirilmesine yönelik tartışmalar başladı. Bu tartışmalarla birlikte 
AB, Avrupa Konseyi ve daha genel olarak Batı’dan hızlı bir şekilde, 
idam cezasının geri getirilmesine karşı çıkan demeçler gelmeye 
başladı ve taraflar arasında ipler gerildi.

Türkiye ile AB arasındaki inişli 
çıkışlı ilişkilerde ipler ilk defa 
gerilmiyor. Dönem dönem Türki-

ye’nin tam üyelik hedefini zora sokacak 
tartışmalar gün yüzüne çıksa da, idam 
cezasının kaldırılması, Türkiye’nin AB’ye 
tam üyeliği ile temel hak ve özgürlük-
lerin tesisi için attığı en kritik adımlar 
arasında yer alıyor. 

AB Kriterleri Açısından İdam 
Cezasının Kaldırılması Gereği

Türkiye’de idam cezası AB adaylık 
süreci çerçevesinde kaldırılmıştı ve 
terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah 
Öcalan’ın yakalanarak yargılanması sü-

recini de etkileyecek şekilde, bu ceza 
türü, yerini ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezasına bırakmıştı. 1998 yılında 
Avrupa Komisyonunun Türkiye hakkın-
da hazırladığı ilk ilerleme raporunda, 
Türkiye’de ölüm cezasının var olduğu 
ancak 1984 yılından beri fiili olarak uy-
gulanmadığı belirtilmişti. Bu çerçevede 
Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde 
AB aday ülkesi olarak ilanını takiben, 
üyelik müzakerelerine başlayabilmek 
için Kopenhag kriterleri olarak bilinen 
koşulları yerine getirmesi gerekiyordu. 
AB’nin Türkiye’nin katılım öncesi stra-
tejisi kapsamında öngördüğü siyasi di-
yalog ve Kopenhag kriterlerinin içerdiği 
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kaldırılmasına ilişkin 6 No’lu Protoko-
lü’nün imzalanması ve onaylanması yer 
alıyordu. Dolayısıyla AB üyeliğine yöne-
lik yargı reformu kapsamında Türkiye, 
KOB’da öngörülen AİHS’nin 6 No’lu Ek 
Protokolü’nü 15 Ocak 2003’de imzaladı. 
TBMM, Protokol’ün Uygun Bulunduğuna 
Dair Yasa Tasarısını 26 Haziran 2003’de 
kabul etti. 6 No’lu Ek Protokol’de ölüm 
cezası için öngörülen savaş ve yakın sa-
vaş tehlikesi durumundaki istisna hali 
de AİHS’ye 13 No’lu Protokol’ün onay-
lanması ile 7 Mayıs 2004 tarihindeki 
Anayasa değişikliği sonucu kaldırıldı. 

AB’de ve Dünyada İdam Cezası
AB ülkelerindeki duruma bakınca, 

hepsi aynı zamanda Avrupa Konseyi 
üyesi de olan AB ülkelerinde idam ce-
zasının uygulanmadığını görüyoruz. AB 
üyesi devletler arasında idam cezasını 
önce Portekiz 1867 yılında kaldırırken, 
Almanya İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
1949’da, Fransa 1981’de, İngiltere ise 
1999 yılında kaldırmıştı. İdam cezası, 
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 
AİHS’nin de en temel unsurlarından olan 
yaşama hakkının, en önemli işlevi va-
tandaşlarının güvenliğini sağlamak olan 
devlet tarafından ihlali anlamına geliyor. 

Uluslararası Af Örgütü verilerine 
göre 2015 yılında 102 ülke idam cezası-
nı tamamen yasaklamış durumdayken, 
32 ülke idam cezasını resmen kaldır-
mamış olmasına rağmen en az 10 yıldır 
uygulamıyor, 58 ülke ise idam cezasını 
uygulamaya devam ediyor. 2015 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla bin 
634 kişi idam edildi ve bu idamların yüz-
de 89’u sadece 3 ülkede –İran, Pakistan, 
Suudi Arabistan- meydana geldi. Konuya 
ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmadı-
ğından, bu rakamlara Çin’deki idamlar, 
dahil değil.

47 Avrupa Konseyi 
Ülkesinde 19 Yıldır İdam 
Cezası Uygulanmıyor   

Türkiye, 1963 yılında imzalanan An-
kara Anlaşması’nın 28‘inci maddesinde 
üyelik hedefi ortaya koyulan AB ile iliş-

kisini bütünleşme hedefi doğrultusunda 
devam ettirirken diğer yandan Avrupa 
Konseyi’nin ve dolayısıyla AİHM sistemi-
nin kurucu üyeleri arasında bulunuyor. 
Bu da Türkiye’yi AB adayı bir ülkenin 
ötesinde Avrupa modern demokrasi ve 
insan hakları kültürünün kritik unsurla-
rı arasına sokuyor. Dolayısıyla idam ce-
zasının gündeme geldiği tartışmalar, AB 
üyeliğinin ötesinde, daha geniş bir çapta,  
Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki rolünü 
de doğrudan etkileyebileceğinden, aza-
mi dikkatle ele alınmalı. Popülizmin ve 
yabancı düşmanlığının arttığı, toleran-
sın yerini Avrupa şüpheciliğinin almaya 
başladığı bir dönemde, aşırı sağın yük-
selişte olduğu kıtada, idam tartışmala-
rının, Türkiye’nin AB üyelik hedefi ve 
Avrupa ile ilişkilerinin zarar görmesini 
bekleyen Avrupalı siyasetçilerin ellerine 
koz olarak geçmesinin sonuçları, bütün 
paydaşlar için olumsuz. 

47 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin 
oluşturduğu coğrafi alanda 1997 yılın-
dan bu yana bir tane dahi idam cezası 
uygulanmamış durumda. Bununla bir-
likte 47 ülkenin 44’ü, idam cezasını her 
şart altında yasaklayan 13 No’lu Proto-
kol’e taraftır. 13 No’lu Protokol’e taraf ol-
mayan üye ülkeler Rusya, Azerbaycan ve 
Ermenistan’da ise de facto olarak idam 
cezasını uygulamama yaklaşımı hakim 
olmaya devam ediyor. Başka bir ifadeyle, 
idam cezasının kaldırılması, Türk va-
tandaşlarının da aralarında bulunduğu 
800 milyonun  üzerindeki Avrupa insan 
topluluğunun temel haklara dayalı, sos-
yal mutabakatının en temel öğelerinden 
birini oluşturuyor. Dolayısıyla bugün, bir 
ülkenin Avrupa Konseyine üye olabil-
mesi için temel kriterler arasında idam 
cezasının kaldırılması yer alıyor.

İdam cezasının kaldırılmasını te-
mel öncelikleri arasında kabul eden 
Avrupa Konseyi’nin bu alandaki çalış-
malarını yönlendiren birimi ise 2010-
2012 yıllarında Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
(AKPM). AKPM; yukarıda bahsi geçen 
ilgili ek protokollerin üye ülkelerde ve  

demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel 
hak ver özgürlükleri güvence altına alan 
istikrarlı kurumların varlığı koşulunun 
en öncelikli unsurlarından biri idam 
cezasının kaldırılması gereğidir. 

2001 yılında AB tarafından Türki-
ye’ye sunulan ve Türkiye’nin, üyelik mü-
zakerelerine başlayabilmek için yerine 
getirmesi gereken kısa ve orta vadeli 
öncelikleri içeren Katılım Ortaklığı Bel-
gesi’nde (KOB) kısa vadeli öncelikler 
arasında idam cezasındaki fiili mora-
toryumun devam ettirilmesi, orta vade-
li öncelikler arasında ise idam cezası-
nın kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) idam cezasının 
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İç Hukuk ve AİHM Rejimi 
Çerçevesinde İdamı Geri 
Getirmek Mümkün mü?

İdam cezasının Türk hukuk siste-
minde geri getirilmesi tartışmalarının, 
Türkiye-AB üyelik müzakerelerine ve 
Türkiye’nin ortaklık ilişkisi yürüttüğü 
ülkelerle ilişkilerinin çeşitli boyutlarına 
olumsuz etkileri olacağını öngörmek 
mümkün. Fakat uluslararası sistemde 
idam cezası lehine görüş ortaya koyan 
çevreler bu ceza türünün gerekliliği-
ni kamu yararı güttüğü gerekçesiyle 
meşrulaştırıyor, idam cezasının toplum 
yararı için gerekli olduğunu belirtiyor. 
Öte yandan Türkiye’nin parçası olduğu 
uluslararası insan hakları rejimi, ulusal 
mevzuat, barış, savaş durumu ve olağan 
üstü hal fark etmeden, yaşama hakkını 

uluslararası çapta etkin uygulandığını 
garanti altına alırken, idam cezasının 
sürdüğü ülkelerde eğitim, ikna ve sa-
vunuculuk faaliyetleri sürdürüyor. Bu 
değerlendirmeler ışığında AB ve Avrupa 
Konseyi’nin idamla mücadele konusun-
da ortak hareket ettiğini, 10 Ekim 2016 
tarihinde, Dünya İdamla Mücadele Gü-
nü’nde AB Dışişleri ve Güvenlik Politi-
kası Yüksek Temsilcisi Federica Moghe-
rini ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Thorbjörn Jagland’ın ortak bir bildiri 
yayımladıklarını hatırlamakta fayda var. 
Unutulmamalıdır ki Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri Jagland 15 Temmuz’da 
FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain 
darbe girişiminin ardından Türkiye’yi 
ziyaret eden ilk uluslararası liderlerden 
biriydi. 

Türk hukuk sisteminde 
olduğu gibi Avrupa 

insan hakları 
hukukunda da yaşama 

hakkı, jus cogens 
niteliğe sahip, çekirdek 

haklar arasında yer 
alıyor ve hiçbir 

şartta kısıtlanması 
mümkün değil. 
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bütün hak ve özgürlüklerin üzerinde 
konumlandırıyor. 

Türk hukuk sisteminin dayandığı 
üç temel kaynak sebebiyle hâlihazırda 
idam cezasının geri getirilemeyeceği-
ni öne sürmek mümkün: Anayasa’nın 
15’inci maddesi, AİHS Ek Protokolleri ve 
Türkiye’nin taraf olduğu BM mevzuatı. 
Hâlihazırda Anayasa’nın ilgili maddeleri, 
normlar hiyerarşisinde en yüksek nite-
liğe sahip olduğundan, idam cezasının 
geri getirilebilmesi için öncelikli olarak 
Anayasa değişikliği gerekli olacak. İdam 
cezasının geri getirilmesi doğrultusun-
da bir Anayasa değişikliği gerçekleşse 
dahi, Anayasa’nın 90’ıncı maddesi, temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
sözleşmelerin anayasa hükmü niteliği 
taşıdığını belirtiyor. Dolayısıyla ulusal 
hukukun ötesinde, uluslararası hukuk 
yükümlülükleri devreye giriyor; bunun 
temelini de AİHS ve AİHM sistemi oluş-
turuyor. 

Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu 
üyeleri arasında yer alırken, AİHM iç-
tihadının oluşumuna da büyük ölçüde 
katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor. 
Sonuçlarından bağımsız şekilde, AİHM’e 
en fazla sayıda dava taşıyan ülkelerin ba-
şında Türkiye’nin geldiğini bir kez daha 
hatırlamakta fayda var. Bu noktadan 
hareketle, Türk anayasasında olduğu 
gibi AİHS’nin 2’nci ve 3’üncü madde-
leriyle yaşama hakkının garanti altına 
alındığı, işkence ve insanlık dışı muame-
lenin önüne geçildiği ek protokollerle de 
idam cezasının yasaklandığını belirtmek 
gerek. Türk hukuk sisteminde olduğu 
gibi Avrupa insan hakları hukukunda da 
yaşama hakkı, jus cogens niteliğe sahip, 
çekirdek haklar arasında yer alıyor ve 
hiçbir şartta kısıtlanması mümkün değil. 
Neticede idam cezasının getirilmesi için 
Türkiye’nin ulusal mevzuatta değişikliğe 
gitmesi ve uluslararası yükümlülükler-
den geri adım atması gerekecek. 

Bir ceza olarak etkili olup olmama-
sına ve etik sonuçlarına bakıldığında 
idam cezasının son derece tartışmalı bir 
uygulama olduğunu belirtmek mümkün. 
Geri dönülemez ve tazmin edilemez 

bir ceza türü olması idam cezasının 
uygulanmasını ahlaki ve insani açıdan 
tartışmalı hale getiriyor. Yargı sürecin-
de yapılması olası herhangi bir hata 
bir daha telafi edilemez sonuçlara yol 
açabilir. Belirtilmelidir ki hem Avrupa 
Konseyi hem de BMİHYK kaynakları, 
idam cezasının kayda değer caydırıcı 
bir etkisi olduğu yönünde bilimsel veri 
bulunmadığının altını çiziyor. Hatta hem 
uluslararası organizasyonlar hem de 
sivil toplum örgütleri, aksi doğrultuda 
verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Örneğin 
Kanada’da cinayet suçuna yönelik idam 
cezasının kaldırıldığı 1976 tarihinden 
bu yana cinayet oranlarında azalma ger-
çekleştiği; 1975 yılı ile karşılaştırınca, 
30 yıl sonrasında cinayet oranlarının 
yüzde 30 azaldığı dikkat çekiyor. Veya 
FBI verilerine göre, ABD’de idam ceza-
sının bulunmadığı 14 eyalette cinayet 
oranları ülke ortalamasında veya orta-
lamanın altında.

İdamın Geri Getirilmesinin 
Sonuçları Ne Olur?

Bugün Türkiye’nin 32 yıldır uygula-
madığı ve kanuni olarak da 12 yıl önce 
kaldırdığı idam cezasının geri getirilme-
sini konuşuyoruz. İdam cezasının kaldı-
rılması Türkiye’nin AB üyelik müzakere-
lerine başlamak için yerine getirdiği en 
öncelikli siyasi şartlardan birini oluştu-
ruyordu. İdam cezasının tekrar getirilme-
sini gündeme getirmek bile, Türkiye’nin 
AB süreci açısından vahim sonuçlar do-
ğurabilir. Bu cezanın tekrar uygulanmaya 
başlanması AB üyelik hedefinin bütünüy-
le rafa kaldırılmasını gündeme getirebilir. 
Türkiye açısından AB üyelik hedefinin 

ülkenin gelişmişlik düzeyini ilerletmesi, 
sosyal, siyasal, ekonomik sorunlarına 
çözüm bulması ve demokratik, yapısal re-
formlar için model oluşturması açısından 
önemi devam ediyor. 

Ekonomik açıdan bakıldığında Tür-
kiye’nin ticaretinin yarısına yakınını 
gerçekleştirdiği, yabancı yatırımların 
yaklaşık 2/3’ünün kaynaklandığı ve 
Gümrük Birliği ilişkisi ile işbirliği içinde 
olduğu AB’ye üyelik perspektifini tehli-
keye atacak böyle bir adımın sonuçlarını 
düşünmeliyiz. TTIP, CETA gibi büyük 
çaplı uluslararası ticaret müzakerelerine 
yönelik protestolarda da görülmüştür 
ki sosyal medya ve teknolojiyle birlikte 
bilginin saniyeler içerisinde ülkeler ara-
sında gezdiği bir dönemde, ticari ilişkiler 
bile temel insan haklarından bağımsız 
ele alınamıyor ve küresel çapta protes-
tolara sebep olabiliyor. Unutulmamalıdır 
ki Avrupa Konseyi, NATO ve OECD üyesi 
olan Türkiye’nin Avrupa ve Batı ile vaz-
geçilemez kurumsal ilişkileri bulunuyor. 
Bu ilişkiler Türkiye’nin güvenliği, istikra-
rı ve çağdaş dünya ile ilişkileri açısından 
kritik önemdedir. İdam cezasının geri 
getirilmesi Türkiye’nin çağdaş dünyanın 
bir üyesi olarak varlığının ve kimliğinin 
sorgulanmasını da doğuracaktır.  

Yukarıda ifade edildiği gibi etkili bir 
ceza olduğu konusunda önemli soru işa-
retleri bulunan ve herhangi bir adli hata 
durumunda geri dönülemez ve tazmin 
edilemez niteliği sebebiyle ahlaki açıdan 
sorunlu bir ceza türü olan idam cezası-
nın geri getirilmesi Avrupa’da yükselen 
aşırı sağ tarafından da bir koz olarak kul-
lanılacak ve yalnızca Türkiye karşıtlarını 
sevindirecektir. ■
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EKONOMİ MASASI

dişe unsuru da mevcut. Avro Alanı’nın 
büyümesi geçmişteki ekonomik topar-
lanmalara kıyasla yavaş seyrediyor ve 
önümüzdeki yıllarda da fazla yüksel-
mesi öngörülmüyor.

