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1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi bayramları yaşadığımız
Mayıs ayı, ardından gelen Haziran ayı ile birlikte
Türkiye ve AB gündeminde kalıcı izler bıraktı. AB’de, Avrupa Parlamentosu
seçimleri, Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesi gibi AB’nin geleceğini
belirleyecek önemli siyasi gelişmelerin yanında, Türkiye’de Ağustos ayında
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, kimin aday olacağına ilişkin
heyecan ve merak son kertede hissediliyordu. Bu meraklı ve gergin bekleyişin
ötesinde Mayıs ayına damga vuran gelişme trajik bir olay oldu. Soma’da
301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazası, AB’nin sosyal boyutu
ve çalışma yaşamına ilişkin standartlarının önemini ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesinin gereğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye-AB
ilişkilerinde de Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından
Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin ziyareti, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Almanya,
Avusturya, Fransa ziyaretleri ve Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın onay
sürecinin son aşamaya gelmesi ile hareketli gündem devam etti. Temmuz ayı
itibariyle başlayacak olan İtalya’nın AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığında
yeni başlıkların açılmasına ilişkin olumlu haberler geldi. Bu doğrultuda,
öncelikle Türkiye’de ve daha sonra AB’deki önemli gelişmelere bakalım.
Taksim Meydanı yasağının gölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü ile yeni aya ‘merhaba’ diyen Türkiye’de, bu yıl da başta İstanbul ve
Ankara’da olmak üzere, polisin sert müdahalesi vardı. Kimi sendikalar, 1
Mayıs’ı farklı şehirlerde kutlama kararı alırken, kimi sendika ve işçi örgütleri
büyükşehirlerin meydanlarında pankart açtı. Sert müdahale sebebiyle gaza
boğulan şehirlerden İstanbul’da 147, Ankara’da ise 141 kişi gözaltına alındı.
Bu 1 Mayıs, bir ilke de sahne oldu: Polis, Ankara’da Sıhhiye ile Kızılay arasına
portatif çelikten, kameralı, gaz sıkabilen, içinde nezarethane barındıran bir
duvar ördü.
1 Mayıs’ı işçi ve emekçilerin haklarını tartışmak ve mevcut sorunları
çözmek yerine, “nerede miting yapalım?” sorusuyla geçiren Türkiye’ye kara haber,
13 Mayıs’ta, Soma’dan geldi. Manisa Soma’da bir kömür ocağında çıkan
yangında 301 madenci hayatını kaybetti. Yerin 2 bin 400 metre altında mahsur
kalan işçileri kurtarmak için tüm ülke seferber oldu. Ama saatler ve günler
ilerledikçe ölüm haberleri artmaya başladı. Başbakanlık Soma’daki maden
faciasının ardından üç gün yas ilan etti. Anıtkabir’deki bir numaralı bayrak
hariç tüm bayraklar yarıya indirildi. 19 Mayıs kutlamaları, maçlar, konserler ve
eğlence programları iptal edildi.
Soma’da yaşanan facia onlarca soruyu Türkiye’nin gündemine taşıdı.
Türkiye, Madencilik Sistemi ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularını tartışmaya
başladı. Yaralı çıkartıldığı madenden ambulansa bindirilirken “çizmemi çıkarayım,
sedye kirlenmesin” diyen maden işçisi Türkiye’nin yüreğini burktu. Ülkenin birçok
kentinde hayatını kaybeden işçiler için anma ve protestolar yapıldı. ABD’den
AB’ye, Arap dünyasından İsrail’e kadar birçok ülke taziye mesajı iletti; Soma’da
yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım yağdı. Ve Soma, belki de
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tarihinde görmediği kadar çok siyasetçiyi, bürokratı, sanatçıyı, gazeteciyi ve
vatandaşı misafir etti.
Soma, sadece Soma’da kalmadı. Halka halka tüm Türkiye’ye yayıldı.
Büyükşehirler başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok kentinde protestolar
vardı. İstanbul Okmeydanı’nda, Soma ve Berkin Elvan için gösteri yapmak
için toplanan grup ile polis arasında çatışma çıktı. Cemevindeki bir cenazeye
katılan Uğur Kurt, vurularak hayatını kaybetti. 7’si polis, 9 kişi yaralandı.
Derken bir gün sonra Okmeydanı’ndan ikinci acı haber geldi. Liselilerin
eylemine polis müdahalesi ile başlayan olaylarda, ölü sayısı 2‘ye yükseldi.
Başbakan Erdoğan, Okmeydanı’nda polise yönelik saldırıları eleştirdi: “Polis
nasıl sabrediyor, anlamıyorum” dedi.
Soma’dan akıllarda kalan ise acıydı. Maden ocağında çıkan ve
söndürülemeyen yangın sebebiyle, hayatını kaybeden madencilerin cansız
bedenlerine ancak günler sonra ulaşılabildi. Son madenci de çıkartıldıktan
sonra maden ocağının ağzı duvarla kapatıldı. Ancak tartışmalar bitmedi.
Başbakan Erdoğan’ın kazaya ilişkin açıklamaları, Soma sokaklarında
yaşanan gerginlikler, bazı göstericilerin ilçeye girişine polis tarafından
izin verilmemesi, maden ocağını işleten şirketin yöneticilerinin kaza
meydana geldikten günler sonra gelen açıklamaları, kazaya ilişkin açılan
soruşturmada yaşanan gelişmeler, aynı bölgede diğer maden ocaklarında
çalışan maden işçilerinin itirafları ile Soma faciası, günler boyunca Türkiye
gündemini meşgul etti.
İKV olarak, Soma’da yaşamını yitiren tüm maden işçilerine Allah’tan
rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hiç şüphesiz ülkemiz
tarihinin şahit olduğu en can yakıcı iş kazalarından biri olan Soma faciasının,
bir daha tekrarlanmaması en büyük temennimiz.
Mayıs ve Haziran aylarında Türk siyaseti mesaisinin büyük bölümünü
Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayırdı. İktidardaki
Adalet ve Kalkınma Partisi, adayını 1 Temmuz tarihinde açıklayacağını
duyururken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının
toplumu rahatlatacak bir isim olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli ise
cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki tane üçgen çizdi. Birinin altına yüzde 64,
diğerine yüzde 36 yazdı. Böylece Türk siyaseti cumhurbaşkanlığı seçimi için
ilk kez ana muhalefet partilerinin “çatı aday” formülünü konuşmaya başladı.
Beklenen çatı aday, Haziran ayının ortasında açıklandı. Muhalefetin kendi
arasında ve diğer toplum temsilcileri ile yaptığı sayısız görüşme sonucunda
Ekmeleddin İhsanoğlu, muhalefetin çatı adayı olarak kamuoyuna lanse
edildi. İslami Kalkınma Örgütü’nün 8 yıl Genel Sekreterliğini yapan Prof.
Dr. İhsanoğlu’nun birikimi, tarafsızlığı, uluslararası arenadaki akademik
ve diplomatik çalışmaları, Türkiye içindeki ve dışındaki başarıları ile
muhalefetin çatı adayı olarak belirlendiği bildirildi. Böylece Türkiye, ilk
turu Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk adayı ile
tanışmış oldu.
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Geçtiğimiz iki ayda Türk siyasetinden gerilim
eksik olmadı. Başbakan Erdoğan, Danıştay’daki
törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Feyzioğlu’nun konuşmasına tepki gösterdi. Erdoğan, “Yaptığınız edepsizliktir”
diyerek salonu terk etti. Başbakan’ın hedefindeki bir diğer bürokrat ise
Merkez Bankası Başkanı oldu. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın faiz oranları hakkında “Sen dalga mı geçiyorsun” şeklindeki
eleştirilerine, “Kredi istikrarı için yurtiçi faizler, küresel diğer faizlerden yüksek olmalı” dedi.
Mayıs ve Haziran ayında Türk iç siyaseti elbette gerilimden uzak günler
de geçirdi: İstanbul’a üçüncü havalimanının temelini atan Başbakan Erdoğan,
temel atma töreninde mutluydu. “Havalimanı değil, zafer anıtı” diyen Başbakan,
son aşama tamamlandığında hedefin yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi
olacağını söyledi. Merakla beklenen, havalimanına verilecek isim ise
açıklanmadı. Haziran ayı başında, tüketicilerin haklarına ilişkin yeni ve önemli
düzenlemeler getiren Tüketiciyi Koruma Kanunu yürürlüğe girerken, Milli
Eğitim Bakanlığı da, tartışmalı dershane yasasında noktayı koyuyordu.
Bir diğer hassas konu da 30 Mart seçimleri sonrasında, YSK’nın seçimleri
iptal ettiği 2 il, 7 ilçe ve 4 belde seçimleriydi. 2 Haziran tarihinde yeniden
yapılan seçimlerde Yalova’da CHP, Ağrı’da BDP adayı ipi göğüsledi. Böylece 2
aydır seçimlerin yeniden yapılacağı bölgelerde tırmanan gerilim sona erdi.
Ancak Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden uzun süre sonra
yeniden çatışma sesleri geliyordu. Terör örgütü tarafından kaçırılan ve
silahlı eğitim verilen “dağdaki çocuklar”, gündemde daha fazla tartışılır
olmaya başladı. Terör örgütü, çocukların kaçırıldığı ve silahlı eğitim verildiği
iddialarını yalanlasa da, çocukları terör örgütü tarafından dağa götürüldüğü
için Diyarbakır Belediyesi’nin önüne çadır kurarak eylem yapan anneler,
Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’nin birçok ilinden annelere destek
gelirken, Diyarbakır Lice’de çıkan olaylarda bir göstericinin 2’nci Hava Kuvvet
Komutanlığı garnizon sahası içine girip Türk bayrağını asılı olduğu direkten
indirmesi, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere
birçok parti lideri bu olayı şiddetle kınadı, halk yurdun çeşitli bölgelerinde
ellerinde Türk bayrağı ile sokaklara çıktı.
Gerilimin eksik olmadığı Türk iç siyaseti, 31 Mayıs günü, yani Gezi Parkı
olaylarının yıldönümünde biraz daha gerildi. Aslında gerilim, İstanbul
Valiliği’nin günler öncesinde Taksim Meydanı’nı kapatacağını açıklamasıyla
başlamıştı. Gezi eylemlerinin yıldönümünde İstanbul’da 25 bin polis ve 50
TOMA Taksim Meydanı’na etten duvar ördü. Vapur seferleri iptal edildi. Taksim
metrosu kapandı. Parka girmeye başaran tek kişi, çiçek bırakan Sırrı Süreyya
Önder oldu. Gezi eylemlerinin yıldönümünde akıllarda iz bırakanı ise, canlı
yayında gözaltına alınan CNN muhabiri Ivan Watson’dı.
Haziran ayında yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Türkiye gündemini
yıllardır meşgul eden Balyoz Davası’ndan geldi. Balyoz bir günde çöktü;
Anayasa Mahkemesi, tutuklulara tahliye ve yeniden yargılamanın yolu açtı. 90
haftadır Sessiz Çığlık eylemi, 45 gündür “Adalet Nöbeti” tutan sanık yakınları
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ve avukatları, kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Ertesi gün tahliyeler başladı.
12 Eylül davasında da karar aynı gün verildi. 12 Eylül 1980’de yönetime el
koyan 5 kişilik ekipten 97 yaşındaki Orgeneral Kenan Evren ve 89 yaşındaki
Tahsin Şahinkaya’ya “Devlete karşı suç işlemek” suçundan, müebbet hapis cezası
verildi.
Türkiye’de iç siyaset ile gündem hallaç pamuğu gibi atılırken, dış siyasette
de hararetli günler yaşandı. Hiç şüphesiz geçen iki ayda Türk dış siyaseti en
çok İsrail’i, Suriye’yi ve Irak’ı konuştu.
Mayıs ayının sonunda gelen bir haber, düzelme işaretleri gösteren
Türkiye-İsrail ilişkilerini yeniden gerdi. İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi,
2010 yılında Mavi Marmara gemisinde 9 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili davada,
4 İsrailli komutan için tutuklama ve yakalama kararı verdi.
Gündemin bombası ise Irak’tan geldi. Suriye’nin kuzeyinde bazı bölgeleri
kontrol eden Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) Haziran ayının başında Irak’ın
Musul kentini ele geçirdi. IŞİD’in bir sonraki hamlesi ise Türkiye’de ve dünyada
büyük yankı uyandırdı. IŞİD militanları, T.C. Musul Başkonsolosluğu’nu
içerisinde bulunan 49 Türk ile ele geçirdi. Aynı gün Musul’da 31 TIR şoförü de
kaçırıldı. Devletin zirvesi, Başkentte üst üste kriz zirveleri düzenledi. NATO
da olağanüstü toplandı. Rehine krizinde kritik 24 saat geride kaldı. Kritik 48
saatte. Başbakan Erdoğan, rehineleri tereyağından kıl çeker gibi kurtarma
gayretinde olduklarını söyledi. Ancak IŞİD durmadı; örgüte bağlı güçler
Musul’un ardından Kerkük’ü ele geçirdi ve Bağdat’a iyice yaklaştı.
Geçen yıl Aralık ayından miras kalan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına
ilişkin olarak ise Mayıs ayının hemen başında beklenen Meclis oturumu
gerçekleştirildi. Tapelerle ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının
tümünü 3 bakan, Meclis kürsüsünden yalanladı. Ancak 453 vekilin oyuyla
kabul edilen soruşturma komisyonuyla, Yüce Divan’da sonuçlanabilecek
sürecin yolu açılmış oldu. Fakat soruşturma komisyonu bir türlü kurulamadı.
Muhalefet iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, komisyon üye ismi
vermediği ve süreci geciktirdiği için suçladı. Tapelere ilişkin çok merak edilen
bir sorunun cevabı da, Haziran ayında netleşti. Tapeleri analiz eden TÜBİTAK,
“kayıtlar montaj” dedi.
Türkiye-AB gündemi ise hareketli iki ay geçirdi. Mayıs ayı başında resmi
olarak göreve başlayan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Stefano Manservisi, üyelik müzakereleri için taze başlangıç mesajı
verdi. “İki taraf da kısasa kısas anlayışından vazgeçmeli” diyen Büyükelçi Manservisi, son
dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu dile getirdi.
Mayıs ve Haziran aylarında Kıbrıs sorununda çözüm ihtimalini yükselten
gelişmeler de yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, önce Güney Kıbrıs’ı
ziyaret etti, ardından Kuzey Kıbrıs’ı. “Çözüm planı getirmedim” ifadesini kullanan
Biden, “Bu defa müzakerelerin farklı olacağını ümit ediyorum” dedi. Kıbrıs’ta umudu
artıran bir diğer gelişme ise Haziran ayının hemen başında yaşandı. Kıbrıs
Adası, 4 ülke işadamlarının katıldığı tarihi zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye,
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve KKTC’li işadamları Yeşil Hat’ta buluşarak Ada’nın

ortak geleceğini masaya yatırdı. Toplantının
ana gündemini, Ada’nın iki kesiminde yaşayan
insanların birlikte yaşamalarını kolaylaştırıcı
ortak projeler üretilmesi oluşturdu.
Son aylarda Türkiye-AB gündeminin en yoğunlaştığı alanlardan bir
diğer olan düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ise önemli bir gelişme
yaşandı. Mayıs ayının başında, kapalı olan YouTube özgürlüğüne kavuşurken
Türkiye, dünyada basın özgürlüğünü izleyen Freedom House’un 2014 yılı
listesinde “kısmen özgür ülke” kategorisinden, “özgür olmayan ülke” kategorisine
düşürüldü.
Başbakan Erdoğan’ın Mayıs ve Haziran aylarında Avrupa mesaisi
yoğundu. Başbakan önce Almanya Köln’de bir spor salonunda yaptığı
mitingde on binlerce Türk kökenli vatandaşa seslendi. Başbakan, “Hiçbir ülke
bize parmak sallayamaz” derken, dışarıda protestolar vardı. Başbakan’ın ikinci
durağı Avusturya oldu. Viyana’da da Türklere seslenen Erdoğan, ‘’Bizler
Kanuni Sultan Süleyman’ın torunlarıyız. Bizler 4’üncü Mehmet gibi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi
kahramanların mirasçılarıyız’’ dedi. Hatırlanacağı üzere Başbakan’ın Viyana ziyareti
öncesi, Avusturya’nın genç Dışişleri Bakanı’nın sözleri, Türkiye’de ciddi
yankı bulmuştu. Başbakan’ın Avrupa mesaisinin son durağı ise Fransa’ydı.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşen Erdoğan, cihatçı gençler için
yardım istedi.
Geçtiğimiz iki ayda, hiç şüphesiz Türkiye-AB üyelik müzakereleri
sürecinde en önemli gelişme, geri kabul anlaşmasında yaşandı. Türkiye ile
AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan
fazla süren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, 25 Haziran 2014 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile onaylandı. Yasadışı yollarla
Türkiye üzerinden AB üye ülke topraklarına giren mültecilerin, en az 3 yıl
sonra Türkiye’ye iadesini öngören Anlaşma ile birlikte Türkiye, Aralık 2013
tarihinde AB ile başlatılan Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği
diyaloğunda da önemli bir adım atmış oldu.
Avrupa’nın gündemi ise hiç şüphesiz Avrupa Parlamentosu
seçimleriydi. Avrupa vatandaşları, 1979 yılından bu yana 8’inci defa Avrupa
seçimlerinde oy vererek AB’de kendilerini temsil edecek parlamenterlerini
seçti. AB üyesi 28 ülkede var olan ana siyasi akımların temsil edildiği bir
demokratik platform olan ve geçtiğimiz 35 yıl içinde, kurumsal dengede
ağırlığını ve yetkilerini büyük ölçüde artıran Avrupa Parlamentosu’nun (AP)
751 yeni üyesinin belirlendiği seçimler, 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında
AB üye ülkelerinde gerçekleştirildi.
Dünyanın gündeminde ise Mayıs ve Haziran aylarında Ukrayna, Rusya,
Nijerya, Mısır, Suriye ve Brezilya vardı. Ukrayna’da ordu, ayrılıkçı Ruslara
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Odessa’da operasyon yaptı. Operasyonun bilançosu ağır oldu. Molotoflarla
yakılan binada 46 kişi can verdi. Haziran ayı sonunda ise Rus yanlısı
ayrılıkçılar, Ukrayna ordusuna ait bir uçağı düşürdü. Saldırıda 49 asker
öldü. Nijerya’da ise, Boko Haram isimli cihatçı örgüte operasyon vardı.
Örgütün bastığı okullardan kaçırılan 200’den fazla genç kızı kurtarmak için
dünya harekete geçti. Mısır’da ise yine sular durulmak bilmedi. Mısır’ın
Minye kentinde Müslüman Kardeşler üyesi 1212 kişiye idam cezası verildi.
Mayıs ayının sonunda Mısır’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise
darbeci General Abdülfettah El Sisi kazandı. Suriye’de de seçim vardı.
Oy verenlerin sayısının çok fazla belli olmadığı seçimlerde ipi Beşar
Esad göğüsledi. Seçmen çok belli değildi; çünkü seçimler sadece Şam
yönetiminin kontrolündeki bölgelerde yapıldı. Dünyanın bir diğer ucunda,
Brezilya’da ise 55 milyar dolarlık, futbol şöleni başladı.
Görüldüğü üzere Mayıs ve Haziran ayları, Türkiye’de, Avrupa’da ve
dünyada baş döndüren bir trafiğe sahipti. İç siyasetten dış politikaya,
ekonomiden toplumsal hayata kadar önemli gelişmeler yaşandı. İKV
Dergisi’nin iki aylık bu sayısında, Türkiye’de ve Türkiye-AB ilişkileri
gündeminde yaşanan bu gelişmelerden önemli bulduklarımıza yer
vermek istedik. Bu sayımızın özel konusunu ise, 25 Haziran 2014 tarihinde
TBMM tarafından onaylanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması oluşturuyor.
Dergimizde Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa yolculuğunun bu en
önemli adımını mercek altına alıyoruz. Bu kapsamda, İKV Genel Sekreter Yardımcısı
ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, sizler için AB’nin müzakere ettiği ve imzaladığı
geri kabul anlaşmalarının 5N 1K’sını yazdı. European Stability Initiative Yönetim Kurulu
Başkanı Gerald Knaus ile Kıdemli Araştırmacısı Alexandra Stiglmayer ise Türkiye’nin geri
kabul anlaşmasından korkmaması için 8 nedeni sizler için kaleme aldı.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ise yazısında, geri kabul ile
doğrudan bağlantılı olan vize zorunluluğunu, özellikle Türk taşımacılık
sektörü ekseni üzerinden değerlendirdi.
Dergimizin bu sayısında ayrıca, Mayıs ve Haziran aylarında İKV
bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sayısız faaliyet ve etkinliklerle ilgili detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz. Haziran ayı içerisinde yürürlüğe giren Tüketiciyi
Koruma Kanunu’nu ise Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanı Doç Dr.
Uğur Özgöker ile görüştük. Tüketicinin her türlü güvenliğinin korunmasının
yanında, unutulmaması gereken bir diğer önceliğin de piyasadaki
rekabetin korunması olduğunu ifade eden Doç Dr. Uğur Özgöker’in
röportajını ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz. Yine bu ayki sayımızda
Türkiye-AB ilişkileri gündeminde öne çıkan konuları, her zaman olduğu
gibi Güncel bölümümüzde bulabilirsiniz.
Şimdiden keyifli okumalar dileriz.
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TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK AB VİZE UYGULAMASI,
İKV-MÜSİAD İŞBİRLİ İNDE MASAYA YATIRILDI
28 Mayıs 2014
tarihinde, İKV ve
MÜSİAD işbirliğinde
“Türk Vatandaşları
için Vizesiz Dolaşım:
Geri Kabul ve Sonrası”
başlıklı panel
gerçekleştirildi. Panelde
Türk vatandaşlarına
yönelik Schengen üyesi
AB üye devletlerinin
vize uygulamaları, 16
Aralık 2013 tarihinde
Türkiye ile AB arasında
imzalanan Geri Kabul
Anlaşması ve söz
konusu anlaşma ile eş
zamanlı olarak taraflar
arasında başlatılan vize
serbestliğine yönelik
diyalog süreci ekseninde
ele alındı. Panelin açış
konuşmalarını, MÜSİAD
Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Murat Kalsın
ve İKV Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad
Vardan gerçekleştirdi.

M

ÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Murat Kalsın, 2014 yılına girerken, ulusal ve uluslararası pek çok kurumun ardı ardına Türkiye’nin
2014 büyüme tahminlerini revize ettiklerini dile getirirken,
rakamların Türkiye’nin büyümesini aşağı yönlü revize etmeyi
gerekli kılmadığına dikkat çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin
ışığında, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı olduğu kadar, AB’nin de
Türkiye’ye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın; özellikle mali kriz sonrası
Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmelerin ve Ukrayna’da yaşanan sıkıntıların, dünya pazarlarında her geçen gün güçlenen yeni aktör Türkiye’nin önemini ortaya koyduğunu söyledi
ve MÜSİAD olarak, “sürecin hızla sonuca ulaşması en büyük
temennimizdir” dedi.
İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında, 1980 tarihinde Almanya’nın “geçici bir tedbir”
olarak Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı vize uygula-
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masının, aradan 34 yıl geçmiş olmasına rağmen halen devam ediyor olmasının, 2005 yılından bu yana AB ile üyelik
müzakereleri yürüten Türkiye için “kabul edilmez bir gerçek”
olduğunu ifade etti.
Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vizenin, Türkiye - AB bütünleşmesinin ötesinde Avrupa bütünleşmesinin
de ruhuna aykırı olduğunu belirten İKV Başkanı, Avrupa
Komisyonu verilerine göre 2009-2012 yılları arasında Türk
vatandaşlarının, sadece kısa süreli C tipi Schengen vizesi
başvurularına 140 milyon avro ödediğini söyledi. Vardan
ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılı verilerine göre Türk
vatandaşlarının, Schengen vizesine en çok başvuran ülkeler
sıralamasında 5’inci sırada yer aldığını da vurguladı.
Vize uygulamasının, işadamlarımıza yeni iş bağlantıları
kurmak bir yana, mevcut işlerini dahi yürütmekte güçlükler
çıkarttığına ve ticaretin önünde tarife dışı teknik bir engel
teşkil edip haksız rekabete yol açtığına vurgu yapan İKV Başkanı, AB üyesi ülkelere giriş için Türk vatandaşlarına uygula-
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nan vize alma mecburiyeti ve bunun doğurduğu sorunların,
hukuki, siyasi, diplomatik, bürokratik, ticari, idari, sosyal,
ahlaki ve en önemlisi de insani normları ve sınırları zorlayan,
çok geniş kapsamlı bir konu haline geldiğini söyledi.
Açış konuşmalarının ardından, İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu moderatörlüğünde, “Türk Vatandaşları için Vizesiz Dolaşım: Geri Kabul ve Sonrası” başlıklı
panele geçildi. Panelde European Stability Initiative Yönetim
Kurulu Başkanı Gerald Knaus, European Stability Initiative Kıdemli Araştırmacısı Alexandra Stiglmayer, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ve İKV Genel
Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, vize ve
geri kabul konularını farklı boyutlardan ele alan sunumlar
gerçekleştirdi.
1980 yılında Federal Almanya’nın başlattığı vize uygulaması sırasında İKV’nin Baş Hukuk Müşaviri olarak görevli
olduğunu ifade eden İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Halûk Kabaalioğlu, bu görevdeyken, vize ile ilgili hukuki bir
mütalaa hazırladığını söyledi. Bu mütalaayı hazırlarken,
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık
Anlaşması’nı, daha sonra ise 1970 yılında akdedilen Katma
Protokol’ü incelediklerine değinen Prof. Dr. Kabaalioğlu, dört
temel serbesti açısından bakıldığında Türkiye ile imzalanan
Ortaklık Anlaşması’nın diğer Ortaklık Anlaşmalarından farklı
olduğunu vurguladı. Anlaşma’nın, nihai hedefinin tam üyelik
olduğunu hatırlatan İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
bu yüzden AB’de öngörülen 4 temel serbestinin, Türkiye ile
imzalanan Ortaklık Anlaşması’nda aynen hükme bağlandığını sözlerine ekledi.
Vize ve geri kabul konularında çok uzun süredir önemli
araştırmalara imza atan European Stability Initiative Yönetim
Kurulu Başkanı Gerald Knaus ise konuşmasında, 2014 yılı ile
birlikte AB genelinde vize konusunda yeni bir hareketlenme
yaşandığına dikkat çekti.
Aralık 2013 tarihinde Türkiye ile AB arasında Geri Kabul
Anlaşması’nın imzalanmasının yanı sıra, Mart 2014 tarihli
Korca Kararı, Nisan 2014 tarihinde Moldova vatandaşlarının
AB üye ülkelerinde serbest dolaşıma başlaması ve AB’nin Ukrayna ile Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahatine ilişkin
yeşil ışık yakmasının, AB tarafında olumlu sinyaller olduğuna
vurgu yapan Knaus, Türkiye’de 24 yaş altı nüfusun 31 milyonu
aştığını, AB’nin Türkiye’de AB yanlısı bir nesil fırsatını kaçırmamak için, vize uygulamasına son vermesi gerektiğini ifade
etti. ABAD’ın karara bağladığı 2009 tarihli Soysal Davası ile
2013 tarihli Demirkan Davası arasında, aynı mahkemenin
verdiği kararlar arasında önemli farklılıklar olduğuna değinen ESI Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2014 tarihinde
Almanya’nın Berlin İdare Mahkemesi tarafından verilen Korca
Davası’ndaki tespit kararının, “duvarda yeni bir çatlak” oluşturduğunu; Demirkan Davası’nda Türkiye’nin aleyhinde karar
çıkmasına rağmen, Berlin’deki yerel mahkemede tam tersi bir
karar verildiğini belirtti.
Özellikle Batı Balkanlar’daki vize serbestliği süreçleri konusunda önemli araştırmalara imza atan ESI Kıdemli Araştır-

macısı Alexandra Stiglmayer ise konuşmasında, Aralık 2013
tarihinde imzalanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması çerçevesindeki konuları dinleyiciler ile paylaştı. Vize serbestliği
diyaloğunun en önemli parçasının, geri kabul mekanizması
ve bu mekanizmanın doğru işletilmesi olduğuna dikkat çeken Stiglmayer, Türkiye üzerinden yasadışı yollar ile AB üye
ülkelerine giden mültecilerin sayısında, son yıllarda ciddi
bir düşüş yaşandığının altını çizdi. FRONTEX raporlarına
atıfta bulunan ESI Kıdemli Araştırmacısı, rakamların korkutucu olmakla birlikte, son yıllarda ciddi bir düşüşe de işaret
ettiğini belirtti. Bu çerçevede Türkiye ile Yunanistan arasında sıkı bir işbirliğinin tesis edildiğini vurgulayan ESI Kıdemli
Araştırmacısı, geri kabulün beklenen mülteci iadelerine yol
açmayacağını, Batı Balkanlar ve Ukrayna örneklerinin bunu
gösterdiğini söyledi.
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ise, panelde
profesyonel sürücü vizeleri sorununu gündeme taşıdı. Konuşmasında, AB ülkeleri ile dış ticaretin sürdürülebilmesi
için “hizmet sağlamak” amacıyla karayoluyla yapılan taşımaların; ancak TIR araçları ile yapılmak zorunda olduğunu,
TIR sürücüleri için talep edilen vizenin ise “TIR Aracı” ve
“Taşınan Yükler” için getirilen tarife dışı bir engel olduğunu
kaydetti. “Sürücüler, teoride ‘hizmet sağlayıcı’ olarak değerlendirilmekte; ancak pratikte vize temin şartı devam etmekte” diyen UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türk dış ticaretini taşıyan sürücülerin, Avrupa ülkelerine gezmeye giden
bir turist gibi, 6 ayda 90 gün kalış hakkı veren vizeyi temin
edebilmek için yurtdışından davetiye almak ve beraberinde
22 farklı evrak düzenlemek zorunda olduklarını hatırlattı.
Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları ve doğurduğu olumsuz sonuçlardan örnekler veren İKV Genel
Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, başta iş adamları olmak üzere vizenin, Türk halkının AB’ye olan
bakışını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Vizenin hukuki,
ticari ve siyasi boyutları kadar, insani normları ve sınırları
zorlayan bir hal aldığına dikkat çeken Melih Özsöz, vize
uygulamasının Türkiye-AB bütünleşmesinin ruhuna aykırı
olduğunu ifade etti.
16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile birlikte, Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa
yolculuğunda yeni bir sayfanın açıldığının altını çizen Melih Özsöz, Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle
Türkiye’nin, yasadışı göçle mücadele konusunda AB’nin
büyük yükünü omuzlayacağını vurguladı. “Geri Kabul Anlaşması ile birlikte AB’nin son yıllardaki en sorunlu alanı
yasadışı göçle mücadele konusunda Türkiye, AB’nin yükünü
omuzlanacak. Ya Avrupa?” diyen Özsöz, geri kabule ilişkin cevap bekleyen birçok sorunun olduğunu hatırlattı..
İKV Genel Sekreter Yardımcısı, sunumunun sonunda,
“Türkiye’nin AB’den beklentisi tüm bu süreci, aynen Batı
Balkan ülkelerinde olduğu gibi kolaylaştırıcı, destekleyici ve
hakkaniyet sınırları çerçevesinde işletmesi ve Türkiye’ye de
adil davranmasıdır” dedi.
“Türk Vatandaşları için Vizesiz Dolaşım: Geri Kabul ve
Sonrası” başlıklı panel ve panel kapsamında gerçekleştirilen sunumlara www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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İKV YÖNETİM KURULU TOPLANTISI,
DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İKV Yönetim Kurulu’nun Mayıs ayı toplantısı, İKV Yönetim Kurulu üyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar’ın ev sahipliğinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