AB Dışındaki Büyüme de 
Mütevazı Düzeyde

Dış dünyaya baktığımızda küresel 
büyüme düşük hızda. Bu durum, sadece 
yükselen ekonomilerin döngüsel ve ya-
pısal faktörlere bağlı yavaşlamasından 
kaynaklanmıyor. Gelişmiş ekonomilerde 
de büyümenin 2016-2018 yılları arasın-
da 2000’li yılların ilk yarısında olduğun-
dan daha yavaş seyredeceği tahmin edi-
liyor. Buna rağmen küresel büyümenin 
2016’da yüzde 3,2 düzeyinden 2017’de 
yüzde 3,7’ye ve 2018’de 3,8’e yüksel-

AB ekonomisinin son iki yıldır 
girdiği büyüme eğilimi içinde 
bu yılı da büyüme ile tamamla-

ması bekleniyor. Avro Alanı’nda GSYİH 
artışı bu yılın ilk yarısında ABD’nin-
kinden biraz daha yüksek düzeyde 
seyretti. Bu yıl ilk üç çeyrekte büyüme 
kaydeden AB’de yatırımlar, genelde 
olumlu finansal koşulların ve yüksek 
kapasite kullanımının desteğiyle artış 
gösterdi. İşsizlik, geçmişte gerçekleşti-
rilen reformlar ve istihdamda sağlanan 
artışın etkisiyle kademeli olarak azalış 
kaydetti. Uzun zamandan beri artması 
istenen enflasyon bu yıl yükseldi. Para 
ve maliye politikaları ekonominin ge-
lişmesine imkân veriyor. AB’de son 
dönemde görülen bütün bu olumlu 
gelişmelere rağmen halen birçok en-

Sema ÇAPANOĞLU
 İKV Kıdemli Uzmanı

AB Ekonomisi 
Mütevazı Büyümeyle 

Yoluna Devam 
Ediyor

Avrupa Komisyonunun son yayımladığı Sonbahar Dönemi 
Ekonomik Tahmin Raporu,  AB ekonomisinin bu yıl ve 

önümüzdeki dönemde mütevazı bir büyüme trendi içinde 
olacağını ortaya koyuyor. Ancak ekonomik ve mali krizin etkileri ve 

artan yüksek belirsizlik ortamı büyümeyi aşağı çekiyor.
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mesi bekleniyor. AB dışındaki talep ve 
büyümenin düşük olması da ihracatın, 
büyüme üzerindeki etkisinin kısıtlı ola-
cağına işaret ediyor.

Bu durumda AB’de büyüme artışı 
daha çok iç talebe bağlı şekilleniyor. 
Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün 
yavaşlaması nedeniyle iç talebin bir 
unsuru olan özel tüketimdeki artışın 
sınırlı düzeyde kalması bekleniyor. 
Düşük talep, yatırımları olumsuz etki-
liyor ve yatırımlar da düşük talep bek-
lentileri nedeniyle erteleniyor. Avro 
Alanı işsizlik oranı ise yüzde 10 ile 
yüksek düzeyde seyrediyor. 2014’ten 
beri düşük petrol fiyatları, avronun de-
ğer kaybı ve elverişli para politikaları 
ekonomiyi olumlu etkiledi. Ancak pet-
rol fiyatlarının yükselmesi ve avronun 

değerindeki artışın bu etkiyi ortadan 
kaldırması bekleniyor. Avrupa ban-
kalarının mali yapısının birkaç sene 
öncesine göre halen iyi durumda olma-
sına karşın düşük kârlılık oranlarıyla 
önümüzdeki yıllarda ülke yatırımlarını 
karşılamaları sınırlı düzeyde kalacak 
gibi görünüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz dönemde 
büyümeyi destekleyici yönde uygulanan 
para ve maliye politikalarının önümüz-
deki yıllarda da sürdürülmesi bekleni-
yor. AB üyeliğine ilişkin Britanya’daki 
referandumdan olumsuz sonuç alınması 
ve bunun ilk aşamada Britanya ve AB 
ekonomisinde yarattığı olumsuz etki-
den sonra ekonomi ve finansal piyasalar 
toparlanmaya geçti. Britanya referandu-
muyla ülkenin AB’den ayrılma kararının 

yarattığı etkinin kısa vadede beklenen 
düzeyde büyük olmadığı gözlemleni-
yor. Ancak Britanya’nın AB’den ayrıl-
masının ne zaman ve sürecin ne şekilde 
gerçekleşeceğinin netlik kazanmaması 
nedeniyle oluşan belirsizlik varlığını 
sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de 
bunun ekonomi üzerinde etkili olması 
bekleniyor. 

Britanya referandumu, yarattığı be-
lirsizliğin ötesinde dünya genelinde yay-
gın ve ciddi bir gerçeği de ortaya çıkardı. 
Dünyada küreselleşme ve sebep olduğu 
gelir adaletsizliğine karşı memnuniyet-
sizlik eğilimi artıyor. Bu çerçevede ko-
rumacı eğilimler,  siyasi belirsizlikler ve 
ekonomik riskler belirginleşiyor. 

AB’nin Önümüzdeki Dönemdeki 
Makroekonomik Görünümü

AB’deki ve dış dünyadaki gelişmeler 
ışığında büyüme oranının Avro Alanı’n-
da 2016’da yüzde 1,7,  2017’de yüzde 
1,5 ve 2018’de yüzde 1,7 düzeyinde;  
AB’de ise 2016’da yüzde 1,8, 2017’de 
yüzde 1,6 ve 2018’de yüzde 1,8 düzeyin-
de gerçekleşmesi öngörülüyor. 

Avro Alanı’nda bütçe açığının azal-
ması beklenirken maliye politikasının 
sınırlayıcı olması ise tahmin edilmiyor. 
Yatırımların artmaya devam etmesi ve 
üye ülkelerin önümüzdeki yıl büyü-
meleri bekleniyor. Gerçekleştirilen re-
formlar sayesinde birçok üye ülkede iş 
alanı yaratmada ilerleme kaydediliyor. 
Bütün bunlara ilave olarak AB içi üye 
ülkeler arası ticaretin dinamik olması 
da son dönemde değişken ve belirsiz 
ekonomik ortam için olumlu gelişmeler 
arasında yer alıyor.  

Üye ülkelerin ekonomik perfor-
mansları farklılık göstermekle birlik-
te genel olarak AB’nin büyümesi kriz 
döneminden önceki seviyeden daha 
yüksek düzeye gelmiş durumda. Zayıf 
talep artışının ve ekonomik büyümenin 
etkisiyle düşük seviyede bulunan yatı-
rımlarda ise üye ülke borçluluk oran-
larının azalması sayesinde 2018’de ar-
tış bekleniyor. Avrupa Yatırım Planı ve  
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EKONOMİ MASASI

 bazı üye ülkelerde AB fonları ile finanse 
edilen projelerin özel sektör ve kamu 
yatırmalarını desteklemesi bekleniyor. 
Bu değerlendirmeler ışığında yatımların 
bu yıl yüzde 3,3, 2017’de yüzde 3,1 ve 
2018’de yüzde 3,5 oranında artacağı 
tahmin ediliyor. 

İşgücü piyasasındaki durgunluğa 
rağmen istihdamın Avro Alanı’nda bu 
yıl yüzde 1,4 oranında artması bekle-
niyor. Bu artışın 2008’den beri kay-
dedilen oranlardan daha yüksek se-
viyede olması umut vadediyor. İşgücü 
piyasasında durgunluğun sürmesine 
rağmen istihdam, iç talep artışı ve üc-
retlerde mütevazı düzeydeki artışın 
yanı sıra bazı üye ülkelerde gerçek-
leştirilen yapısal reformlar ve uygu-
lanan maliye politikaları bu durumu 

etkilemekte. Artan işgücüne katılım 
oranları ve göçmenlerin işgücü piyasa-
sına kademeli olarak katılması sonucu 
bu yıl işgücünde hızlı artış kaydedil-
di. Buna rağmen, istihdam oranında 
2017 ve 2018’de Avro Alanı’nda yüz-
de 0,1, AB’de ise 2017’de yüzde 0,9 
ve 2018’de yüzde 0,8 oranında artış 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İşsizlik 
oranının Avro Alanı’nda hızla artarak 
bu yıl yüzde 10,1’den 2017’de yüzde 
9,7’ye ve 2018’de yüzde 9,2’ye inmesi 
bekleniyor. İşsizlik oranının AB’de de 
benzer bir eğilim ile 2016’da yüzde 
8,6, 2017’de yüzde 8,3 ve 2018’de yüz-
de 7,9 oranında gerçekleşmesi öngö-
rülüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 
2016’nın ilk yarısında oldukça düşük 

Britanya referandumu, 
yarattığı belirsizliğin 

ötesinde dünya genelinde 
yaygın ve ciddi bir 

gerçeği de ortaya çıkardı: 
Dünyada küreselleşme 
ve sebep olduğu gelir 

adaletsizliğine 
karşı memnuniyetsizlik 

artıyor. Bu da  korumacı 
eğilimlere,  siyasi 

belirsizliklere ve ekonomik 
risklere yol açıyor. 
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düzeyde olan enflasyon oranı üçüncü 
çeyrekte artmaya başladı. Bu artış eği-
limine paralel olarak Avro Alanı’nda da 
enflasyonun yüzde 1’in üzerine çıkma-
sı bekleniyor. Enerji ve gıda fiyatlarını 
içermeyen çekirdek enflasyonun ise üc-
retlerdeki artış ve üretim açığının ka-
panması ile birlikte yükseleceği tahmin 
ediliyor. Enflasyon oranının Avro Ala-
nı’nda 2016’da yüzde 0,6’dan 2017’de 
ve 2018’de yüzde 1,4’e yükselmesi öngö-
rülüyor. AB’de ise enflasyonun 2016’da 
yüzde 0,3 düzeyinden 2017’de yüzde 
1,6’ya ve 2018’de yüzde 1,7’ye yüksel-
mesi öngörülüyor. 

Kamu maliyesinde de iyileşme gö-
rülüyor. Avro Alanı’nda bütçe açığı ve 
kamu borcunun GSYİH’ye oranlarının 
önümüzdeki dönemde azalması bek-
leniyor. Kamu borcunun GSYİH’ye ora-
nının 2016’da yüzde 91,6’dan 2017’de 
yüzde 89,4’e ve 2018’de yüzde 89,4’e 
ineceği tahmin ediliyor. Kamu açığının 
GSYİH’ye oranının ise 2016’da yüzde 
1,8’den 2017’de ve 2018’de yüzde 1,5’e 
düşmesi bekleniyor. 

Önümüzdeki Dönemde 
İzlenmesi Gereken Yol

Önümüzdeki dönemde tutarlı ve 
temkinli makroekonomik politikalar iz-
lenmesinin ve bu politikaların büyümeyi 
destekleyici nitelikte olmasının yanı sıra 
mümkün olan bütün mali imkânların 
kullanılması önem taşıyor. 

Halen bütün üye ülkelerin bunu tam 
olarak gerçekleştirmeleri mümkün değil. 
Ancak bütün üye ülkelerin kamu ve özel 
sektör yatırımlarını desteklemek üzere 
kamu finansmanı yapılarını iyileştirme-
leri imkan dahilinde. Yatırım gereksi-
nimleri ülkeden ülkeye değişmekle bir-
likte en önemli alanların başında Ar-Ge, 
eğitim ve dijital altyapı geliyor. Avrupa 
Yatırım Planı da sonuç vermeye başladı. 
Yapısal reformlar istihdamın artırılması, 
üretimin canlandırılması ve yatırımların 
desteklenmesi açısından önem taşıyor. 
Yapısal reformların yeni hedefler doğ-
rultusunda gerçekleştirilmesinin yanı 

sıra politik ve kurumsal konuların da 
ele alınması gerekli. Bu amaçla Avrupa 
Komisyonunun 2017’nin ilk aylarında 
başta Ekonomik ve Parasal Birlik olmak 
üzere üye ülkelerin geleceğine ilişkin 
bir rapor (Beyaz Kitap) ortaya koyması 
bekleniyor.  

Türkiye’ye İlişkin 
Değerlendirmeler

Avrupa Komisyonunun Sonba-
har Dönemi Ekonomik Tahmin Ra-
poru’nun aday ülkeler bölümünde 
Türkiye ekonomisine ilişkin değer-
lendirmelerde öncelikle ekonomik 
faaliyetlerin Suriye’den kaynaklanan 
sorunlar, terör saldırıları ve 15 Tem-
muz darbe girişiminden etkilendi-
ği belirtiliyor. Kısa vadeli ekonomik 
dengesizliğin azalmakta olduğu ve 
büyümenin yavaş bir şekilde artmaya 
başladığı ancak kötüleşen iş ortamına 
ilişkin koşulların orta vadede büyüme 
beklentilerini düşürdüğüne dikkat 
çekiliyor. Önümüzdeki dönemde özel 
tüketimin ve kamu harcamalarının, 
ekonomik faaliyetin başlıca destekçisi 
olacağı belirtiliyor. Yüksek cari işlem-
ler açığının ise ekonomiyi olumsuz 
etkilediği vurgulanıyor.

2015’te yüzde 4 ile oldukça iyi bir 
büyüme oranı kaydedilmişti. 2016’nın 
ikinci çeyreğinde ise büyüme bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında artmış-
tı. Üçüncü çeyreğe yansıyan büyümede-
ki azalışta ise güvenlik sorunları, büyük 
terör saldırıları ve Rusya’nın, Türkiye’ye 
gelen turistlere geçici olarak engelle-
mesinin etkisiyle yabancı turizm gelir-
lerinin azalmasının etkisi bulunuyor.  
Bu gelişmeler doğrultusunda 2016’da 
büyümenin yüzde 2,7 oranında gerçek-
leşeceği tahmin ediliyor. 

Raporda, ülkenin içinden geçtiği 
durum nedeniyle son dönemde daha 
çok genişlemeci türünde mali politika-
nın yürütüldüğü, savunma ve güvenlik 
harcamalarının arttığı belirtiliyor. Para 
politikası da gevşetilerek Merkez Ban-
kası’nın gecelik borçlanma faizlerini 

kademeli olarak düşürdüğü ve böylece 
fonlama maliyetinin azaldığına dikkat 
çekiliyor. Ayrıca tüketim harcamala-
rının teşvik edilmesi amacıyla kredi 
kartı borçlanması başta olmak üzere 
makro ihtiyati önlemlerin gevşetildiği 
ifade ediliyor. 

Rapora göre, özel tüketimin ücret-
lerde artış göstermesi ve istihdamın 
bir ölçüde göçmen akınının etkisiyle 
artması bekleniyor. Önümüzdeki dö-
nemde özel tüketimin yine büyümenin 
itici gücü olması bekleniyor. Buna kar-
şın, özel sektör yatırımlarının medya, 
iş dünyası ve siyasi karşıtlara yönelik 
olduğu ifade edilen eylemler nedeniyle 
iş ortamının koşullarının bozulması 
sonucunda düşük düzeyde kalacağı 
tahmin ediliyor. Yabancı turist sayısın-
daki azalmanın 2016’da ülkenin mal 
ve hizmet ihracatında azalışa sebep 
olduğu ancak turizmin 2-3 yıl içinde 
eski seviyesine gelmesi ve ihracatın da 
yavaş bir şekilde yükselmesi bekleniyor. 
Önümüzdeki iki yılda büyümenin hafif-
çe artması ve 2017’de yüzde 3, 2018’de 
ise yüzde 3,3 oranında artış göstermesi 
öngörülüyor. 

Cari işlemler açığının son iki yılda 
azaldığı ancak halen turizm gelirlerinin 
azalması nedeniyle yine artış göster-
mekte olduğu belirtilen raporda, turizm 
gelirlerindeki toparlanmaya rağmen 
artan petrol fiyatlarının önümüzde-
ki yıl ithalat tutarını artıracağı ve cari 
açığın GSYİH’nin yüzde 5’inin üzerine 
çıkmasına yol açacağına dikkat çekili-
yor. Kamu açığının artmasına rağmen 
kamu borcunun sabit kalması beklenen 
bir durum. 

Kamu harcamalarında bu yıl ger-
çekleşen artış nedeniyle kamu açığının 
GSYİH’nin yüzde 2,5’ine yükselmesi 
beklenirken, önümüzdeki yıl kamu 
harcamalarının azalmasıyla birlik-
te kamu açığının GSYİH’ye oranında 
azalma öngörülüyor. Kamu borcunun 
GSYİH’ye oranının ise halen mali geniş-
leme sonucu yatay bir seyir izlemesi 
bekleniyor. ■ 
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STA BİLGİ  VE K APASİTE MERKEZİ’NDEN

Engellere Rağmen İmzalanan Anlaşma: CETA

Çisel İLERİ
İKV Araştırma Müdürü

CETA’nın AB-Kanada 
ticaretini yüzde 
20 artırması, AB 

ekonomisine yılda 12 
milyar avro, Kanada 

ekonomisine ise yılda 
8.4 milyar avro katkı 

sağlaması beklenirken 
bu konuyla ilgili 

tartışmaların süreceği 
de aşikâr.  

Belçika’nın Valon Bölgesi’nin itiraz-
ları nedeniyle akıbeti tehlikeye 
giren müzakerelerle ilgili mutlu 

sona, 30 Ekim 2016 tarihli AB-Kanada 
Zirve toplantısında Kapsamlı Ekonomi 
ve Ticaret Anlaşması’nın (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement – CETA) 
imzalanmasıyla ulaşıldı. İmza seremoni-
sinden yansıyan karelerde her iki tarafın 
da gülen yüzlerinin ardında, anlaşmanın 
karşılıklı önemi ve getireceği ekonomik 
kazanımlardan fazlası var. CETA Kanada 
için NAFTA’dan sonraki en önemli tica-
ri girişim. AB için ise Kanada gibi hem 
büyük hem de ekonomik olarak gelişmiş 
bir pazarla imzalanan ilk anlaşma. 2009 
yılı baharında başlayan bu kapsamlı ser-
best ticaret anlaşması müzakereleri 5 
yıl sonra Ağustos 2014’te tamamlandı. 

Bundan sonraki süreçte her iki tarafın da 
anlaşmayı kendi iç onay sürecinden geçi-
rip nihai metnin imzalanması kalıyordu. 
Ancak son anda Belçika’nın Valon Bölge-
si’nin veto etmesi nedeniyle Belçika onay 
vermeyince anlaşma tehlikeye girmişti. 
Son dönemde suya atılan her taşın, kendi 
büyüklüğü ve ağırlığından daha fazla dal-
ga yarattığı AB’de bu durum 20-21 Ekim 
2016 tarihli AB Zirve toplantısını esir 
alacak bir konuya dönüşüverdi.  

 
Valonları Rahatsız eden 
CETA Nedir?

AB’nin özellikle Doha Turu’nda iste-
nilen sonucun alınamamasından sonra 
benimsediği ticaret politikası, ikili an-
laşmalar yoluyla ticari ilişkilerin ve libe-
ralizasyonun geliştirilmesi olarak kısaca 
özetlenebilir. Pek çok ticari ortağı ile ser-
best ticaret anlaşmaları (STA) imzalayan 
AB, zaman içerisinde bu anlaşmaların 
kapsamını genişletmeye başlamıştı. Yeni 
nesil STA’lar olarak adlandırılan bu an-
laşmaların bugüne kadarki en gelişmiş 
örneği olarak da Kanada ile müzakere 
edilen CETA gösteriliyor.

Bugün bakıldığında Kanada, AB’nin 
en önemli 12’nci ticari ortağı ve Kana-
da’nın AB dış ticaretindeki payı yüzde 
1,8. Öte yandan AB, Kanada’nın ABD’den 
sonra en büyük ikinci ticari ortağı ve dış 
ticaretindeki payı yüzde 9,5. Taraflar ara-
sındaki ticaretin yıllık değeri yaklaşık 
60 milyar avro. AB’nin Kanada’ya temel 
ihracat kalemlerinin başında makine, ula-
şım araçları ve kimyasallar geliyor. Yıllık 
yaklaşık 27 milyar doları bulan ticari hiz-
metleri (ulaştırma, seyahat, iletişim hiz-
metleri) de göz ardı etmemek gerekiyor. 
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lecek ilk şey CETA’nın AB’nin diğer yeni 
nesil ticaret anlaşmalarına göre daha 
özel bir yere sahip olduğu. Neticede Bir-
lik ilk defa gelişmiş bir ülke ile bu derece 
kapsamlı anlaşma müzakereleri yürütü-
yor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB 
ile Kanada arasında ithalat vergilerinin 
neredeyse tamamı ortadan kalkacak, AB 
şirketleri Kanada’daki kamu ihalelerine 
katılabilecek, AB şirketleri Kanada’daki 
hizmet ve yatırım pazarlarına daha kolay 
erişim sağlayacak. Dolayısıyla bir bakıma 
CETA, ABD ile yürütülen TTIP müzakere-
leri için de şablon olarak görülüyordu.

Komisyonun tüm olumlu açıklamala-
rına rağmen son dönemde AB içerisinde 
CETA ve TTIP konularında rüzgârın so-
ğuk estiği ortada. Özellikle AB vatandaş-
ları arasında bu tür büyük ve kapsamlı 
ticaret anlaşmalarına tepki giderek bü-
yüyor. AP üyelerinin bir kısmı, sol parti 
temsilcileri, STK temsilcileri AB’yi ticaret 
anlaşmaları konusunda yeterince şeffaf 
olmamakla suçluyor. Sokaktaki AB vatan-
daşı, çevre ve gıda güvenliği başta olmak 
üzere çeşitli alanlarda sahip olduğu stan-
dartların aşağı çekileceğinden ve kendi 
karar alıcılarının bu anlaşmalar sonu-
cunda gücünün azalacağından endişeli. 
Bu yüzden daha geçtiğimiz ay Almanya 
genelinde binlerce kişinin CETA ve TTIP’i 
protesti ettiğini, mayıs ayında benzer 
protestoların İtalya’da da gerçekleştiğini 
hatırlamak gerekiyor. 

CETA’dan Brexit’e 
Uzanan Zorlu Yol

Başta da ifade ettiğimiz gibi artık AB 
içerisindeki her kriz yeni bir sınıf geçme 
sınavına dönüşüyor. Nitekim CETA’ya 
tüm üye ülkelerden onay alarak 30 Ekim 
2016 tarihinde AB başkentinde karizma-
tik Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 
ağırlanabilmesi, AB’nin ticaret politika-

sının geleceği açısından bir güvenilirlik 
sınavına dönüştü.

Öncelikle AB’den ayrılma yönünde 
karar alan Britanya ile ticari ve ekono-
mik ilişkilerin geleceği için CETA’nın bir 
örnek teşkil edebileceği düşünülüyor. 
Geçtiğimiz mart ayında Britanya Dışişleri 
Bakanı Boris Johnson, Britanya’nın AB ile 
tıpkı Kanada gibi sadece ticarete dayanan 
ve tarifeleri kaldıran bir anlaşma yapması 
gerektiğini açıklamıştı. 

Bir diğer husus da Brexit sonrası yeni 
AB’nin küresel ticarette güçlü ve kural 
koyucu bir lider olmaya devam edeceği 
yönünde sinyal vermesi gerekliliği. Yani 
AB’nin ticaret politikasının ‘yıkılmadım 
ayaktayım’ demesi gerekiyor. Bilindiği 
gibi 28 üyeli AB içerisinde ticari libera-
lizasyonu, üçüncü ülkelerle ticaret an-
laşmalarını en fazla savunan, itici güç 
konumundaki ülke Britanya idi. 

CETA, TTIP tartışmaları, Brexit 
sonrası  AB’nin ticaret politikası , 
Britanya’nın AB ile müzakereleri der-
ken Türkiye açısından en önemli ticari 
müzakerelerden birinin yaklaştığını da 
hatırlatmak gerekiyor. 2017 yılı Türki-
ye-AB ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonunun konuşulacağı yıl 
olacak. AB’nin, üye ülkelerden yüksele-
cek farklı seslerin etkisi altında, ticaret 
politikasına nasıl bir yön vermeyi tercih 
edeceğine ilişkin pek çok unsur Türki-
ye’yi doğrudan ilgilendiriyor. Britanya 
Başbakanı May, 20 Ekim’de AB Zirve-
si’ne katılmak için Brüksel’e geldiğinde 
AB’den ayrılan Britanya’nın AB ile daha 
fazla diyalog içerisinde olması gerektiği-
ni söyledi. Peki ya AB ile Gümrük Birli-
ği’ni yeniden masaya yatıracak Türkiye? 
Sadece AB ile değil kendi aramızda da 
ekonomimizi doğrudan ilgilendiren bu 
konuları daha yakından izlememiz ve 
konuşmamız gerekmez mi? ■

Ticaretin yanı sıra yatırımlar açısın-
dan da AB ve Kanada’nın güçlü birer or-
tak olduğu görülüyor. AB, Kanada’daki 
en büyük ikinci doğrudan yatırımcı ko-
numundayken Kanada da AB’ye en fazla 
yatırım yapan dördüncü ülke. 2013 yılın-
da AB şirketlerinin Kanada’ya yaptıkları 
yatırım 225 milyar avroya ulaştı. 

Bu güçlü ekonomik ilişkilerin daha 
da artırılması için 2009 yılında CETA mü-
zakerelerinin başladığı duyuruldu. Uzun 
süren müzakereler sonunda nihayet bu 
yılın haziran ayında Avrupa Komisyonu,  
Konseye CETA’nın imzalanmasını önerdi. 
AB’nin işleyişi dikkate alındığında CE-
TA’nın yürürlüğe girebilmesi için Konsey 
tarafından kabul edilmesi ve AP’nin ona-
yının alınması gerekiyor. Konsey onayı 
ise tüm üye ülkelerin uzlaşısı demek. İşte 
tam da bu noktada sorun patlak veriyor. 
20-21 Ekim 2016 tarihilerindeki Konsey 
toplantısı öncesinde, 18 Ekim’de Lüksem-
burg’da bir araya gelen AB ülkelerinin 
ticaret bakanları tam bir uzlaşıya vara-
madan ayrıldı. Bulgaristan ve Romanya, 
Kanada’nın kendi vatandaşlarına serbest 
dolaşım tanımamasından dolayı süreci 
bloke ederken Belçika’nın Valon Bölgesi 
Parlamentosu da CETA’yı kabul etmeye-
ceğini açıkladı. Bu durumda Belçika hü-
kümetinin anlaşmaya evet demesi ne yazık 
ki mümkün değildi. Dolayısıyla 27 Ekim’de 
yapılması planlanan AB-Kanada Zirvesi 
ertelendi. Nihayetinde önce Bulgaristan 
ve Romanya’nın taleplerinin karşılanacağı 
açıklandı, ardından yürütülen sıkı pazar-
lıklarla Valon Bölgesi Yönetimi’nin tarım 
ürünleri ithalatına yönelik çekinceleri, 
olası ihtilafların çözümlenmesi için ek me-
kanizma oluşturulması yoluyla giderildi.

CETA Bir Kırılma Noktası mı?
Bugünlerdeki tartışma ortamının dı-

şına çıkıldığında bile rahatlıkla söylenebi-

Tablo 1: AB’nin Kanada ile Mal Ticareti (milyar avro)

 2011 2012 2013 2014 2015

İhracat 356.8 395.9 382.6 381.7 416.2

Tablo 2: AB’nin Kanada ile Hizmet Ticareti (milyar avro)

 2011 2012 2013 2014 2015

İhracat 10.4 11.6 11.7 11.4 12.1

İthalat 15.7 17.4 17.7 16.5 15.9

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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KÜRESEL GÜNDEM

haline geldi. Batılı ülkeler tarafından 
kabul edilen tutumun tam aksine bu 
kriz sonrası İranlı yetkililerin Türkiye’ye 
yaptığı ziyaret ve destek mesajları, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine 
yönelik olumlu sinyalleri barındırıyor. 
Bu yeni dönemde, iki ülke arasındaki 

Türkiye’deki darbe girişiminin 
ardından Türkiye’nin Rusya ile 
olan ilişkilerini artırması, birçok 

analizin odak noktası oldu. Ancak, dar-
be girişimi sonrasında Türkiye ve İran 
arasındaki ilişkilerin iyileşmeye başla-
ması da önemli konu başlıklarından biri 

Son Dönem Türkiye-İran 
İlişkilerine Genel Bakış

Emre ATAÇ
İKV Uzman Yardımcısı

Türkiye’deki darbe girişiminin ardından, İranlı yetkililerin 
Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve destek mesajları, bozulan ikili 
ilişkilerin iyileşmesi için önemliydi. Ancak ilişkilerdeki canlanma 
ile beraber yeni dönemde neleri konuşabiliriz?
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ilişkilerin belirli alanlarda nasıl yürüye-
ceğine bakmak gerek. Ancak yine de çok 
da parlak bir tablonun hakim olduğunu 
söylemek de zor. 

15 Temmuz Sonrası 
Türkiye-İran İlişkilerinin 
Değişen Çerçevesi

Hatırlanacağı üzere, siyasal alanda 
özellikle Suriye ve Ortadoğu’daki du-
rum nedeniyle Türk-İran ilişkilerindeki 
son yıllarda ciddi sorunlar yaşanıyordu. 
Özellikle Arap Baharı, Kasr-ı Şirin Anlaş-
ması’nın (1639) imzalanmasından beri 
geçerli olan iki ülke arasındaki ortaklığı 
değiştirdi. Ankara ve Tahran, Ortado-
ğu’da bir mücadele içine girdiler. Bu mü-
cadele, Bağdat’tan Aden’e kadar uzanan 
bir alanda karşımıza çıkıyor, Irak ve Su-

riye dâhil tüm Ortadoğu’yu kapsıyordu. 
Bu durum, Ankara ile Tahran arasında 
zaman zaman karşılıklı suçlamalara ve 
gerginliklere de yol açmış durumda idi. 
İran; Türkiye’nin diplomatik, siyasi, as-
keri ve kültürel girişimlerini kendi aley-
hine görüyordu ve Türkiye’nin nüfuz ve 
imkân alanını sınırlandırmak, daraltmak 
istiyordu. İran’ın terör örgütü PKK’yı 
Türkiye, Irak ve Suriye’de desteklediğine 
dair iddialar ve Türkiye-Rusya krizinde 
Tahran’ın Türkiye karşıtı duruşu da kötü 
giden ilişkilere örnek olarak gösterile-
bilirdi. 

Bugüne bakıldığında, Ortadoğu’da 
bölgesel, ideolojik ve siyasi rekabete tu-
tuşan İran-Türkiye ilişkilerinin mantığı, 
özellikleri ve çerçevesi artık değişmiş 
durumda. İran-Türkiye ilişkilerinde en 
kötü dönem yaşanmış ve önemli bazı 
risklerle karşı karşıya kalınmış olunsa 
da iki ülkenin, ilişkilerdeki gerginliği 
kontrol etmekten yana oldukları anlaşı-
lıyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra İran’ın sergilemiş olduğu 
duruş ile Arap Baharı öncesinde de belli 
açılardan iyi olan Türkiye-İran ilişkile-
rinde de benzer bir seyir gerçekleşecek 
gibi görünüyor. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren sayılı 
diplomatlardan biri. İran Dışişleri Bakanı 
Zarif ’in Ankara ziyareti, İran’ın, Türkiye 
halkı ve hükümetinin gerçek dostu ol-
duğunu, bazı anlaşmazlıklara rağmen, 
başarısız darbeye karşı Türkiye’nin yasal 
hükümetini desteklediklerinin kanıtı ol-
duğu şeklinde yorumlanabilir. Nitekim, 
birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği 
bu ziyaretin ardından Cevad Zarif, kendi 
sosyal medya hesabı twitter üzerinden 
Türkiye demokrasisinin korunmasına 
ilişkin mesajlarını paylaştı. Ayrıca barış 
için daha fazla işbirliğinden yana bir tavır 
sergiledi. 

Türkiye-İran İlişkilerinde 
Yeni İşbirliği İmkânları

Elbette bu yakınlaşmanın ilişkileri 
2011 öncesi seviyesine çekmesi müm-

kün gözükmüyor. Yukarıda ifade edildiği 
üzere, İran ve Türkiye arasında başta Su-
riye olmak üzere, uzlaşı bekleyen görüş 
ayrılıkları bulunmakta. Bununla birlikte, 
darbe teşebbüsü Türkiye ve İran’ı yeni-
den yakınlaştırmış ve iki ülke arasında 
ortak menfaatleri görme konusunda im-
kân sağlamış durumda. Ayrıca Türki-
ye ile İran’ın işbirliği etnik ve mezhebi 
çatışmaların panzehri konumunda. İki 
ülkenin dostluğu, birlikte hareket etmesi 
büyük tehlikelerin önüne geçecek en 
önemli unsur. 