İ

KV Yönetim Kurulu toplantısı sebebiyle Diyarbakır’ı
ziyaret eden Başkan Ömer Cihad Vardan; Muhasip Üye
Mehmet Nuri Görenoğlu; Üyeler Ahmet Sayar, Atilla
Menevşe, İlhan Soylu, İlyas Gençoğlu, Simone Kaslowski,
Şükrü Alkan; Denetim Kurulu Üyesi Kenan Atalay; Genel
Sekreter Doç. Dr. Çiğdem Nas, Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz ve Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray’dan oluşan heyet,
Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Diyarbakır Valisi
Cahit Kıraç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Fırat Anlı’yı makamlarında ziyaret eden İKV Yönetim Kurulu
üyeleri, DTSO’yu ziyaret ederek, DTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.
DTSO Başkanı Ahmet Sayar, Meclis Başkanı Celalettin
Birtane, DTSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Metin Aslan ve Mesut Altın ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Tekin
ve Şeyhmus Mete tarafından karşılanan İKV Yönetim Kurulu
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heyeti, DTSO’da basına açık kısa bir görüşme yaptıktan sonra,
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ettiler.
İKV Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında Diyarbakır’ı
ziyaret eden Yönetim Kurulu’nun katılımıyla ayrıca bir bilgilendirme semineri düzenlendi. “Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni
Gündem” adlı seminere, DTSO üyeleri, iş dünyası kuruluşları,
kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri ile diğer ilgililer
katıldı. Seminerde açış konuşmalarını DTSO Başkanı Ahmet
Sayar, İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı yaptı. Panelde ise İKV Genel
Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreter Yardımcısı
ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz ile İKV Brüksel Temsilcisi
Haluk Nuray, Türkiye-AB ilişkileri gündemine ilişkin birer sunum gerçekleştirdiler.
İKV Yönetim Kurulu’nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

11

İKV’DEN YENİ YAYIN:
AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANA I 2013
İKV Uzman Yardımcıları İlge Kıvılcım ve Gökhan
Kilit tarafından hazırlanan “Almanak 2013:
Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Almanağı” İKV tarafından yayımlandı.

İ

KV Uzman Yardımcıları İlge Kıvılcım ve Gökhan Kilit tarafından hazırlanan ve 2013 yılı boyunca AB ve Türkiye-AB
ilişkilerinde gerçekleşen önemli olayları, tarihleri ve ana
hatları ile ortaya koyan “Almanak 2013: Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Almanağı” İKV tarafından yayımlandı.
İKV tarafından bugüne kadar yayımlanan 11’inci Almanak
olma özelliğini taşıyan Almanak 2013’te, AB, Üye Devletler ve
Türkiye’de yaşanan önemli olaylar, ikili temaslar, üst düzey ziyaretler, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan önemli girişimler, Türkiye’nin ve AB’nin imzaladıkları uluslararası anlaşmalar,
kabul edilen yasalar, AB Zirveleri ve Konsey Toplantıları geniş
yer buluyor.
Başta iş dünyası ve Türkiye-AB ilişkilerini yakından takip
eden kesimler olmak üzere tüm kamuoyu için faydalı bir kaynak niteliği taşıyan bu yayında ayrıca, İKV’nin yayınlarına ve
İKV tarafından düzenlenen seminer, panel ve konferanslara da
yer veriliyor.
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İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları
Yayın No: 271

İKV BAŞKANI, E İTİM BAKANI’NI ZİYARET ETTİ

İ

KV Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki İKV
heyeti, 27 Haziran 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile biraraya geldi. Ankara’da Milli Eğitim
Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeye İKV Genel Sekreteri
Doç. Dr. Çiğdem Nas, Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz ve
Proje Müdürü Çisel İleri katıldı.
Görüşmede İKV Başkanı Vardan, Bakan Avcı’ya İKV’nin
yapısını, amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye-AB
ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Avcı, Vardan’ı İKV Başkanı seçilmesinden ötürü
kutladı ve başarılar diledi.

İKV HEYETİ, ADALET BAKANI İLE BİRARAYA GELDİ
İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki İKV
heyeti, 27 Haziran 2014 tarihinde Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ ile biraraya geldi. Ankara’da Adalet Bakanlığı’nda
gerçekleştirilen görüşmeye İKV Genel Sekreteri Doç. Dr.
Çiğdem Nas, Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz ve Proje Müdürü Çisel İleri katıldı.
Görüşmede İKV Başkanı Vardan, Bakan Bozdağ’a
İKV’nin yapısını, amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede özellikle 24. Başlık

olan Yargı ve Temel Haklar faslına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İKV olarak başta Avrupa Komisyonu
yetkilileri olmak üzere ilgili kurum temsilcilerine, 24.
Başlıkta müzakerelerin açılması gerektiğini her fırsatta
dile getirdiklerini ifade eden İKV Başkanı Vardan, son
dönemde temel hak ve özgürlükler alanında yaşanan
gelişmelerin, bu başlığın açılmasını bir zorunluluk
haline getirdiğini söyledi. Görüşmede Bakan Bozdağ,
Vardan’ı İKV Başkanı seçilmesinden ötürü kutladı ve
başarılar diledi.
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İKV BAŞKANI TÜRK - AMERİKAN İŞ KONSEYİ’NİN
TTIP TOPLANTISINA KATILDI

Çırağan Sarayı’ında
gerçekleşen TTIP
çalışma yemeğine
katılan İKV Yönetim
Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan,
Türkiye’nin TTIP
müzakerelerine
eklenmesinin
önemine dikkat çekti.

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi’nin
(TAİK) Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ile
ilgili çalışma yemeğine katıldı. Çalışma yemeğinde TTIP müzakerelerine Türkiye’nin eklenmesi konusunun önemi ve bu
konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi konusu ele
alındı. Çalışma yemeği Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin
katılımı ile 6 Mayıs 2014 tarihinde, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Çalışma yemeğine, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ender Yorgancılar, DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi
Başkanı Haluk Dinçer ve diğer temsilcileri, Amerikan Şirketler
Derneği ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği
Çerçevesi kapsamında kurulan Türk-Amerikan İş Konseyi’nin
Türk tarafı yetkilileri katıldı.
Çalışma yemeğinde kısa bir konuşma yapan İKV Başkanı
Vardan, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği içinde olmasının yanında, AB’ye katılımı müzakere eden bir aday ülke olduğuna
dikkat çekti. Bu duruma rağmen, AB’nin son zamanlarda sayıları giderek artan STA müzakerelerinde Türkiye’nin dikkate
alınmadığını, AB ile STA imzalayan üçüncü ülkenin Türkiye
pazarına engelsiz giriş hakkı imkanı elde etmesine rağmen,
Türkiye’nin bu hakkı elde edememesinin ticari açıdan önemli
bir dezavantaj yarattığını belirtti. Vardan, bu eşitsizliğin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekerken, TTIP görüşmelerinin
Gümrük Birliği içindeki bu asimetrik durumun yol açtığı sorunları daha da acil ve ciddi bir hale getirdiğini söyledi. Dünya
Bankası tarafından Gümrük Birliği’ne ilişkin hazırlanan rapordan da söz eden Ömer Cihad Vardan, bu raporda öne sürülen
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çözümlerin dikkate alınması gerektiğini ve Gümrük Birliği’nin
işleyişi ile ilgili sorunların çözümlenmesinin yanında, Gümrük
Birliği’nin tarım ve hizmetleri içine alacak şekilde güncellenmesinin de gündeme geldiğini hatırlattı. İKV Başkanı, TTIP’in
dışında kalması halinde Türkiye’nin önemli bir ticaret ve gelir
kaybına uğraması olasılığı olduğunu belirtti. Vardan ayrıca
Türkiye ile müzakerelerin başlatılarak, sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı.
Yemekte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Türkiye’nin üst orta gelir grubu ekonomileri arasına yükseldiğini anımsattı. Türkiye’nin on yıllar öncesinde yaptığı ihracatı
şimdi tek başına sadece Denizli’nin, Gaziantep’in yapabildiğine dikkat çeken Zeybekçi, bunun Anadolu’nun kaynaklarıyla
ve sermayesiyle başarabildiğini söyledi.
Bakan Zeybekçi, “Sonuçta Türkiye bunu fasoncu bir imalat,
üretim ve ihracat yapısıyla başardı. Küçümsenmeyecek bir başarıdır bu. Türkiye bunu bu şartlarda başarabilmişse çok büyük bir
potansiyeli olduğunu söylememiz gerekir. Türkiye, 2023 hedefleriyle çok başka ufuklara yelken açtı” diye konuştu.
Türkiye’nin edilgen bir ekonomiden etken bir ekonomiye
girmesi gerektiğini anlatan Nihat Zeybekçi, Türkiye’nin sadece
kendi kaynaklarıyla bunu yapmasının zor olduğunu; ancak
dostlarıyla ve kültür coğrafyasıyla başarabileceğini dile getirdi.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada hem ABD’ye hem de
AB’ye önemli imkanlar yaratabilecek bir ülke konumunda
olduğuna değinen Zeybekçi, ABD ve AB’nin de Türkiye’nin
hedeflerine ulaşması için olmazsa olmaz ortaklarından olduğunu vurguladı. Daha detaylı bilgi için http://www.ikv.org.tr/
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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İKV HEYETİ, İSTANBUL’UN
FRANSA BAŞKONSOLOSU İLE BİR ARAYA GELDİ
Bir toplantıda bir araya gelen İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Fransa’nın İstanbul
Başkonsolosu Muriel Domenach karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach ile
kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Başkan Vardan’a
İKV Danışmanı Şevket Can Tülümen ve Genel Sekreter Doç.
Dr. Çiğdem Nas eşlik etti. Toplantıda Türkiye’deki gelişmeler,
Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Türk
vatandaşlarına uygulanan vize konusu ve diğer güncel gelişmeler ele alındı. İKV Başkanı ve Fransa Başkonsolosu karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Bunun yanında, İKV ile
Başkonsolosluk arasında işbirliği ve ortak çalışma imkânları
da ele alındı.

İKV STA BİLGİ VE KAPASİTE MERKEZİ PROJESİNİN
İKİNCİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“STA Bilgi ve Kapasite Merkezi” oluşturulması amacıyla İKV tarafından başlatılan projenin ikinci
toplantısı, 26 Haziran 2014 tarihinde düzenlendi.

S

ayıları giderek artan ve çok taraflı ticaret sisteminde
önemli bir yeri ve etkisi olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) izlemek ve analiz etmek üzere İKV tarafından “STA Bilgi ve Kapasite Merkezi” oluşturulması amacıyla başlatılan projenin ikinci toplantısı, 26 Haziran 2014
tarihinde düzenlendi. Toplantıda, Brookings Enstitüsü’nün
Amerika ve Avrupa Çalışmaları Merkezi Türkiye Projesi Direktörü ve TÜSİAD’ın Kıdemli Uzmanı Prof Dr. Kemal Kirişci,
TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü, Türkiye’nin DTÖ
nezdindeki eski Daimi Temsilcisi, emekli Büyükelçi Bozkurt
Aran ve Avrupa Hizmetler Forum’un (European Services Forum) İdari Direktörü Pascal Kerneis çok taraflı ticaret sistemi
ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) üzerine
sunumlar gerçekleştirdiler.
Toplantının açılış konuşmasında, İKV Genel Sekreteri
Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray İKV’nin
nezdinde oluşturulacak STA Bilgi ve Kapasite Merkezi hakkında konuşmacılara ve yeni katılımcılara bilgi verdiler. Merkez
ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek tüm yeni nesil
STA’lar ve özellikle hâlihazırda AB ile ABD arasında müzakereleri yürütülen TTYO’ya ilişkin süreçlerin yakından takip
edilmesi ve Türk iş dünyasının bu gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi hedefleniliyor.
Brookings Enstitüsü’nün Amerika ve Avrupa Çalışmaları
Merkezi Türkiye Projesi Direktörü ve TÜSİAD’ın Kıdemli Uzmanı Prof Dr. Kemal Kirişci, konuşmasında TTYO kapsamında yaşanan gelişmeleri ABD perspektifinden değerlendirdi.
ABD’nin TTYO’yu desteklemesinin sadece ekonomik büyümeyi canlandırmak adına yapılan bir girişim olmadığına dikkat

çeken Prof. Dr. Kemal Kirişçi, bu girişimin esasında AB ve ABD
arasındaki ilişkilerinin derinleştirilmesi için bir vesile oluşturduğunu belirtti. Avrupa Hizmetler Forum’un İdari Direktörü
Pascal Kerneis ise öncelikle kendi kurumu ve çalışma alanları
hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Pascal Kerneis, özellikle hizmet sektörü açısından dünya ticaretinde
meydana gelen güncel gelişmeler hakkında katılımcılara
bilgilendirdi. Bu kapsamda, özellikle AB ticaret politikasını
kapsamlı bir şekilde ele alarak günümüzde AB’nin imzalamış
olduğu ve müzakere etmekte olduğu STA’lar hakkında detaylı bilgiler verdi. Bunun yanı sıra, Kerneis, Türkiye’nin de yer
aldığı ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bazı üye ülkeleri arasında
öngörülen hizmet ticaretine ilişkin uluslararası anlaşma (Trade in Services Agreement - TISA) ve TTYO ile ilgili müzakere
süreçlerine de değindi. Türkiye’nin DTÖ Nezdinde Daimi Temsilcilik görevini yürütmüş olan, hâlihazırda TEPAV’da Ticaret
Çalışmaları Merkezi Direktörü olan emekli Büyükelçi Bozkurt
Aran ise konuşmasında, başta TTYO olmak üzere dünya ticaretindeki gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirdi.
Sunumunda, Aran öncelikle DTÖ’nün kuruluşundan bu yana
çok taraflı ticaret sisteminin nasıl geliştiği konusuna değindi
ve günümüzde bu sistemin karşılaştığı zorlukları kaydetti. Bozkurt Aran, TTYO’nın yanı sıra Trans-Pasifik Ortaklığı
(TPP) ile birlikte çağımızda ortaya çıkan mega ortaklıkların
en önemlisi olduğunu belirterek, bu girişimler hakkında
kapsamlı bilgiler sundu. Proje kapsamında düzenlenen toplantımızla ilgili daha detaylı bilgi için http://www.ikv.org.tr/
adresini ziyaret edebilir, sorularınızı sta@ikv.org.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
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İKV’NİN AB BAŞKONSOLOSLARINA
ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
İKV heyeti, İspanya Başkonsolosu Pablo Benavides Orgaz, İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner ve
İsveç Başkonsolosu Jens Odlander ile görüştü.

İ

KV Başkanı Ömer Cihad Vardan, Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Halûk Kabaalioğlu, Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz Canevi ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’tan oluşan
İKV heyeti, 30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’daki İspanya
Başkonsolosu Pablo Benavides Orgaz, İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner ve İsveç Başkonsolosu Jens Odlander ile
görüştü.

İKV Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer
Cihad Vardan, AB
Bakanlığı Müsteşar
Vekili Ahmet Yücel’i
Ankara’da ziyaret
etti. Görüşmede,
AB Bakanlığı’nın
çalışmalarına İKV
tarafından destek
sağlanmasıyla ilgili
görüş alışverişinde
bulunuldu.

Görüşmelerde Başkan Ömer Cihad Vardan, İKV’nin faaliyetlerini tanıttı. İKV’nin 1965 yılında İTO ve İSO tarafından kurulduğunu ve bugün başta TOBB olmak üzere çeşitli iş dünyası
kuruluşları tarafından desteklendiğini belirtti. Vardan, İKV’nin
temel amacını Türkiye’nin AB sürecine katkıda bulunma ve AB
ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgi ve görüş üretme şeklinde açıklayarak, Başkonsoloslara İKV rapor ve kitaplarından
oluşan bir paket ile İKV logolu bir çini çalışması hediye etti.
Görüşmede Başkonsoloslar Türkiye’nin AB süreci konusundaki
görüş ve izlenimlerini anlatıp, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine
de destek verdiler. Karşılıklı ortak çalışma ve işbirliği olanaklarının ele alındığı samimi ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen
görüşmelerde, son günlerdeki gelişmeler irdelendi.
Hatırlanacağı üzere Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki
İKV heyeti, Nisan 2014’te Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl,
Fransa Büyükelçisi Laurent Bili, İngiltere Büyükelçisi Michael
Moore ve İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante ile birer görüşme gerçekleştirmişti.

İKV BAŞKANI, AB BAKANLI I MÜSTEŞAR VEKİLİ
AHMET YÜCEL İLE BİR ARAYA GELDİ

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 12
Haziran 2014 tarihinde Ankara’da, AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel’i makamında ziyaret etti.
Vardan’a ziyaretinde İKV Denetim Kurulu Üyesi Hasan
Hüseyin Coşkun, İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Genel
Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz eşlik etti.
Ziyarette Başkan Vardan, İKV’nin yeni dönem öncelikleri ve çalışma alanları konusunda bilgi verdi. Görüşmede, AB
Bakanlığı’nın çalışmalarına İKV tarafından destek sağlanması ve işbirliği yapılmasına ilişkin olarak görüş alışverişinde
bulunuldu. AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel ise
Bakanlığın çalışmaları ve son dönemde AB ilişkilerindeki
güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi.

19 65

15

İKV BAŞKANI “YENİDEN CANLANAN TÜRKİYE-AB TİCARİ İLİŞKİLERİ
BA LAMINDA GÜMRÜK BİRLİ İ” PANELİNDE KONUŞTU
İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 12 Haziran 2014 tarihinde Seta Vakfı tarafından düzenlenen
“Yeniden Canlanan Türkiye-AB Ticari İlişkileri Bağlamında Gümrük Birliği” panelinde görüş bildirdi.

D

ünya Bankası tarafından Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik
olarak hazırlanan raporun ardından düzenlenen
panelde, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Reiser kısaca raporun temel bulgularını özetledi.
SETA tarafından düzenlenen paneli, SETA Araştırmacısı
ekonomist Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl yönetti. Reiser’den
önce söz alan SETA Araştırmacısı Hatice Karahan, Türkiye’nin
dış ticaret profilini ve bunun içinde AB’nin önemini rakamlarla ortaya koydu. Karahan, AB’deki büyümenin Türkiye’nin bu
bölgeye olan ihracatını da olumlu etkilediğini, AB’deki talep
artışının 2014’te Türkiye’nin ihracatını artırdığını belirtti.
Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin dış ticareti açısından yarattığı
ivmeyi vurgulayan Karahan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de içinde bulunduğumuz dönemin çok uygun olduğunu
söyledi.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Reiser, panelde
Dünya Bankası’nın Gümrük Birliği raporunu gündeme getirdi. Reiser, konuşmasında Gümrük Birliği’ne ilişkin sorunlar ve
çözüm önerilerinin yanı sıra Gümrük Birliği’nin yarattığı kazanımların genişletilmesine değindi. Martin Reiser, Türkiye’nin
dış ticareti açısından AB ve Gümrük Birliği’nin vazgeçilmez
önemde olduğunu, Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye önemli faydalar sağladığını, AB pazarındaki rekabetin Türk sanayinin
modernleşmesine ve gerek kalite ve gerekse fiyat açısından
rekabet gücünü artırmasına, yani Türkiye fiyatları ile Avrupa
kalitesini yakalamasına yol açtığını belirtti.
İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan ise iş dünyasının Gümrük Birliği’ne bakışını dile getirdi. Vardan, Gümrük Birliği’nin
bugüne kadar sağladığı faydalara değindi. Bunun yanında
Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girdiği 1996’dan bu yana, dünya
ticaretinde, AB ve Türkiye’de önemli değişimlerin de yaşandığını anlatan Vardan, Gümrük Birliği düzenlemesinin bu
gelişmelere uyum sağlaması ihtiyacına dikkat çekti. Ömer
Cihad Vardan, Gümrük Birliği ilişkisi içinde olmasına rağmen,
Türkiye’nin AB’nin imzaladığı STA’lara taraf olmadığı, bazı
üçüncü ülkelerin Gümrük Birliği sayesinde Türkiye pazarına
gümrüksüz bir şekilde erişirken, Türkiye’nin aynı avantajları
sağlayamadığını belirtti. İKV Başkanı bunun yanında vizenin
de önemli bir bariyer olmaya devam ettiğini, Gümrük Birliği
içinde mallarını gümrüksüz satabilen sanayici ve iş adamlarının, AB ülkelerine giderken vize engeli ile karşılaşmalarının
kabul edilemez olduğunu vurguladı. Vardan, Gümrük Birliği
raporunu olumlu karşıladığını, rapordaki entegre ve bütüncül yaklaşımım sorunların çözümü ve Gümrük Birliği’nin yeni
alanlara genişletilmesi açısından doğru reçeteyi sunduğunu
söyledi. Ömer Cihad Vardan, bu raporun gösterdiği yolun
Türkiye ve AB yetkilileri tarafından izlenmesi, kısa zamanda

Gümrük Birliği’ne ilişkin sorunların çözümlenmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını
umduğunu söyledi
Panelde son olarak söz alan Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) Danışmanı Can Baydarol ise konunun hukuki
boyutlarını belirttikten sonra özellikle taşımacılık sektörünün Gümrük Birliği kapsamında karşılaştığı sorunları dile
getirdi. Baydarol, bugün Türkiye’de yatırım yapan yaklaşık 15
bin AB firması olduğunu ve AB’ye yapılan ihracatın yüzde
50’sinin de bu firmalar tarafından yapıldığını, AB ülkelerinin
kamyonlara uyguladığı kotaların aslında AB ekonomisini
vurduğunu ve AB firmalarını zarara uğrattığını vurguladı.
Can Baydarol, Türkiye’nin aslında Gümrük Birliği’ne tam
olarak giremediğini, sorunların da bundan kaynaklandığını
söyleyerek, Türkiye’nin AB mevzuatına harmonize olması
için öncelikle AB sistemine girmesi ve AB Adalet Divanı içtihadı şemsiyesi altında yer almasının gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin tam üye olmadığı için 3 temel eksikliğinin bulunduğuna dikkat çeken Baydarol bunları ortak bütçe, karar
alma ve hukuk sitemi olarak sıraladı. UND Danışmanı Baydarol, kamyon şoförlerinin AB’ye mal taşırken turist vizesi ile
giriş yaptıklarını, altı aylık vize ile ancak 90 gün kalabildiklerini ve geriye dönük sayma sistemi ile eğer bu altı ayın son
3 ayında bu 90 günü kullanmışlarsa 3 ay daha beklemeleri
gerektiğini anlattı. Kamyon kotası ve benzeri uygulamaların
gümrük vergisine eş etkili vergi olarak görülmesi gerektiğini
ve serbest ticaret prensibine halel getirdiğini belirten Baydarol, Türk taşımacısının AB taşımacısına oranla sürece 800
avro dezavantajlı olarak başladığını vurguladı. Can Baydarol,
Gümrük Birliği’nin ele alınarak güncellenmesinin iki taraf
arasında ilk etapta güven artırıcı bir unsur olarak ele alınması
gerektiğini, daha sonraki aşamalarda Ankara Anlaşması’nın
bütünüyle de gözden geçirilebileceğini kaydetti.
Toplantıya ilişkin detaylı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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İKV FAALİYETLERİ

İKV BAŞKANI, ŠTEFAN FÜLE’NİN KATILDI I
SİVİL TOPLUM TOPLANTISINI YÖNETTİ
İKV Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad
Vardan, Avrupa
Komisyonu’nun
Genişleme ve Komşuluk
Politikasından Sorumlu
Üyesi Štefan Füle ile
birlikte 50 farklı sivil
toplum örgütü temsilcinin
katıldığı toplantının
moderatörlüğünü yaptı.