Öte yandan, uluslararası camianın 
İran’la ilişkileri normalleştirmeye karar 
vermesi P5+1 ülkeleri ile İran’ın başka 
ülkelerle iş ve işbirliği yapabilmesine 
izin veren Ortak Kapsamlı Eylem Pla-
nı’nı (JCPOA) imzalanması öteden beri 
Türkiye’nin arzu ettiği bir sonuç. Eko-
nomik alanda İran özellikle Avrupa ile 
ticaretini canlandıracak, ekonomisini 
tekrar düzenleyecek. İran büyük bir pa-
zar, yatırım için de bir cazibe noktası. 
İran ekonomisinin canlanması Türkiye 
için de bir fırsat. Son zamanlarda çok 
gerileyen karşılıklı ticaret hacmi arta-
bilir. Ayrıca Türk yatırımcılar için yeni 
imkânlar doğabilir. Dolayısıyla, Türk-
İran ilişkilerinin yeni bir ivme kazanması 
bekleniyor. 

Ambargoların kalkmasıyla beraber 
İran’la ekonomik ilişkilerin asla eskisi 
gibi olmayacağından herkes emin. Dev 
ekonominin kapılarını dünyaya açma-
sının kuşkusuz Türkiye üzerinde de 
önemli etkileri olacak. İki ülke nüfusu 
toplandığında 160 milyon kişilik 2 tril-
yon dolar büyüklüğünde bir pazarın 
söz konusu olduğunun altı çizilmelidir. 
İran ve Türkiye’nin ekonomik ilişki-
lerinin geliştirilmesi sadece refahı ar-
tırmayacak, bölgenin istikrarına, barış 
ve huzuruna katkı sağlayacak. İki ülke 
arasındaki ticaretin önemli bir kısmı-
nı İran’ın Türkiye’ye sattığı petrol ve 
doğalgaz oluştursa da bundan sonraki 
dönemde başta inşaat, tekstil ve turizm 
gibi sektörlerde Türk şirketlerinin hızla 
78 milyonluk İran pazarına giriş yapma-
sı bekleniyor. ■
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E- GÜNDEM

AB Vatandaşlarının 
İnternete 

Daha Etkin 
Erişimine Yönelik 

3 “Çılgın Proje”

Ahmet CERAN
İKV Uzmanı

 

Kurulan dijital bağlantı ağları aracılığıyla, günümüzün petrolü 
kabul edilen bilginin, muazzam hızlarla paydaşlara ulaştığını 
görüyoruz. Adeta Jean Baudrillard esintili, “Matrix tarzı” ütopik bir 
küresel network toplumuna gidiş var. Bu dönüşümü Türkiye takip 
etmeye çalışırken, en büyük ticaret ortağı AB’nin konuyu odağına 
aldığı görülüyor. 

Ortak bir güvenlik politikası oluş-
turma ve siyasi konularda karar 
alma düzlemi kurma yetisini kay-

betmekte olan AB’nin en koordine oldu-
ğu ve azami faydayı almaya odaklandığı 
mesele tam olarak bu teknolojik dönü-
şüm ve iletişim/çevrimiçi bilgi ağlarıyla 
bağlantılılığı oluşturmak. AB’nin Dijital 
Tek Pazar adı altında başlattığı inisiya-
tif, önceki yazılarımızda da değinildiği 

üzere Komisyon Başkanı Jean-Claude 
Juncker’in son Birliğin Durumu Konuş-
masında da en büyük övünç kaynağı 
olmuştu. Juncker Komisyonunun bu çer-
çevede kısa vadedeki stratejik önceliği, 
bütün AB vatandaşlarına ve işletmelere 
etkin internet bağlantısı sağlamak. Bu-
nun amacı ise, dijital dünyanın artan 
bağlantılılık gereksinimini karşılamak 
ve AB çapında rekabeti artırmak.
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Bu denli iddialı hedeflerin gerçek-
leştirilmesi şüphesiz ki çok büyük çapta 
yatırımları gerekli kılıyor. Dolayısıyla 
AB, alternatif, kamu-özel sektör işbirli-
ğine dayanan, firmalara cazibe oluştura-
cak yatırım modelleri üzerine çalışıyor 
ve Komisyon verilerine göre bu stratejik 
çerçevenin tetiklediği yatırımlarla uzun 
vadede AB çapında 1.3 milyon yeni işin 
sağlanması öngörülüyor. Bu durum, di-
jital dönüşümün istihdama olumlu etki-
lerinin açık ve iddialı bir örneği. Tabii ki 
bunun için hiç de azımsanamayacak bir 
finansman kaynağına ihtiyaç duyuluyor. 
Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilebil-
mesi için önümüzdeki 10 yıllık süreç-
te 500 milyar avro tutarında yatırıma 
ihtiyaç duyulacak ve bu yatırımın çok 
büyük bir bölümünün özel sektörden 
gelmesi gerekecek.  Olası yatırımlara ve 
altyapı maliyetlerine ilişkin daha net bir 
tablo oluşturabilmek adına Komisyonun 
WIFI4EU projesi örnek gösterilebilir. 
120 milyon avroluk bir bütçeyle, talepte 
bulunan ve gerekli şartları karşılayan 
bütün yerel kamu kurumlarına ve ka-
musal alanlara kablosuz internet sunul-
ması öngörülüyor. Böylelikle kamusal 
alanlarda günde 40-50 milyon internet 
bağlantısı gerçekleşmesi mümkün ola-
bilecek. 

Görülüyor ki AB’de Dijital Tek Pazar 
ve gücünü internet bağlantı potansiye-
linden alan telekomünikasyon dönüşü-
münün gerçekleşmesi iki temel etkene 
dayanacak; etkin ve güçlü bir sektörel 
mevzuat ile ilgili sektörleri harekete 
geçirecek projeler ve yatırımlar. Türki-
ye’yi de benzer bir dönüşümün parçası 
haline getirebilmek; dolayısıyla aynı 
kalıbı Türkiye’ye de uygulayabilmek 
için bu iki etkenin işlerlik gösterebil-
mesi; hem kamu yönetiminde hem de 
dijital boyutta iyi yönetişim ve hukukun 
üstünlüğü ortamının tesisini gerekli 
kılıyor.  Öte yandan Türk telekominikas-
yon şirketlerinin alternatif ve yaratıcı 
projelerle AB’deki oluşması muhtemel 
fırsat ortamından faydalanabileceği bir 
döneme giriyoruz. ■

 

binalar gibi hizmet sağlayıcılarında 
çok yüksek hızda internet altyapıları 
kurulacak. İkinci olarak kırsal bölge-
lerde ve kentlerde hane halkının en 
azından 100 mps internet indirme hı-
zına ulaşması garanti altına alınacak. 
Halihazırda AB’de internete hızlı ve 
etkin erişimin sadece yüzde 28’inin 
kırsal bölgelerden gerçekleştiği dik-
kate alındığında, böyle bir hamlenin 
doğuracağı etkileşimin şüphesiz gözle 
görülür etkileri oluşması mümkün.  
Son olarak da bütün AB ülkelerinde 
5G mobil internet hızına ulaşmaya 
çalışılacak. Bunun için ilk aşamada 
AB, 2020 yılına kadar her Üye Dev-
lette en azından bir büyük şehirde 5G 
servisinin ticari olarak sunulabileceği 
kapasite artırımı planlıyor.

Komisyon, etkin idari ve hukuki alt-
yapı oluşturacak müktesebat değişik-
likleri getirmeyi; bilişim ve telekomü-
nikasyon şirketlerine güvenli, kârlı ve 
faydalı bir yatırım ortamı oluşturmayı 
öngörüyor. Yüksek kapasitede internet 
ağlarının AB çapında kurulumuna yö-
nelik yatırımın desteklenmesi, şüphesiz 
ki eğitim, sağlık, ulaşım gibi kamu yararı 
sağlayan alanları da doğrudan olumlu 
etkileyecek.

Komisyondan 3 Çılgın Proje
Komisyon, bu çerçevede AB ça-

pında 2025 yılına kadar telekomü-
nikasyonda dijital dönüşüme yöne-
lik 3 “çılgın proje” öngörüyor. Bunun 
için ilk olarak üniversite, araştırma 
kurumları, okullar, hastane ve idari 
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ENER Jİ  A JANDASI

54’ü bakan düzeyinde, enerji alanın-
da 250’ye yakın karar alıcı iştirak etti. 
Kongre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, Venezuella Cumhurbaşkanı 
Nicolás Maduro, Suudi Arabistan Ener-
ji, Endüstri ve Doğal Kaynaklar Baka-
nı Khalid Al-Falih, Rusya Enerji Bakanı 
Aleksander Novak, Cezayir Enerji Bakanı 

İstanbul 9-13 Ekim 2016 tarihlerinde 
enerji dünyası açısından son derece 
önemli olan 23’üncü Dünya Enerji 

Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hima-
yesinde ve Başbakan Binali Yıldırım ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın ev sahipliğinde düzenlenen 
kongreye 10 binin üzerinde katılımcı, 

Çisel İLERİ
İKV Araştırma Müdürü

İstanbul Dünya 
Enerji Devlerini Ağırladı
23’üncü Dünya Enerji Kongresi 85 ülkeden 10 binin üzerinde 
katılımcıyı, 250 bakan ve enerji alanında karar alıcıyı bir araya 
getirdi. Önemli devlet ve hükümet başkanlarının da katıldığı 
Kongre’ye Türk Akımı projesi damga vurdu. 
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naklarının 2/3’ünün bulunduğu bölgede 
olduğunu söyleyen Erdoğan, TANAP’ın 
inşasının sürdüğünü ifade etti. 

Kongreye Türk Akımı
 Damga Vurdu 

Konuşmasında Rusya ile yaşanan 
uçak düşürme krizi sonrasında askıya 
alınan Türk Akımı ile ilgili çalışmaların 
devam ettiğini belirten Erdoğan, böylece 
Kongre’nin Türkiye açısından gündemini 
de belirlemiş oldu. Kongre sırasında im-
zalanan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi Anlaşması önemli bir dönüm 
noktası oldu. Hatırlanacağı üzere Rus 
doğalgazını Türkiye üzerinden Avru-
pa’ya taşıyacak proje, ilk olarak 25 Mayıs 
2014’te Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
“Güney Akım’ı AB üyesi olmayan bir ül-
keden geçiririz” açıklamasıyla gündeme 
gelmişti.  

Bilindiği üzere en önemli pazarı olan 
Avrupa’ya doğalgazı Ukrayna üzerinden 
satan Rusya uzun bir süredir bu ülke ile 
yaşadığı sorunlar nedeniyle doğalgaz 
için alternatif bir rota arayışındaydı. 
Önce Güney Akım Projesi’ni ortaya atan 
Rusya bu proje ile Rus doğalgazını Ka-
radeniz’in altından geçirip Bulgaristan’a 
ulaştıracaktı. Buradan da Yunanistan 
üzerinde İtalya ve Sırbistan ile Macaris-
tan üzerinden Avusturya Baumgarten’a 
iki yol üzerinden AB’ye gazın dağıtılması 
planlanıyordu. Ancak Güney Akım’ın 
gerçekleşmeyeceği anlaşılınca rota Türk 
Akımı projesine çevrildi. 

Türk Akımı projesi kapsamında her 
biri 15 milyar 750 milyon metreküp ka-
pasiteli 4 hat inşa edilecek. Buna göre 
910 km’lik kısmı Karadeniz’in altından 
geçecek olan boru hattının kara bölümü 
260 km uzunluğunda olacak. Projenin 19 
milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün-
dem yaratan Türk Akımı sözleri elbette 
sadece Türkiye’de değil AB’de de karşılık 
buldu. Bir sonraki gün yani 11 Ekim’de 
Kongre’nin konuşmacılarından olan Av-
rupa Komisyonunun Enerji Birliği’n-

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš 
Šefčovič’in Güney Gaz Koridoru’na ve 
TANAP projesine ısrarla vurgu yapması 
dikkatlerden kaçmadı. Rusya ile yaşanan 
Kırım krizi sonrası AB’nin açıkça dile 
getirilmese de Rusya kaynaklı doğal-
gazın artmasına stratejik açıdan sıcak 
bakmadığı biliniyor. 

AB Enerji Alanında Stratejik 
Hedeflerini Paylaştı 

Šefčovič Dünya Enerji Kongresi’n-
deki konuşmasında AB’nin enerji gü-
venliğini artırma, enerji kaynaklarını 
çeşitlendirme, stratejik uluslararası or-
taklarla enerji bağlarını genişletme ve 
derinleştirme hedeflerini vurgularken 
Türkiye’nin de bu stratejik ortaklardan 
biri olduğunu söyledi. 

AB’nin fosil yakıtlara bağımlılığının 
altını çizen Šefčovič, bu nedenle yenile-
nebilir enerjide ve enerji verimliliğinde 
dünyanın en fazla ilerleme kaydeden ül-
keleri olmaya devam etmenin zarureti 
üzerinde durdu. Halihazırda AB, kullandı-
ğı petrolün yüzde 87’sini, doğalgazın yüz-
de 65’ini ve katı yakıtların yüzde 44’ünü, 
toplam enerjisinin ise yüzde 73’ünü ithal 
ediyor. Tahminler 2030 yılında AB’nin 
kullandığı petrolün yüzde 90’ını, doğalga-
zın yüzde 73’ünü ve katı yakıtların yüzde 
49’unu ithal edeceğini gösteriyor. 

Türkiye’nin Güney Gaz Koridoru’nun 
ve onun en önemli parçası olan TANAP’ın 
inşası ile bir enerji geçiş ülkesi olarak 
öneminin arttığı biliniyor. Nitekim AB 
ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yüksek 
Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantılarında 
da bu hususun ısrarla altı çiziliyor. Ancak 
enerji alanında Türkiye ile AB arasında-
ki ilişkilere bakıldığında GKRY vetosu 
nedeniyle halen açılamayan enerji fas-
lını hatırlamak gerekiyor. Önümüzdeki 
günlerde Kıbrıs müzakerelerinde bek-
lendiği gibi olumlu bir sonuç alınması 
halinde bu faslın açılmasının önündeki 
engel de kalkmış olacak. Hiç kuşkusuz 
bu durum Türkiye’yi bölgesel bir enerji 
merkezi olma hedefine çok daha hızlı 
taşıyacak.  ■

Noureddin Boutarfa, Irak Elektrik Baka-
nı Qasım M. Al-Fahdawi, İran Enerji Ba-
kanı Hamid Chitchian, Venezuela Petrol 
Bakanı Eulogio Del Pino ve Avrupa Ko-
misyonunun Enerji Birliği’nden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Maros Šefčovič gibi 
üst düzey yetkilileri ağırladı. 

Kongre’nin 10 Ekim 2016 tarihli res-
mi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan oldukça önemli mesajlar verdi. 
Kongre’nin bu yılki “barış için paylaşalım” 
mesajının herkese ulaşmasını temenni 
ederek sözlerine başlayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan Türkiye’nin enerjide büyük 
ölçüde dışa bağımlı bir ülke olduğunu, 
bunun son 14 yıldır dünya ortalamasının 
üzerinde büyüyen bir ekonomi olarak 
enerji talebinin yüzde 6 ila 8 oranında 
artış göstermesinden de kaynaklığını 
belirtti. Enerji arz güvenliğini sağlamak 
ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek 
için çalışan Türkiye’nin, doğalgaz kay-
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İklim 
Mücadelesinde 

Bir İleri Bir 
Geri: Paris 

Sonrası Marakeş

İklim değişikliği ile mücadelenin yeni rejimi olan Paris Anlaşması, 

Kasım ayı itibarıyla 115 ülke tarafından onaylandı. Kyoto 

Protokolü’nden farklı olarak bu kadar fazla ülkenin üzerinde 

anlaştığı tek metin olan Paris Anlaşması’nın nasıl uygulanacağı 

konusu bu yıl Marakeş’te ele alındı ancak mevcut politikaların 

revize edilme ihtiyacı hâlâ devam ediyor. 

Fas’ın başkenti Marakeş’e gidenler 
bilir. Şehirde, Fransız esintisiyle 
beraber Arap kültürünün hâkim 

olduğu, Atlantik Okyanusu’nun Kuzey 
Afrika’da birleştiği, Akdeniz iklimiyle be-
raber rengârenk baharatları ve palmiye 
ağaçlarıyla süslü, açık kahverengi şehir 

görüntüsü ve sınıfsal uçurumun da fazla 
olduğu bir hava karşılar sizi. Ancak Kuzey 
Afrika’nın bu ilgi çeken şehri, küresel bir 
sorunu ele almak için dünyanın her bir 
köşesinden gelen Devlet ve Hükümet Baş-
kanlarına, bilim adamlarına, akademis-
yenlere ve sivil toplum temsilcilerine ev 
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sahipliği yaptı. 1995 yılında Almanya’nın 
başkenti Berlin’de ilkinin yapıldığı BM 
Çerçeve Sözleşmesi’nin Taraflar Konfe-
ransı’nın 22’ncisi (COP 22) bu yıl Fas’ın 
başkenti Marakeş’te 7-18 Kasım 2016 
tarihlerinde düzenlendi. 