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Avrupa
Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından
Sorumlu üyesi Štefan Füle’nin Türkiye ziyareti vesilesi ile
AB Bakanlığı tarafından düzenlenen sivil toplum toplantısına katılarak, toplantının moderatörlüğünü yaptı. Toplantıya
Füle ile birlikte AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Toplantıda Bakan Çavuşoğlu’nun açılış konuşmasından sonra İKV Başkanı Vardan, Türkiye’nin AB sürecine
ilişkin İKV’nin tespit ve önerilerini içeren kısa bir sunum yaptı. Bunun akabinde sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüş
ve sorularına geçildi. Yaklaşık 50 civarında farklı sivil toplum
örgütünün katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Komisyon Üyesi Füle ve AB
Bakanı Çavuşoğlu Türkiye-AB ilişkileri ve katılım sürecine

ilişkin olarak sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin görüşlerini alarak sorularını cevaplandırma imkanı buldular.

İKV’DEN HOLLANDA VE İSVEÇ BÜYÜKELÇİLERİNE ZİYARET
İKV Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad
Vardan, Hollanda
Büyükelçisi Ron Keller
ile İsveç Büyükelçisi
Lars Wahlund’u
ziyaret etti.

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 12 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da, Hollanda Büyükelçisi
Ron Keller ve İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund’u ziyaret
etti. Ziyaretinde Vardan’a, İKV Denetim Kurulu Üyesi Hasan
Hüseyin Coşkun, İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas ve Genel
Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz eşlik etti.
Ziyarette Başkan Vardan, İKV’nin faaliyetlerini tanıttı.
İKV’nin 1965 yılında İTO ve İSO tarafından kurulduğunu ve
bugün başta TOBB olmak üzere çeşitli iş dünyası kuruluşları tarafından desteklendiğini belirtti. Ömer Cihad Vardan,
İKV’nin temel amacının Türkiye’nin AB sürecine katkıda bulunmak AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgi ve görüş
üretmek olduğunu söyledi. Vardan ayrıca Büyükelçilere İKV rapor ve kitaplarından oluşan bir paket ile İKV amblemli bir çini
çalışması hediye etti. Görüşmede Büyükelçi Keller ve Wahlund
Türkiye’nin AB süreci konusundaki görüş ve izlenimlerini açıklarken, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine destek verdiklerini ifade
ettiler. Karşılıklı ortak çalışma ve işbirliği olanaklarının da ele
alındığı görüşmelerde son günlerdeki gelişmeler de irdelendi.
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İKV BAŞKANI “MİKRO VE MAKRO
EKONOMİSİYLE TÜRKİYE” ADLI SEMİNERDE KONUŞTU

İ

KV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan 3
Haziran 2014 tarihinde Karadeniz Ereğli’de, “Mikro
ve Makro Ekonomisiyle Türkiye” ana başlığıyla düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı. MÜSİAD
Karadeniz Ereğli Şubesi tarafından düzenlenen seminere, Vardan’ın yanı sıra İKV Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi
Mehmet Nuri Görenoğlu da katılarak, bir konuşma yaptı.
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı İbrahim Sezer’in
moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ve Mehmet Nuri Görenoğlu’nun
yanı sıra, MÜSİAD 3’üncü Dönem Genel Başkanı, Albayrak
Holding Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Bolat da konuşmacı olarak yer aldı.
Seminerde, İKV çalışmaları hakkında bilgiler veren
Ömer Cihad Vardan, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Türk
vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının, Türkiye - AB
bütünleşmesinin ötesinde Avrupa bütünleşmesinin de
ruhuna aykırı olduğunu belirtirken, “Avrupa Komisyonu
verilerine göre Türk vatandaşları sadece 2009-2012 yılları
arasında 4 yılda, kısa süreli C tipi Schengen Vizesi başvurularına 140 milyon avro para ödedi. Almanya 5 Eylül 1980’de
geçici bir tedbir olarak Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması başlattı. Geçici olarak başlatılan bu uygulama, 34
yıldır süregelmekte” dedi.
2012 yılında Türk vatandaşlarının, Schengen vizesine
en çok para ödeyen ülkeler sıralamasında 5’inci sırada yer

aldığını vurgulayan Vardan, şunları kaydetti: “Sadece standart
Schengen vizesi için ödenen ücret 140 milyon avro. Bir de aracı
kurum, postalama, randevu alma için ödenen var. Bunları da
hesaba kattığınızda bu rakam en az 2,5-3 kat daha artmakta.
Bu uygulamanın 1980 yılından bu yana sürdüğünü düşündüğümüzde, 34 yıllık hesabı siz yapın. Dolayısıyla vizeye ilişkin
üstlenilen bu maddi ve manevi yük, Türk toplumunda, ‘ayrımcılığa uğruyoruz’ algısını körüklüyor ve sadece bu yüzden sürece
desteği azaltıyor.”
Ömer Cihad Vardan, gelinen noktada, iş dünyasının bir
temsilcisi olarak arzularını, sürecin adil şekilde işletilmesi,
daha önce Batı Balkan ülkeleri için sergilenen bütüncül ve
istekli yaklaşımın Türkiye için de benimsenmesi, sürecin en
hızlı şekilde tarafların etkin işbirliği ile sonuçlandırılması ve
vize muafiyetinin gerçekleşmesi olarak sıraladı.

İKV BAŞKANI, EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ’Yİ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

İ

KVYönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 17 Haziran 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi
makamında ziyaret etti. Bakan Zeybekçi, Vardan’ı İKV
Başkanı seçilmesinden ötürü kutladı ve başarılar diledi.
Bakan Nihat Zeybekçi görüşmede Ömer Cihad Vardan’a
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında görüşlerini aktardı. Dünya ticaret haritasının yeniden şekillenmekte olduğunu söyleyen Bakan Zeybekçi, bu
yeni haritada Türkiye’nin hak ettiği yeri mutlaka alacağını
belirtti. Nihat Zeybekçi, bu süreçte Bakanlığın sivil toplum
örgütleri ile işbirliğine özel bir önem atfettiğini kaydetti.
Yapılan görüşmede İKV Başkanı Vardan, Bakan
Zeybekçi’ye ile İKV’nin yapısını, amaçlarını ve faaliyetlerini
anlattı. Ömer Cihad Vardan, Bakan Zeybekçi’ye İKV çatısı
altında oluşturulan STA Bilgi ve Kapasite Merkezi hakkında
bilgi vererek bu merkezin özel sektörün yeni nesil STA’lar
konusunda uzmanlık birimi olarak faaliyette bulunacağını

aktardı. İKV’nin AB entegrasyonu alanında çalıştığını belirten Vardan, Vakfın amblemini taşıyan bir çini çalışmasını ve
Vakıf yayınlarından bir seçkiyi Bakan Zeybekçi’ye sundu.

İKV Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Cihad
Vardan, konuşmacı
olarak katıldığı
Mikro Ve Makro
Ekonomisiyle Türkiye”
Adlı Seminerde AB
ülkeleri tarafından
Türk vatandaşlarına
yönelik vize
uygulamasını
eleştirdi.
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Polonya ve Türkiye’de önemli ekonomik gelişmelere rağmen tarım sektörü hala ülke
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tarım, özellikle kırsal alanlarda önemli bir istihdam
kaynağıdır. Son yıllarda tarımsal istihdamdaki düşüşe rağmen, fazla işgücü ve gizli işsizlik
bir sorun haline gelmiştir. Polonya, Mayıs 2004’ten bu yana AB üyesidir ve tarım sektörünün
gelişmesi ve modernize edilmesi için büyük ölçüde AB yapısal fonlarından yararlanmıştır.
Türkiye ise, Ekim 2005’den bu yana bir AB aday ülkesi olarak Avrupa Ortak Tarım Politikası’na
Türk tarım sektörünü uyarlamaya çalışmaktadır. Her iki ülkenin tarımsal yapılarının benzerlikleri
ve Polonya’nın AB ile müzakere sürecini tamamlamış olması, Türkiye’deki tarımsal istihdamın
Polonya’yla birlikte incelenmesi açısından faydalı olacaktır. Polonya, AB ile müzakereler
sürecinde ve sonrasında gerçekleştirdiği reformlar ile tarım sektöründeki istihdam sorununa
çözüm bulabilmiş midir ve Türkiye için bu konu da bir model teşkil edebilir mi?
AB’NİN ORTAK TARIM POLİTİKASI
AB’nin en eski ve en kapsamlı politikası olan Ortak Tarım
Politikası’nın (OTP) oluşturulması 1957 yılında Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun ön görmüş
olduğu bir politikadır. Tüm üye ülkelerin uygulayacağı ortak
kuralların ve mekanizmaların uygulamaya koyulduğu ilk
ortak politika olma özelliğini taşımaktadır. Önemli ölçüde
destekleyici ve koruyucu politikalara dayanan OTP, aynı zamanda üzerinde en fazla tartışmaların yapıldığı ve sürekli
reform önerilerine konu olan en önemli politikalarındandır.
Tarım alanında verimlilik artışı, arzın talep hacmini aşması,
tarıma ayrılan bütçe payının yüksekliği gibi nedenlerle OTP,
özellikle 1980’li yıllardan itibaren reform çalışmalarına konu
olmuştur. 1985 yılında yayımlanan Yeşil Kitap, 1992 yılındaki
Mc Sharry Reformu, 2000’li yıllarda destekleme politikalarına
önemli değişiklikler getirmiş olan Fischler Reformu ve son
olarak Avrupa 2020 Stratejisi’nin kapsamında OTP’de ele alınan değişiklikler bu sürecin belli başlı dönemeçleri olmuştur.
Tarımsal üretimin artırılması, üreticilere daha iyi bir
yaşam seviyesi sağlanması ve piyasaların istikrara kavuşturulmasıyla arzın devamlılığının sağlanması gibi hedeflerin
gerçekleştirilmesi esas alınmıştır. Zamanla, yeni reformlar
ile fiyat desteklemelerinde kısıtlamaya gidilirken, doğrudan
gelir desteğine yönelik harcamalarda artışlar sağlanmıştır.
Ayrıca, kırsal kalkınma ve çevrenin korunması konularına
ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve uluslararası antlaşmalara
uygun olarak serbest rekabete uyumlu piyasa yapısının oluşturulması yolunda bazı tedbirler alınmış, aynı zamanda OTP’
nin tarım faaliyetlerini koruyucu ve düzenleyici yapısı muhafaza edilmiştir. Nitekim Birlik bütçesindeki tarım harcamaları
mutlak değerlerle artışlara konu olmaktadır. 2014-2020 yılları için hazırlanan bütçenin üçte biri tarım ve kalkınma politikalarına ayrılmış durumdadır.
Batı’da tarım sektörünün modernleşmesi, çiftçilerin ya
da tarımsal girişimcilerin sayısının büyük ölçüde azalması,
işletme büyüklüklerinin artması ve kentsel tüketim modelinin kırsal kesimlerde yayılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm öncelikle şehirlerin ve sanayi sektörünün büyümesi
kapsamında ve kırsal kesimden göç eden iş gücünün sanayi
başta olmak üzere diğer sektörler tarafından kullanılmasıy-

la başarıya ulaşmıştır. Batı modelinde, günümüzde birçok
çiftlik sadece bir ya da iki ürün üretmektedir. Bu durumda,
OTP özellikle büyüyemeyen ve gelişemeyen küçük çiftçilerin
gelişimine destek vermemekte ve daha çok engel teşkil etmektedir.
OTP PERSPEKTİFİNDEN KARŞILAŞTIRMA:
POLONYA VE TÜRKİYE
Türkiye’nin AB’ye üye olarak kabul edilmesi durumunda,
OTP’ye dâhil edilmesinde potansiyel güçlüklerin ve sorunların ortaya çıkacağı aşikârdır. Tarım sektöründe istihdam
edilen kişilerin gelir seviyesini desteklemek amacıyla sürdürülen harcamaların izlenecek reformlarla azaltılması söz
konusudur. Bu durumda, tarımda istihdam eden yaklaşık
altı milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin OTP’nin yapısına dâhil
olması sırasında ve sonrasında belli başlı güçlüklerle karşı
karşıya geleceğini ifade etmek gerçekçi bir değerlendirmeyi
yansıtacaktır.
Polonya, Mayıs 2004’ten itibaren AB üye ülkesi olarak
tarım sektörünü geliştirmek ve modernize etmek için büyük ölçüde AB fonlarından faydalanmıştır. Türkiye ise, Ekim
2005’ten beri AB aday ülke statüsünü almış olarak, tarım
sektörünü OTP’ye uyarlamak için çalışmaktadır. Gerek yapısal
gerekse tarım politikaları açısından taraflar arası büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bundan dolayı, Polonya’da olduğu gibi
Türkiye için de tarım müzakereleri en zor müzakereler olarak
gözükmektedir.
Polonya ve Türkiye’nin tarım sektörleri karşılaştırdığımızda en önemli ortak noktalardan biri tarım sektörünün
gayri safi yurtiçi hâsılasındaki (GSYİH) oranı ile bu sektörde
çalışanların oranı arasındaki farklılığıdır. Bu oran AB üye ve
aday ülkeleri arasında en fazla olanıdır.
Her iki ülkenin de tarım sektörlerinin en belirgin özelliği fazla iş gücüne sahip olmalarıdır ki bu da rekabet için en
önemli engellerden birisidir. Hâlbuki fazla iş gücünün azaltılması tarım sektörünün modernleşmesi ve verimliliğin iyileşmesi için önemli bir etkendir.
Tarım nüfusu, işletmelerin küçüklüğü ve dağınıklığı,
kurumsal organizasyondaki eksiklikler hem OTP hem de bu
ülkelerin tarım politikaları için en önemli üç zorluğu oluş-
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turmaktadır. Bunlara Türkiye için, üreticilerin örgütlenmesi,
tarıma verilen destekler, verimlilik, teknoloji kullanımı, bitki ve hayvan sağlığı şartları ve ürün kalite ve standartlarını
da eklersek, Türk tarım sektörünün AB’den büyük farklılıklar
gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, Türkiye’nin AB’ye üyelik yolunun tarımdan geçtiğini söylemek
gerçekçi bir tespit olacaktır.
Bununla birlikte, yapısal zayıflıklara rağmen iki ülkenin
tarım sektörleri birçok avantaja da sahiptirler: topraklarının
çeşitli ürünleri yetiştirmeye elverişli olması, işgücünün bol ve
ucuz olması, iç pazarın büyük olması ve gıda sanayinin yeterince gelişmiş olması bunlardan birkaçıdır.
Konumuz olan tarım sektöründeki iş gücü analizine
odaklanmadan önce Polonya ve Türkiye’deki genel olarak iş
gücü dinamiklerinden bahsetmekte fayda vardır.

tabilme kapasitesini analiz etmek gerekmektedir. İş alanı
yaratma sürecinde talep, arz kadar önemlidir. Polonya ve
Türkiye’ye baktığımızda talebin arzdan daha önemli olduğunu görüyoruz. Her iki ülkenin iş piyasalarını incelediğimiz
de önemli bir nüfusa sahip olmalarına rağmen, her ne kadar
farklı nedenlerden dolayı olsa bile, katılımın düşük ve yıllara
göre değişken bir işsizlikle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Polonya’da işgücü talebi artarken, (arz 17 milyon civarında sabit kalmıştır) Türkiye’de iş gücü arzı hiç durmadan artış
göstermektedir.
2007 yılına kadar Polonya, Avrupa’nın en yüksek işsizlik
oranına sahip ülkesiydi. Özellikle 1998 Rusya krizi nedeniyle
bu oran 2002’de yüzde 20’lere kadar ulaşmış ancak ekonominin düzelmesi ve özellikle sınırların açılmasından sonra
yaşanan büyük göç bu oranı yüzde 8’lere kadar düşmüştür.
2004 ve 2006 yılları arasında, yaklaşık 2 milyon genç ve
vasıflı iş gücü özellikle İngiltere / İrlanda (800.000 kişi), Almanya (400.000 kişi) ve İsveç’e giderek ülkeyi terk etmişlerdir. Ancak, göç bu düşüşün tek nedeni değildir. 2003 ve 2008
yılları arasındaki ekonomik canlanma da belirleyici olmuş ve

POLONYA VE TÜRKİYE’DEKİ İŞ PİYASASI
DİNAMİKLERİ
Bir ülkenin iş piyasası performansını anlayabilmek için
öncellikle ülkenin ekonomik büyümesinin iş alanları yara25
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2.032.000 yeni iş imkânı yaratılmıştır. Ancak 2011 yılında
işsizlik oranı tekrardan yüzde 9,7’lere ulaşmıştır.
Polonya’daki dalgalanma Türkiye’ye göre daha hızlıdır.
Türkiye genelindeki toplam işsizlik oranı önemli bir yapısal
sorunu gizlemektedir. Bundan dolayı, genel işsizlik ve tarım
dışı işsizliği ayırt etmek gerekmektedir. Sağlıklı bir ekonomik değerlendirme açısından, işsizliğin sanayi ve hizmet
sektörlerindeki artışının incelenmesi gerekmektedir. Zira
tarım sektöründe kendi hesabına ve ücretsiz aile işçileri
istihdam çoğunluğunu oluşturduğundan iyi bir gösterge
değildir. Aynı çiftlikte çalışan aile üyeleri, çoğu zaman işsiz
olarak dikkate alınmamaktadırlar. Tarım sektöründeki gizli
işsizlik suni bir şekilde genel işsizlik oranını azaltmaktadır.
Bu nedenle, tarım dışı işsizliğin analizi Türkiye’deki işsizliğin
durumu hakkında daha doğru bilgi sağlamaktadır.
Türkiye’de, 1994 krizinden sonra, tarım dışı işsizlik
yüzde 14 hatta daha sonraki yıllarda yüzde 11’lere kadar
düşmesine rağmen, 90’ların sonu yeniden ekonomik açıdan zor olmuştur. 2000 yılında IMF tarafından oluşturulan
ekonomik istikrar planının ilk yılında, işsizlik yüzde 9’lara
çekilerek, son yirmi yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bir
yıl sonra, programın sona ermesiyle birlikte, Türkiye en şiddetli ekonomik krizlerinden birini yaşamış ve işsizlik oranı,
2003 yılında rekor seviyeye yani yüzde 14,5’lere ulaşmıştır.
Ancak, daha sonraki yıllarda tarım dışı sektörlerde önemli iş
imkânları yaratılmasına rağmen, tarım dışı işgücündeki hızlı
artış aynı ölçüde işsizlik oranının azalmasını sağlayamamıştır. Küresel ekonomik krizin etkileri, Türk işgücü piyasasında da hissedilmiş: tarım dışı işsizlik, 2008 yılında yüzde
12,6’ ya, 2009 yılında yüzde 14’e yükselmiş ve 2012 yılında
yüzde 11,5’de sabitlenmiştir. 2009’da yaşanan ekonomik
durgunluğun işgücü piyasasında paradoksal bir etkisi vardır.
İstihdam, özellikle sanayi sektöründe, azalmaya başlarken,

2006 ve 2011 yılları için yaş ve cinsiyete göre işsizlik oranı (yüzde)
Erkek

Kadın

< 25 yaş

25-74 yaş

2006

2011

2006

2011

Polonya

13

9

14,9

10,5

Türkiye

8,6

8,3

9,1

10,1

Kaynak: Eurostat, 2011.

işgücü arzı özellikle kadın iş gücünde artmaya başlamıştır.
Coğrafi açıdan bakıldığında, bugün işsizlikten en fazla etkilenen bölge Türkiye’nin doğusudur. 2009 yılında, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde işsizlik yüzde 17,4 iken, Karadeniz’de bu
oran yüzde 6’dır.
HER İKİ ÜLKEDE İŞSİZLİKTEN EN FAZLA
ETKİLENEN GRUPLAR: KADINLAR VE GENÇLER
Eurostat verilerine göre, kadınların işsizlik oranı, diğer
AB ülkelerinde olduğu gibi, her iki ülkede de erkeklere göre
daha yüksektir. Hangi ülke olursa olsun, unutmamak gerekir
ki, kadınlar aile ve iş sorumlulukları arasında bir seçim yapmak zorundadırlar ve bu ikisini de bir arada yürütmek çok
kolay değildir.
Polonya’da, güçlü ekonomik büyümeye rağmen, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 (erkeklerde yüzde 9) ile Avrupa’da
en yüksek oranlardan bir tanesidir. AB ortalaması ise yüzde
9’dur. Buna rağmen, son yıllarda kadınlar arasında işsizlik
oranında bir düşüş izlenmektedir. Polonya’da olduğu gibi,
işgücü piyasasının zorlukları Türkiye’de de özellikle kadınları
etkilemektedir. Bundan dolayı kadınlar iş piyasasında kullanılmayan önemli bir potansiyeli oluşturmaktadırlar. Zira
toplumun kültürel yapısı ve kadınlara atanan geleneksel
rol, onların işgücü piyasasına erişimlerini sınırlamaktadır. İşi
bırakma eğilimlerinin yüksek olması şirketlerin kadınların
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eğitimine yatırım yapmalarını çok fazla teşvik etmemektedir.
Bu iki ülke için de en büyük sorun aslında işsiz gençlerin sayısıdır. 2011 yılında, Polonya’da kayıtlı işsizlerin yüzde 25,8’ini,
25 yaş altı oluşturmaktadır. (yüzde 8’i 25 ve 75 yaş arası).
Gençlerin çoğu destek programlarına katılmakta ve çoğu staj
ya da devlet tarafından sunulan eğitimlere katılmaktadırlar.
Bundan dolayı büyük ölçüde işsizlik istatistiklerine dâhil edilmemektedirler.
Özellikle yeni meslek sınıflarının azlığı hatta olmaması
(özellikle hizmet sektöründe), özellikle kasaba ve köylerdeki
Polonyalı gençleri zor durumda bırakmaktadır. Kırsal alanlardaki bu genç işsizlerin oranı yüksek; ama aynı zamanda
bu gençlerin iş piyasasına katılım oranı da düşüktür. Bu iki
faktörün bir araya gelmesi, bize Polonya’daki eğitimli genç
işsizlerin neden OECD ülkeleri arasında yüksek bir orana sahip
olduğunu açıklamaktadır.
Türkiye’de ise, 15-24 yaş grubu arasında işsizlik oranı,
2011 verilerine göre, yaklaşık yüzde 17’dir (Polonya’da yüzde
13,8). Bu yaş grubunda artan işsizlik oranı endişe vermektedir. Son yıllardaki düşüşe rağmen, genç nüfusta işsizlik oranı
OECD ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Türkiye’deki bu

19 65

İstihdamın Sektörel Dağılımı (yüzde)
POLONYA

TÜRKİYE

2005

2012

2005

2013

Tarım

16,5

16,7

29,4

23,6

Sanayi

22

20

45,5

26,4

Hizmetler

61,5

63,3

29,4

50

Kaynak: Eurostat, 2011.

genç nüfusun işsizlik nedenini sadece ekonomik nedenlerle
açıklamak yeterli değildir. Her şeyden önce yapısal bir sorundur. Her yıl yüzlerce genç, işgücü piyasasına katılmakta ancak, ülke bu gençlere yeterince iş fırsatları yaratamamaktadır.
Büyüme ile artan sayıları, sunulan iş olanaklarıyla azaltılamamaktadır. Uzun vadede genç işsizlik oranının düşürülebilmesi yüksek eğitim düzeyinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Polonyalı ve Türk gençler ne kadar eğitimli olurlarsa
o kadar tarım dışı sektörlerde iş bulma imkânları artacaktır.
Önemli olan arzı memnun edebilecek bir eğitim sistemini
oluşturabilmektir.
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İSTİHDAMIN SEKTÖREL DA ILIMI
Diğer AB üye ülkeleri ile karşılaştırıldığında, her iki ülke
için de tarımsal istihdamın önemi açıktır. 2009 yılında tarım
istihdamı Almanya’da yüzde 2,3, Fransa’da yüzde 2,6, İtalya’da yüzde 3,8 iken Polonya’da yüzde 17 ve Türkiye’de yüzde
25’dir.
Ekonomik kalkınma bir bakıma tarımsal istihdamın
sanayi ve hizmet sektörlerine transferinin makul bir şekilde
akışını sağlamaktır. Bununla birlikte, sanayi ve hizmet sektöründeki faaliyetlerin gelişmesi bu fazla istihdamın karşılanabilmesi için yeterli olmalıdır. Türkiye’de, Polonya’da olduğu
gibi, tarımın modernizasyon sürecinin hedefi, AB tüketici ve
uyum kriterlerini karşılamak ve rekabet edebilen bir sektör
oluşturmaktır. Bu süreçte hem küresel ekonomik konjonktür
hem de sanayi ve hizmet sektörlerinde iş imkanlarının yaratılması çok önemlidir. Aynı zamanda kırsal alanlarda tarım
dışı iş imkânlarının yaratılması, kullanılmayan iş gücünün
azaltılması açısından gereklidir.
Polonya’da ekonomik geçiş döneminde (1990’dan sonra), sanayi ve tarım sektörlerinin GSYİH içindeki payı azalmış
aynı oranda hizmet sektöründe artmıştır. Aynı şekilde, sanayi
ve tarım sektörlerinde istihdam oranı azalırken, hizmet sektöründe artış göstermiştir. Her ne kadar, geçiş döneminin ilk
yıllarında hizmet sektörü çok yavaş ilerlese bile, komünizmin
çöküşünden sonra, Polonya ekonomisinin ilk sırasına yerleşmiştir. Sanayi ve tarım sektörlerindeki bu azalışın en önemli
nedenlerinden biri de, ülkede gerçekleştirilen kooperatif
çiftliklerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun yanında nüfusun
yaşlanması ve uygulamaya geçilen emeklilik ve emeklilik öncesi politikalardır. Özellikle 1989-2000 yılları arasındaki tarım
sektöründeki 860 bin işgücünün ortadan kaldırılması büyük
oranla devlet çiftliklerinin ortadan kaldırılmasıyla doğrudan
bağlantılıdır.
Özellikle AB’ye katılımından sonra tarım istihdamının
azalma eğilimini gözlemlesek bile Polonya, hala AB üye ülkeleri arasında bu sektörde en fazla iş gücüne sahip bir ülkedir.
Hizmet sektörü gibi tarım dışı sektörlerin ekonomiye katkıları
son yıllarda artsa bile bu fazla iş gücünün diğer sektörlerde
kullanıldığını söyleyemeyiz. Tarımın GSYİH içinde payını (yüzde 3,5) tarım istihdamındaki yüzde 16 ile karşılaştırdığımızda
kırsal nüfusun verimlilik, rekabet gibi önemli sorunlarla karşı
karşıya kaldığını görüyoruz, aynı Türkiye’de olduğu gibi.
Türkiye’de Polonya’da olduğu gibi, tarım sektörü 2’nci
Dünya Savaşı’na kadar büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli
çiftlikler tarafından yönetilmiştir. Yüzde 85’lere varan tarım
istihdamı 1950 yıllarından itibaren mekanizasyonla birlikte
düşmeye başlamıştır. Ancak, tarım işçilerinin sayısı 1990’ların ortalarına kadar artmaya devam etmiştir. Bunun da en
önemli nedeni, yoğun bir iş gücü gerektiren, tütün, çay gibi
geleneksel tarım ürünlerine sağlanan yardımların artmasıyla
kullanılan arazi sayılarının çoğalmasıdır. Tarımsal istihdam
1996 senesinde 9 milyon iş gücüyle en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Ancak o seneden itibaren tarımsal istihdam her
geçen gün azalmış, özellikle 2001’deki ekonomik krizden
dolayı uygulanan mali disiplin ve yardımların hızla azaltıl-

ması bu düşüşün en önemli faktörleridir. Tarım dışı sektörler
arasında yine hizmet sektörü en fazla artışı görmüştür (yüzde
50). Ancak yine, tarım sektörünü oluşturan yüzde 25’lik iş
gücünü yaklaşık yüzde 5’lik AB tarım istihdamıyla karşılaştırdığımızda bu oranın yüksek kaldığını görüyoruz.
Her iki ülkede de tarımsal nüfusun aktif nüfus içerisinde önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Bu da tarım sektörü üzerinde bir baskı oluşturmakta ve sektörün verimliliğini
etkileyerek sektörün gelişmesine engel teşkil etmektedir.
Aynı zamanda, tarımsal yapının gelişmesine ve teknolojik
ilerlemelerin yavaşlamasına neden olup tarım gelirlerini
kısmakta sonuç olarak rekabet potansiyelini azaltmaktadır.
Bu durumda işsizlik oranlarının zaten yüksek olduğu bu iki
ülkede tarım sektöründeki fazla iş gücünün diğer sektörler
tarafından absorbe edilmesi önem kazanacaktır. Her ne kadar
her iki ülkenin de kendi ekonomik ve iş piyasası dinamikleri
olsa bile, son yıllardaki büyüme hızlarına rağmen tarım dışı
sektörlerde yaratılan yeni iş imkânları bu fazla iş gücüne cevap verememektedir. Buna bir de özellikle Türkiye’de devam
eden göç (kırsal kesimden kentlere) faktörünü de eklersek,
her geçen gün kentsel alanlarda artan işsizlikle birlikte yeterli
istihdam yaratmak daha da güçlenmektedir. Unutmamak
gerekir ki, kırsal nüfusun tarım dışı sektörlerde iş bulamama
nedenlerinden bir tanesi de yeterli eğitim seviyesine sahip
olamamalarıdır. Bu da maalesef yeni iş alanları yaratılsa bile
bu nüfusun durumunu değiştirmeyecektir.
BİR SONRAKİ BÖLÜMDE
Peki, tarım sektöründeki bu fazla işgücü Türkiye’nin AB’ye
üyeliği sürecinde nasıl etkilenecektir? Bu özellikle küçük çiftliklerin ortadan kalkması demek midir yoksa tarım sektörü bu
açıdan sosyal bir krizi önleyici rol mü üstlenmektedir? Polonya
bu sorunu çözebilmiştir ve çözümleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını bir sonraki sayımızda inceleyeceğiz.
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Kasım 2013 tarihinde kabul edilmesinin
ardından, tüketiciyi yakından ilgilendiren
“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Mayıs
ayında yürürlüğe girdi. AB’nin İç Pazar önceliği
de oldukça güncel. Dolayısıyla tüketicinin
her türlü korunması ve buna bağlı olarak
güven ortamının oluşturulması AB’nin yeni
Tüketici Programı’nın temel çalışma alanlarını
oluşturmakta. Peki Türkiye’de tüketicinin
korunmasına yönelik yasal çerçeve ne zaman
oluşturuldu? Kanun üzerindeki eleştiriler
hangi noktada toplanıyor? Bankaların tüketici
üzerindeki etkisi nedir? Tüm bunların cevabını,
farklı boyutlarda Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Derneği Genel Başkanı
Doç Dr. Uğur Özgöker’in yorumlarından
aldık. Özgöker’e göre, tüketicinin her
türlü güvenliğinin korunmasının yanında,
unutulmaması gereken bir diğer öncelik de
piyasadaki “rekabetin korunması”.
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Uğur ÖZGÖKER, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği
Genel Başkanı ve İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