Bu yılki görüşmeler, Paris Anlaşması 
sonrasında yapılan ilk toplantı olması ve 
yeni kuralların nasıl uygulanacağı konu-
sunun tartışılacağı ilk büyük platform 
olması nedeniyle önemliydi. Bilindiği 
gibi, Paris’te klasik çevre anlaşmalarının 
doğasının dışına çıkılarak, 12 Aralık 2015 
tarihinde küresel anlamda bir ilke imza 
atılmıştı. Tam 195 ülkenin iklim değişik-
liğine yönelik yeni bir rejime “evet” dediği 
Paris Anlaşması, 5 Ekim 2016 tarihi itiba-
rıyla -özellikle AB’nin onayı ile beraber- 

iki önemli kriter eşiğinin geçilmesiyle 4 
Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Bu iki kriter; küresel emisyonların en az 
yüzde 55’inden sorumlu olan ve en az 
55 ülkenin ulusal meclislerinde anlaşma 
metninin onaylamasıydı. Mevcut süreçte 
anlaşmayı resmi olarak onaylayan ve top-
lam emisyon miktarı yüzde 70’den fazla 
olan 115 ülke bulunuyor.

Geçen yıl Paris’teki müzakerelerde 
netliğe kavuşamayan birçok konu başlığı 
Marakeş’e bırakılmıştı. Bunun üzerine 
bir de Paris Anlaşması’nın beklentinin 
üzerinde bir hızla yürürlüğe girmesiyle 
beraber kesinliğe kavuşmamış konuların 
daha da hızlı bir şekilde kabul edilmesi 
ihtiyacı daha da güçlü şekilde hissedil-
meye başlandı.

Türkiye’nin de 75 kişilik delegas-
yonla müzakere masalarında yer aldığı 
görüşmelerden maalesef ciddi bir sonuç 
elde edilemedi. Müzakerelerde her za-
man olduğu gibi, ulusal çıkarlar hâkim 
ve bu en büyük tıkanıklık yaratan kısım. 
Buna ek olarak ABD seçimleri de müza-
kerelere damgasını vuran bir gelişme 
oldu. Paris Anlaşması’nın onaylanma-
sının tüm dünyadaki heyecanı, 8 Kasım 
2016 tarihinde Donald Trump’ın ABD 
seçimlerini kazanmasıyla hızını keserek, 
Marakeş’in havası bir anda değişti. 

Müzakereler bu yıl “bir ileri bir geri” 
şeklinde gelişmelere sahne oldu. Ön-
celikle gündemdeki temel müzakere 
konuları üzerinden son duruma bir 
bakalım:  
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sırasında ülkelerin ulusal katkılarını na-
sıl yerine getirileceklerini raporlamaları 
gerekiyordu. 

Ulusal katkılar konusunu iki nok-
tadan incelemek gerekiyor: Birincisi, 
ulusal katkılar birbirinden farklı ola-
rak BM’ye sunuldu. Örneğin ABD, 2025 
yılında 2005 yılına göre emisyonlarda 
yüzde 25-28 azaltıma işaret ederken, AB 
ise azaltım hedefini 2030 yılı için 1990 
yılına göre yüzde 40 olarak belirlemiş 
durumda. Dolayısıyla ilk etapta ulusal 
katkıların mümkün olduğu kadar ortak 
bir paydada toplanması önemli bir konu 
olarak durmaya devam ediyor. Bu so-
run, Marakeş sonrası ortama da hakim. 
İkincisi, mevcut ulusal katkılar, küresel 
hedef olan küresel ısınmanın 1,5 derece 
ile sınırlandırılmasına imkân verebilecek 
etkinlikte değil. Bu bilimsel olarak kanıt-

1.Ulusal Katkıların Uygulanması
İlk olarak, Paris Anlaşması’nın, Kyoto 

Protokolü’nden tamamen farklı, daha 
esnek, sürdürülebilir kalkınma amacına 
dayalı, sıkı bir yaptırım gücüne sahip 
olmayan yani daha çok ülkelerin gönüllü-
lük esasına dayalı bir sistemi getirdiğini 
belirtmek gerekir. Nitekim ülkeler an-
laşma metnine uygunluk için ulusal kat-
kılarını ya da diğer bir ifade ile INDC’le-
rini (Intended Nationally Determined 
Contribution) BM’ye sunmuş durumda. 
Bu noktada şunu hatırlatmak gereki-
yor: Paris Anlaşması bu esnek yapısıyla 
ülkeler üzerinde “şeffaflık”, “iyi niyet” 
prensibini ve hedeflerin belli zaman ara-
lığında “izlenmesi” sürecini beraberinde 
getiriyor. Dolayısıyla yaptırım gücü ol-
mayan bu anlaşmanın etkili bir şekilde 
uygulanması için Marakeş müzakereleri 

Yeni yılda Trump 
etkisinin, küresel 

sorunların en 
başında yer alan 

iklim değişikliği ile 
mücadele alanını 
çıkmaza sürükler 

mi hep birlikte 
göreceğiz. 
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lanmış bir sorun. Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, mevcut 
ulusal katkılarla 3 derecenin üzerine 
çıkılabileceği açıklandı. Marakeş’te bu 
konuya ilişkin kesin bir ilerleme kayde-
dilmedi. 

2.Finans Başlığının Etkinliği
İkinci öncelikli konu finans başlığı 

ile ilgili. Finans başlığında Türkiye’nin 
de talepleri belirgin. Ancak Türkiye’nin 
taleplerine geçmeden önce, bu başlıktaki 
en önemli müzakere konusu, gelişmiş 
ülkelerden toplanan fonların nasıl dağı-
tılacağının netleştirilmesiydi. Gelişmiş 
ülkelerin sorumlulukları, 2010 yılındaki 
COP 16’da Yeşil İklim Fonu kapsamında 
belirlenmişti. Alınan kararlara göre, geliş-
miş ülkeler tarafından gelişmekte olan ül-
kelere her yıl 100 milyar dolar ayrılması 

hedeflenmişti. Ancak bu fonun içinin dol-
durulması uzun süredir devam eden so-
runlu bir alan. Paris Anlaşması uyarınca; 
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere 
iklim değişikliği ile mücadelede finansal 
yardım ve teknoloji transferi sağlamakla 
yükümlü. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin 
Marakeş’te sunacakları INDC’lerini nasıl 
sürdüreceklerine ilişkin raporlarına bu 
başlığı da eklemesi gerekiyordu.

İklim finansmanında, genel tabloda 
olduğu gibi, kayda değer bir sonuç alına-
madı. Sadece Yeşil İklim Fonu’na ilişkin 
mevcut süreçteki konuların resmi müza-
kere gündemine eklenmesi önerildi. Ma-
rakeş Deklarasyonu kapsamında ise yerel 
yönetimler, özel sektör, sivil toplum, şe-
hirler gibi devlet dışında kalan aktörlerin 
iklim mücadelesindeki yerlerini almaları 
gerektiği bir kez daha tekrarlandı. Diğer 
bir kararda, yeni rejime dair uygulanması 
gereken konuların, kabul edilen yol hari-
tasına göre 2018 yılına kadar sonuçlan-
ması gerekiyor. İklim finansmanının içinin 
doldurulması da bu sürece dahil. 

Trump Belirsizliği, İklim 
Mücadelesine de Yansıyor

Obama’nın 8 Kasım seçimlerinden çı-
kacak olumsuz bir tablo öncesinde, ABD 
adına Paris Anlaşması’nı onaylaması 
son derece önemliydi. ABD, Paris Anlaş-
ması’ndan çıkma kararı alsa dahi anlaş-
manın yapısından dolayı bunun hemen 
gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. 
Ancak ABD’siz bir Paris Anlaşması sil 
baştan demek. Başka bir ifadeyle, Kyoto 
Protokolü’nün “imzaladı ancak onay-
lamadı” meselesine dönmüş olacağız. 
Önemli bir uzlaşıyı hatırlayalım: ABD ve 
Çin, küresel emisyonların yüzde 40’ın-
dan sorumlu iki ülke. 2014 yılında bu iki 
dev emisyon üreticisi arasındaki iklim 
uzlaşısı, kesinlikle Paris öncesindeki 
en önemli itici güçlerden biriydi. Mev-
cut süreçte iki ülke Paris Anlaşması’nı 
onaylamış durumda. Yeni yılda Trump 
etkisinin, küresel sorunların en başında 
yer alan iklim değişikliği ile mücadele 
alanını çıkmaza sürükler mi hep birlikte 
göreceğiz. 

Türkiye’nin Konumu Belirsiz  
Marakeş müzakerelerinin ilk gü-

nünde, gündem oluşturulurken par-
mak kaldıran tek ülke olarak sahneye 
çıkan Türkiye, taleplerini geçen yıldan 
itibaren diğer ülkelere kabul ettirmeye 
çalışıyor. 4 Kasım 2016 tarihinde yü-
rürlüğe giren Paris Anlaşması, Kasım 
itibarıyla 115 ülke tarafından onaylandı. 
Türkiye ise Paris Anlaşması’nı 22 Nisan 
2016 tarihinde imzaladı ancak henüz 
onaylamadı. 

Türkiye’nin INDC’si, 2030 yılına ka-
dar artıştan azalış şeklinde yüzde 21. 
Türkiye, geçen yıl Paris’te düzenlenen 
COP 21 sürecinde anlaşmayı onayla-
ma şartlarını; BM nezdinde “gelişmekte 
olan ülke” olarak kabul edilmek, küresel 
fonlardan ve teknoloji transferinden 
yararlanmak olarak açıklamıştı. Türkiye 
tarafından sunulan bu talep, 7-18 Kasım 
2016 tarihlerinde Marakeş’te düzen-
lenen COP 22’de tekrar sunuldu ancak 
konferans sonuçları dahilinde netliğe 
kavuşamadı. Türkiye’nin bu talebi, bir 
sonraki yıl düzenlenecek konferansa 
bırakıldı.   

Paris Anlaşması, küresel ısınmanın 
1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefini 
içermekte. BM’nin 17 maddelik Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri’ne paralel ola-
rak yürütülecek yeni rejim, tüm ülkelere 
sorumluluk yüklerken, beş yıllık izleme 
mekanizması ile ülkelerin ulusal katkıları 
çerçevesinde uygulanacak. Düşük kar-
bonlu ekonominin ve fosil yakıtsız üreti-
min yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak 
şekilde, kamu ve özel sektör rolünü iklim 
değişikliği ile mücadele çalışmalarına 
dahil eden anlaşma ayrıca “şeffaflık” ilke-
sine dayalı olarak, insan haklarını, yerel 
toplum ve göçmen haklarını, halkın çev-
resel konulara katılımını ve küresel işbir-
liğini teyit etmekte. Dolayısıyla Türkiye, 
resmi onayı ile birlikte, BM’ye sunduğu 
INDC’si kapsamında değerlendirilecek 
olup; Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke 
olarak genel yükümlülüklere uygun bir 
şekilde yatırım, azaltım ve uyum politi-
kalarını oluşturması ve/veya uygulaması 
gerekecek. ■
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ülkeleri, kendi ekonomik durumlarına 
göre iklim finansmanına katkı sağlamaya 
çağırıyor.

Küresel iklim değişikliğinin yol aç-
tığı zararlar, az gelişmiş ülkeler, küçük 
ada ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde 
daha fazla hissedilir boyutta. Dolayısıyla 
küresel boyutta BM nezdinde yapılan tüm 
toplantılarda bu tür ülkelere azaltım ve 
iklim değişikliğine uyum politikalarına 
yardımcı olacak fonların sağlanması zo-
runluluğu üzerinde ortak bir kanı mev-
cut. Geçen yıl Paris’teki COP 21’de OECD 
Başkanı José Ángel Gurría zirvenin iklim 
değil finans zirvesi olduğunu aktarmıştı. 
IMF Başkanı Cristine Legarde de iklim 
değişikliğini çevresel ve ekonomik bir 
sorun olarak tanımlamıştı. 

Uluslararası fon sağlayıcılar arasında 
Dünya Bankası, EBRD ve IMF dışında, 
yerel bankalar, iş dünyası ve sivil toplum 
yerel boyutta aktif rol oynayabiliyor. An-
cak en fazla gündemde yer alan fonlardan 
biri Yeşil İklim Fonu. 2010 yılında BMİ-
DÇS’nin 16’ncı Taraflar Konferansı’nda 
(COP 16) 2020 yılına kadar 100 milyar 
doların gelişmekte olan ülkelere aktarıl-
ması kararı alınmıştı. 

İklim değişikliği ile mücadelede en 
önemli konulardan biri olan iklim 
finansmanı, aslında çok yeni bir kav-

ram değil. BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 4’üncü Madde-
si’nin 3’üncü paragrafına göre, gelişmiş 
ülkeler, gelişmekte olan ülkelere iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmalarında, 
bu etkilere uyum sağlamalarında ve fosil 
yakıta bağlı ekonomik büyümeden düşük 
karbonlu ekonomik büyümeye geçişle-
rinde yardımcı olacak fonları ve teknoloji 
transferini sağlamakla yükümlü. İklim 
finansmanı, BMİDÇS kapsamında ku-
rulmuş ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte 
olan ülkelere uyum, azaltım, teknoloji 
transferi ve kapasite gelişimi için sağ-
ladıkları fon olarak tanımlanıyor. Ayrıca 
Paris Anlaşması’nın 9’uncu Maddesi de 

İlge KIVILCIM
İKV Uzmanı

Paris Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştırıcı araçlardan biri 
olan iklim finansmanı, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş 
ülkeler için hala kritik bir öneme sahip. Türkiye’nin finans talebi bir 
sonraki zirveye kalırken, Türkiye, enerji tasarrufu ve temiz üretim 
ile değişen dünyanın parçası olmalıdır.  

İklim 
Finansmanı 
Talebi Bir 
Yana, Değişen 
Dünyanın 
Parçası 
Olmalıyız
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Ulusal Politikalar Türkiye’nin 
Finans Talebini Desteklemeli

4 Kasım’da yürürlüğe giren Paris An-
laşması’nın nasıl uygulanacağı sorusunun 
cevabı bu yıl Marakeş’teki BM konferan-
sında ele alındı. Paris Anlaşması dahilinde 
iklim finansmanın içinin doldurulması da 
bu yılki Marakeş’teki COP 22’ye bırakılmış-
tı. Ancak iklim finansmanında bu yıl ciddi 
bir sonuç alınamadı. Sadece Yeşil İklim 
Fonu’na ilişkin mevcut süreçteki konuların 
resmi müzakere gündemine eklenmesi 
önerildi. Marakeş Deklarasyonu kapsamın-
da ise yerel yönetimler, özel sektör, sivil 
toplum ve şehirler gibi devlet dışında kalan 
aktörlerin iklim mücadelesindeki yerlerini 
almaları gerektiği bir kez daha tekrarlandı. 
Diğer bir kararda, yeni rejime dair uygu-
lanması gereken konuların, kabul edilen 
yol haritasına göre 2018 yılına kadar so-
nuçlanması gerekiyor. İklim finansmanının 
içinin doldurulması da bu sürece dahil. 

İklim finansmanı başlığında Türkiye, 
son birkaç zirvede oldukça öne çıkıyor. 
Nitekim Türkiye, anlaşmayı onaylama 
koşullarını; iklim finansmanından yarar-
lanmaya ve gelişmekte olan ülke olarak 
kabul edilmeye bağlıyor. Bu özel konu-
muna dayanarak, Türkiye’nin anlaşma-
yı onaylamaması, ucu açık ve riskli bir 
durumu yaratıyor Türkiye için. Çünkü 
iklim değişikliğinin etkilerinden en faz-
la etkilenecek ülkeler arasında yer alan 
Türkiye’nin, gerek AB’nin düşük karbon 
ekonomisi modelinden uzakta gerekse 
uluslararası müzakerelerde sadece kendi 
koşulunu dile getiren bir ülke olarak ye-
rinde saymaya devam etmesi  anlamı taşı-
yor. Öte yandan, sera gazı emisyonlarının 
takibini başlatan önemli bir yasal süreç 
2014’ten beri uygulanıyor Türkiye’de ve 
bu mevzuatın önemsenmesi gerek. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, Türkiye’deki sanayi ve diğer 
ilgili tesislerin yaklaşık yüzde 50’sinin 
emisyonlarının takip edildiği açıklanıyor. 
Ancak mevzuatın direk emisyonların azal-
tılmasına yönelik olmadığını da belirtelim. 