“TÜKETİCİ ÜZERİNDEN, REKABETİ BOZARAK
MİLYAR DOLARLAR KAZANILIYOR”
Türk mevzuatında tüketicinin korunmasına yönelik yasal çerçeve ne zaman oluşturuldu?
Tüketici Kanunu aslında tamamen
AB uyum sürecinde çıkarıldı. 1982 Anayasası;
hem devleti tüketiciyi korumakla yükümlü kılan (Madde 172) hem de devlet, para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalarında “rekabeti bozucu kartelleşme ve tekelleşmeyi
önleyici” hükümleri içerir (Madde 167).
Ancak o dönemde Türkiye’nin bu Anayasa
hükümlerini uygulayacak kanunları yoktu. Büyük kartel ve tekeller, büyük holding
grupları, tröstler, sermaye grupları ve bankalar aslında Avrupa’da kontrol altında. Türkiye’de
ise bu yapılar zamanında hükümetlere karşı büyük
baskı yaratırken, Rekabet ve Tüketici Kanunlarının çıkarılmasına mani oldular. Tüketiciler yıllarca korumasız kaldı.
Türkiye’de ilk adım, 1982 yılında Ticaret Bakanlığı, rekabeti ve tüketiciyi koruyacak kanun tasarısının, yasama organı
olan Danışma Meclisi’ne sevk edilmesiyle başladı. Tasarı, rahmetli babam Yük. Müh. E. Alb. Nuri Özgöker’in başkanlığındaki İktisadi İşler Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a
gönderilmesine rağmen, Türkiye’deki sözünü ettiğim büyük
kartel ve tröstlerin Ticaret Bakanlığı’na baskı yapmasıyla
Meclis’ten geri çekildi. O arada iki üç tane hükümet değişti;
askeri hükümet gitti; ANAP ve DYP-SHP koalisyonu geldi. Serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesine rağmen, bundan
sonra ne rahmetli Turgut Özal, Süleyman Demirel ne de Tansu Çiller çıkarabildi Kanun’u. Gümrük Birliği (GB) dönemine
geçilince de, AB, Çiller’in eline bir reçete sundu. “AB-Türkiye
ilişkilerinde, hazırlık dönemi ve geçiş dönemi bitti; şimdi son
döneme geçiyoruz. Son dönemin şartlarını, usullerini ve sürelerini belirleyen GB Anlaşması’nı yakında yapacağız. Ancak Türkiye’nin iktisadi prensipler paralelinde yapması gerekenler var”
denildi. Diğer taraftan, rekabeti koruyucu kanunlarla beraber
tüketiciyi koruyucu kanunların çıkartılması istendi. Gümrük
Kanunu’nun da AB’nin ortak gümrük tarifesi ve Ortak Ticaret
Politikası’nı içerecek şekilde değiştirilmesi talebi iletildi. Çiller
dönemi, bu reçeteyi birebir uyguladı. GB kapsamında 1994
yılında 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ile 1995 yılında 4077
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, AB’nin baskısıyla nihayet çıkartılabildi. Gümrük Kanunu yetişmedi ancak
gümrük düzenlemeleri bir genelgeyle AB’ye sunuldu.

Zaman içinde, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Rekabetin Korunması Kanunu’nda aksaklıklar ortaya çıktı. Zaten
rekabeti ilgilendiren kanunda eksiklikler önceden belirgindi.
Örneğin devlet yardımları, halk arasında bilinen ifadeyle “teşvikleri” düzenleyen kurallar bu kanunda yoktu. Hâlbuki mal
ve hizmet piyasasında, rekabeti bozucu en büyük unsurlardan biri devlet teşvikleridir. AB’de ise teşvikler var. Türkiye’de
çözülemeyen bu soruna yönelik, taslak halindeki Rekabet
Kanunu ise halen Meclis’te bekliyor.
Son Kanun üzerinden eleştirileriniz ve savunmanız nedir?
Savunduğumuz şey şu: Türkiye’de en ağır tüketici ihlallerinin yaşandığı ve en çok tüketici şikâyetlerinin alındığı
sektörler GSM ve bankalardır. Başlıca GSM şirketleri birbirleriyle anlaşıp, tarifeleri ayarlıyorlar; fiyatları yükseltiyorlar. Kanun’da bankaların tüketiciyi istismar etmeleri engellenemiyor. Hesap kapatma-açmaya ücret alıyorlar, hesap işletimine
ayrı ücret alıyorlar, havalelere ücret alıyorlar. Hatta bizim tüketici derneklerinin bir sloganı var, “Bankaları Allah’a havale
etmeyelim, ondan da havale ücreti alacaklar.” diye. Kanunlarla
bu maalesef engellenemiyor. Ne yapılmalı? AB’nin bankacılık
piyasasının Türkiye’ye tam entegrasyonu sağlanmalı.
Biz tüketici dernekleri olarak sürekli Rekabet Kurumu’na,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) Sermaye Piyasası Kurumu’na (SPK) şikâyetlerde bulunuyoruz.
Tüketiciyi istismar ederek ve rekabeti bozarak milyar dolarlar
harcanıyor. Cezalar ödeniyor ancak yine ihlale devam ediliyor.
Bu konuda, istediklerimizin yarısını bile içermeyen basit sayıda kanun değişikliği yapıldı. Kısmen kredi kartlarında iyileşme var. Ancak isteklerimizi tam olarak karşılamıyor.
Tüketici lehine bir takım gelişmeler oluyor. Bankacılığa yönelik yeni kanun gibi. Tüm bunlarla ilgili bir kitabımız
Haziran ayında çıktı. Kanun’un eksikliklerine, taleplerimizin
karşılanmadığına ve nelerin yapılması gerektiğine dair önerilerin yer aldığı bir kitap. Kitapta Meclis’te bekleyen Rekabet
Kanunu’nun taslak metni üzerindeki yorumlarımıza da yer
veriyoruz.
Bankacılıkta rekabetin önemini biraz açabilir misiniz?
Bankacılık sektörü çok önemli. Türkiye’de yeterli sermaye
birikimi yok. Yeterli sermaye birikimi olmadığı için, elinde
sermayeleri olan bankalar mevduatlara düşük faiz uygulayarak sadece tüketiciyi değil; üreticiyi KOBİ’leri ve girişimciyi
fevkalade istismar ediyorlar. İşte bunu önlemenin yolu “rekabeti sağlamak”. Başka bir örnek: Hesap işletim ücretleri.
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Bu bankalar için önemli bir kaynak haline geldi. Gerçek bir
rekabet ortamı sağlanırsa, Türkiye’de herkes uygun yönetim
şeklini işleten bankalara yönlenecek. Bir de yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi gerek.
Derneğiniz, tüketiciyi ve rekabeti koruyucu önlemleri bir
arada tutuyor. Türkiye’deki bu iki unsur birlikte işleyebiliyor mu?
Bir kere, BDDK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu eski
Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu gibi mevcut
kanunu uygulamakla yani genel kanunu uygulamakla görevli
olan regülatör kurumlardır (bağımsız idari otoritelerdir). Devlet ise mal ve sermaye piyasalarında tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleyici önlemleri almakla yükümlüdür. Anayasanın
temel hükmü budur. İkincisi, genel kanuna göre yönetmelikler yapılmaktadır. Örneğin SPK olsun BDDK olsun Enerji Piyasası Denetleme Kurumu da olsun özellikle Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu da olsun, Anayasa hükmüne göre 2547
Doç. Dr. Uğur Özgöker kimdir?
1963 yılında Paris’te doğdu. Liseyi İstanbul Fenerbahçe Lisesinde bitirdi. 2 sene
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nü 1987’de derece ile
bitirdi. 1988’de Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Yapısı alanında
yüksek lisansını, 1994’te Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını
tamamladı. 2012’de Siyasal Hayat
ve Kurumlar temel alanında Üniversite Doçenti oldu.
1988’de İ.Ü. Araştırma Görevlisi, 1993’te İ.Ü. Öğretim Görevlisi, 1998’de
İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. ve 2003 yılında
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 20102011 döneminde Girne Amerikan Üniversitesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu
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Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve
Siyaset Bilimi-Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
olarak görev yaptı. Hâlen ADA Havayolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul AREL Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Erasmus Koordinatörü, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu
Üyesi ve Fakülte Yönetim Kurulu
Üyesi, İletişim Fakültesi Fakülte
Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ayrıca Türk-Kıbrıs Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanlığı ile beraber
AB-Türkiye ilişkilerinde ve gençlik
programlarında faaliyet gösteren pek çok
vakfın yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Uzmanlık Alanları: AB, Rekabet Hukuku
ve Politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,
Dış Ticaret ve Gümrük Birliği, Küreselleşme,
Özelleştirme.

Sayılı 6 Mart 1995 tarihli Rekabet Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Bunu bir anekdotla bağlayayım: Bizim dışımızdaki tüketici dernekleri Türkiye’de 8-9 taneyi geçmez. Ve hepsinden
farkımız hem tüketiciyi hem rekabeti birlikte korumayı hedefleyen tercihleri öne sürmemiz. Bugün Tüketiciler Derneği’nde
(TÜDER) de Denetim Kurulu Başkanı’yım. Rekabet Derneği’nin
İstanbul şubesini kurdum ve onun da Genel Sekreterliği’ni
yaptım. Fakat gördüm ki; tüketici ve rekabetin birlikte korunmadığı bir ortamda, sözünü ettiğim büyük gruplar, kanunların her zaman bir açığını yakalayabiliyor. Ne kadar tüketici
kanunu çıkartırsanız çıkartın, ne kadar uygulama yönetmeliği
çıkartırsanız çıkartın, piyasadaki rekabeti korumazsanız o an
hâkim durumda olan gruplar bir şekilde kazanıyor. Tüketiciyi
istismar ediyor. Hâlbuki rekabetçi bir ortam, fiyatları aşağı çekerek kaliteyi yukarı çıkaracaktır. AB’deki durum aynen budur.
Piyasadaki güvenin azaldığını düşünüyor musunuz? Çünkü
AB’de İç Pazar’a uyumlu bir Türkiye şart.
Tüketici güveni piyasaların işlemesi için çok önemli.
Türkiye’deki güveni bozan rekabetin bozulmasıyla gündeme
gelen büyük istismarlardır. Yine bankacılık sektöründe Avrupa
finans mekanizmalarına tam entegre olunması gerekiyor. Ben
her zaman şunu söylüyorum: Tam üyelik için bu kadar ısrarcı
olunmasına gerek yok. Üyelik olsa da çok geç olacak. Serbest
dolaşım, kişilerin serbest dolaşımı kısa vadede orta vadede
olmayacak. Ama Avrupa bize GB’den sonra, malların serbest
dolaşımından sonra, 1996 yılında “hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımını da başlatalım. Kamuoylarına karşılıklı açalım” demişti. Hizmetler, sermayeler, bankacılık, sigortacılık,
ulaştırma ve lojistik hizmetleri gibi pazar için potansiyeli büyük alanlarda serbest dolaşımın başlaması aslında Türkiye’nin
ihtiyacı olan kıt sermaye kaynaklarının Avrupa’dan gelmesini
sağlayacaktır. Girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler için muazzam bir canlanma olacaktır. Bireysel tüketiciler de bankaların böyle istismarlarına kalmayacaktır.
Bir mevzuatın yapılması tek başına hiçbir şey ifade etmez. Nitekim Tüketici Kanunu var, ama tüketici hala istismar
ediliyor. Uygulamayı yapmayanlara ağır cezalar verilmeli.
Cezalar yaptırıcı olmalı. Çünkü bu bankalar, tüketiciyi istismar
ederken, aslında Türkiye’nin kalkınmasına da büyük sekte vuruyorlar.
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AB’nin hizmetler sektörüyle tam entegrasyonun sağlanmasıyla, Türkiye’de tüketici refahı maksimuma çıkacaktır.
Üretim ve refah artacaktır; tekelleşme önlenecektir. Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalkınması, rekabetin
korunmasıyla sağlanmıştır. Aynı şekilde Federal Almanya’da
taş taş üstünde kalmamıştı. Amerika, Federal Alman Devleti’ni kurarken birinci kurduğu kurum Federal Anayasa Mahkemesi, ikinci ise federal kartel ofisi Rekabet Kurumu’ydu.
Böylece büyük çelik devlerinin manevralarını kısıtlanıp, piyasadaki rekabetçi ortam canlı tutulmuştu. Rekabeti ve serbest
piyasayı koruyarak, tüketici refahını maksimuma çıkararak
fiyatların aşağı çekilmesine ve ardından kalitenin yakalanmasına olanak sağlanmıştı. Almanya bugün dünyanın üçüncü,
Japonya ise ikinci büyük ekonomisidir.
Türkiye İç Pazar’a tam entegre olabilir. Çünkü Türk ekonomisi dinamik bir ekonomi. Adaptasyon gücü yüksek genç
dinamik bir nüfusumuz var. Bu, bizim en büyük zenginliğimizdir. Yani yeni koşullara hemen adapte olabiliyoruz. Komünizmin çöküşünün ardından, bizim gencecik iş adamlarımız
Rusça bilmeden, Rus Cumhuriyetleri’nde takır takır iş yapmaya başladılar. Bu Avrupa’da yok. Avrupa yaşlı bir nüfus;hantal
bir nüfus. Durağan nüfus ise girişimci değil. Avrupa’nın İç
Pazarı’na tam entegre olursak (ki inanıyorum), zaten tüm
piyasaları Türkiye’den başka kimse kapamaz.
AB’nin yeni Tüketici Programı’nın temel amaçlarından biri,
tüketici hareketlerini desteklemek. Türkiye’de tüketicinin sesi
duyuluyor mu?
Tüketici bilinci gittikçe artıyor. Biz aynı zamanda tüketici
hakem heyetlerinde de görev yapıyoruz. Tüketici dernekleri
olarak İstanbul’daki ilçelerde toplanıyoruz. Tüketici derneklerinin üye sayıları da her geçen gün artıyor. Tüketicinin hakkını
daha çok aradığını, daha çok bilinçlendiğini, ne kadar şikâyet
ederse o kadar sonuç alabileceğini görüyoruz. Tüketici de
bunu görüyor. Ancak ciddi sorunlardan biri, bu farkındalığın
Anadolu’nun ücra köşelerinde hala çok düşük olması.
Tüketicinin ekonomiye kazandırılması da AB’nin yeni Tüketici Programı’nın önceliklerinden biri. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Gayet doğru bir teşhis. İlk olarak, demokraside ve ekonomide açıklık olmalıdır. Tüketicinin üzerindeki güven unsuru
işte bu noktada tekrar devreye giriyor. İç piyasa zaten tüketime yönelik ağırlıklı bir piyasa, bunun bir zararı yoktur. İç piyasaların canlanması büyük oranda tüketim eğiliminin arttığını
gösterir. “Her arz, kendi talebini yaratır” sözü 200 senelik bir
iktisat teorisidir. Gerçekten de bir piyasa canlıysa, tüketim
fazlaysa üretim de artabiliyor.
Aslında şöyle düşünülebiliriz: Norveç’in, Japonya’nın ve
Çin’in elinde biriken fonların miktarı oldukça büyük. Çin’de
senede 1,5 trilyon dolar fazla para var. Japonya’da bu 150-200
milyar dolar. Almanya’da 200 milyar dolar dış ticaret fazlası
var. Norveç, yüksek teknolojileri işleten en büyük emeklilik
fonlarını elinde barındıran, yatırılacak milyarlarca dolar parası olan bir ülke. Yani; eğer iç tüketim fazlaysa yatırım için
korkunç miktarda fonlar birikebiliyor. Bu fonlar da Türkiye

gibi ülkelere gitmekte. En çok para kazanılan piyasalardan
biri Türkiye’de. Uluslararası fonları buraya çekmek çok kolay.
Yeter ki tüketici üzerinde güven unsuru korunabilsin. İç tüketimin artması, ekonominin canlanması demektir. Bu durum
yatırımları teşvik eden bir unsurdur.
Tasarruf da önemli, ancak bunun da bir sınırı olması
gerektiğini düşünüyorum. İsraftan kaçınmak daha doğru bir
kavram. Kimse yatırım yapmazsa, ekonomi git gide daralacaktır. Bilinçli harcamak, bilinçli tüketim piyasaları her daim
büyütür. Ekonomi büyür ve refah artar. Yatırımlar ve istihdam
artar. İşsizlik sorunu da çözülür.
“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığının genel durumunu açabilir miyiz?
Tüketicinin korunmasına yönelik olarak ilerlemeler var,
ancak belirttiğim gibi bununla birlikte eksiklikler de mevcut.
Çıkacak kitabımızda hepsine yer veriyoruz. Ancak ben daha
farklı bir noktaya dikkatleri çekmek isterim: Pek çok başlıkta görülen çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz,
başlığın kapanış kriterlerinden biri, 2006 yılının Aralık ayında
AB Bakanlar Konseyi’nin aldığı kararla Kıbrıs sorununa bağlı.
Çok yakından takip ediyorum süreci. Bu sene bir ümidim var.
Süreçte ilerleme bekliyoruz. İki taraf arasında tam bir anlaşma belki bu seneye yetişmez; ancak Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nın doğrudan açılması ve böylelikle doğrudan
ticaretin yapılabilmesi gibi doğrudan ulaşım ve ticaretle ilgili
olan meselelerin çözümünde ilerleme olabileceğini düşünüyorum. KKTC üzerindeki ambargolar da kalkabilir.
2006 yılında dönemin İKV Başkanı Davut Ökütçü ile çalışıyorduk. Türkiye’nin tavrı nedeniyle AB, GB’yi hepten dondurmayı düşünüyordu. O zaman Davut Bey ile uzun süre aktif
çalıştık ve sadece GB ile ilgili başlıkların açılmasını, açılmış
olanların da Türkiye limanlarının kapanmaması gibi geçici bir
çözüm bulunmuştu.
Bu sefer Türkiye limanlarını açarsa, limanlarımız üzerindeki ambargolar kalkarak, KKTC toplumu zenginleşecektir. 8
başlıktan biri olan “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığı
da açılabilecek.
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A Ç I L A N B A LIKL ARDA S ON G E L İ ME L E R

Dr. Zeynep Özkurt, İKV Uzman Yardımcısı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Türkiye-AB müzakere sürecinde 17 Haziran 2008 tarihinde müzakerelere açılan Fikri
Mülkiyet Hukuku, telif hakları ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatı kapsamaktadır.
AB Üye Devletleri arasında bir bütünlük gösteren etkin bir fikri mülkiyet hukukunun
oluşturulması ile Birlik genelinde ticari faaliyetlerin uygulanması, serbest dolaşımın
sağlanması ve rekabetçiliğin artırılması, bir başka deyişle, AB bütünleşmesinin en
önemli unsurlarından biri olan İç Pazar’ın oluşumunun sağlanması ve korunması
amaçlanmaktadır.
Başlık Adı

Fikri Mülkiyet Hukuku

Başlık Numarası

7

Tarama Süreci

Tanıtıcı Tarama: 6-7 Şubat 2006
Ayrıntılı Tarama: 2-3 Mart 2006

Açılış Kriteri

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına
yönelik Eylem Planı’nın sunulması

Kapanış Kriteri

•
•

•

•
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Diyalog mekanizması tesis edilmesi;
Korsan faaliyetlerle ve sahtecilikle mücadele kapsamında
uygulayıcı birimlerin yeterli idari kapasiteye sahip olmasının
sağlanması;
Türkiye’nin, soruşturmalar, kovuşturmalar ve ihlallere ilişkin hukuki eylemler ve Fikri Mülkiyet Hukuku’nun etkin uygulamasına
dair geliştirilmiş performansı hakkında, AB’ye ihraç edilen taklit
ve korsan ürünlerin sayısında büyük ölçüde düşüşü de içeren
tatmin edici bir ilerleme kaydı sunması;
Türkiye’nin, hakların Topluluk düzeyinde tüketilmesi ve ek
koruma sertifikalarının uygulamaya sokulmasıyla ilgili müktesebata uyumunu tamamlaması ve bu hakların katılımla birlikte
uygulanmasının sağlanması.

Başlık Açılma Tarihi

17 Haziran 2008

Başlık Geçici Kapanma Tarihi

-

Başlığın Açıldığı AB Dönem Başkanlığı

Slovenya

29

BAŞLI IN KAPSAMI
Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinde 7’nci başlık olan “Fikri Mülkiyet Hukuku”, fikri ve sınai haklarla ilgili konularla beraber, bu hakların müktesebat içerisinde
hukuki açıdan korunmasıyla ilgili kuralları içermektedir1.
Fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili AB müktesebatının telif haklarına ilişkin bölümü, düşünce ürünlerinin
artırılmasını ve korunmasını; söz konusu ürünlerin ticari
hale getirilmesi durumunda ise ortaya çıkan ticari ve üretimle ilgili bütün hakların korunmasını amaçlamaktadır.
AB’de sınai mülkiyet hakları kapsamında ticari marka,
patent, tasarım, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyaları başlıkları yer almaktadır. Bu başlıklar altında
geliştirilen yasal mevzuat ile firmalar veya kişilerin ürettikleri ürünlerin veya hizmetlerin tescili yoluyla haklarının
koruma altına alınması amaçlanmaktadır.
Fikri mülkiyet hukuku, hem eser sahiplerinin haklarının gözetilmesi bakımından hem de AB bütünleşmesinin
en önemli unsurlarından biri olan İç Pazar’ın oluşumunun
sağlanması, buna bağlı olarak da korunması açısından
büyük önem taşımaktadır. İç Pazar kapsamında, AB
içerisinde serbest dolaşımın sağlanması ve rekabet için
sağlıklı bir ortamın yaratılabilmesi için fikri mülkiyet
kurallarının farklılık veya uyumsuzluk göstermeden uygulanması, özellikle ticari açıdan da büyük bir gereklilik
oluşturmaktadır2.
AB’DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
AB’nin kurulmasıyla birlikte, Üye Devletlerinin tümünün fikri haklarla ilgili ulusal düzenlemelerini koruyan
bir sistem kabul edilmiş, ulusal fikri mülkiyet kanunları
da İç Pazar’ın etkin işleyişi dâhilinde, topluluğun temel
amacı olan malların serbest dolaşımına engel olmamasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Nitekim, Avrupa
Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın 95’inci Maddesi gere-

ğince fikri ve sınai mülkiyet alanını kapsayan mevzuatın
uyumlaştırılması kararlaştırılmıştır.
Bugün itibariyle, AB Üye Devletleri arasında fikri
mülkiyet hukukunun uygulanışı açısından ortaya çıkan
farklılıklar ve uyumsuzluklar serbest dolaşım ve rekabet
için sağlıklı ortamın oluşumunu engellemektedir. Diğer
taraftan, fikri mülkiyet haklarının ihlalleri organize hale
gelmekte ve korsan ürünlerin yayılması kolaylaşmaktadır.
Bu bağlamda, yönergeler ve tüzüklerle oluşturulan fikri
mülkiyet hakları mevzuatının esas amacı İç Pazar içerisinde, yasal sistemlerin yakınlaştırılmasıyla yüksek, eşitlikçi
ve tek tip bir korumanın sağlanması olarak nitelendirilmektedir.
Bu kapsamda AB, 2001 yılında imzaladığı Nice Antlaşması ile Maastricht Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran Roma
Antlaşması’nın fikri mülkiyet haklarına ilişkin maddeleri
dahil olmak üzere birçok maddede değişiklikler yapmıştır.
Ayrıca AB’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuki, cezai ve idari yönden alınan tedbirler geliştirilmektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu tarafından 2003
Ocak ayında onaylanan “Fikri Mülkiyet Hakları Yasası” da
İç Pazar’ın işleyişinin önünde oluşabilecek engelleri önlemeye yöneliktir.
Öte yandan AB, Lizbon Stratejisi kapsamında, büyümeye ve yenilikçiliğe önem vermekte, fikri mülkiyet
hakları alanında büyümeyi ve yenilikçiliği destekleyen bir
takım önceliklere yer vermektedir. Söz konusu öncelikler,
Yeşil Kitap olarak da bilinen, fikri mülkiyet hakları konusunda tartışma oluşturmak için AB yetkililerinin hazırladığı raporlarda detaylı olarak ele alınmaktadır3. Nitekim
AB, Birlik mevzuatındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 2004 yılında Üye Devletlerin fikri mülkiyet
haklarına ilişkin uygulamalarının uyumlaştırılması için bir
yönerge kabul ederek, bir yaptırım yönergesi (EU Enfor-

1

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Resmi İnternet Sayfası,
http://www.ab.gov.tr/index.
php?p=72&l=1, Erişim Tarihi: 2
Mayıs 2014.
2
Arıkan,
Ayşe Saadet (2007) “Avrupa
Topluluğu’nda Fikri-Sınai Hakları
ve Son Gelişmeler”, Ankara
Avrupa Çalışmaları Dergisi, 7/1:
149-173. s.. 151
3