Bu yıl yapılan COP 22’de Türkiye’nin 
özel taleplerinin bir sonraki zirveye bı-
rakıldı. Dolayısıyla Türkiye’nin ulusal 

taleplerinin ötesinde, bir an önce uyum 
ve azaltım çalışmalarını ilgili bakan-
lıklar arasında koordineli bir şekilde 
hızlandırması gerekiyor. 

Paris Anlaşması ile değişen dün-
yada Türkiye’nin özellikle fosil yakıtla 
ilgili ulusal politikalarını sürdürmesi, 
bu yeni düzende kendine yer edine-
memesi ve sistemin dışında mücadele 
etmesi anlamını taşıyacak. Başka bir 
ifadeyle, Türkiye’nin iklim finansma-
nından yararlanması, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşma-
sı’na uyumlu politikalardan geçiyor. 

Paris Anlaşması’nın 
Yapısını Anlamak

Türkiye, müzakerelerde kendi özel 
konumunu kabul ettirmek için sunduğu 
taleplerini yinelerken, aslında ıskala-
maması gereken bir şeyi de not etme-
si gerekiyor: Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ve Paris Anlaşması şemsiyesi 
altında sistemin şekli değişiyor. Paris 
Anlaşması yeni bir süreç. Taze bir sü-
reç. Bunun da ötesinde anlaşma, klasik 
çevre anlaşmalarından oldukça farklı 
bir yapıya ve felsefeye sahip. Anlaşma 
metni incelendiğinde, ülkelere yaptırım 
gücünün olmadığını görmek mümkün. 
Anlaşma dahilinde sadece “şeffaflık” 
ilkesi, ülkelerin “iyi niyetine” dayalı an-
cak ulusal hedeflerin BM nezdinde belli 
zaman aralıklarında “izlenmesi” esasına 
dayalı bir sistemden söz ediyoruz. Sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerine uyum-
lu bir Paris Anlaşması var karşımızda. 
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını 
teşvik edici, fosil yakıtların azaltılması-
nın gerekli olduğunu belirten ve düşük 
karbonlu ekonominin güçlenmesine 
dayalı bir modelin oluşturulması çalış-
malarının çatısı niteliğinde bir metin. 
Dolayısıyla oldukça kapsamlı ve bir o 
kadar eylem gerektiren bir yapı. 

COP 22’de Almanya ve ABD gibi ül-
keler 2050 yılına kadar ciddi oranda 
(yüzde 90) azaltım taahhüttü önerdi. 
48 az gelişmiş ülke yenilenebilir ener-
jiye geçiş için ortak bir platformda 
(Climate Vulnerable Forum) birleşti. AB 

halihazırda politikalarını kendi öncelik-
leri doğrultusunda harekete geçirmeye 
çoktan başladı. AB’nin bu yıl Temmuz 
ayındaki düşük karbonlu ekonomiye geçiş 
için sunduğu ve binalar, atıklar, ormanlar, 
ulaştırma ve tarım gibi sektörlerde he-
deflenen stratejisinin detaylarını sizlerle 
paylaşmıştım (İKV Dergisi Temmuz-A-
ğustos No 212). Bu konu AB’nin tamamen 
2030 iklim ve enerji hedeflerinin Paris 
Anlaşması’nı desteklediği kısımda belir-
gin. Ayrıca 2014-2020 bütçesinin en az 
yüzde 20’sini iklim eylemine ayırmış bir 
AB’yi görüyoruz. 

Anlaşma kapsamına önemli ölçüde 
yeni çalışma alanları dahil edildi. Bun-
lardan biri “özel sektör”. Özel sektör ol-
madan iklim değişikliği ile mücadelenin 
yarım kalacağı ortak bir kanı. Sivil top-
lum, özel sektör ve yerel yönetimlerin 
bu iyi niyet çerçevesinde katkı sağla-
mak için gerekli koşulların oluşmasına 
yardımcı olması bekleniyor. Dolayısıyla 
özel sektöre dönüştürücü rol biçen Paris 
Anlaşması kapsamında, Türkiye’nin, özel 
sektöre yönelik teşvik mekanizmalarını 
geliştirmesi de gerekiyor. 

Türkiye 23 Milyar Dolarlık 
Enerji Tasarrufu Sağlayabilir

Germanwatch’ın “Küresel İklim Risk 
İndeksi 2017” raporuna göre, Türkiye’de 
1995-2015 dönemi arasındaki afetle-
rin 350 milyon dolarlık hasar yarattığı 
açıklandı. Başka bir bilimsel araştırma 
olarak Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN) 
ve NewClimate Institute’un ortak hazır-
ladığı “İklim Hareketine Geçmenin Yan 
Faydaları: Türkiye İklim Taahhüdünün 
Değerlendirilmesi” raporunda, Türki-
ye’deki mevcut enerji politikalarının 
temiz enerjiye dönüştürülmesi halinde 
enerjide dışarıya bağımlılıkta 2030 yılı-
na kadar 23 milyar dolar tasarruf sağla-
nabileceği öngörülüyor.  

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün Kasım 
ayında açıkladığı bilimsel veriye göre, 
2016 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. 
Paris Anlaşması’nı onaylayan ülke sayısı 
115 ve bu ülkeler küresel emisyonların 
yüzde 79’unu oluşturuyor. ■
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25 yaşındaki Guterres, 25 Nisan 1974 
tarihinde, “Karanfil Devrimi” ile Porte-
kiz’de elli yıla dayanan Salazar diktatör-
lüğünün tarih olmasının ardından kariyer 
yolculuğuna siyasette devam etme kararı 
alacaktı. Portekiz’de diktatörlüğün yıkıl-
dığı yıl, Sosyalist Parti saflarına katılan 
Guterres, parti kademelerinde hızla yük-
selecek ve 1976 yılında gerçekleşen ilk 
demokratik seçimlerde siyasete atılacak-
tı. Guterres, 1970’li yılların sonunda Por-
tekiz’i AB üyeliğine hazırlayan müzakere 
ekibinde de önemli görevler üstlenecekti. 
1992 yılında Sosyalist Parti Genel Sekre-
teri seçilen Guterres, Başbakan Aníbal Ca-
vaco Silva başkanlığındaki iktidar parti-
sine ana muhalefetin başkanlığının üç yıl 

António Manuel de Oliveira Gu-
terres, 30 Nisan 1949 tarihinde 
Lizbon’da dünyaya geldi. Dersle-

rindeki başarısıyla dikkat çeken Guter-
res, daha ortaokul yıllarında adından 
söz ettirecek ve liseden mezun olduğu 
1965’te ülkenin en başarılı öğrencisi un-
vanını alacaktı. António Guterres, Ins-
tituto Superior Técnico’da elektronik 
mühendisliği ve teorik fizik bölümünden 
üstün başarıyla mezun oldu. Siyasete atıl-
madan önce akademik kariyer yapan Gu-
terres, sistem teorisi ve telekomünikas-
yon sinyalleri konularında uzmanlaştı. 
Buna karşılık António Guterres, kariyer 
tercihini akademiden değil siyasetten 
yana kullanacaktı. 

Yeliz ŞAHİN
İKV Kıdemli Uzmanı

“Dünyanın 
En İmkânsız 
Görevi”nin Yeni 
Sahibi: António 
Guterres



10 yıl yürüttüğü BM 
Mülteciler Yüksek 
Komiserliği boyunca 
savaş ve çatışmaların 
doğurduğu insani 
trajedilere yakından 
şahit olan Portekiz eski 
Başbakanı António 
Guterres, terörizm, 
mülteci krizi ve Suriye 
iç savaşının dünya 
barışını tehdit ettiği 
bir dönemde 71 yıllık 
BM’nin dokuzuncu 
genel sekreteri olmaya 
hazırlanıyor.
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süreyle yürüttü. Aynı dönemde dünya sol 
partilerinin çatı kuruluşu olan Sosyalist 
Enternasyonel’in Başkan Yardımcılığı’na 
seçilen Guterres, daha sonra Sosyalist 
Enternasyonel’in Başkanı olacak ve bu 
görevi 2005 yılına kadar yürütecekti.

1995 yılında Portekiz Başbakanı se-
çilen Guterres, bu görevi 2002 yılına ka-
dar sürdürecekti. Guterres, uluslararası 
camianın Doğu Timor’daki krizi çözme 
çabalarına öncülük etti. Eski Portekiz 
kolonisinin bağımsızlığını kazanmasın-
da Guterres’in rolü büyüktü. Portekiz’in 
2000 yılının ilk yarısında üstlendiği AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında 
Guterres, AB Konseyi Başkanı sıfatıyla 
AB’nin büyüme stratejisi Lizbon Strateji-

    Guterres Hakkında Az Bilinenler
• Guterres, anadili Portekizcenin yanında, ileri 

derece İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.
• Müstakbel BM Genel Sekreteri, ortaçağ tarihi, 

sinema ve operaya ilgi duyuyor.
• Fizik, bilim adamlığından siyasete geçmesine rağ-

men Guterres’in en önemli entelektüel tutkusu 
olmaya devam ediyor.

• Guterres’in 1998 yılında kanserden vefat eden 
eşi Luísa Amélia Guimarães e Melo ile Pedro ve 
Mariana adlı iki çocuğu bulunuyor.

• 2001 yılında Portekiz’in eğitim ve kültürden sorumlu eski devlet sekreteri 
Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto ile hayatını birleştiren Guterres’in 
ikinci evliliğinden Francisco adlı bir üvey oğlu bulunuyor.

si’nin kabul edilmesinde ve Kahire’de ilk 
AB-Afrika Zirvesi’nin düzenlenmesinde 
öncü olacaktı. Güçlü bir AB destekçisi olan 
Guterres, Başbakanlığı döneminde Porte-
kiz’in ortak para birimi Avro’ya geçişi için 
gerekli kriterleri yerine getirmesini de 
öncelik haline getirdi. Böylece Portekiz, 
1999 yılında ortak para birimini benimse-
yen 11 Üye Devlet arasında yer aldı.

1999 yılında ikinci kez Başbakan seçi-
len Guterres, partisinin yerel seçimlerde 
hepimizin yakından bildiği, uluslarara-
sı düzeyde tanınırlığa sahip başka bir 
Portekizlinin; José Manuel Barroso’nun 
liderliğindeki Sosyal Demokratlar karşı-
sında yenilgiye uğraması üzerine Aralık 
2001’de görevinden istifa edecekti. 2002 
yılındaki seçimleri Sosyal Demokratların 
kazanması, Barroso’yu başbakanlık kol-
tuğuna taşıyacaktı. 

Guterres’in güçlü siyasi birikimi, iyi 
bir hatip oluşu ve uzlaşıyı sağlama beceri-
si, AB’deki karar alıcıların da dikkatinden 
kaçmadı. Avrupa Komisyonu Başkanlığı 
1998 yılında İtalya Başbakanı Romano 
Prodi’den önce kendisine teklif edildi. 
Ancak aynı yıl eşi Luísa’yı kaybeden Gu-
terres, iki çocuğuyla ilgilenmek için Brük-
sel’den gelen iş teklifini reddetti. Financi-
al Times’da yayımlanan biyografisinde de 
belirtildiği gibi, çoğu kişiye göre Guterres, 
“Avrupa Komisyonunun hiç sahip olma-

dığı en iyi Başkan”dı1. O dönem, İtalya 
eski Başbakanı Romano Prodi, Avrupa 
Komisyonu Başkanı olarak göreve gelir-
ken, 2004 yılında ise Prodi’den görevi 
Guterres’in iç siyasetteki halefi ve en sıkı 
rakibi José Manuel Barroso’nun devral-
ması ilginç bir tesadüftü.

BM Mülteci Ajansından BM 
Sisteminin Zirvesine...

Portekiz siyasetinde geçirdiği 25 yıla 
rağmen uluslararası görevler her zaman 
Guterres’in ilgisini çekmişti. Guterres, 
AB’den gelen iş tekliflerini geri çevir-
mesine karşın Birleşmiş Milletlerden 
(BM) gelen iş teklifine “evet” diyecekti. 
Guterres’in beklediği iş teklifi BM’nin 
mülteciler ajansı - BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinden (BMMYK) geldi.

2005 yılında BM Mülteciler Yüksek 
Komiseri seçilen António Guterres, dün-
yanın önde gelen insani kuruluşlarından 
biri olan ve iki kez Nobel Barış Ödülü’ne 
layık görülen BMMYK’yi 2015 yılının so-
nuna kadar yönetecekti. Guterres, dünya-
nın mülteci krizini ele alma çabalarının 
öncü isimi olarak, BMMYK’nin başında 
bulunduğu iki dönem boyunca ajansın 
tarihindeki en kapsamlı reform çabalarına 
da öncülük etti. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana en yoğun mülteci akınının yaşan-
dığı dönemde BMMYK’ye başkanlık eden 
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mızda aktardığımız gibi, bir sonraki BM 
genel sekreterinin (BMGS) coğrafi ro-
tasyon geleneği uyarınca Doğu Avrupalı, 
cinsiyet eşitliği yönünde yapılan çağrılar 
doğrultusunda ise kadın olacağı yönünde 
bir beklenti oluşmuştu. Hatta bu iki krite-
re uyan Avrupa Komisyonunun Bütçe ve 
İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Kristalina Georgieva’nın Bul-
garistan tarafından son anda yarışa dâhil 
edilmesi bu yöndeki beklentiyi artırmıştı. 
Buna karşılık, ne kadın ne de Doğu Avru-
palı olan Guterres, BM Güvenlik Konseyin-
de yapılan gayriresmi oylamalarda (straw 
poll) 13 aday arasında en fazla lehte oyu 
aldı ve beş daimi üyenin vetosuna takıl-
madan bir sonraki BMGS olmaya hak ka-
zandı. Suriye krizinin çözümü konusunda 
görüldüğü gibi son dönemde aralarındaki 
ayrışmaların daha da belirgin hale geldiği 
BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, 
Guterres üzerinde anlaşması umut va-
deden bir gelişme olarak yorumlanabilir.

Guterres, ajansın kapasitesinin artırılması 
yönünde köklü yeniliklere imza attı. BM-
MYK’nin Cenevre’deki merkezi için ayrılan 
personelin ve kaynağın mülteci krizinin 
daha etkin ele alınması için saha faaliyetle-
rine aktarılması bunlardan en önemlisiydi. 
Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği sırasında Türkiye ile de Suriyeli mülte-
ciler konusunda yakın işbirliği içerisinde 
bulundu. Portekiz eski Başbakanı Aníbal 
Cavaco Silva’nın sözleriyle Guterres, BM-
MYK’de adeta “iz bıraktı” ve tüm dünya-
nın saygı gösterdiği, söyledikleri dikkate 
alınan bir isim olmayı başardı2.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri un-
vanıyla mültecilerin haklarını on yıl bo-
yunca kararlılıkla savunan 67 yaşında-
ki Guterres, oldukça güçlü rakiplerine, 
cinsiyet dengelerine ve coğrafi rotasyon 
ilkesine meydan okuyarak dünyanın en 
zorlu diplomatik görevi için BM Güvenlik 
Konseyinin onayını almayı başardı. 

Yine bu köşeden, sizlere nisan sayı-

Güçlü bir AB 
destekçisi olan 

Guterres, başbakanlığı 
döneminde Portekiz’in 

ortak para birimi 
Avro’ya geçişi için 

gerekli kriterleri yerine 
getirmesini de öncelik 

haline getirdi. 
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Guterres’in seleflerine kıyasla daha 
açık ve şeffaf bir süre sonucunda BMGS 
seçildiğini belirtelim. BMGS adayları bu 
yıl ilk kez kamuya açık oturumlarda ön-
celiklerini ve vizyonlarını tanıtarak, ken-
dilerine sorulan soruları yanıtlamışlardı. 
Bunun yanında Güvenlik Konseyinde 
gerçekleştirilen gayriresmi oylamaların 
sonuçları da ilk kez kamuoyuyla payla-
şılmıştı. Süreç bu anlamda tamamıyla her 
ne kadar son söz halen Güvenlik Konse-
yinde olsa da, şimdiye kadar tamamıyla 
kapalı kapılar ardında gerçekleşen BMGS 
seçimlerinden farklı bir seyir izledi.

BMGS adaylığı Güvenlik Konseyi ta-
rafından BM Genel Kurulunun onayına 
sunulan Guterres, 193 üye ülkenin oy-
birliğiyle Ban Ki-moon’un yerine geçe-
cek isim olarak 13 Ekim 2016 tarihinde 
resmen atandı. 1 Ocak 2017 tarihinde 
göreve başlayacak Guterres, BM’nin başı-
na geçecek olan ilk eski hükümet başkanı 
olma özelliğine sahip.