Santa Cruz, Maximiliano (2007)
“Intellectual Property Provisions
in European Union Trade
Agreements”, ICTSD Programme
on IPRs and Sustainable
Development, Issue Paper No.
20, p.5.
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4
World Trade Organization (2004)
“Trade Policy Review of the European
Communities”, Document WT/
TPR/S/136, p.79.
5
European
Commission (2004) “Strategy to
enforce Intellectual Property Rights
in third countries, http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/
tradoc_122636.pdf, Erişim Tarihi: 4
Mayıs 2014
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cement Directive (2004/48)) uygulamaya koymuştur. Söz
konusu yönergenin AB’nin bundan sonraki STA önergelerine de yansıması beklenmektedir.
Bununla birlikte AB, 2000’li yıllarda giderek yaygınlaşan korsancılık ve sahtecilik faaliyetleri ile mücadele
kapsamında, fikri mülkiyet haklarının ihlalini önlemek
için bir takım önlemler almıştır. Bu bağlamda, fikri
mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın uygulanmasını da
kapsayan 2003-2006 dönemine ait bir İç Pazar stratejisi
geliştirmiştir4. Ayrıca AB, üçüncü ülkelerde fikri mülkiyet
haklarına ilişkin yaptırımların denetlenmesini öngören
bir strateji belgesini 2004 yılında yayımlamıştır5. Söz
konusu strateji, fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği
durumlar hakkında üçüncü ülkelerin bilgilendirilmesi ve
yönlendirilmesi, iki taraflı ve çok taraflı diyalogların geliştirilmesi bakımından önemlidir.
BAŞLI A İLİŞKİN TÜRKİYE’NİN
UYUM ÇALIŞMALARI
“Fikri Mülkiyet Hukuku” başlığına ilişkin tanıtıcı tarama toplantısı 6-7 Şubat 2006 tarihlerinde, ayrıntılı tarama toplantısı ise 2-3 Mart 2006 tarihlerinde tamam-
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lanmıştır. Türkiye’nin 2007 yılında AB’nin müzakere
açılış kriteri doğrultusunda talep ettiği fikri mülkiyet
haklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanmasına
yönelik Eylem Planı’nı hazırlamasının ardından, bu
başlık 2008 yılının Haziran ayında, Slovenya’nın AB
Dönem Başkanlığı’nda müzakereye açılmıştır. Müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi içinse 4 teknik
kapanış kriteri getirilmiştir.
Gümrük Birliği’nin 1996 yılında tamamlanması ve
Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde adaylığının ilan
edilmesi sonucu AB müktesebatına uyum çalışmalarına
başlayan ülkemiz, fikri, sınai ve ticari mülkiyet konularını bu çerçeve kapsamında ve Gümrük Birliği ilişkilerini
düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na bağlı
olarak yeniden düzenlemiştir. Türkiye, fikri mülkiyet
haklarının AB mevzuatına uyumlaştırılması kapsamında 1995 ve 2004 yıllarında Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nu güncellemiş; 1995 yılında “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi”ne
taraf olmuş; 2004 yılında ise “İcracı Yorumcu Sanatçılar,
Plak Yapımcıları ve Yayın Kuruluşları Hakkında Roma
Sözleşmesi”ni imzalamıştır.
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Öte yandan, Avrupa Komisyonu, son döneme ait İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin fikri mülkiyet hukukunun
AB müktesebatına uyum düzeyini ileri seviyede olarak
değerlendirmektedir. Söz konusu başlık kapsamında ele
alınan telif hakları ve buna bağlı haklara ilişkin olarak
Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılmış olup; idari kapasitenin artırılması, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitim
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmektedir. Telif hakları kapsamında, korsanla mücadele
için oluşturulan il denetim komisyonları, taklit ve korsan
malların ticaretini önlemekle görevli polis ekipleri çalışmalarına etkin bir biçimde devam etmiş olup, yeni telif
hakları kanunu halen yazım aşamasındadır6.
Sınaî mülkiyet hakları kapsamında olumlu gelişmelerin gözlemlendiği 2013 yılı içerisinde, markaların, endüstriyel tasarımların, patentlerin korunması ile Avrupa
Patent Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin
önemli yönetmelikler kabul edilmiş olup, Türkiye’de
sınaî mülkiyet haklarının tescilini gerçekleştiren tek
kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’nün idari kapasitesi daha da geliştirilmektedir. Bu gelişmelerin yanı
sıra, sınai mülkiyet hakları kanununun kabul edilmesi ve
endüstriyel tasarımların korunması için nitelikli insan
kaynaklarının oluşturulması beklenmektedir7.
Öte yandan, Türkiye, 2013 yılı boyunca Fikri Mülkiyet Hukuku başlığı kapsamında yargılama süreçlerinin
iyileştirilmesini ve yargı kapasitesinin güçlendirilmesini
hedefleyen çalışmalara da devam etmiştir. Bu bağlamda, fikri ve sınai haklar mahkemelerinin sayısı artırılmış olsa da, bu alanda uzmanlaşmış yargı mercilerinin
icralarının daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir.
Gümrüklerde fikri mülkiyet haklarının uygulanması konusunda ise, hak sahiplerinin şikâyetlerini elektronik
ortamda yapmalarını sağlayan bir sistem geliştirilerek,
buna ilişkin bir kılavuz yayımlanmıştır. İthalat kontrol-

leri için risk profillerinin oluşturulmasının yanı sıra, ihlal
vakalarında daha etkin uygulamalar geliştirilmektedir.
Bu gelişmelere rağmen, Türkiye, hâlihazırda 2013 yılı
boyunca fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan
malların AB’ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmiştir.
Eksikliklerimizin giderilmesi için ilk olarak yasal ve
idari düzenlemelerin etkin uygulanmasının sağlanması ve altını çizerek belirtilmelidir ki toplumsal bilincin
yükseltilmesi gerekmektedir. Nitekim AB aynı zamanda
fikri mülkiyet haklarının korunmasının faydaları hakkında toplumu ve iş dünyasını bilgilendirme amaçlı çeşitli
kampanyaların düzenlenmesi ve paydaşlar ile kamu kurumları arasında daha etkin bir işbirliğinin sağlanmasını
tavsiye etmekte; dolayısıyla, bu eksiklerin giderilmesi
konusunda başta yetkili kurumlar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve pek tabi bu alanda hizmet veren firma
ve derneklere önemli görevler düşmektedir.
GENEL DE ERLENDİRME
AB’nin İlerleme Raporlarında yaptığı değerlendirmeler neticesinde Türkiye’nin firki mülkiyet hukuku kapsamında müktesebat uyumunun ileri düzeyde olduğu
ve gelişmeye devam ettiği görülmektedir. Bunun yanı
sıra, halen yavaş işleyen yasal çerçevedeki uygulamaların
hızlandırılması ve idari kapasitenin artırılması gerekliliği
devam etmektedir. Türkiye’nin yapması gereken en temel
şey, uygulamada etkinliği artırmak ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmektir. Yasal ve idari düzenlemelerin
yanı sıra bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi de büyük
önem taşımaktadır. Aynı zamanda toplumsal bilgilendirme kampanyaları ile hem demokrasinin koşullarından
olan katılımın sağlanması hem de bilincin yükseltilmesi
gerekmektedir. Böylece,Türkiye’nin fikri mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuat uyum çalışmalarının uygulama hızı
ve etkinliği de artırılabilecektir8.

6

European Commission (2013),
“Turkey 2013 Progress Report”,
p. 29-30.
7

a.g.e.

8

a.g.e.
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Dr. Zeynep Özkurt, İKV Uzman Yardımcısı

SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
İç Pazar’ın kurucu ilkelerinden biri olan sermayenin serbest dolaşımı, temel olarak
sermaye hareketleri ve ödemeler ile birlikte, ödeme sistemleri ve kara paranın aklanması
ile mücadele alt başlıklarından oluşmaktadır. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu
arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, sermaye hareketlerinin serbest
dolaşımını kapsayacak nitelikte bir ekonomik bütünleşmenin sağlanmasını öngörmekte;
aynı zamanda, Türkiye’nin sermaye hareketlerinin serbest dolaşımı hususunda Topluluk
mevzuatı ile uyumunun çerçevesini oluşturmaktadır.
Başlık Adı

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Başlık Numarası

4

Tarama Süreci

Tanıtıcı Tarama: 25 Kasım 2005
Ayrıntılı Tarama: 22 Aralık 2005

Açılış Kriteri

•

•
Kapanış Kriteri

•

•

•

•

19 65

Sermaye hareketleri ve ödemeler alanındaki müktesebatın
benimsenmesine ilişkin strateji ve eylem planının Komisyon’a
sunulması,
Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin eylem planının
Komisyon’a sunulması.
Strateji ve Eylem Planı’nda belirtildiği gibi sermaye hareketleri
ve ödemeler alanında, AB müktesebatına uyuma ilişkin önemli
gelişme gösterilmesi,
AB üyesi ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz mal
edinimine ilişkin olarak, somut önlemleri ve malların yabancılar
tarafından ediniminin aşamalı olarak AB müktesebatı çerçevesinde serbestleştirilmesine yönelik zaman çizelgesini de içeren
bir Eylem Planı sunulması,
Müsadereyi de içerecek şekilde suç gelirlerinin aklanmasına
ilişkin olarak, AB müktesebatına ve Mali Eylem Görev Gücü
tavsiyelerine uyumda ilerleme kaydedilmesi,
Türkiye’nin, izleme kayıtlarını sunarak, müsadereyi de içerecek
şekilde suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin tüm alanlardaki ilgili
mevzuatı gereği gibi uygulayacak ve yürütecek yeterli idari
kapasiteye sahip olduğunu göstermesi.

Başlık Açılma Tarihi

18 Aralık 2008

Başlık Geçici Kapanma Tarihi

-

Başlığın Açıldığı AB Dönem Başkanlığı

Fransa
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BAŞLI IN KAPSAMI
Avrupa Topluluğu’nun (AT) üzerine inşa edildiği temel prensiplerden birini oluşturan sermayenin serbest
dolaşımı; malların, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile birlikte, Roma Antlaşması’nda ortak pazarı nitelendiren ve Üye Devletler arasında daha yakın bir Birliği
oluşturan dört özgürlük alanından birisidir.
“Sermaye Hareketleri ve Ödemeler”, “Ödeme Sistemleri” ve “Karapara Aklama ile Mücadele” olarak belirlenmiş 3 alt bölümden oluşan sermayenin serbest dolaşımı
başlığı, aynı zamanda havale emirlerinin gerçekleştirilmesi ve sınırlar arası ödemelere dair kuralları da içermektedir. Sermaye hareketleri, gerçek veya tüzel kişilerce,
varlıkların sahipliğinin transferinin yapıldığı sınır ötesi
işlemlerini; ödemeler ise hizmet ve sermayenin hareketi
ile ilgili cari para transferlerini kapsamaktadır.
Sermayenin serbest dolaşımına ilişkin AB mevzuatı
ise, AB genelinde olduğu gibi, Üye Devletler ile üçüncü
ülkeler arasındaki sermaye dolaşımı üzerindeki kısıtlamaların, bazı istisnalar haricinde, kaldırılmasını öngörmektedir. Bu istisnalar genel olarak vergilendirme, ihtiyatlı
denetim, kamu politikası öncelikleri ile Ortak Dışişleri ve
Güvenlik Politikası uyarınca belirlenen yaptırımlar gibi
hususları kapsamaktadır1.
AB’DE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
Kurucu Antlaşma’da yer alan 4 temel serbestiden
biri olan sermayenin serbest dolaşımı, AB hukukunun
en önemli hak kaynaklarından biri olarak değerlendiril-

mektedir. Sermayenin serbest dolaşımına dair AB hukuku, AB’yi kuran antlaşmalarda (AB Antlaşması ve AB’nin
İşleyişine Dair Antlaşma) yer alan hükümler gereğince ve
AB tasarruflarından, Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihat
hukuku arasındaki karşılıklı etkileşim ile oluşmaktadır.
AB’de sermayenin serbest dolaşımı ilk olarak, Roma
Antlaşması’nın 67-73’üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
Bu serbestinin temel hedefi, üyeler arasında sermayenin
serbest dolaşımını, oluşturulacak ortak pazarın düzgün
işleyebilmesi doğrultusunda, bir üye ülkede oturanların
diğer üye ülkelerin finans sistemlerine serbestçe erişebilmelerini sağlamak ve kendilerine ait sermayenin,
milliyet, ikamet yeri veya yatırımın yapıldığı yer açısından herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamasını sağlamaktır.
AB’de sermayenin serbest dolaşımının diğer bir
önemli hukuki temeli ise 1987 yılında imzalanan Tek Avrupa Senedi’ne dayanmaktadır. Nitekim Tek Avrupa Senedi, 1993 yılına kadar İç Pazar’ın yaratılmasını ve Ekonomik
ve Parasal Birliğin kurulmasını öngörmüş; bu kapsamda
da sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini de ön koşul olarak belirlemiştir. Zaman içerisinde gelişen sermayenin serbest dolaşımına ilişkin uygulamalar ise 88/361/
EEC sayılı bir Yönerge ile daha da güçlendirilmiştir. Nitekim söz konusu Yönerge, tüm sermaye hareketlerinin koşulsuz olarak serbestleştirilmesini sağlayacak şekilde topluluk içi sınırların kaldırılmasını hedeflemiştir. Bu sayede
AB genelinde sermaye piyasaları arasında uyumlaştırma
ve bütünleştirmenin ilk adımları atılmıştır2.

1
T.C. AB Bakanlığı, “Fasıl 4)
Sermayenin Serbest Dolaşımı”,
http://www.abgs.gov.tr/index.
php?p=69&l=1. Erişim Tarihi: 11
Mayıs 2014.
2

Türkan Gedikkaya, “Sermayenin
Serbest Dolaşımı”, ETCF EU
Training Programme, 19-20
Haziran 2009.
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3
Türkan Gedikkaya,
“Sermayenin Serbest Dolaşımı”, ETCF
EU Training Programme, 19-20 Haziran
2009.
4
European
Commission (2014) “Commission
Staff Working Document on the free
movement of capital in the EU”, SWD
(2014) 115 final, p.10.
5
Bülent Özcan,
“Avrupa Birliğinde Sermayenin Serbest
Dolaşımı Konusundaki Mevzuat ve
Türkiye’nin Uyumu”, ABGS Ekonomik
ve Mali Konular Dairesi, Uzmanlık Tezi,
Mayıs 2004.
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Bunu takiben 1993 yılında imzalanan Maastricht
Antlaşması ile sermayenin serbest dolaşımına ilişkin hukuki düzenlemeler değişikliğe uğrayarak, AB Üye Devletleri tarafından uygulanması öngörülen ikincil mevzuatın
çıkarılmasına, dolayısıyla Üye Devletlerin hukuk sistemine doğrudan aktarılabilme özelliğine sahip olmuştur.
AB’de sermaye piyasalarının bütünleşmesinde Ekonomik
ve Parasal Birliğin kurulması ve ortak para birimi avroya
geçişin büyük bir rolü olmuştur3.
Son dönemde yaşanan mali krizin de etkisiyle Avrupa Birliği’nin İşleyisi Hakkında Antlaşma’nın 65’inci Maddesi gereğince, Birlik genelindeki sermaye hareketlerine,
sermaye piyasalarının kontrolüne ilişkin bazı önlemler
almak durumunda kalınmıştır. Yine bu çerçevede AB, finansal istikrarın sağlanması amacıyla bankaların sermaye yedeklerini düzenleyen, yönerge ve düzenlemelerden
oluşan CRD IV paketini 2013 yılında kabul etmiş, böylece
sermayenin serbest dolaşımına ilişkin mevzuatını güncellemiştir4.
BAŞLI A İLİŞKİN TÜRKİYE’NİN
UYUM ÇALIŞMALARI
1963 yılında Türkiye ile AET arasında imzalanan
Ankara Anlaşması ile sermaye hareketlerinin serbest

19 65

dolaşımının sağlandığı bir ekonomik entegrasyonun
oluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye’nin
sermayenin serbest dolaşımına ilişkin AB mevzuatı ile
olan uyum çerçevesi söz konusu Anlaşma ile belirlenmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimine bağlı olarak 1999
yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin
adaylığının ilan edilmesini takiben, sermayenin serbest
dolaşımı konusu ve buna bağlı olarak uyum gereksinimi
tekrar gündeme gelmiştir. Bu bağlamda, Birlik mevzuatının önemli bir parçası olan sermayenin serbest dolaşımı,
Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken başlıca alanlardan birini
oluşturmaktadır5.
Türkiye-AB üyelik müzakerelerinde 4’üncü başlık altında yer alan sermayenin serbest dolaşımı alanında tanıtıcı tarama toplantısı 25 Kasım 2005, ayrıntılı tarama toplantısı ise 22 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. AB,
ayrıntılı tarama toplantısını takiben başlığın açılması için
iki, kapanması içinse dört kriter belirlemiştir (Bkz. Tablo).
Türkiye’nin başlığın açılış kriterlerini karşılamasını
takiben, 19 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen 6’ncı
Hükümetlerarası Konferans ile sermayenin serbest dolaşımına ilişkin müktesebat başlığının müzakerelere
açılmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin
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AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında 20072013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal
düzenlemeler ile tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vb.
ikincil düzenlemelere yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür6.
Türkiye, AB müktesebatına uyum kapsamında, yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin hususlarda değişiklik içeren Tapu Kanunu’nu 2012 yılında kabul ederek
sermayenin serbest dolaşımı konusunda, AB Üye Devletlerinden yatırım yapmak isteyen yabancıların önünü açarak, bu alanda önemli bir serbestleşme sağlamıştır7. Ancak, 2012 yılında Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyenler
için geçerli olan mütekabiliyet (karşılıklılık) şartını kaldıran değişiklik olumlu karşılansa da, bazı özel kısıtlamalar
Yunanistan, Bulgaristan ve GKRY vatandaşları için geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda, söz konusu yasal
çerçevenin AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 63’üncü
Maddesi ile henüz uyumlu olmadığı görülmektedir8.
Bunun yanı sıra, 2011 yılında başlatılan, yabancıların taşınmaz edinimlerinin izlenmesine ilişkin esasların
tespit edildiği ve karşılıklı analizin yapıldığı bir değerlendirme projesi tamamlanarak, Türkiye’nin, rekabet hukuku
ve AB’ye tam üyelik açısından oluşturması öngörülen
ulusal strateji modelinin ana hatlarının belirlenmesi ve
Türkiye’de taşınmaz edinimine ilişkin Eylem Planı’nın hazırlanması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür9. 2013
yılında ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini
ve elektronik para uygulamalarını düzenleyen bir kanun
çıkaran Türkiye, ödemeler sistemi bileşeni kapsamında
mevcut yasal çerçevenin AB müktesebatı ile uyumlu hale
getirilmesi için gerekli çalışmalarını yürütmektedir10.

Başlığın üçüncü bileşeni olan karaparanın aklanması
ile mücadele alanında da ilerleme kaydeden Türkiye, Mali
Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aracılığıyla bu alandaki
çalışmalara devam etmekte olup, IPA 2012 programlamasına dâhil olan “Karaparanın Aklanması ve Terörizmin
Finansmanıyla Mücadelede Verimlilik” konulu bir proje
yürütmüştür. Bunun yanı sıra, bilgi değişimi konusunda
denetim elemanları, hâkimler, savcılar ve yükümlü gruplarına eğitim vermeyi sürdürmüştür. MASAK, karaparanın
aklanması ile mücadele kapsamında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’u 2013 yılının Şubat
ayında, buna ilişkin uygulama yönetmeliğini ise Mayıs
ayında yürürlüğe koyarak, bu alanda ilerleme kaydetmiştir. Söz konusu Kanun’un kabulü Türkiye’nin karapara
aklamayla mücadelede uluslararası standartları karşılaması bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, yine bu kapsamda, Rusya Federasyonu,
Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Tunus,
Türkmenistan, Danimarka, Suudi Arabistan ve Fas mali
istihbarat birimleri ile bilgi paylaşımına yönelik mutabakat muhtıraları imzalayarak, sermayenin serbest dolaşımı
kapsamında önemli bir düzenleme gerçekleştirmiştir11.
GENEL DE ERLENDİRME
Genel olarak, sermayenin serbest dolaşımı başlığına ilişkin olarak bazı ilerlemeler kaydeden Türkiye’nin önümüzdeki
dönemde yabancıların gayrimenkul edinimini aşamalı olarak
serbestleştirmek için müktesebatla uyumlu bir eylem planını
kabul etmesi ve uygulaması; ödemeler sistemine ilişkin olarak ise, mevcut uygulama yönetmeliklerinin 2014 yılı içerisinde yürürlüğe koyulması beklenmektedir.
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Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2014.
7
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Bakanlığı, “Türkiye tarafından
hazırlanan 2012 Yılı İlerleme
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ve Kaydedilen İlerlemeler,
Fasıl 4: Sermayenin Serbest
Dolaşımı”, 31.12.2012, s.76,
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TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ AVRUPA
YOLCULU U: VİZE, GERİ KABUL VE SONRASI
Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan fazla süren
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, 25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama
ile onaylandı. Yasadışı yollarla Türkiye üzerinden AB üye ülke topraklarına giren mültecilerin, en
az 3 yıl sonra Türkiye’ye iadesini öngören Anlaşma ile birlikte Türkiye, Aralık 2013 tarihinde AB ile
başlatılan Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği diyaloğunda da önemli bir adım atmış oldu.
Durgun seyreden Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin aksine, geri kabul ve bağlantılı olarak Türk
vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulaması alanında yaşanan bu gelişme kamuoyunda varolan
tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Kamuoyu tarafından korku ve endişe ile beklenen Geri
Kabul Anlaşması’nın onayının ardından, tartışmalar yeniden hareketlendi.
Biz de bu ayki sayımızıda Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa yolculuğunun bu en önemli adımını
mercek altına almak istedik. Konunun uzmanlarından, vize ve geri kabulün farklı boyutlarını ele
alan görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz,
sizler için AB’nin müzakere ettiği ve imzaladığı geri kabul anlaşmalarının 5N 1K’sını yazdı. Meclis’te
onaylanan Geri Kabul Anlaşması ne ifade ediyor? Geri kabul kapsamında kimler Türkiye’ye iade
edilecek ve bu nasıl bir takvime oturtuluyor? Geri kabulün maliyetini kim karşılayacak ve süreç nasıl
işleyecek?
European Stability Initiative Yönetim Kurulu Başkanı Gerald Knaus ile Kıdemli Araştırmacısı Alexandra
Stiglmayer ise, Türkiye’nin geri kabul anlaşmasından korkmaması için 8 nedeni sizler için yazdı.
Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte on binlerce göçmenin Türkiye’ye iade
edileceği endişesinden hareket eden Knaus ve Stiglmayer, söz konusu anlaşma dikkatli bir şekilde
incelendiğinde ve diğer ülkelerin deneyimleri göz önüne alındığında, bu endişelerin yersiz olduğuna
dikkat çekiyor.
Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa yolculuğuna ayırdığımız bu bölümün son yazarı ise Uluslararası
Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener’e ait. UND İcra Kurulu Başkanı Şener yazısında,
1947 yılında GATT Anlaşması kapsamında dünya ticaret sistemine giren, tarife dışı kısıtlamaların
kaldırılması idealinin gerçekleştirilmesine doğru, ikinci önemli adımı oluşturan Kasım 2013 Bali
Kararı çerçevesinde, 159 DTÖ üye ülkesinin transit serbestisi sağlayarak dünya ticaretini güvence
altına almayı net biçimde taahhüt ettiğini ifade ediyor. Gelinen noktada ise, özellikle taşımacılık
sektöründe Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir değişime gerek olduğunu vurgulanıyor.
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Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü

TÜRKİYE-AB GERİ KABUL
ANLAŞMASI’NIN 5N 1K’SI

T

ürkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde
imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan fazla süren
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, 25 Haziran
2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama
ile onaylandı. Yasadışı yollarla Türkiye üzerinden AB üye
ülke topraklarına giren mültecilerin, en az 3 yıl sonra
Türkiye’ye iadesini öngören Anlaşma ile birlikte Türkiye,
Aralık 2013 tarihinde AB ile başlatılan Türk vatandaşlarına
yönelik vize serbestliği diyaloğunda da önemli bir adım
atmış oldu.
TBMM tarafından onaylanan Türkiye-AB Geri Kabul
Anlaşması’na ilişkin kamuoyunda var olan endişe ve korkular ise, çoğu zaman tartışmanın çok farklı boyutlarda
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seyretmesine neden oldu. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği diyaloğunun önemli bir bileşeni olan Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanıp, onaylanması
kamuoyunda “geri kabule karşılık vize serbestliği” şeklinde
yorumlandı. Aslında AB, 2000’li yılların başından bu yana
başta Batı Balkan ülkeleri olmak üzere, adalet, içişleri ve
güvenlik alanlarında komşu coğrafyalarda yürüttüğü müzakere sürecinin bir benzerini de, aday ülke Türkiye için
yürütüyor. Aralık 2013 tarihinde resmiyet kazanan Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği yol haritasının içeriği,
bunun en önemli kanıtı. Çünkü yol haritasında yer verilen
kriterlerin birçoğu, Türkiye’nin AB ile işleyen bir geri kabul
mekanizmasının kurulmasını öngörüyor.
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RAKAMLARLA TÜRK VATANDAŞLARININ
VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞU
Henley & the Partners’ın 2013 yılı Vize Kısıtlamaları Endeksine
göre, 94 ülkenin vizesiz seyahat fırsatı tanıdığı Türk pasaportu
ile Türkiye, listenin 42’inci sırasında yer alıyor.
T.C. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türk pasaportuna sahip
kişiler, dünyada 62 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Vizesiz seyahat kapsamında Türk vatandaşlarının:
- AB üyesi hiçbir ülkeye;
- G-8 üyesi 2 ülkeye (Rusya ve Japonya);
- G-20 üyesi 6 ülkeye (Arjantin, Brezilya, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore ve Rusya) vizesiz giriş
hakkı bulunuyor.
Eylül 1987 tarihli Demirel Kararı’ndan, Ekim 2013 tarihli Demirkan Kararı’na kadar olan 26 yıllık süreçte ABAD, Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerindeki yerleşim ve dolaşım haklarına
ilişkin 50’nin üzerinde davayı karara bağladı.
Türk vatandaşları sadece 2009-2012 yılları arasında, C tipi
Schengen vizesine 140 milyon avro ödedi.
2012 yılında AB üye ülkelerine girişte Schengen vizesi alma
mecburiyeti olan ülkeler sıralamasında Türkiye, 5’inci sırada
yer alıyor.