Müstakbel BMGS’nin Ana 
Gündem Maddeleri

71’inci yılını geride bırakan BM’nin 
9’uncu Genel Sekreteri sıfatıyla göreve 
gelecek ve görevini 31 Aralık 2021 ta-
rihine kadar üstlenecek olan Guterres’i 
yoğun bir gündem bekliyor. BM’nin ilk 
Genel Sekreteri Trygve Lie, 1945 yılında 
BM genel sekreterliği görevini “dünyanın 
en imkânsız görevi” olarak nitelendirmiş-
ti. Dünyanın içerisinde bulunduğu durum 
Guterres için durumun pek de farklı ol-
mayacağının bir göstergesi.

Guterres’e göre, dünyanın içerisinde 
bulunduğu durum göz önünde bulun-
durulduğunda, “barış için diplomasi”de 
(diplomacy for peace) güçlü bir atılıma 
ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Çatışmala-
rın çoğaldığı mevcut ortamda, bunların 
kimsenin kazanan taraf olmadığı savaşlar 
olduğunun anlaşılması ve devletlerin, 
farklı çıkarlarını bir kenara bırakarak 
barış için bir araya gelmeleri gerekiyor. 

Guterres’in yeni görevinde ele alması 
gereken öncelikli ve en zorlu konu şüp-
hesiz Suriye krizi olacak. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği kapsamında, mülteci 

1  Peter Wise, “5 things to know: Portuguese who said no to EU 

but yes to UN”, Financial Times, 06.10.2016, https://www.ft.com/

content/43ff2174-8bc7-11e6-8aa5-f79f5696c731 Erişim tarihi: 

02.11.2016.

2  “EX-PM Guterres’ UN bid “faces many difficulties””, The Portugal 

News Online,  04.02.2016, http://theportugalnews.com/news/

ex-pm-guterres-un-bid-faces-many-difficulties/37353 Erişim tarihi: 

01.11.2016.

3  “Guterres: ‘Moral obligation’ to stop war in Syria”, CNN, [Christiane 

Amanpour ile Röportaj], 13.10.2016. http://edition.cnn.com/videos/

world/2016/10/13/intv-amanpour-antonio-guterres-secretary-ge-

neral.cnn Erişim tarihi: 03.11.2016.

4   “Syria is top priority, new UN Secretary-General Guterres tells 

France 24”, France 24, 17.10.2016, http://www.france24.com/

en/20161015-interview-antonio-guterres-united-nations-sec-

retary-general-syria Erişim tarihi: 02.11.2016.

5  “Guterres: ‘Moral obligation’ to stop war in Syria”, CNN, [Christiane 

Amanpour ile Röportaj], 13.10.2016. http://edition.cnn.com/videos/

world/2016/10/13/intv-amanpour-antonio-guterres-secretary-ge-

neral.cnn Erişim tarihi: 03.11.2016.

kamplarında ve çatışma bölgelerinde 
zaman geçiren Guterres, Suriye krizinin 
yol açtığı insani drama da yabancı de-
ğil. Guterres, CNN’e verdiği röportajda, 
Suriye krizini durdurmayı şahsi sorum-
luluğu addettiğini, bir araya gelerek Su-
riye krizini durdurmanın uluslararası 
camianın ahlaki sorumluluğu olduğunu 
dile getirmişti3. Guterres, France 24’e 
verdiği röportajda ise Suriye’de yaşa-
nanların yalnızca Suriye halkına değil, 
bölgenin istikrarına ve küresel güvenliğe 
büyük bir tehdit oluşturduğunu belirt-
miş ve “bir araya gelerek bu savaşa son 
vermek herkesin çıkarına” ifadelerini 
kullanmıştı4. 

Dünyada barışın olmayışı, çatışma-
ların dehşet verici şekilde çoğalması ve 
çatışmalarla küresel terör arasındaki bağ-
lantı, Guterres’e göre ele alınması gereken 
en büyük zorluklar. Guterres, bu süreçteki 
rolünü ise yetkilerinin sınırlarının ve dün-
ya lideri olmadığının bilincinde olarak; 
bir köprü kurucu, katalizör ve tarafsız 
arabulucu gibi hareket ederek devletleri 
bir araya getirmek olarak tanımlıyor5.

Guterres, Ban Ki-moon’dan görevi; 
Suriye, Sudan ve Yemen gibi coğrafya-
larda çatışmaların şiddetlendiği, terör 
eylemlerinin her geçen gün arttığı, mül-
teci krizinin ağırlaştığı ve Rusya ile Batı 
arasındaki ayrışmanın giderek derinleş-

tiği bir ortamda devralıyor. BM Güvenlik 
Konseyinin beş daimi üyesine veto hakkı 
tanıyan karar alma metoduna karşı yük-
selen seslerin her geçen gün daha da art-
ması ve BM Barış Gücü’nün adının Orta 
Afrika’da taciz suçlamalarına karışması 
da BM sisteminin içerisinde bulunduğu 
kurumsal sınamaları oluşturacak. BM ge-
nel sekreterliğini 1 Ocak 2017’de Güney 
Koreli Ban Ki-moon’dan devralacak Por-
tekizli António Guterres’e yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. ■

https://www.ft.com/
http://theportugalnews.com/news/
http://edition.cnn.com/videos/
http://www.france24.com/
http://edition.cnn.com/videos/
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göre devletlerin kime hangi şartlarda 
vatandaşlık vereceği egemenlik hakkına 
istinaden tamamen ilgili devletin iç me-
selesi olup, bu konuda tek yetkili kaynak 
ilgili devlet hukukudur. Dolayısı ile bir 
üye devletin iç hukukuna uygun olarak 
söz konusu üye devletin vatandaşlığını 
kazanan bir kimsenin bu statüsüne, AB 
vatandaşlığının da kazanılıyor olması 
gerekçesi ile başka bir Üye Devletin veya 
AB’nin itiraz etme gibi bir yetkisi huku-
ken bulunmuyor.

Bununla birlikte, ABAD’ın üye dev-
letlerin egemenlik alanına vurgu yap-
mak suretiyle üye devlet vatandaşlığının 
kazanılması ile ilgili sorunlara AB hu-
kukunun tatbik edilemeyeceği üzerine 
yapmış olduğu oldukça keskin yorumu, 
Üye Devlet vatandaşlığı ve bununla bağ-

Daha önce de değindiğimiz üzere, 
AB hukukuna istinaden, AB va-
tandaşlığının kazanılması için bir 

Üye Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı ol-
mak yeterlidir. Üye Devlet vatandaşlığının 
doğumla veya sonradan edinilmesi, AB 
vatandaşlığının kazanılması açısından bir 
fark yaratmıyor. Dolayısıyla, Üye Devlet 
vatandaşlığı nasıl kazanılırsa kazanılsın, 
kişi ile Üye Devlet arasındaki vatandaşlık 
bağı hukuken tesis edilir edilmez ilgili 
kişi AB hukukunun Birlik vatandaşlarına 
sağlamış olduğu bütün haklardan ve ko-
ruma mekanizmalarından prensip itibari 
ile yararlanma imkânına ulaşır. Ayrıca 
ABAD’ın da Chen Davasında vurguladığı 
üzere, her ne kadar AB vatandaşlığı kav-
ramı AB hukukunun konusu kapsamında 
ele alınıyor olsa da uluslararası hukuka 

Dr. Ozan TURHAN
Fribourg Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 

Dergimizin bir önceki sayısında, AB bütünleşme sürecinin 
en önemli yapı taşlarından birini oluşturan AB vatandaşlığı 
ve söz konusu vatandaşlığın kazanılması konularına, 
ABAD’ın 2002 tarihli Chen kararı özelinde kısaca göz 
atmıştık. ABAD, Chen Davasından sekiz yıl sonra, 2010 
yılında karara bağladığı Rottmann davasında benzer şekilde 
vatandaşlık konusunu ele aldı.  

D i i i bi ö ki d AB bütü l ü i i

ABAD ve AB VatandaşlığıABAD ve AB Vatandaşlığı  (2): (2): 
Rottmann KararıRottmann Kararı
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lantı olarak AB vatandaşlığı ile ilgili başka 
bir tartışmayı da gündeme getirdi. AB 
vatandaşlığı ile ilgili olarak yukarıda yer 
alan izahımızdan da açıkça anlaşılacağı 
üzere, AB vatandaşlığı ve ilgili statünün 
sağladığı ayrıcalıkların kullanılması Üye 
Devlet vatandaşlığına bağlı olup, tersten 
okunduğunda Üye Devlet vatandaşlığının 
kaybı otomatik olarak AB vatandaşlığının 
kaybına da sebebiyet verir. 

Bu durumda ortaya çıkan temel so-
run, Üye Devlet vatandaşlığının kaza-
nılmasında olduğu gibi vatandaşlığın 
kaybı da sadece üye devletin egemenlik 
alanı içerisinde mi değerlendirilir yok-
sa iç hukuka istinaden ortadan kalkan 
vatandaşlık doğrudan AB vatandaşlığı-
nın kaybına da sebebiyet vereceği için 
AB hukuku bir şekilde uygulama alanı 
bulabilir mi? Zira Üye Devletlerin doğ-
rudan kendi iç hukuklarına dayanmak 
suretiyle kişileri vatandaşlıklarından 
çıkarması, sadece kişi açısından vatan-
daşlığından çıktığı devlet içerisinde 
sahip olduğu bir takım hakların orta-
dan kalkmasına değil, aynı zamanda 
AB hukukunun Birlik vatandaşlarına 
sağlamış olduğu AB içerisinde vizesiz 
seyahat, diğer Üye Devletlerde ser-
bestçe çalışabilme, yerleşebilme, belli 
şartların varlığı altında ev sahibi ülke 
vatandaşları ile eşit şartlarda temel 
hizmetlerden yararlanabilme gibi pek 
çok hakkın ortadan kalkması anlamına 
gelir. Chen davasından sekiz sene sonra, 
2010 yılında karara bağladığı Rottmann 
davasında ABAD, konuyu bu açıdan ele 
almaya çalıştı.   

Avusturya vatandaşı olan Janko 
Rottmann, sahtecilik ve dolandırıcılık 
suçlarından şüpheli olarak hakkında, ül-
kesi Avusturya’da soruşturma açıldığını 
öğrenir ve ilgili soruşturmadan kaçmak 
adına 1995 senesinde Almanya’nın Mü-
nih şehrine yerleşir. 1997 senesinde 
gelindiğinde ise Rottmann hakkında 
Avusturya’da yakalama kararı çıkartılır. 
Bu arada boş durmayan Janko Rottmann 
1998 senesinde Alman makamlarına 
Alman vatandaşlığına geçme başvuru-

sunda bulunur ve 1999 senesinde süre-
cin tamamlanmasıyla Rottmann Alman 
vatandaşlığı almaya hak kazanır. Fakat 
aynı esnada Rottmann’ın hiç ummadığı 
bir gelişme yaşanır. Rottmann’ın Mü-
nih’e yerleştiğini öğrenen Avusturya 
makamlarının, Rottman hakkında Avus-
turya’da yakalama kararının bulunduğu 
bilgisini Alman makamlarına iletmesi 
üzerine Rottman’ın Alman vatandaşlı-
ğına alınması kararı geriye etkili olacak 
şekilde iptal edilir ve Rottmann’ın Alman 
vatandaşlığından çıkarılması kararı alı-
nır. Zira Rottmann vatandaşlığa başvuru 
sürecinde hakkında Avusturya’da açılan 
soruşturmayı gizlemek suretiyle vatan-
daşlığa alınma ile ilgili Alman mevzuatı-
nı ihlal etmiştir. 

Rottmann’ın başına gelenler bunun-
la da sınırlı kalmaz, başka bir ülkenin 
vatandaşlığına geçmesinin bir sonucu 
olarak Avusturya yasalarına istinaden 
Rottmann, otomatik olarak Avusturya 
vatandaşlığını da kaybeder ve böylece 
vatansız kalma ve dolayısı ile de AB va-
tandaşlığını da kaybetme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalır. Bu gelişmeler üzerine 
Rottmann, Alman hükümetinin vatandaş-
lığın iptali ile ilgili almış olduğu karara 
karşı Alman yargısına başvurur, davayı 
görmekte olan Alman mahkemesi de AB 
hukukunun uygulanıp uygulanamayacağı 
hususunda görüşünü bildirmesi için ko-
nuyu ABAD’a iletir. 

ABAD ilk olarak Chen kararında da 
belirttiği üzere uluslararası hukuka is-
tinaden üye devletlerin vatandaşlığın 
kazanılması ve kaybı ile ilgili kuralları 
diledikleri gibi iç hukuklarında düzen-
leyebileceklerini, zira bunun egemenlik 
hakkının doğal bir sonucu olduğunun 
altını tekrardan çizer. Dolayısı ile ABAD’a 
göre, bir Üye Devletin, vatandaşını iç 
hukukuna dayanarak vatandaşlıktan 
çıkarması tek başına AB hukukuna ay-
kırılık teşkil etmiyor. Bununla birlikte 
vatandaşlığın kazanılmasından farklı 
olarak vatandaşlıktan çıkarılmanın, so-
mut olayda olduğu gibi, AB vatandaşlığı 
ile AB hukuku tarafından bağlanan temel 

haklar üzerinde yaratıcığı yıkıcı etki-
yi göz önünde bulunduran ABAD, Üye 
Devletlerin bu yetkiyi kullanırken AB 
hukukunun temel prensiplerine uygun 
hareket etmeleri gerektiğini de belirtiyor. 
Başka bir ifadeyle,  her ne kadar konu ilk 
bakışta üye devletlerin egemenlik alanını 
ilgilendirse de, iç hukuka uygun olarak 
alınan vatandaşlıktan çıkarma kararı, AB 
hukukunun bahşetmiş olduğu hakların 
artık ilgili kişi tarafından kullanılamaya-
cak olmasından ötürü, konunun AB hu-
kuku kapsamında da değerlendirmesini 
zorunlu kılıyor. İşte bu noktada ABAD, 
vatandaşlıktan çıkarma kararlarının AB 
vatandaşlığının da kaybına sebebiyet 
vermesi durumunda Üye Devletlerin bu 
kararları alırken, mutlaka AB hukukunun 
temel prensiplerinden biri olan oransal-
lık ilkesinin de göz önünde bulundurul-
masına hükmediyor. 

Buna göre vatandaşlıktan çıkarma 
kararı alan ve/veya ilgili karara karşı 
itiraz edilmesi durumunda itiraz de-
ğerlendiren makam, ilk olarak çıkarma 
kararının AB vatandaşlığının sağlamış 
olduğu hakların kaybı bakımından ilgili 
kişinin ve ailesinin yaşamları üzerinde 
yaratacağı etkiyi göz önünde bulundur-
mak ile yükümlüdür. Bu yükümlülük 
yerine getirilirken de, vatandaşlıktan 
çıkarılmaya sebep olan fiillerin kamu 
düzeni açısından ortaya koyduğu teh-
didin, gerçekten de vatandaşlıktan çı-
karılma gibi sonuçları ilgilisi açısından 
ağır olabilecek bir yaptırımı gerektirip 
gerektirmediği açık şekilde ortaya ko-
yulmalı. Dolayısıyla ABAD, Üye Devlet 
vatandaşlığı ile ilgili kuralların, ilkesel 
olarak AB hukukunun kapsamı dışında 
yer aldığı tezini sürdürmekle beraber; 
Üye Devlet vatandaşlığı kaybının, somut 
olayda olduğu gibi, AB vatandaşlığının 
kaybına da yol açtığı durumlarda, ko-
nunun artık oransallık gibi AB hukuku-
nun en azından ön görmüş olduğu temel 
prensipler kapsamında ele alınmasının 
zorunlu olduğuna hükmetti. Böylece 
benzer sorunlara AB hukukunun da tat-
bik edilebilmesinin yolunu açtı. ■
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BRÜKSEL’DEN BAKINC A

Küreselleşme hayatlarımızı yarattığı 
değişim rüzgârı ile etkiliyor. Hiç kimse 
muaf değil bu etkiden: toplumlar, ide-
olojiler, devletler, sistemler, kurumlar, 
şirketler ve hatta değişimin hızından 
başı dönen bireyler… Hepsi bu güçlü 
rüzgâr altında ayakta kalmaya çalışıyor, 
kendilerini yeni duruma uydurmak zo-
runluluğunu iliklerine kadar hissediyor. 
Dün doğru diye bellediğimizin yanlış 
çıktığını görüyor üzülüyoruz. Dün ol-
maz dediğimiz bugünün gerçeği olarak 
önümüze konuyor, şaşırıyoruz.