Hiç şüphesiz Geri Kabul Anlaşması’nın bu denli tartışılmasının sebebi, süreç sonunda Türk vatandaşları için vizesiz
Avrupa yolcuğuna noktayı koyacak adımın, başka bir deyişle
Türk vatandaşlarının vizesiz şekilde Schengen üyesi AB üye
ülkelerine girme fırsatı tanıyacak düzenlemenin, onaylanan
Geri Kabul Anlaşması’nın doğru ve etkin işleyişine bağlı bulunması. Olumlu olan, 1980’li yıllardan bu yana, Schengen
üyesi AB üye ülkelerine ticari, turistik, eğitim-öğretim veya
ailevi sebeplerle seyahat etmek isteyen tüm Türk vatandaşları için, bir kâbus haline gelen vize uygulamasının, kriterleri net bir şekilde belirlenmiş bir yol haritası kapsamında
ele alınıyor olması. Ancak AB içerisinde yer alan “en yüksek
mahkeme” konumundaki ABAD’ın da, Türk vatandaşlarına
yönelik vize uygulamasının, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’na
aykırılığını defalarca teyit etmiş olduğunu unutmamakta
fayda var. Bu konuya ilişkin görülen ilk davada (Demirel) kararın 1987 yılında verildiği; son kararın ise (Demirkan) 2013
yılında açıklandığı göz önüne alındığında, aradan geçen
neredeyse 30 yıl boyunca, Türk vatandaşlarının AB üye ülkelerine yerleşim ve dolaşım haklarına ilişkin 50’nin üzerinde
davanın karara bağlandığı ve bu konudaki hukuki içtihadın
sürekli olarak geliştiği de, yadsınamaz bir gerçek.
Peki geri kabul anlaşmaları, genel itibariyle neleri kapsıyor? Geri kabul anlaşmaları kimleri, ne kadar süre içerisinde
taraf olunan ülkeye iadeyi öngörüyor? Ortaya çıkan maliyet
nasıl paylaşılıyor? İşte AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı
geri kabul anlaşmalarının 5N 1K’sı.
NE?
Geri kabul anlaşmaları, temel olarak, bir ülkenin, ülkesinde kalma şartlarını taşımayan ya da bu şartları kaybetmiş

olan 3’üncü ülke vatandaşlarını, vatandaşı oldukları ülkeye
geri gönderilmelerini düzenleyen anlaşmadır. Başka bir deyiş ile geri kabul anlaşmaları, bir ülkeye düzensiz yollardan
giriş yapmış (yani pasaport, gerekli ise vize, oturma izni ya
da benzeri seyahat dokümanları olmayan) ve genellikle
yasa ile belirlenmiş gümrük kapıları ile diğer giriş noktalarından sayılmayan yerlerden ülkeye girmiş ve halen ülkede
bulunan kişiler ile giriş sırasında bu şartları yerine getirmiş
olsa da, vize süresinin bitmesi veya bunun gibi nedenlerle
artık bu şartları taşımayan kişilerin vatandaşı oldukları
ülkelere gönderilmelerine yönelik prosedürleri düzenleyen
anlaşmalardır.
NEDEN?
Geri kabul anlaşmaları, AB üye ülke ve kurumlarının
neredeyse son 30 yıldır geliştirdiği AB ortak göç politikasında önemli bir yere sahiptir. AB genişlemesine paralel
olarak AB sınırlarının daha geniş bir coğrafyaya ulaşması
sonrasında AB, göç ve iltica alanındaki politikalarında değişimler yaşamıştır. Bu noktada, düzensiz göç ile mücadele
ve sınır kontrollerine odaklanan bir yaklaşım benimsenmiş,
AB’ye yönelik göç ile mücadele edilmesinde üçüncü ülkelere
de sorumluluk yüklenmeye başlanmıştır. AB’nin göç politikasında üçüncü ülkelere yüklenen bu sorumluluk, AB’nin
üçüncü ülkeler ile olan bilgi alışverişi ve mekanizmaların
kurulması olabileceği gibi, ikili ya da çok taraflı anlaşmaların müzakere edilmesini ve imzalanmasını kapsamaktadır.
Bu kapsamda geri kabul anlaşmaları AB’nin en önemli araçlarından birini oluşturmaktadır.
AB şimdiye kadar 18 ülke ile geri kabul anlaşması imzalamış, bu anlaşmaların 15’i yürürlüğe girmiştir. AB’nin
geri kabul anlaşması imzaladığı ilk ülke 1996 yılında Fas
olurken, son ülke Şubat 2014 tarihinde imzalanan anlaşma
ile Azerbaycan’dır.

TÜRK VATANDAŞLARININ
VİZESİZ AVRUPA YOLCULUĞUNUN KISA TARİHİ
●
1980 yıllında Federal Almanya Cumhuriyeti’nin “geçici bir tedbir” olarak uygulamaya koyduğu vize mecburiyeti, takip eden
yıllarda diğer Avrupalı ülkelerinde bu yöntemi benimsemesi
ve Schengen sisteminin oluşturulması sonrasında Türkiye’nin
AB’nin Kara Listesi’ne alınması ile oldukça karmaşık bir hal aldı.
●
Yıllar içerisinde uygulamada sıkıntılar katlanarak artarken,
1980’li yıllardan itibaren Türk vatandaşlarının AB topraklarında
serbest dolaşımına ilişkin ABAD ve AB üye ülke ulusal mahkemeleri tarafından alınan kararlar, hukuki açıdan da konunun
daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal almasına neden
oldu.
●
Türk vatandaşları için vize, “işkence”, “çile”, “eziyet” gibi tanımlamalar ile eş değer olmaya başlarken, Türk vatandaşları
tarafından vize başvuruları için ödenen ücretler, astronomik
rakamlara ulaştı; prosedürler katlanılmaz bir hal aldı.
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AB’YE DÜZENSİZ YASADIŞI GÖÇ YOLLARI
AB’de dış sınırların güvenliğinden sorumlu kurumu olan
FRONTEX’in 2013 yılı rakamlarına göre, AB’ye yasadışı girişlerde
kullanılan 5 ayrı rota bulunmaktadır. Bu rotalardan 2013 yılında,
Orta Akdeniz Yolu üzerinden 40.340; Doğu Akdeniz Yolu üzerinden
24.799; Batı Balkan Yolu üzerinden 19.951; Batı Akdeniz Yolu üzerinden 6.838 ve Doğu Sınırı Yolu üzerinden 1.316 kişi yasadışı yollar
ile AB’ye giriş yapmıştır. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Doğu
Akdeniz Yolu, en fazla yasadışı girişin yaşandığı 2 numaralı rotadır.

KİM?
Geri kabul anlaşmaları çok basit bir anlatımla 3 farklı
grubu kapsar:
1) Bir ülkede kalma şartlarını taşımayan ya da bu şartları
kaybetmiş olan anlaşmaya taraf ülke vatandaşları;
2) Anlaşmaya taraf olan ülkeyi, transit ülke olarak kullanan 3’üncü ülke vatandaşları;
3) Giriş sırasında gerekli şartları yerine getirmiş olsa da,
sonrasında bu şartları taşımayan taraf ülke vatandaşları.
Geri Kabul Anlaşması’nın kapsamında bulunan kişiler
arasında hiç şüphesiz en tartışmalı olan grup, ikinci grupta
bahsedilen kişilerdir. AB geri kabul anlaşmalarının kapsamını genişleterek, AB’ye komşu ülke vatandaşlarının yanı sıra,
bu ülkeleri transit ülke olarak kullanan 3’üncü ülke vatandaşlarını da anlaşmaların kapsamına almakta, böylece geri
kabul anlaşmaları, sadece taraf ülke vatandaşlarının geri
kabulü ile sınırlandırmayıp, bu ülkeleri transit ülke olarak
kullanan 3’üncü ülke vatandaşlarını da kapsamaktadır.
AB’de dış sınırların güvenliğinden sorumlu kurumu
olan FRONTEX’in 2013 yılı rakamlarına göre, AB topraklarına
yasadışı giriş sağlanan 5 farklı rotada, AB’ye komşu ülkeleri
transit ülke olarak kullanarak AB’ye geçiş yapan kişileri en
fazla, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Kosova, Gürcistan, Eritre ve Vietnam’dan gelmektedir.
NASIL?
Karşılıklı olarak imzalanan geri kabul anlaşmaları çerçevesinde, söz konusu yasadışı göçmenlerin anlaşma çerçevesinde taraf olunan ülkeye iadesinde, kanıt zorunluluğu
bulunmaktadır. Başka bir deyişle AB, geri kabul anlaşması
imzaladığı ülkelerin hükümetlerini ve yönetimlerini, bu

AB’NİN GERİ KABUL ANLAŞMASI İMZALADIĞI ÜLKELER
Fas (1996); Hong Kong, Cezayir (2002); Makao (2003); Sri Lanka (2004); Arnavutluk (2005); Rusya Federasyonu (2006); Ukrayna,
Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldova (2007); Pakistan (2009); Gürcistan (2010); Yeşil Burun Adaları, Türkiye (2013);
Azerbaycan (2014)
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kişilerin o ülkeyi transit kullanarak AB’ye giriş yaptığı konusunda, kanıtlar aracılığıyla ikna etmek zorundadır. Bunun
içinde AB ülkelerinde bulunan yasadışı göçmenler, taraf
olunan ülke üzerinden geçtiğinin kanıtlanması için, ciddi
bir süzgeçten geçirilmektedir. Geri kabul anlaşmalarının
yürürlüğe girmesini takiben AB ülkeleri, taraf olunan ülke
ile kuracakları ortak mekanizmalar yoluyla geri göndermek istedikleri mültecileri o ülkeye bildirirler. Taraf ülkenin
gerekli incelemeleri yapmasının ardından, iade edilmek
istenen yasadışı göçmenin o ülke üzerinden AB’ye gittiği
kesinlik kazanırsa, iade süreci başlamaktadır. Böylece, taraf
ülke kendi topraklarında kalacak hiçbir yasadışı göçmeni,
AB ülkelerinden geri almamaktadır. Alacağı her yasadışı
göçmen, kaynak ülkeye geri gönderilmeye uygun statüde
olmak zorundadır.
GERİ KABUL’UN BAŞLAMA SÜRESİ
AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı geri kabul anlaşmaları
genelde imzalanmanın ardından bir sene içerisinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye için ise 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştür.

NE ZAMAN?
Geri kabul anlaşmalarının imzalanıp gerekli ulusal
onay mekanizmalarının tamamlanmasının ardından, belirli bir geçiş dönemi uygulanmaktadır. Bu geçiş dönemi,
tarafların geri kabul mekanizmalarını doğru ve etkin bir şekilde işletmesine imkan sağlamak amacıyla gerekli altyapı
sistemlerinin oluşturulması için tanınmaktadır. Bu hazırlık
sürecinde taraf ülkeler genelde, sınır güvenliğini arttırmak
için elektronik koruma ve gözetim sistemlerinin hazırlanması; gelen göçmenlerin kaynak ülkelerinin belirleneceği
dil merkezlerinin oluşturulması; göçmen kabul merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve yoğun göç veren ve ikili Geri
Kabul Anlaşması olmayan kaynak ülkeler ile bu anlaşmaların imzalanmasına odaklanmaktadır.
Bu hazırlık sürecinden sonra AB ülkelerine taraf ülkeler üzerinden gitmiş yasadışı göçmenler, kendi ülkelerine
iade edilmek üzere taraf ülkeye gönderilmektedir. Taraf
ülke tarafından kabul edilen yasadışı göçmenler, kaynak
ülkeleri tespit edilene kadar (henüz belirlenmemiş olanlar
için) o ülkedeki göçmen barındırma merkezlerinde ikamet
etmektedirler.
NE KADAR?
Hiç şüphesiz sadece AB’nin değil, tüm ülkelerin karşılıklı imzaladığı geri kabul anlaşmalarının en tartışmalı bir
diğer konusu, geri kabulün maliyetidir. AB’nin daha önce
imzaladığı ve yürüttüğü geri kabul anlaşmaları sürecinde,
hazırlık aşamasının ardından, geri kabulü onaylanan yasadışı göçmenlerin taraf ülkeye iadesinde maliyet, genelde
karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. İade edilen mültecilerin
AB sınırlarına kadar olan maliyetleri AB, taraf ülkeden kaynak ülkeye kadar olan maliyetleri ise genelde taraf ülke tarafından karşılanmaktadır. Ancak AB, taraf ülkelerin üzerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla, yasadışı göçmenlerin
geri kabulü için fon ayırmakta ve hazırlık aşamasında ortak

yürüttüğü projeler vasıtasıyla bu maddi katkıyı taraf ülkeler
ile paylaşmaktadır. Örneğin AB, 2008-2013 yılları arasında
Avrupa Geri Dönüş Fonu (European Return Fund) kapsamında 676 milyon avro maddi kaynak sağlamıştır.
TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLAŞMASI’NIN TBMM GENEL
KURULU’NDA ONAYLANMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan
oylamada, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması onaylandı. Taraflar arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan
fazla süren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, yasadışı yollarla Türkiye
üzerinden AB üye ülke topraklarına giren mültecilerin Türkiye’ye iadesini öngörüyor. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından en az
3 yıl sonra, Türkiye üzerinden AB’ye giriş yapmış olan mültecilerin
Türkiye’ye geri iadesine başlanacak.
İKV olarak, uluslararası düzensiz göç ile mücadelede etkin bir
araç olan Geri Kabul Anlaşması’nın, Avrupa Parlamentosu’nun ardından TBMM tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hiç şüphesiz modern sınır yönetimi anlayışının
bir gereği olarak geri kabul, düzensiz ve yasadışı göç ile mücadele
edilmesi, bu sayede sınırlar içerisinde ve dışarısında güvenliğin tesisi
açısından, tüm ülkeler için büyük önem arz eden ve kurulması elzem
olan bir mekanizmadır. Türkiye için, üyelik müzakerelerini yürüttüğü
AB ile geri kabul mekanizmasının kurulması, AB üyelik şartlarının
ötesinde, ülkemizin iç ve dış güvenliği açısından büyük önem arz
etmektedir.
Bunun yanında geri kabul mekanizmasının göçmen ve mültecilerin uluslararası anlaşmalarca tanınan haklarına halel getirmemesine taraflarca özen gösterilmelidir. Söz konusu göçmenlerin
güvenlik ve refahlarının sağlanmasının yanında, insan kaçakçılığı ile
uğraşan suç çeteleri ile etkin mücadele de üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Temennimiz, söz konusu anlaşmanın onaylanması ile birlikte,
Aralık 2013 tarihinde AB ile Türkiye arasında başlatılan, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği diyaloğunun da en kısa zamanda,
tarafların tüm hassasiyetlerine duyarlı bir şekilde tamamlanmasıdır.
Siyasi, ekonomik, hukuki ve en önemlisi insani her türlü normu zorlayan vize uygulaması konusunda yıllardır çaba sarf eden bir kurum
olarak, Geri Kabul Anlaşması’nın onaylanmasının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize mecburiyeti konusunda neredeyse 30 yıldır
süregelen tartışmanın ve oluşan kördüğümün bir an önce çözüme
kavuşturulması arzusundayız.
Yine İKV olarak bir diğer arzumuz, geri kabul ve vize konularında atılan bu adımların 2005 yılından bu yana yürüttüğümüz
Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecine olumlu olarak yansımasıdır.
Unutulmamalıdır ki hâlihazırda Türkiye, Geri Kabul Anlaşması ve Vize
Serbestliği Yol Haritasında belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Bu çabaların hem üyelik müzakereleri sürecine olumlu katkıda bulunması, hem de Türk vatandaşları
için bir an önce vizesiz Avrupa’nın gerçekleşmesi için, 24’üncü başlık
olan “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” faslının vakit kaybedilmeden
müzakerelere açılmasını temenni ederiz.
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DURUM ANALİZİ:
TÜRKİYE’NİN GERİ KABUL ANLAŞMASI’NDAN
KORKMAMASI İÇİN SEKİZ NEDEN
Türkiye, Aralık 2013 tarihinde AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşmanın, yürürlüğe
girmesinden üç yıl sonra, aralarında Afganistan, Pakistan, Bangladeş vatandaşları da dâhil
olmak üzere, düzensiz olarak AB’ye Türkiye’den giriş yapan üçüncü ülke vatandaşları, Avrupa
topraklarına girişleri AB Üye Devletleri tarafından kanıtladığı takdirde, Türkiye’ye geri iade
edilecekler.
Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması, Türkiye’nin vize serbestliği sürecinin başlatılmasının bir
ön koşulu olarak belirlenmiş durumda. Anlaşmanın onaylanması ve uygulanması ise AB’nin,
Türkiye’ye vize serbestliği sağlanmasına ilişkin koşullarını oluşturmaya devam ediyor.
Türkiye’de bir kesim, Geri Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte on binlerce
göçmenin Türkiye’ye iade edileceği endişesini taşıyor. Ancak söz konusu anlaşma dikkatli bir
şekilde incelendiğinde ve diğer ülkelerin deneyimleri göz önüne alındığında, bu endişelerin
yersiz olduğu görülmekte. Bu yazıda Türkiye’nin AB ile imzaladığı geri kabul anlaşmasından
korkmaması için, hâlihazırda gün yüzünde olan 8 nedeni sıralıyoruz.
1. Türkiye’nin Yunanistan ile hâlihazırda geri kabul anlaşması bulunmakta.
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan iki taraflı
geri kabul protokolü, Nisan 2002’den beri yürürlükte. 20022011 yılları arasında, neredeyse tamamı üçüncü ülke vatandaşlarına ait toplam 101.500 geri kabul talebini Türkiye’ye
ileten Yunanistan’ın bu talebine karşılık Türkiye, sadece
11.500 başvuruyu kabul etmiş durumda1. Bu rakam yılda
ortalama 1.200 başvuruya tekabül etmekte. Dolayısıyla
mevcut rakamlar, önümüzdeki yıllarda, geri kabul konusunda Yunanistan’dan Türkiye’ye daha az talebin geleceği
varsayımını güçlendirmekte.

1

2002-2011 yılları arasında yapılan
100.000’in üzerindeki başvurudan
sonuç olarak, sadece 3.700 göçmen
Türkiye’ye iade edilmiştir. Bu bilgi,
Yunanistan’ın AB Daimi Temsilciliği
tarafından ESI ile paylaşılmıştır.

2
European Commission, Evaluation
of EU Readmission Agreements, COM
(2011) 76 final, Brussels, 23 February
2011, p. 9. See also the relevant table
in an addendum (SEC (2011) 210).

2. Göçmenlerin Türkiye’den AB’ye geçmeleri durumunda,
çok azı geri iade edilebilir.
Türkiye’den Yunanistan’a olan yasadışı geçiş oranları
Ağustos 2012 tarihi itibariyle ciddi bir düşüş grafiği sergilemekte. Türkiye-Yunanistan sınırında 2011 yılında 56.000
yasadışı geçiş kaydedilirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki en kolay geçiş noktasının çit engeller ile çevrilmesi,
Türk ve Yunan tarafları arasında sınır işbirliğinin artırılması
gibi bir takım önlemlerin alınmasının neticesinde, 2013 yılında bu rakam 12.500’e gerilemiştir.
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3. AB’nin hâlihazırda varolan geri kabul anlaşmaları,
çok az geri iadeyle sonuçlanmaktadır.
Birçok AB Üye Devleti, ülkelerine yasadışı yollarla giriş yapan göçmenleri, transit/geçiş ülkeleri yerine, kendi
ülkelerine geri göndermektedir. Avrupa Komisyonu’nun,
Şubat 2011’de, Birliğin o tarihte yürürlükte olan 12 geri
kabul anlaşmasına ilişkin hazırladığı değerlendirmesinde bu açık bir şekilde görülmektedir. Komisyon değerlendirmesine göre, tüm geri kabul anlaşmaları kapsamında,
Ukrayna harici, üçüncü ülke vatandaşlarının geri iadesine
ilişkin toplamda sadece 91 başvuru yapılmıştır. Avrupa
Komisyonu değerlendirmesinde ayrıca, “üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin koşulların, Batı Balkanlar gibi transit/
geçiş ülkeleri için bile Üye Devletler tarafından nadiren
kullanıldığı” sonucuna varılmıştır2.
4. Ukrayna deneyimi, korkuların yersiz olduğunu göstermektedir.
Türkiye gibi Ukrayna da, AB’ye olan düzensiz göç
için önemli bir transit/geçiş ülkesi konumundadır.
Her yıl 10.000’den fazla göçmen Ukrayna yetkilileri
tarafından yakalanırken, birçoğu tespit bile edilememektedir.
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Ukrayna da, aynı Türkiye gibi vize serbestliği sürecinin
önemli bir adımını oluşturan geri kabul anlaşmasını AB
ile imzalayan ülkelerden bir tanesidir. Bir gazete manşetinde yer aldığı gibi, Ukrayna’da bazı kesimler, Geri Kabul
Anlaşması’nın “Ukrayna’yı yasadışı göçmenler için bir depoya
çevireceği”3 endişesine kapılmışlardır. Hatta milliyetçi partiye
mensup bir lider, Ukrayna’ya 1 Ocak’tan itibaren iade edilecek ilk göçmen dalgasının 150.000 kişiye ulaşacağı4 ikazında
bile bulunmuştur.
Gerçeğin çok farklı olduğu ise nihayetinde ortaya çıkmıştır. Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin koşul, 1 Ocak 2010
tarihinde uygulanabilir hale gelmiştir. Ukrayna Ulusal Sınır
Hizmeti verilerine göre, 2010 yılında, 150.000 yerine sadece
398 üçüncü ülke vatandaşı Ukrayna’ya iade edilmiştir. 2013
yılının ilk 10 ayında ise bu rakam 94’e kadar gerilemiştir5.
5. Batı Balkanlar deneyimi, Ukrayna’dan çıkarılan dersleri
doğrulamaktadır.
Aslında hiçbir üçüncü ülke vatandaşı, transit/geçiş ülkesi sayılan ve Frontex tarafından yakın zamanda “Avrupa’da
yasadışı sınır geçişlerde sıcak nokta”6 olarak adlandırılan Batı
Balkan ülkelerine geri iade edilmemiştir. Bu ülkeler için
üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin hüküm 2008 yılından beri
uygulanmaktadır. Hiçbir AB Üye Devleti, evli olanlar veya
orada uzun süre yaşayanlar haricinde, üçüncü ülke vatandaşlarını Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve
Sırbistan’a geri iade etmemiştir.
6. Geri kabul anlaşması, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları için bir fark yaratmamaktadır.
Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması,
AB Üye Devletlerinde yasadışı olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının, ispat edildiği takdirde Türkiye’ye iade edilmesini
öngörmektedir. Bununla birlikte Türkiye, daha önce böyle bir
anlaşma olmamasına rağmen, bu tür vakaları her zaman bu
kişileri geri iade alarak zaten kabul etmiştir. Bu bağlamda
Türkiye için hiçbir şey değişmeyecektir.
7. Türkiye gelecek üç yılda ve sonrasında tam denetim sağlamaya devam edecektir
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması henüz yürürlüğe
girmemiştir. Anlaşmanın en kısa zamanda onaylanması
Türkiye’nin yararına olacaktır. AB için bu durum, Türkiye’nin
vize serbestliği sürecine gerçekten bağlı olduğunu ortaya
koyması açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte Türkiye
gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde, Türk vatandaşları
iki ila üç yıl içerisinde vizesiz seyahat etme hakkına sahip
olabilirler.
Bununla birlikte, Türkiye için herhangi bir risk mevcut
değildir. Müzakere edilen geri kabul anlaşması koşulları çerçevesinde Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden üç yıl
sonra üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul etmeye başlayacaktır. Kısacası, Geri Kabul Anlaşması’nın onaylanması ve uygulanması önemli bir uyarı olarak algılansa da, bu durum en
az üç yıl boyunca Türkiye’ye ciddi bir maliyet getirmeyecektir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Geri Kabul
Anlaşması’nın ilk altı yılında, Türkiye-Yunanistan sınırının,
yasadışı göçmenler için kolay bir geçiş güzergâhı olduğu zamanlarda bile, Yunanistan tarafından Türkiye’ye yapılan geri
kabul talepleri, yıllık ortalama 5.000’in altında seyretmiştir.
Mevcut sınır kontrol çalışmalarının netice verdiği düşünüldüğünde, Yunanistan tarafından Türkiye’ye yapılacak geri
kabul taleplerinin sayısında bir artış beklemek yersiz olur.
Türkiye, iyi niyet çerçevesinde, her yıl sayısı 5.000’e
varan üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan tarafından
geri iadesini önerdiği takdirde, vereceği siyasi mesajı düşünelim. Türkiye’nin, geri kabul anlaşması kapsamında, üç yıl
boyunca üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin
herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmadığından, bu rakamları artırmak veya düşürmek Türkiye’nin kendi insiyatifindedir.
Eğer Türkiye böyle bir teklif sunsaydı, bunun Türkiye’ye
maliyeti ne olurdu?
Müzakere edilen anlaşmaya göre, bir düzensiz göçmenin geri kabulünü talep eden ülkenin talep edilen
ülkenin sınır geçiş noktalarına kadar ortaya çıkan tüm
ulaşım masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Geri kabul
gerçekleştikten sonra Türkiye, oluşacak maliyetin üstesinden gelebilir kapasitedir. Son yıllarda Türkiye’de yıllık ortalama 40.000’in üzerinde düzensiz göçmen tutuklanmakta,
25.000 kişi ise sınır dışı edilmektedir. Bunun yanı sıra, yüz
binlerce Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin,
Yunanistan’dan gelecek 5.000 göçmen ile baş edememesi
söz konusu değildir.
8. Geri kabul, açık uçlu bir süreç olmak zorunda değil.
Türkiye, geri kabul ve vize serbestliği konularında açık
uçlu bir süreci kabul etmek zorunda olamamakla beraber,
kendisi sürece bir bitiş tarihi belirleyebilir. Örneğin Türkiye,
Avrupa Komisyonu’ndan, 2016 yazından önce bir değerlendirme yapmasını talep edebilir. Bunun neticesinde ise
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin, en geç altı ay içerisinde Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasına
yönelik, oylama yapması beklenir. Buna bağlı olarak, en geç
2016 yılında Türk vatandaşları vizesiz seyahat etme hakkına
sahip olabilirler.
Bu süre zarfında bir oylama yapılmadığı, ya da aleyhte oy kullanıldığı takdirde, Türkiye AB’ye, anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bir ihbarda bulunabilir. Bu
durum, mevcut anlaşma metnine bağlı olarak da tamamen
yasaldır:
“Her bir Akit Taraf, bu Anlaşma’nın feshini, karşı Akit
Taraf’ı resmi olarak bilgilendirdiği takdirde ihbar edebilir.
Bu Anlaşma, böyle bir resmi bilgilendirmenin yapıldığı
tarihten altı ay sonra yürürlükten kalkar.” [69]
Bu şekilde bir bitiş tarihinin belirlenmesi aynı zamanda, geri kabul anlaşmasını imzalama ve onaylama takibinin
gerekçelendirilmesine yönelik, Türkiye’ye güçlü bir siyasal
savunu kazandıracaktır.

3
“The
parliament has agreed to turn
Ukraine into a storehouse for
illegal migrants” (translated from
Ukrainian), Segodnya (weekly
newspaper), 15 January 2008.
4
“Oleh
Tyahnybok: The readmission
agreement – a crime against
the nation” (translated from
Ukrainian), Svoboda (weekly
newspaper), 15 December 2009.
5
2011 yılında,
243 üçüncü ülke vatandaşı ve 149
Ukrayna vatandaşı; 2012 yılında
ise 108 üçüncü ülke vatandaşı ve
180 Ukraynalı geri iade edilmiştir.
“State Border Service of Ukraine
reports that the number of
people readmitted to Ukraine has
steadily decreased” (translated
from Ukrainian), Interfax Ukraine
(news agency), 22 February 2013,
and information obtained from
the State Border Service on 6 June
2014.
6

Frontex press release, Frontex
publishes Annual Risk Analysis
2014, 15 May 2014.
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BALİ KARARLARI VE GÜMRÜK BİRLİ İ’NDEN
DO AN HAKLARIMIZ
PENCERESİNDEN TRANSİT SERBESTİSİ
Özellikle 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel kriz, dünya ekonomisi üzerinde
korumacılık duvarlarının yarattığı yıkımı ortaya koymuştur. Bu nedenle, dünya çapında
bir paradigma değişimi meydana gelmektedir. Dünya ekonomisi, gereksiz kısıtlamalardan
arındırılmadıkça, gelişemeyecektir.
1947 yılında GATT Anlaşması kapsamında dünya ticaret sistemine giren, tarife dışı
kısıtlamaların kaldırılması idealinin gerçekleştirilmesine doğru ikinci önemli adımı, Kasım
2013 Bali Kararı, dünyadaki paradigma değişikliğini ortaya koymuştur.
Bali’de imzalanan yeni DTÖ ticareti kolaylaştırması ile 159 DTÖ üye ülkesi transit serbestisi
sağlayarak dünya ticaretini güvence altına almayı çok net biçimde taahhüt etmiştir.
159 DTÖ üyesi arasında AB ülkeleri ve bir bütün olarak AB de vardır. DTÖ Bali Anlaşması
Madde 11 transit hükümlerine baktığımızda, uluslararası ticaretin gelişmesi için öncelikle
sınırlar arası taşımaların serbestleşmesi gerektiği algısının dünyadaki tüm ticaret
paydaşları tarafından yeterince kabul gördüğünü memnuniyetle izliyoruz.
Temmuz ayında yürürlüğe girmesini beklediğimiz bu yeni DTÖ Anlaşması, küresel
ticaretteki idari engellerin ve sınırlardaki gecikmelerin azaltılacağı, dünyanın en geri
kalmış ülkelerinin ekonomik kalkınmasını destekleneceği bir yapı getiriyor.
UND olarak, sektörümüz adına bu yeni anlaşmada “Transit Serbestisi” kuralının eskisinden
daha net ve haksız ayrımcılıkları daha etkin şekilde önleyebilecek bir hale getirilmesi
için somut önerilerimizi, Ekonomi Bakanlığı’mıza sunduk. Bakanlığımızın tecrübeli
bürokratları, bu önerilerin geliştirilerek DTÖ platformunda yeni imzalanan ticaret
anlaşmasında yer almasını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
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YENİ DTÖ VE TRANSİT SERBESTİSİ
Yeni DTÖ Anlaşması’nın “Transit Serbestisi” başlıklı bölümünde;
• Eğer uygulanmalarını gerektiren şartlar veya amaçlar
değişmişse, artık transit taşımalara yönelik düzenlemeler ve formaliteler kaldırılacak,
• Eğer bu şartlar değiştirilmemişse bu formalite ve düzenlemeler ticareti daha az kısıtlar hale getirilecek,
• Transit formaliteleri ve düzenlemeleri gizli ayrımcılık
aracı olarak kullanılamayacak,
• Transit taşımalar verilen hizmetlerle bağlantılı olmadıkça veya zorunlu idari maliyetlerle eşdeğer olmadıkça ücrete veya vergiye bağlanamayacak,
• Transit taşımalara gönüllü olarak herhangi bir kısıtlama veya benzer tedbir getirilemeyecek,
• Transite getirilen formalite ve dokümantasyon zorunlulukları, malların belirlenmesi ve transit zorunluluklarının yerine getirilmesinden daha fazla yük getirici
olmayacak.
• Mallar transit işlemine alındıktan sonra varış noktasına
kadar gümrük vergisi veya gereksiz gecikmelere tabi
olmayacak.
Dünya ticaretinin yeni Anayasası olan bu yeni anlaşma
ile ,
• Dünya ticaretinin maliyetlerini yüzde 10-15 azaltacağı,
• Küresel hasılaya 400 milyar ile 1 trilyon dolar arasında
ilave getireceği tahmin ediliyor.
Bu anlaşma, Türk taşımacılarının transit taşımalarını da
serbestleştireceği oran doğrultusunda ülkemize de kazanç
sağlayacaktır.
UND olarak yaptığımız basit bir hesapla; halen transit
geçişlerimizde kota kısıtlamaları nedeniyle amacı dışında
kullanmak zorunda kaldığımız özel, çok taraflı UBAK bel-

gelerini kullanmaktayız. Transit taşımalarının serbestleştirilmesi halinde, ülkemize tahsis edilen UBAK belgelerinin
büyük bir kısmını, transit taşımalarımız yerine UBAK Çok Taraflı Kota Sistemi’nin esas amacı doğrultusunda kullanarak
her yıl yaklaşık 500 milyon avro ek gelir sağlayabileceğiz.
Şu anda, transit taşımalarımız Türkiye ayağında serbestleştirerek bu serbestleştirme girişiminde bölgeye örnek olma konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımızın değerli yetkilileri ve bürokratları ile birlikte
geliştirdiğimiz bir proje halinde. Ülkemiz üzerinden yapılan
transit geçişleri tamamen serbestleştirerek Türk taşımacılarının Avrupa’daki operasyonları için önünü açabilmeyi
hedefliyoruz.
TRANSİT SERBESTİSİ VE TÜRKİYE
Transit serbestisi, bizlere sadece DTÖ anlaşmalarıyla
verilen bir hak değildir.
Türkiye’den AB Gümrük sahasına taşınan malları taşıyan araçlara uygulanan “transit kısıtlamaları” uluslararası
kurallara aykırıdır. Bunlar, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku kapsamında;
• 1963 Ankara Anlaşması’nın ilgili maddelerinde yasaklanan “ihracat ve ithalattaki gümrük vergileri” ile eş
etkili vergiler; ayrıca miktar kısıtlamaları ile eş etkili
tedbirlerdir.
• 1970 Katma Protokol’ün 21. ve 22. Maddeleri de aynı
kısıtlamaları yasaklamıştır.
• 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulan Gümrük Birliği de yine miktar kısıtlamaları ev
gümrük vergileri ile eş etkili vergileri ve tedbirleri yasaklaşmıştır.
• Ayrıca, 1970 Katma Protokol’de, “şartların mevcut durumdan geriye götürülemeyeceği” de hükmedilmiştir.
• Bulgaristan’ın 2007’den sonra getirdiği transit kotası ve
ücretleri bu kurala açıkça aykırıdır.
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Geldiğimiz noktada, AB – Türkiye ilişkilerinde de ciddi
bir paradigma değişikliğinin zamanının geldiğine inanıyoruz.
• Dünya ekonomisi artık bütünleşmiş, üretim sınırlar arası işleyen bir süreç haline gelmiştir.
• Bir nihai ürünün, gerçekte hangi ülkenin ihracatı olduğunu saptamak güçleşmiştir.
• İhracatın içindeki “ithal ara mal/hammadde girdisi”
oranı giderek artmaktadır.
• Artık ülkeler arası rekabetin yerini, “tedarik değer zincirleri arasındaki rekabet” almıştır.
• Ülkeler, bir nihai ürün içindeki katma değer paylarını
arttırma yarışına girmiştir. Dolayısıyla, sınırlar arasına
yapay engeller koymak anlamsızlaşmıştır.
• Artık Türk ekonomisi yoktur, Türkiye’deki ekonomi vardır. Özellikle 2006 sonrasında Türk ekonomisi, Türkiye’deki ekonomiye dönüşmüştür.
• Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50’si
Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yapılmaktadır.
Toplam ihracatın yüzde 29’u Türkiye’deki Alman şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Taşımacılık ve ticaret birbirinden ayrı değerlendirilemez.
Küresel ekonomide Tam Zamanında Teslim (Just in
Time)/ Yalın Üretim (lean production)/ stoksuz çalışma
ilkeleri ile üretim zorunludur.
Taşımacılık bu noktada rekabetin olmazsa olmazıdır,
çünkü dünyada rekabet zaman-maliyet ve kalite ile
ölçülmektedir.

Bu bakış açısıyla, AB ülkelerince aslında AB iç pazarına
ait olan Türkiye çıkışlı sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin karayoluyla AB pazarlarına taşınmasında “transit”
geçişlerde uygulanan kısıtlamalar, AB iç pazarındaki alıcılar
için ek külfetler yaratmaktadır.
DE İŞİMİN ZAMANI GELDİ
Bulgaristan’dan transit geçerek Almanya’ya taşıma
yapmak isteyen bir Türk nakliyeci:
- Bulgaristan transit geçişi için 86 avro,
- Romanya transit geçişi için 238 avro,
- Macaristan transit geçişi için 436 avro,

47

•

•

1963 Ankara Anlaşması ve 1970 Katma Protokolü 50 yıl
önce, “Gümrük Birliği, ulaştırma unsuru olmadan tam
işleyemez” tezini ortaya koymuştur.
Çünkü Madde 15 ve Madde 42’de “AB’nin ulaştırma hükümleri, Türkiye’ye teşmil edilecektir” demektedir.

Türkiye’nin AB mevzuatına ve uluslararası kurallara
uyumu şüphe götürmez ve diğer AB ülkeleriyle kıyaslanamaz düzeydedir.
• Türkiye’deki uluslararası karayolu eşya taşımacılığı
sektörü, yüzde 98 oranında AB mevzuatına uymuştur.
• Ayrıca Birleşmiş Milletler’in 23 adet konvansiyonuna
da tarafız; bunlara Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması ve dijital takograf zorunluluğu
tehlikeli madde taşımacılığında Tehlikeli Madde Taşımacılığı kuralları da dahildir.
• UND ekibi olarak bir eksikliğimiz olmaması için her
gün değişen AB mevzuatını yakından takip ediyor ve
sektörü bilgilendiriyoruz.
• AB’ye taşıma yapan filomuz, yüzde 100 oranında
EURO çevre dostu araç normlarına uygundur.
• AB’ye sadece 21 bin aracımız taşıma yapmaktadır.

-

Karadan doğrudan geçiş belgeleri hemen tükendiğinde Avusturya’yı trenle geçmek için tek yönde 430
avro; geri dönüşle beraber 780 avro ödeyerek yola,
AB’li rakibinden en az 1000 avro dezavantajla çıkmaktadır.

Türkiye’nin AB’ye ihracatı 47 milyar avro, Türkiye’nin
AB’den ithalatı 70 milyar avro yani 92 milyar dolardır. İhracattan çok ithal ediyoruz. Transit kısıtlamaları Türkiye’de
üretim yapan, Türkiye’ye mal satan Avrupalının da sorunudur. AB’nin ayakkabı ihracatının yüzde 50 ile yüzde 80’i
arasındaki bölümünün Çin’den ithal edilen ara maldan
oluştuğu bilinmektedir. Türkiye’deki üretimin AB pazarlarına ihracatındaki ara ve hammadde oranının yüzde
74’ü AB’den ithal edilmektedir. Bugün değişimin zamanı
gelmiştir.
ULAŞTIRMA, MALLARIN SERBEST DOLAŞIMININ
BİR PARÇASIDIR
AB karar alıcıları, şu gerçeğin ayırtına varmalıdır:
“Ulaştırma, Malların Serbest Dolaşımının Parçasıdır”

Nitekim, 8 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan “TürkiyeAB Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi” başlıklı raporunda Dünya Bankası da, UND’nin ve Türk taşımacılarının tezini
doğrulamıştır. Rapora göre; Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin
temeli olan “Ticaretin hacim ve değer olarak arttırılması”
hedefinin her iki taraf için de başarılmış olduğu; ancak
karayolu taşıma kotaları ve vizeler gibi kısıtlayıcı tedbirler
nedeniyle potansiyelinin altında ilerleme sağlandığının
altı çizilmektedir.
Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını zorunlu
kıldığı halde, serbest dolaşımda olması gereken malların
karşılıklı ticaretinin, AB gümrük sahası içerisinde karayoluyla transit geçişlerde uygulanan kısıtlamalar başta olmak
üzere, çeşitli koruma araçlarıyla daha pahalı hale geldiği,
bu nedenle her iki taraf için de beklenen kazanımları sağlayamadığı gerçeğinin çok net olarak ortaya konduğu rapordaki çarpıcı tespitlerden birkaçını paylaşmak isterim.
Madde 102
“Karayolu kotaları ve özellikle de transit izinleri malların
serbest dolaşımı önünde engeller oluşturmakta ve transit
trafiğini aksatarak Gümrük Birliği’nin tam anlamıyla işleyişini sekteye uğratmaktadır.
Madde 110
“Serbest dolaşımı engellediği, Türkiye’nin ticaretine yük
getirdiği ve Türk taşıma şirketlerinin kamyonlarını verimli bir
şekilde kullanmalarını engellediğinden dolayı, en azından
Gümrük Birliği kapsamındaki mallar için hem ikili hem de
transit taşımacılıkta karayolu taşımacılığı kotalarının kaldırılması gerekmektedir.”
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Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü

2014 AVRUPA
PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİN
İLKLERİ, ENLERİ, AŞIRILARI,
KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ
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Avrupa vatandaşları, 1979 yılından bu yana 8. defa Avrupa seçimlerinde oy vererek AB’de
kendilerini temsil edecek parlamenterlerini seçti. AB üyesi 28 ülkede var olan ana siyasi
akımların temsil edildiği bir demokratik platform olan ve geçtiğimiz 35 yıl içinde, kurumsal
dengede ağırlığını ve yetkilerini büyük ölçüde artıran Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 751
yeni üyesinin belirlendiği seçimler, 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında AB üye ülkelerinde
gerçekleştirildi.
2014 yılı AP seçimleri ilklerin seçimi oldu. 2014 AP seçimleri:
• 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması sonrasında gücü artırılmış
Parlamento’nun ilk seçimiydi;
• 2008 yılından bu yana Avrupa’yı kasıp kavuran ekonomik kriz sonrası Avrupa’nın da
ilk büyük çaplı seçimiydi;
• Parlamento seçimleri sonucu oluşacak tablo, ilk defa Avrupa Komisyonu Başkanı’nı
seçecekti;
• Dolayısıyla seçimlerden sonra Komisyon Başkanlığı için yarışacak adaylar ilk kez
canlı yayında Avrupalı seçmenlerin karşısına geldi.
• İlk Hollanda ve İngiltere’de, ardından tüm üye ülkelerde Avrupalı seçmenler sandık
başına gitti.
Böyle bir ortamda gerçekleştirilen AP seçimlerinin enleri de boldu.
• 10 Avrupalıdan sadece 4’ü sandık başına giderken, yüzde 34,09’luk katılım ile AP
seçimler tarihinin en düşük katılımlı seçimlerinden biri gerçekleşti;
• Hatta AB üyesi Slovakya’da, yüzde 13’lük katılım oranı ile AP seçimlerine
“katılmama” rekoru kırıldı. Böylece Slovakya daha öncesinde yine kendisine ait
olan rekoru bir kere daha kırdı.
• AB üye ülkelerinin ancak yarısında katılım, AB ortalamasının üstüne çıkabilirken,
• Küresel ve mali krizin en çok etkilediği ülkelerde seçimlere katılım yüksekti.
• AB’nin en yeni üyesi Hırvatistan’da ise yüzde 25’lik katılım ile, 4 kişiden sadece 1’i
oy verdi.
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İlkleri ve enleri bol AP’nin 2014 yılı seçimlerinde kazanan ve kaybedenlerde ilginçti. Resmi
olmayan sonuçlara göre:
• EPP, S&D, ALDE ve Yeşiller/EFA gibi Parlamento’daki ana akım partiler, oy kayıplarına
rağmen bir önceki dönemdeki genel ağırlıklarını korurken, sağ oy kaybetti; sol oy
kazandı.
• 2009 seçimleri ile kıyaslandığında, solda oy artışı sadece 14 sandalye; sağda oy
kaybı ise 73 sandalye olarak gerçekleşti.
• Sağda ve solda aşırı partiler oylarını ciddi oranda artırırken,
• Almanya ve Yunanistan’da aşırı sağın aşırıları ilk defa AP’ye milletvekili gönderdi.
• Bağımsızlar ve kadar henüz hangi gruba dâhil olacağına karar vermemiş AP
milletvekilleri hiç şüphesiz, seçim sonrası sandalye dağılımında önemli bir etkiye
sahip olacaklar.
• AB taraftarı bloğun oyunda düşüş yaşanırken, yine de yeni AP’nin üçte ikisinin AB
yanlısı partilerden oluştuğunu söylemek mümkün.
İşte ilkleriyle, enleriyle, aşırılarıyla, kazananları ve kaybedenleriyle AP’nin 2014 yılı seçim
sonuçları.
LİZBON ANTLAŞMASI SONRASINDA GÜCÜ ARTAN
PARLAMENTO’NUN İLK SEÇİMİ

2014 AP seçimleri, 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nda öngörülen kuralların uygulandığı
ilk seçim oldu. Lizbon Antlaşması ile yetkileri, görevi, sorumluluk alanları, haliyle de gücü artırılan AP’nin bu yeni
yapılanması, Tek Pazar’dan bireysel haklara, ticaretten dış
politikaya kadar birçok yeni yasama alanında, AB çapında
daha fazla söz sahibi olacak. Yeni dönemde, AB kurumsal
sisteminde AP’nin yetkileriyle birlikte bütçesi, icranın denetimi görevi ve uluslararası anlaşmaların onayı gibi alanlarda da yetkileri fazlalaştı. Böylelikle AB’nin doğrudan
seçim yoluyla görev başına gelen tek kurumu AP, Avrupa
karar alma mekanizmasının kilit öneme sahip organı haline gelirken, neredeyse tüm AB yasaları konusunda ulusal
hükümetler ile eşit söz hakkına sahip olacak.

desteğin ve ilginin düştüğünü açık bir şekilde gösteriyordu. Ekonomik krizin en önemli sonuçlarından birinin, hem
ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde siyasete, siyasi partilere ve kurumlara olan güvenin azalması olduğu,
araştırmalara yansıyordu. AB’nin resmi istatistik kurumu
Eurostat tarafından Kasım 2013’te yapılan saha araştırmasına göre (Eurobarometer Standart 80), vatandaşların
sadece yüzde 23’u ulusal hükümete güven duyuyor. Ulusal parlamentoya duyulan güven ise yüzde 25. Bu durum
AB’ye duyulan güvene de yansımış: Avrupa vatandaşlarının sadece yüzde 31’i AB’ye güven duyuyor.
Aynı çalışmaya göre AB’nin imajı da tehlike altında.
Ankete katılanların yüzde 67’si AB’nin imajını nötr ya da
tamamen negatif olarak tanımlıyor. Pozitif olarak tanımlayanların oranı ise sadece yüzde 31.

KRİZ SONRASI AVRUPA’NIN İLK SEÇİMİ

AP SEÇİMLERİYLE İLK DEFA AVRUPA KOMİSYONU
BAŞKANI DA SEÇİLECEK

Hiç şüphesiz Lizbon Antlaşması kadar 2014 AP seçimlerini farklı kılan bir diğer unsur da, 2008 yılında başlayan
ve neredeyse 5 yıl boyunca Avrupa’yı kasıp kavuran mali
kriz sonrasında Avrupa’nın gördüğü ilk geniş katılımlı seçim olmasıydı. Her ne kadar AB ekonomisi 2013 yılının son
çeyreğinde düzelme sinyalleri vermiş olsa da, 2009 yılında
yapılan son seçimlerden bu yana Avrupa; ekonomik kriz,
istikrarsızlık, artan küresel rekabet ve işsizlik ile boğuşuyordu. Hiç şüphesiz bu da seçim sonuçlarına açık bir şekilde
yansıdı.
Zaten seçim öncesinde yapılan anketler de, Avrupa
vatandaşlarının son yıllarda AB’li kurumlara olan güvenin,

Hiç şüphesiz 2014 AP seçimlerinin en önemli ilki, yeni
oluşacak Parlamento yapılanmasının, önümüzdeki beş yıl
boyunca görev yapacak olan Avrupa Komisyonu Başkanı’nı
da seçecek olması. Güz 2014 döneminde Komisyon Başkanlığı görev süresi dolacak olan ve bu görevi son 2 dönemdir yürüten José Manuel Barrosso’nun yerine geçecek
ismi, 2014 AP seçimlerinde oluşan yeni Parlamento düzeni
belirleyecek. Dolayısıyla AP seçimlerinde yarışan partiler,
Avrupa Komisyonu Başkanlığı için de adaylarını belirledi.
Komisyon Başkanlığı için Avrupa parti grupları tarafından, Jean-Claude Juncker (EPP-Avr. Halk Partisi), Martin
Schulz (PES-Avrupa Sosyalistleri Partisi), Guy Verhofstadt
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(ALDE-Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı), Alexis
Tsipras (PEL-Avrupa Sol Partisi), Ska Keller ve José Bové
(Yeşiller) aday olarak gösterildi. Adaylar, AP seçimlerinden hemen sonra gerçekleştirilecek Avrupa Komisyonu
Başkanlığı seçimleri için de, bu süreçte ter döktü.
Lizbon Antlaşması ile belirlenen kurallar gereği, yeni
Parlamento, yeni Avrupa Komisyonu Başkanı’nın salt
çoğunluk ile seçecek. Yani 751 sandalyeli AP’de, 376 oyu
alan aday, Avrupa Komisyonu’nun, dolayısıyla da AB’nin
önümüzdeki 5 yıllık yasal ve bürokratik süreçlerinin başına geçecek. Ancak Komisyon Başkanlığı için adayı belirleyecek olan AB Konseyi’nin parti gruplarının adayları
arasından aday göstereceği hala tam olarak kesinleşmiş
değil. Küçük bir ihtimal dahi olsa bu adayların dışında
birini aday göstermeleri de mümkün görünüyor. Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde parti gruplarının aldıkları
oylar mutlaka AB Konseyi’nin kararını da etkileyecek.
Komisyon’un seçim ve atanma sürecinin Kasım ayında
tamamlanması öngörülüyor.
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KOMİSYON BAŞKANLI INA ADAY TEK KADIN
YEŞİLLERDEN

Yeşiller 2014 yılı AP seçimlerinde Avrupa Komisyonu
Başkanlığı için eş başkan modeli ile ortak aday gösterdi. 33
yaşındaki AP milletvekili Ska Keller’in Yeşillerin ortak adayı
olarak Avrupa çapında gerçekleştirdiği Avrupa Komisyonu
Başkanlık adayı kampanyasında Alman Keller, tek genç ve
kadın adaydı.
KOMİSYON ADAYLARI İLK KEZ AÇIK OTURUMDA
KARŞI KARŞIYA GELDİ

Avrupa Yayıncılar Birliği (European Broadcasting UnionEBU) tarafından düzenlenen EUROVISION kapsamında 15
Mayıs 2014 tarihinde, AP seçimlerine 10 gün kala, partilerin
Avrupa Komisyonu Başkan adaylarının katılımıyla ilk kez
tüm Avrupa televizyon kanallarından canlı yayınlanan bir
tartışma programı gerçekleştirildi. Hiç şüphesiz AP 2014 yılı
seçimlerinin en ilginç ilki buydu. Tartışma programına EPP
adayı Jean-Claude Juncker, S&D adayı Martin Schulz, ALDE
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adayı Guy Verhofstadt ve PEL adayı Alexis Tsipras katıldı.
90 dakikalık canlı televizyon tartışma programında Avrupa Komisyonu Başkan adayları, ekonomik krizden AB’nin
geleceğine, Ukrayna’dan yasadışı göçle mücadeleye kadar
Avrupa’nın gündemde olan konularda fikirlerini paylaştı.
İLK SEÇİMLER HOLLANDA VE İNGİLTERE’DE.
4 ÜYE ÜLKEDE ZORUNLU OY

Her üye ülkenin kendi seçim yasaları çerçevesinde
belirlediği AP seçimlerinde üye ülkeler, 22-25 Mayıs 2014
tarihleri arasında hangi seçimlerin yapılacağını ve seçimlere katılım zorunluluğunu kendileri belirledi. Bu çerçevede
2014 AP seçimleri AB üyesi Hollanda ve İngiltere’de 22 Mayıs günü; İrlanda’da 23 Mayıs günü; Çek Cumhuriyeti’nde
22-23 Mayıs günleri; İtalya’da 24-25 Mayıs günleri ve geri
kalan üye ülkelerde de 25 Mayıs günü gerçekleştirildi.
Hiç şüphesiz seçimlerin aynı gün yerine farklı günlerde, kimi ülkelerde ise iki günü kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesinin temel nedeni, AP seçimlerinde katılıma
olan düşük ilginin artırılmasıydı. İtalya’da bu formül işe
yaradı: Seçimlere katılım oranı yüzde 60’lar seviyesinde
gerçekleşti. Ancak Çek Cumhuriyeti için aynı şeyi söylemek
mümkün olmadı. Çek Cumhuriyeti 2014 AP seçimlerindeki yüzde 19,50’lik katılım oranıyla, Slovakya’dan sonra AB
çapında katılım oranının en düşük olduğu ikinci ülke oldu.
4 AB üye ülkesinde ise zorunlu oy uygulaması vardı.
Belçika, GKRY, Yunanistan ve Lüksemburg’da vatandaşlar,
zorunlu olarak sandık başına gitti. Ancak bu ülkelerdeki
uygulamanın AP seçimlerine özel olmadığını söylemek
lazım. Belçika’da 1893; GKRY’de 1959; Yunanistan’da 1952;
Lüksemburg’da ise 1919 yılından bu yana, seçimlere zorunlu katılım, seçim yasaları ile belirlenmiş ve AP seçimlerine genişletilmiş durumda.

10 AVRUPALIDAN 4’Ü SANDIK BAŞINA GİTTİ; EN
DÜŞÜK KATILIMLI PARLAMENTO SEÇİMİ OLDU

2014 AP seçimlerinin, Parlamento seçimleri tarihinin
en düşük katılım oranına sahip seçimlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 505,7 milyonluk
AB’de 2014 AP seçimlerine katılım oranı yüzde 43.09’da
kaldı. Başka bir deyişle, oy hakkına sahip AB vatandaşlarının neredeyse yarıdan fazlası seçimlere katılmadı.
Her ne kadar bu oran 2009 AP seçimlerinde yüzde 43.00
olarak gerçekleşmiş olsa da, Hırvatistan’ın Temmuz 2013
tarihinde AB üyesi olduğu ve bu ülke vatandaşlarının ilk
defa AP seçimlerinde oy kullandığı hesaba katıldığında
2014 AP seçimleri, Parlamento seçimler tarihinin en düşük katılıma sahip seçimlerinden biri oldu (bkz. Tablo 1).
AP SEÇİMLER TARİHİNİN EN DÜŞÜK KATILIM
REKORUNU SLOVAKYA KIRDI

Üye ülke bazında AP seçimlerine katılım oranlarına
bakıldığında ise, karmaşık bir tablo ile karşılaşmak mümkün. Kimi üye ülkelerde seçimlere katılım yüzde 90’lar seviyesine çıkarken (örneğin Belçika ve Lüksemburg), kimi
üye ülkelerde yüzde 20’nin bile altında katılım oranı ile
karşılaşılıyor (örneğin Slovakya ve Çek Cumhuriyeti). Hatta AB üyesi Slovakya, 2014 Parlamento seçimlerindeki
sadece yüzde 13’lük seçmen katılımıyla, AP seçimler tarihinin şimdiye kadar kaydettiği en düşük katılım oranına
sahip üye ülkesi unvanını kazandı.
Aslında AB üyesi Slovakya, bu alanda kendine ait
olan rekoru kırmış oldu. Bu seçimlerden önceki en düşük
katılım, yine Slovakya’daki 2004 AP seçimlerinde yüzde
16,97’lik katılım oranıyla kırılmıştı.