Örnek mi? İşte ABD Başkanlık se-
çimleri. Sonuç sadece ABD vatandaş-
larının yarısında değil dünyanın geri 
kalanında da şok etkisi yarattı. Aslında 
konuyu buradan bize ve AB’ye getirece-
ğim ama önce kısaca Donald Trump’ın 

Seksenli yıllarda Hazine Müste-
şarlığı’nda dünya halleri üzeri-
ne -acemice- yazmaya çalışırken 

günün iki popüler kavramını yansıtan 
iki yabancı kelimeyi çok sık kullan-
mak zorunda kalırdık. Globalizasyon 
ve delokalizasyon. Türkçeleştirmeden, 
öylece kullanırdık. Üretim birimlerinin 
maliyetin daha ucuz olduğu yerlere 
taşınması anlamındaki delokalizasyon 
arada geçen sürede ömrünü tamamladı 
ve yazılarımızdan çıkıp sözlükteki ye-
rine döndü ama diğeri değil sözlüklere 
dönmek, kılcal damarlarımıza kadar 
nüfuz etti, hayatımıza yerleşti kaldı. 
Hal böyle olunca da onun Türkçesini 
benimsedik. Küreselleşme dedik. Öyle 
bir dalgaydı ki bu bireyleri dahi yeni-
den biçimlendirdi.

Global Değişim 
İyice Hızlandı: 

Bize Tutunacak 
Bir Dal Lâzım

M. Haluk NURAY
İKV Brüksel Temsilcisi

ABD seçim sonuçları sadece ABD 
vatandaşlarının yarısında değil dünyanın 

geri kalanında da şok etkisi yarattı.
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doğru. Hatalı olan kısmı şu Trump’ın 
seçilmesi dominonun ilk taşı değil. 
Taşlar zaten sallanıyor, Batı dışında 
ardı ardına, şakır şukur devriliyordu, 
sadece sıra ABD’ye gelmiş oldu. Şimdi 
AB haklı olarak soruyor: Bir sonraki 
kim?

“Popülizm kazandı” deniyor. İlk defa 
mı oluyor, popülizmin ilk seçim zaferi 
mi bu? ABD’de popülizm yok muydu, 
seçmeneler daha önce hep rasyonel 
kararlar mı veriyorlardı? 1990 sonrası 
dönemde, küreselleşmenin yerleşme-
si ile birlikte popülizm zaten önemli 
bir seçim silahı olarak kullanılmaya 
başlanmıştı. Özellikle sağ siyasetçiler, 
doksanlardan önce daha çok sola aitmiş 
gibi görülen bu aracı kullanmakta sol 
siyasetçilere taş çıkarttılar. Şimdi olan 

şansı matematiksel olarak yüzde elli 
iken insanlar neye şaşırıyorlar acaba? 
Bunun nesi sürpriz? Ya biri kazanacaktı 
ya da diğeri. Aday olmayan üçüncü bir 
kişi kazansaydı eğer, bakın o gerçekten 
sürpriz olurdu. Bence burada mantık-
sal bir sürpriz etkisinden ziyade duy-
gusal bir durumdan, bir bölüm insan 
için “gönlünden geçenin olmamasının 
yarattığı hayal kırıklığı ve kızgınlıktan” 
bahsetmek daha doğru.

Domino Etkisi: İlk 
Taşı Kim Devirdi?

Kimileri de “Trump’ın seçilmesi 
domino etkisi yaratacak” diyor. Böy-
le diyenler, yerleşik düzenin reddine 
dayalı sonuçların AB ülkelerine de 
yayılacağını kastediyorlar. Bir ölçüde 

zaferi ile sonuçlanan ABD seçimlerin-
den dünyanın geri kalanı, özellikle de 
Avrupa Birliği adına çıkarılabilecek 
derslerden bahsedeyim. Trump’ın ka-
zanması ana akım dışındaki siyasette 
sevinç, ana akım siyasette ise adeta 
panik yarattı. Herkes merak içinde: 
Acaba Hollanda, Fransa ve Almanya’da 
yaklaşan seçimler, hatta İtalya’daki re-
ferandum ABD seçim sonuçlarından 
nasıl etkilenecek? 

Sürpriz mi?
ABD seçim sonuçları için bazıları 

sürpriz oldu diyorlar. Aslında ben so-
nucun neden “sürpriz” olarak nitelendi-
rildiğini anlamakta mantıken zorluk çe-
kiyorum; iki kişinin katıldığı bir seçimi 
adaylardan herhangi birinin kazanma 
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şeyi açıklayan güzel bir sözümüz var: 
Boynuz kulağı geçti. Popülizm sağ siya-
setçilerin elinde tavan yaptı.

Popülizmin Bu Derece 
Yayılmasının Ardında da 
Küreselleşme mi Var?

Küreselleşmenin ve çok kutuplu 
düzenin yan etkileri olan artan işsizlik, 
artan gelir dağılımı eşitsizliği, artan 
cari açık, artan belirsizlik vb. sorun-
lara, mevcut ana akım siyaset yapıları 
içinde rasyonel çözümler üretmek çok 
zor. Bir anlamda eli taşın altındaki si-
yasetçinin eli kolu bağlı. Öte yandan bu 
konulara değinmeden ve çözüm öneri-
leri getirmeden geniş kesimlerden oy 
alabilmek de mümkün olmuyor. O za-
man gelsin popülizm. İşte dominonun 
ilk taşı buydu.

Şimdi asıl soru şu: ABD seçim so-
nuçlarının kendisi değil ama yaratan 
toplumsal ve siyasi eğilimler acaba 
AB ülkelerindeki seçimlerde de etkili 
olacak mı? Domino taşları birer birer 
devrilmeye devam edecek mi yoksa 
bizim şimdi kâğıt üzerinde çıkaracağı-
mız dersleri oy kullanan kalabalıklar 
da çıkaracaklar mı? Belli olmaz, aynı 
panoramaya bakıyoruz ama belki so-
kaktaki adam tam aksi dersleri çıkarır, 
dünyaya bir sürpriz daha yaşatır. Zaten 
ABD seçim sonuçlarına şaşıran sokak-
taki adam değil ki, piyasalar ve dünyayı 
onun gözlüğüyle okuyanlar. Ama hiç 
belli olmaz, bakarsın AB siyasi sistemi 
aynı malzemeyle ABD’den farklı bir 
sonuç ortaya çıkarır.

Hangisi olacak bilemiyorum ama ke-
sin olan bir şey var. Popülist görüşlere 

ABD seçim sonuçlarına 
şaşıran sokaktaki 

adam değil, piyasalar 
ve dünyayı onun 

gözlüğüyle okuyanlar.
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da Trump seçildi diye sevinenler de 
aslında ne vadettiğini tam olarak bil-
miyorlar.  Seçmenle aday arasındaki 
ilişki öyle olunca sonuç da sit-com oldu. 
Ben AB seçmeninin bu noktada ABD 
seçmeninden farklı olduğunu düşünü-
yorum. AB’nin adayları saptayan parti 
sistemleri de ABD’den farklı ama acaba 
bu son dalgaya dayanacak kadar sağlam 
mı? Ya da AB’liler ABD seçimlerinden 
gerekli dersleri çıkarıp tedbir almaya 
muvaffak olabilecekler mi?

Siyasi partiler gibi sistemin temel 
taşları böylesine sarsılırken anket de-
diğimiz araçlar da iflas etmeye başladı. 
Önce İngiltere sonra da ABD seçimle-
rinde anket şirketleri -deyim yerindey-
se- şişti. Nedenini açıklamaya çalışan 
birkaç teori var: Aşırı uçlardaki seçme-
nin durumunu alenen belli etmekten 
kaçındığı, yani bir anlamda anketleri 
kandırdığı söyleniyor. Seçmenle partiler 
arasındaki bağın zayıflamış olduğu ve 
partilerin seçmenin nabzını tutmak-
ta, onu anlamakta ve sonuç olarak oy 
verme anındaki kararı etkileyen dina-
mikleri çözümlemekte yetersiz kaldık-
ları düşünülüyor. Nihayet, anket şir-
ketlerinin kullandığı metotlar ve hatta 
iyi niyetleri sorgulanıyor. Gerçek de 
muhtemelen bu üçünün bileşkesinden 
oluşuyor.

Bir Birey Olarak Seçmen
Bence siyasetçiler toplumlardaki 

değişimi (yani büyük kalabalıkların 
ortak davranışlarını) tam olarak kav-
rayamadıkları gibi, toplumu oluşturan 
bireylerin nasıl değiştiğini de kavraya-
mıyorlar. Çünkü onları dinlemiyorlar, ne 
istediklerini anlayamıyorlar. Neredey-
se aynı dili kullanmıyorlar diyeceğim 
(şaka değil, Brüksel’de her gün şahit 
oluyorum buna). 2000’li yıllarda dünya-
ya gelenler seçmen olmaya başlayınca 
siyasetçilerin işleri bu anlamda daha da 
zorlaşacak. Bu açıdan bakınca, muhte-
melen Trump’ın, aslında şikayetlerinin 
temelindeki eşitsizliklere değinmeyen 
ve içeriği de pek net olmayan vaatlerini 

Bu uzun ama gerekli girişten sonra 
gelelim Trump’ın seçilmesinden AB’nin 
(ya da “Batı”nın geri kalanının) çıkar-
ması gereken derslere.

Demokrasinin Varoluş Krizi: 
Çöktü Çöküyor mu?

Sokaktaki adamın haklı talepleri-
ne ve korkularına cevap ve çare ürete-
memek Batı demokrasilerini, popülist 
söylemlerle iktidara gelen/gelecek olan 
otoriter liderlikler tehdidi ile karşı kar-
şıya getirmiş durumda. Batı’yı “Batı” 
yapan değerlerin önce dışarıya karşı 
sonra da içeride belli kesimlere karşı iki 
yüzlü bir anlayışla sürekli ihlal edilmesi 
bence bu gelişmede en önemli paya sa-
hip. Şimdi AB liderleri, Trump’a bu ilke-
leri -modern Batı’nın bilinen tarihinde 
ilk kez- hatırlatıyor ve ancak bu ilkelere 
saygı çerçevesinde ilişkileri geliştirebi-
leceklerini hatırlatıyorlar. Sormazlar 
mı insana ‘daha önceleri neredeydiniz?’ 
diye. Sormazlar mı, ‘Bu tehdit yıllardır 
sana doğru adım adım yaklaşırken ne 
yaptın? Her tarafı çatırdayan sisteminin 
neresini tamir ettin?’ diye.

Peki demokrasi çöktü mü? Eğer çök-
tüyse elimizde ne kaldı? Değişime uyum 
sağlayamayan siyaset kesiminin kötü 
uygulamaları neticesinde zor günler 
geçiren demokrasinin tamamen bat-
tığını söylemek mümkün değil. Nasıl, 
sosyalizm fikrinin Rus siyasetçileri ta-
rafından hayata geçirilen uygulaması, 
SSCB’nin iflas etmiş olması sosyalizm 
fikrini hayattan silemediyse, demok-
rasinin kötü uygulanan örnekleri de 
demokrasiyi silemez. Sadece biraz sindi 
diyebiliriz; doğru uygulama örneklerini 
bekliyor. Demokrasi neden sindi şimdi 
biraz da ona bakalım.

Siyasetçi Sokaktaki 
Adamdan Uzaklaşıyor

ABD’de seçim kampanyası neredey-
se tamamen reality-show’a dönüştü. 
Seçmeni bilgilendirmek yoluyla ikna 
etmek değil, eğlendirmek yoluyla etki-
lemek hedeflendi. Trump’tan korkanlar 

oy veren ve dışa kapanma eğiliminde, 
nispeten otoriter yönetimleri başa ge-
çirenler/geçirecek olanlar henüz nasıl 
bir bedel ödeyeceklerini (ve ödettire-
ceklerini) bilmiyorlar. Hadi siyasi bedeli 
şimdilik bir kenara bırakalım ekonomik 
bedelden bahsedelim. 

Popülizmin Finansmanı
Temel soru şu: Popülizmin finans-

manı nasıl sağlanacak? Popülistlerin 
ekonomik alandaki vaatleri hep aynı. 
Daha az vergi toplamak, daha fazla 
harcama yapmak. Sonuç: daha fazla 
bütçe açığı. Eğer bu açığı -ABD gibi- 
kendi ülkenizde para basarak ya da 
çok az sayıdaki ülke gibi iç tasarruf-
larınızı artırarak ödeyebiliyorsanız 
problem yok ama eğer açık piyasadan 
borçlanarak finanse ediliyorsa işiniz 
zor. Popülizmin sökmediği bir alan 
burası. Eğer borç verenlere güven ve-
remiyorsanız özgür karar almanız ne-
redeyse imkânsız hale geliyor.  Bu da 
sizi sınırlıyor.

Kulağa komik geliyor değil mi? Aca-
ba doğru mu? Küreselleşmenin olum-
suz etkilerinin ilk domino taşı olan 
piyasalar, başlattıkları sürecin isten-
meyen sonuçlarını sınırlayacak araç 
olabilir mi? Bundan 30 – 40 yıl önce 
olsa belki alkışlardık bu fikri ama şim-
di durum öylesine değişti ki! Piyasalar 
da artık o eski “piyasalar” değil. Noam 
Chomsky’nin “Dünyayı Kim Yönetiyor” 
adlı kitabından kısa bir alıntı ile daha 
net açıklayayım ne demek istediğimi. 
“1970’lerde uluslararası sermayenin 
yüzde 90’ı az çok verimli işler olan 
ticaret ve uzun vadeli yatırıma, yüzde 
10’u spekülasyona harcandı. 1990’lara 
gelindiğinde bu oranlar tersine dön-
müştü. Ondan sonra işlerin nereye 
vardığını biliyoruz...spekülasyon ora-
nı yüzde 99,9’a vardı”. Kendileri po-
pülizmin (spekülasyonun) batağına 
boğazına kadar saplanmış olan piyasa-
lardan popülizme karşı çare olmasını 
beklemek ne kadar gerçekçi varın siz 
karar verin.
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BRÜKSEL’DEN BAKINC A

TTIP
Trump yönetiminin Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Anlaşmasını (TTIP) 
iptal etmesi veya en azından geciktir-
mesi bekleniyor. AB içinde TTIP’yi is-
temeyen azınlık seviniyordur mutlaka. 
Biz de dışında kalacağımız bir TTIP’nin 
bize zarar vereceği düşüncesiyle gecik-
menin iyi olacağını düşünüyoruz. Arada 
geçen zamanda Gümrük Birliği’nin (GB) 
modernizasyonunu öngören müzakere-
leri tamamlayıp TTIP’yi daha hazırlıklı 
karşılamayı umuyoruz. Kâğıt üzerinde 
doğru bir düşünce ama ya TTIP’yi dur-
duran anlayış GB’nin modernizasyo-
nu müzakerelerinin de durmasına yol 
açarsa. Doğrusu ben geri kalan değiş-
kenlerin sabit kalacağı varsayımına da-
yalı teorileri -laboratuvar dışında- pek 
sevmiyorum.

Göçmenler
ABD ile aramızda göçmelerle ilgili 

somut hiçbir sorun yok. Meselemiz AB 
ile. Endişe şurada: Trump göçmenler 
konusundaki uçuk vaatlerini (Meksika 
sınırına duvar örüp parasını da Meksi-
ka’dan tahsil etmek gibi) yerine geti-
rirse bu durum acaba AB’nin göçmen 
politikasını (haliyle bizimkini de) nasıl 
etkiler? 

Sonuç olarak, Türkiye – AB ilişkileri 
her gün biraz daha gerilirken zaten kar-
maşık denkleme bir de ABD seçimleri/
Trump faktörü eklendi. Ne yapalım. 
Hayırlı olsun. ■

vatandaş, bir şekilde gelecek için bir 
umut olarak yorumladı diye düşünü-
yorum. 

Dünya, ABD seçimleri üzerine daha 
çok çene yoracak ve mürekkep akıtacak 
ama şu sorunun cevabını ancak yeni 
başkan göreve başlayınca göreceğiz: 
Başkan değişimi ne boyutta bir deği-
şime yol açacak? Yeryüzünde karşılık-
lı bağımlılık öyle bir noktaya geldi ki, 
büyük küçük her ülke bu soruya cevap 
arıyor ve tabii ki ortaya çıkacak değişi-
min kendisini ne ölçüde etkileyeceğini 
merak ediyor.

Biz kendimize has bazı endişe konu-
ları (darbe girişiminin başının iade edil-
mesi gibi) dışında birçok konuda AB ile 
benzer hususları merak ediyoruz ama 
bazı nüanslarla. Birkaç örnek vereyim:

Endişe şurada: 
Trump göçmenler 
konusundaki uçuk 

vaatlerini yerine 
getirirse bu durum 

acaba AB’nin 
göçmen politikasını 

(haliyle bizimkini 
de) nasıl etkiler? 
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