Tablo 1: AP Seçimleri Katılım Oranı-AB Ortalaması (%)
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Tablo 2: Üye Ülke Bazında AP Seçimlerine Katılım Oranı (yüzde-sıralı)
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Üye Ülke

Katılım Oranı (%)

Belçika

90,00

Lükseburg

90,00

Malta

74,81

İtalya

60,00

Yunanistan

58,20

Danimarka

56,40

İrlanda

51,60

Almanya

47,90

İsveç

48,80

İspanya

45,90

Avusturya

45,70

Litvanya

44,91

GKRY

43,97

Fransa

43,50

AB Ortalaması

43,09

Finlandiya

40,90

Hollanda

37,00

Estonya

36,44

Bulgaristan

35,50

Portekiz

34,50

İngiltere

34,19

Romanya

32,16

Letonya

30,04

Macaristan

28,92

Hırvatistan

25,06

Polonya

22,70

Slovenya

20,96

Çek Cumhuriyeti

19,50

Slovakya

13,00

AB ÜYESİ ÜLKELERİN ANCAK YARISINDA KATILIM,
ORTALAMANIN ÜZERİNE GEÇEBİLDİ

Üye ülke bazında katılım oranlarına bakıldığında, üye
ülkelerin sadece yarısı AB ortalamasının üzerinde. Diğer
yarısındaki seçimlere katılım oranı ise, ortalama olan yüzde 43,09’un altında kalıyor (bkz. Tablo 2). Hatta daha da
ilginç olan, 2004-2007 ve 2013 genişlemeleri sonrasında
AB’ye katılan toplam 13 üye ülkenin 10’unda katılım oranının AB ortalamasının altında olması. Malta, Litvanya ve
GKRY haricinde, 2004 sonrası AB’ye üye olan diğer ülkelerde, AP 2014 seçimlerine katılım oranının yüzde 43,09’luk
AB ortalamasının altında kalması hiç şüphesiz AB’nin en
“başarılı” politika alanlarından biri olarak kabul edilen Genişleme Politikası’na ilişkin soru işaretlerini artırır nitelikte.
KÜRESEL VE MALİ KRİZİN EN ÇOK ETKİLEDİ İ
ÜLKELERDE, SEÇİMLERE KATILIM YÜKSEK OLDU

Bu tablodan çıkartılabilecek bir başka ilginç sonuç ise
şu: 2008 küresel mali krizinin etkisi neredeyse tüm AB üye
ülkelerinde ciddi şekilde hissedilirken, kimi üye ülkelerde
kriz çok daha vurucu ve yıkıcı olmuştu. Hatta kriz, özellikle
Akdeniz’e komşu AB üye ülkelerinde (Yunanistan, İtalya,
Portekiz, İspanya ve GKRY) hükümetleri yerinden etmiş,
ortalığı tozu-dumana katmıştı. Öyle ki krizin pençesindeki
GKRY, AB Dönem Başkanlığı sırasında ülkenin iflasını açıklamak zorunda kalmıştı. Halk oylaması sonrasında Avrupa
Anayasasını reddeden ve AB’yi siyasi krize sokan İrlanda,
krizin başında iflas bayrağını çeken ilk ülke olmuştu.
Resmi olmayan sonuçlar incelendiğinde, AP 2014 seçimlerine katılım oranları sıralamasında Akdeniz’e komşu
bu 5 ülkenin ve İrlanda’nın, AB ortalamasının üzerine
çıktığı açıkça görülmekte. İtalya, Yunanistan ve İrlanda’da
da yüzde 50’lerin üzerine çıkan katılım oranı; İspanya ve
GKRY’de yüzde 45’ler ve yüzde 43’ler seviyesinde olan katılım oranı akıllara “kriz mağduru bu ülkelerin vatandaşları
acaba yine AB’ye mi sarılıyor?” sorusunu akıllara getirmiyor değil.
Hiç şüphesiz bu soruyu tersten sormak ta mümkün: Krizin “görece” galibi, AB ekonomisinin itici gücü
Almanya’da AP 2014 seçimlerine katılım oranı yüzde
47,90 seviyesinde. Yani AB ortalamasının biraz üzerinde.

55

Tablo 3: AP 2009 ve AP 2014 Seçimleri Karşılaştırmalı Tablosu
Siyasi Parti
veya Siyasi Grup

2014
(Tahmini) Sandalye

2009
(Tahmini) Oy (%)

2009-2014 Fark

Sandalye Sayısı

Oy (%)

Sandalye Sayısı (+/-)

Sayısı

EPP

214

28,50

265

36,00

-51

S&D

191

25,43

184

25,00

+7

ALDE

64

8,52

84

11,40

-20

YEŞİLLER/EFA

52

6,92

55

7,4

-3

ECR

46

6,13

54

7,3

-8

GUE/NGL

45

5,99

35

4,7

+10

BAĞIMSIZLAR

41

5,46

27

3,6

+14

EFD

38

5,06

32

4,3

+6

DİĞER

60

7,99

Toplam

751

100

736

100

Almanya’nın AP seçimler tarihindeki katılım oranları kıyaslandığında ise yüzde 47,90’lık bu oranın, sürekli düşüş
eğilimi gösteren grafikte yerini alıyor.
AB’NİN EN YENİ ÜYESİ HIRVATİSTAN’DA,
4 KİŞİDEN SADECE 1’İ OY VERDİ

Ve hiç şüphesiz Hırvatistan. Vatandaşları
Parlamento’ya gönderecekleri 11 üyeyi belirlemek üzere AP seçimlerine ilk defa katılan, AB’nin en “taze üyesi”
Hırvatistan’da seçimlere katılım, resmi olmayan rakamlara
göre sadece yüzde 25,06. Başka bir deyişle, AP seçimlerinde oy hakkı olan AB’nin “en taze” vatandaşları Hırvatların
sadece dörtte biri seçimlere katıldı. Az önce ifade edildiği
üzere, AB’nin en başarılı politika alanlarından biri olarak
kabul edilen AB Genişleme Politikası’nın en genç ve yeni
üyesinde, böylesine düşük bir katılım oranının gerçekleşmesi, AB genişlemesine ilişkin soru işaretlerini sıralamamıza neden oluyor.
SA OY KAYBETTİ, SOL OY KAZANDI

Resmi olmayan seçim sonuçlarına bakıldığında ise genel itibariyle sağ partilerin oy kaybettiği, sol partilerin ise
oy oranlarını arttırdığı görülüyor. 2009 AP seçimleriyle kıyaslamalı, 2014 AP seçim sonuçlarına göre 751 sandalyeli
AP’de oylar, şu şekilde sıralanıyor (bkz. Tablo 3):
Bu tablodan ilk bakışta çıkartılan sonuç, EPP, Sosyal
Demokratlar, ALDE ve Yeşiller/EFA gibi Parlamento’daki
ana akım partilerin, oy kayıplarına rağmen bir önceki dö-

nemdeki genel ağırlıklarını koruyor olmaları. Ancak AP’nin
yeni oluşumunda merkez sağ ya da merkez sol çoğunluğun
oluşma olasılığının olmaması sebebiyle, ana akım gruplar
arasında önümüzdeki dönemde işbirliklerinin ve koalisyonların görülmesi muhtemel.
Yine bu tablodan ortaya çıkan genel itibariyle sağ
partilerin oy kaybederken, sol partilerin oy kazanması. Çok
basit olarak Parlamento’daki parti dizilimini sağ ve sol olarak ikiye ayırırsak (bkz. Tablo 4);
• Solda Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu ve S&D’nin
oylarını artırırken; Yeşiller/EFA’nın oy kaybına uğradığı;
• Sağda EPP, ALDE ve Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu nin oy kaybına uğrarken; Avrupa
Özgürlük ve Demokrasi Grubu’nun oylarını artırdığı
görülüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre ise, 2009 seçimleri ile
kıyaslandığında, solda oy artışı sadece 14 sandalye; sağda
oy kaybı ise 73 sandalye.
SEÇİMLERİN KAYBEDENLERİ

Bir diğer sonuç ise, seçimin mağlubu EPP ile ilgili. Her
ne kadar muhafazakâr EPP seçim yarışında birinci parti
olarak ipi göğüslese de, 50’nin üzerinde sandalye kaybı
ile geçen seçimlere göre en çok sandalye kaybeden parti
konumunda. EPP’nin oy oranı olarak kaybı ise neredeyse
yüzde 7,5.
Aslında ana akım partilerdeki oy kaybı sadece EPP ile

Tablo 4: AP Parti Grupları
GUE/NGL
SOL

GREEN/EFA

S&D

ALDE
MERKET

EPP

ECR

EFD
SAĞ
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de sınırlı değil. Muhafazakâr EPP gibi merkez sağda liberal
demokrat ALDE, solda Yeşiller/EFA ve ECR’de oy kaybına
uğrayan partiler. Seçimlerde ALDE neredeyse 20 sandalye
kaybederken, Yeşiller/EFA 3, ECR ise 8 sandalye kaybetmiş
durumda. Dolayısıyla 2014 yılı seçimlerinin kaybedenleri:
EPP, ALDE, ECR ve Yeşiller/EFA olarak sıralanıyor.
SEÇİMLERİN KAZANANLARI

Parti gruplarının sandalye sayısındaki artışa göre bakıldığında seçimlerin galibi sosyal demokrat/ilerici S&D,
aşırı solcu GUE/NGL ve aşırı sağcı EFD.
Seçimlerin ikinci galibi S&D, 7 sandalye gibi küçük bir
artış bile olsa, oyların yüzde 0,5’in altında artırmayı başar-

19 65

dı. Her ne kadar artış ufak bile olsa, bu oy oranı ile S&D’nin,
seçimlerden birinci parti olarak çıkan EPP ile arasındaki
sandalye farkını neredeyse 20 sandalyeye kadar düşürdüğü görülmekte.
Ana akım partilerin dışında kalan partilerden kazanlar
ise aşırı solcu GUE/NGL ve aşırı sağcı EFD. GUE/NGL yüzde
1,3’lük oy artışı ile sandalye sayısını 10 fazlalaştırıyor. Aşırı
sağcı EFD ise yüzde 1’in altındaki oy artışı ile Parlamento’da
6 yeni sandalye almaya hak kazanmış durumda.
SEÇİMLERİN GERÇEK KAZANANI: AŞIRILAR

2014 yılı AP seçimlerinin galibi ise aşırı partiler; gerçek galibi ise aşırı sağ partiler oldu. Fransa’da aşırı sağcı

57

Tablo 5: 2014 AP Seçimlerinde Aşırı Sağ Partiler
Ülke /
Aşırı Sağ Partiler

2014
Oy Oranı (%)

2009

Sandalye Sayısı

Oy Oranı (%)

2009-2014

Sandalye Sayısı

Sandalye Sayısı Değişimi

20,2

4

17,3

2

+2

6,4

1

11,2

2

-1

-VB
Bulgaristan

3,0

0

12

2

-2

-Ataka
Danimarka

26,6

4

14,8

2

+2

-DF
Fransa

25,0

24

6,3

3

+21

-FN
Almanya

1,0

1

1,3

0

+1

12,1

3

7,7

3

+1

-XA
Macaristan

14,7

3

14,8

3

0

-Jobbik
İtalya

6,2

5

10,2

9

-4

-LN
Hollanda

13,2w

4

17

5

-1

-PVV
Romanya

2,7

0

8,7

3

-3

-PRM
Slovakya

5,3

0

5,6

1

-1

İsveç

9,7

2

3,3

0

+2

-SD
İngiltere

1,1

0

6,0

2

-2

Avusturya
-BZÖ
-FPÖ
Belçika
-FNb
-PP

-NPD
-REP
Yunanistan
-LAOS

-L’SNS
-SNS

-BNP

Ulusal Cephe, Danimarka’da da aşırı sağcı Danimarka
Halk Partisi, Finlandiya’da aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi,
Avusturya’da koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Halk
Partisi, Macaristan’da aşırı sağcı Jobbik Partisi, Belçika’da
Flaman kesimin bağımsızlığından yana olan Yeni Flaman İttifakı, Almanya’da Milliyetçi Demokratik Partisi,
Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi… ve birçokları
oylarını artırdı. Aşırı sağ gibi, aşırı solda da artış eğilimi
gösteren partiler oldu. Her ne kadar aşırı sağın yükselişi
kadar görülmese de, radikal solda Yunanistan’da Alexis
Spiras’ın Partisi Syrizia ve İspanya’da Podemos Partisi oylarını artırmayı başardı.
Hiç şüphesiz seçimlerde aşırı partilerin, özellikle de
sağ tandanslı aşırıların bu denli oy kazanmalarının altında,

seçimlere katılım oranlarının çok düşük olması ve ana akım
partilerin, ulusal seçimlerde olduğu gibi AP seçimlerinde
destekçi kitlelerini mobilize edememelerinin payı büyük.
Ancak aşırı partilerin oy artışının altında tek neden olarak
bunu görmek çok doğru olmaz. Hiç şüphesiz 2009 yılında
yapılan son seçimlerden bu yana Avrupa’yı meşgul eden,
ekonomik kriz, istikrarsızlık, artan küresel rekabet ve işsizlik gibi konular sebebiyle, aşırı partilerin oy oranlarında
artış meydana gelmiş durumda.
AŞIRI SA IN AŞIRI YÜKSELİŞİ

Hiç şüphesiz 2014 yılı AP seçimlerinin galibi aşırı partilerde, aşırı sağın aşırı yükselişi oldukça dikkat çekici. Özellikle bazı üye ülkelerdeki aşırı sağ partilerin seçimlerden
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Tablo 6: AB Taraftarı ve AB Karşıtı Bloğun Oy Dağılımı
AB TARAFTARI BLOK
Parti

Oy Oranı (%) /Sandalye

Oy Oranı (%) /Sandalye

EPP

28,50/214

GUE/NGL

5,99/45

S&D

25,43/191

ECR

6,13/46

ALDE

8,52/64

EFD

5,06/38

YEŞİLLER/EFA

6,92/52

BAĞIMSIZLAR

5,46/41

69,37/521

birinci parti olarak çıkması bu tezi güçlendiriyor. Fransa’da
aşırı sağcı Ulusal Cephe, oylarını yüzde 18,7 artırarak, yüzde 25’lik bir başarı gösterdi. Danimarka’da da aşırı sağcı
Danimarka Halk Partisi ise oylarını yüzde 11,8 artırarak
yüzde 26,6 ile seçimlerden birinci parti çıktı. Aşırı sağda,
oyların aşırı arttığı bir diğer ülke ise İngiltere. İngiltere’de
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AB KARŞITI BLOK
Parti

22,64/170

aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi yüzde 11,4’lük artış ile, yüzde 27,5’lik oy oranına sahip oldu.
Genel itibariyle bakıldığında aşırı sağ, 2009 yılı seçimlerine göre 15 yeni sandalye kazandı. 2009 yılı seçimlerinde 37 olan aşırı sağcı milletvekili sayısı, 2014 yılı
seçimlerinde 42’ye yükseldi. 6 ülkede aşırı sağ oylarını
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artırdı. Aşırı sağ partiler Avusturya’da 2, Danimarka’da 2,
Almanya’da 1, Yunanistan’da 1, İsveç’te 2 fazla sandalye
kazanırken, AP’ye en fazla aşırı sağcı milletvekilini 21 fazla parlamenter ile Fransa sokmayı başardı. Böylece 2014
yılında AP, 29 yeni aşırı sağcı milletvekiline kavuştu. Aşırı
sağcı milletvekillerinin düşüş gösterdiği ülkeler ise Belçika
(1 milletvekili), Bulgaristan (2 milletvekili), İtalya (4 milletvekili), Romanya (3 milletvekili), Slovakya (1 milletvekili), Hollanda (1 milletvekili) ve İngiltere (2 milletvekili)
(bkz. Tablo 5).
AŞIRI SA IN EN AŞIRILARI PARLAMENTO’DA

2014 yılı AP seçimlerinde aşırı sağın en aşırılarıyla dikkat çeken iki ülke ise Almanya ve Yunanistan. Almanya’da
Milliyetçi Demokratik Partisi, Yunanistan’da ise Altın Şafak
Partisi ilk defa AP’ye milletvekili göndermeyi başardı. Her
iki partinin de Avrupa’da yabancı düşmanlığı ile bilinen ve
öncesinde Avrupa’da çok tartışılan söylemlere imza atan
partiler olduğunu hatırlatmakta fayda var.
BA IMSIZLAR VE Dİ ERLERİ: BELİRLEYİCİLER

Seçim sonuçlarına bakıldığında hiç şüphesiz Bağımsızların sayısındaki artış kayda değer. 2009 yılı AP seçimlerinde 27 sandalyeyi elinde bulunduran Bağımsızların
sayısı 2014 yılında 41’e yükselmiş durumda. Bağımsızlar
kadar henüz hangi gruba dâhil olacağına karar vermemiş
60 milletvekili, seçim sonrası sandalye dağılımında önemli
bir etkiye sahip olacak. Ana akım partilerin sandalye dağılımları, seçim sonrası müzakereler ve partilerin olası grup
değişiklikleri ile yeniden şekillenebileceğini de unutmamak gerekiyor.
AB VE ENTEGRASYON SÜRECİ YANLILARI ÜÇTE İKİ
ÇO UNLU A SAHİPLER

Hiç şüphesiz 2014 yılı AP seçimleri sonrasında oluşacak yeni Parlamento’da en merak edilen, AB yanlısı partilerin mi, yoksa AB karşıtı partilerin mi çoğunluğu elde
edeceği sorusuydu. Resmi olmayan sonuçlara göre AB ve
entegrasyon sürecini destekleyen gruplar, 751 sandalyeli
AP’de neredeyse üçte iki çoğunluğa sahipler. Geriye kalan
üçte bir grup içerisinde ise, özellikle aşırı sağ ve aşırı sol
partilerin oy oranlarını artırmaları nedeniyle, Avrupa projesine çeşitli derecelerde şüpheci yaklaşan veya karşı olan
siyasal akımların olduğunu görmek mümkün.
Yine basit bir gruplama yapıldığında (bkz. Tablo 6), AB
taraftarı bloğun 751 sandalyeli AP’de 521 sandalyeyi aldığı
görülmekte. Karşı tarafta ise AB karşıtı blok yüzde 22,64 oy
oranı ile 170 sandalyeyi şu anda kazanmış durumda.
Her ne kadar AB, Avrupa ve entegrasyon yanlısı grup,
yeni AP’de üçte iki çoğunluğu elinde tutsa da, 2009 yılı ile
kıyaslandığında bu bloğun oy kaybına uğradığını da ifade
etmekte fayda var. 2009 yılı AP seçimlerinde AB taraftarı
EPP, S&D, ALDE ve Yeşiller’den oluşan bloğun oyu yüzde
79,8 seviyesindeydi. 2014 seçimlerinde ise bu oran yüzde
69,37 seviyesine gerilemiş durumda.

AP SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İKV DE ERLENDİRMESİ
AP, Avrupa kamuoyunun sesidir. Dolayısıyla Türkiye gibi bir aday
ülke açısından AP’nin görüş ve politikaları önem taşımaktadır. Gerek,
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ilerleme raporlarına ilişkin hazırlanan
AP raporları ve AP’nin kendi insiyatifi ile kabul ettiği kararlar yoluyla;
gerekse de yeni üyelerin AB’ye katılımı için onay verme yetkisi sebebiyle AP, Türkiye’nin AB sürecini de doğrudan etkileyebilen bir kurumdur.
Türkiye olarak AP’nin faaliyetlerini yakından takip etmeliyiz; çünkü AP
milletvekillerinin söyledikleri, büyük ölçüde Avrupa vatandaşlarının
görüşlerini yansıtmakta ve Avrupa kamuoyuna şekil vermektedir. Bunun yanında, kendimizi tüm AB kurumları nezdinde olduğu gibi AP’ye
de anlatmalı ve AP üyeleri ile iletişimi güçlendirmeliyiz.
Unutmamalıyız ki, Türkiye’nin AB üyeliği, Parlamento’nun da
onayı ile mümkün olacaktır.
Avrupa seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesi Türkiye açısından
kötümser sonuçlara bizi sevk etmemelidir. Siyasi, ekonomik ve sosyal
çalkantılar yaşayan, değişimin getirdiği uyum sorunları ile mücadele
eden Avrupa’nın belki de bugün her zamankinden fazla Türkiye’ye
ihtiyacı bulunmaktadır.
Yalnızca Cumhuriyet döneminde değil, tarih boyunca Avrupa ile
yakın ilişkiler kurmuş, Avrupa’nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısından
etkilenmiş, Avrupa’yı bir medeniyet modeli olarak almış bir ülke olarak
Türkiye her zaman Avrupa’nın içinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Üstelik demokrasi yönünde önemli mesafe kat etmiş ve İslami
değerler ile laikliği bünyesinde birleştirerek dünyaya örnek olabilecek
bir model oluşturmuş olan Türkiye, AB toplumlarının göçmenler,
farklı kültürler ve İslam ile yaşadıkları sorunların çözümünde mutlaka
önemli bir katkı sağlayacaktır. AB’nin yeni çağa uyum sağlaması ve küresel bir oyuncu olmaya devam etmesi Türkiye ile daha kolay olacaktır.
Öte yandan, Türkiye’nin Avrupa’da kabul görmesi ve aşırı sağ
partilerin söylemlerini haksız çıkarması için, liberal reformlara hız
vermesi, demokrasisini güçlendirmesi ve iş kazalarından, namus
cinayetlerine kadar çağdaş bir Avrupa ülkesine yakışmayan sorunları
ile etkin bir şekilde mücadele etmesi gerekmektedir. Zaten geçmişten
beri Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye, demokratikleşme ve kalkınma
sürecine hız vermek suretiyle, Avrupa’yı birleştiren AB içinde de yerini
alacaktır.
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AVRUPA’NIN SEÇİMİ - BÖLÜM 2:
AP SEÇİMLERİ SONRASINDA AVRUPA’NIN GELECE İ
AB ülkelerinin seçmenleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında sandık başına gitti. 1979 yılından
beri direkt oylama ile seçilen AP üyeleri, sekizinci kez Brüksel ve Strazburg’daki ofisler için
yarıştı. Öncesinde kritik ve tarihi olarak nitelenen seçimler, sonuçlarıyla çok farklı açılardan
yorumlanabilir. 2008’den beri Avrupa’yı etkisi altına alan ekonomik kriz sonrası yapılan ilk
seçimlerde gündem, aşırı sağ ve Avrupa şüphecisi oyların çokluğu düşüncesine kilitlendi.

A

vrupa’nın içinden geçtiği politikleşme, yeni üye
ülkelerin katılımıyla hızlı bir büyüme süreci
sonrasında oluşan bu siyasi tablo aslında çok da
şaşırtıcı değil. Oyların siyasi gruplar arasındaki dağılımına baktığımızda aşağıdaki tablo görülmekte.
Hristiyan Demokratlar, oyların yüzde 29,43’ünü
alarak birinci parti olarak seçimi tamamlarken onları
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yüzde 25,43 oy ile Sosyal Demokratlar takip etti. Geçerli
oyların yarısından fazlası bir kez daha iki ana akım siyasi grup arasında paylaşıldı. Bugüne kadar sekiz siyasi
grup arasında dağılan ulusal partiler, 2014 seçimlerinde dokuzuncu grubu da oluşturdular. Son dağılımı ve
Parlamento’da oluşacak tabloyu önümüzdeki günler
gösterecek.
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Siyasi Parti Gruplarına Göre Ülke Dağılımı

Kaynak:Wall Street Journal

2009’DAN 2014’E NELER DE İŞTİ?
2014 yılında seçilen Parlamento’nun daha bölünmüş bir Parlamento olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Avrupa’nın geneline yayılan iki partili siyasi geleneğinin
çöküşü, AP seçim sonuçlarına da yansıdı. Sağ/sol eksenindeki bölünmüşlüğü ve uçlara yaklaşmayı gözlemlemek
mümkün. Sonuçlar, ekonomik krizin daha derinden etkilediği ülkelerdeki siyasi alternatif arayışını gözler önüne seriyor. Bu arayışın yönü ülkeler arasında çeşitlilik gösteriyor.
Yunanistan ve İtalya’ya baktığımızda hem aşırı sağ hem
de sol partilerin yükselişini gözlemlemek mümkün. Ancak
İspanya ve Portekiz’de oylar sol kanatta bölünürken, sağ
kanatta ciddi bir alternatif oluşumundan söz etmek zor.
Ülkelerin geçmişleri, tarihleri ve siyasi geleneklerinin yanı
sıra seçim sistemleri de bu siyasi tabloların çizilmesinde
önemli bir rol oynuyor. 2009 yılı ile karşılaştırmalı seçim
sonuçlarına baktığımızda, değişimi gözlemlemek mümkün. Ancak, içinden geçilen dönemin zorluğuna kıyasla
sonuçlar o kadar da dramatik değil.
Katılım Oranı Yükselmedi
Katılım oranındaki düşüş grafiğinin durması sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkarken, bazı ülkelerdeki
artış da dikkat çekti. Ekonomik krizle uzun süredir boğuşan
ülkelerde katılım oranı da arttı. Yunanistan’da katılım oranı
2009 yılında yüzde 52,61 iken 2014 yılında yüzde 58,20’ye
yükseldi. Yunanistan’da, Belçika, Kıbrıs ve Lüksemburg’ta
da olduğu gibi oy vermek zorunlu. Ancak bu durum her
seçimde geçerli olduğundan katılım oranındaki artışı buna
bağlamak doğru olmaz.

Aşırı Sağ ve Avrupa Şüpheciliği
2014 seçimlerinin en çok konuşulan sonucu tartışmasız aşırı sağ ve Avrupa şüpheciliği. Sonuçlara göre
2014 yılından itibaren Avrupa şüphecisi siyasi partiler
güçlü bir blok oluşturacak. Özellikle İngiltere (UKIP),
Fransa (Front National) ve İtalya’nın (Five Star Movement)
sandalyeleri ile güçlenecek bu grupta Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan’dan da temsilciler yer alacak.
Bu durum Avrupa’nın geleceği açısından düşündürücü. Ancak bugün, yeni oluşan Parlamento’da Avrupa yanlısı grup halen baskın olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki
yıllarda Avrupa vatandaşlarını AB’nin önemine ve pozitif
katkısına inandırmak bu siyasi oluşumlara kalıyor.
Sol Yükselişte
Her ne kadar seçim sonuçlarını değerlendiren yazılar
sağın zaferini vurgulasa da, sol oyların yükselişe geçtiği
üye devletler de yok değil. Örneğin İspanya’da Sosyal
Demokratların yanısıra hem Birleşik Sol (Izquierda Unida)
hem de yeni Avrupa şüphecisi parti Podemos seçim sonuçlarına damgasını vurdu. İspanya’daki sosyal hareketin
(los indignados) temsilcisi olduğunu öne süren partinin
2015 sonunda yapılacak ulusal seçimlerdeki durumu
merak konusu.
Yunanistan’a baktığımızda da aşırı sağ oyların ötesinde altı çizilmesi gereken büyük başarı Syriza’ya ait.
Oyların yüzde 26,6’sını alan parti seçimden birinci parti
olarak çıktı. İtalya’da Matteo Renzi liderliğindeki Partito
Democraticooyların yüzde 41’ini alarak birinci parti olurken, Beppe Grillo liderliğindeki Movimento Cinque Stelle-
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2009/2014 Karşılaştırmalı Tablo
%

Sandalye Sayısı

Grup

2014

2009

+/–

2014

2009

+/–

EPP

29,43%

36,00%

-6,57%

221

265

-44

S&D

25,43%

25,00%

0,43%

191

184

7

ECR

8,39%

7,30%

1,09%

63

54

9

ALDE

7,86%

11,40%

-3,54%

59

84

-25

Greens/EFA

7,19%

7,50%

-0,31%

54

55

-1

GUE/NGL

6,92%

4,80%

2,12%

52

35

17

NI

5,73%

3,70%

2,03%

43

27

16

EFD

4,26%

4,30%

-0,04%

32

32

0

Others

4,79%
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Kaynak: TNS/Scytl ve Avrupa Parlamentosu Araştırmaları

oyların yüzde 21’ini alarak ikinci parti oldu. Bu üç ülkedeki net başarının dışında Portekiz, Slovakya ve Romanya’da
da sol partiler oylarını artırdı.
SEÇİM SONUÇLARI VE ÖTESİ:
AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI SEÇİMLERİ VE
GÖÇMEN DÜŞMANLI I
Seçimin en önemli konularından biri de Avrupa Komisyonu başkanının nasıl seçileceği. İlk kez seçime kendi
adaylarıyla giren gruplar, tüm kampanyalarını adayları
üzerinden kurdu. Farklı platformlardaki açık oturumlarda
karşı karşıya gelen adaylar, temel konulardaki görüşlerini
canlı yayında paylaştı. Seçim sonuçlarına göre en çok oyu
alan Hristiyan Demokrat aday Jean-Claude Juncker, yeni
Komisyon başkanı olmalı.
Juncker ya da Schulz: Önemli olan Avrupa Komisyonu
Başkanı’nı seçebilmek
AP seçimleri sonrası yapılan Avrupa Komisyonu Başkanı tartışmalarına Fransa ve Almanya’nın Juncker hakkındaki görüşleri damgasını vurdu. Bilindiği üzere AB Konseyi
tarafından kimin aday gösterileceği hala netleşmiş değil
ve az da olsa Juncker dışında bir aday gösterilmesi olasılığı
bulunuyor. Bu durumda seçim öncesinde yürütülmüş tüm
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kampanyalar boşa gidecek ve siyasi partilerin demokratik
gücü masaya yatırılacak. Ülkeler üstü konumu hep sorgulanan AB açısından çok da pozitif bir sonuç getirmeyecek
olan bu tartışmanın kazananı merakla bekleniyor.
Bu süreçte sorulması gereken ancak gölgede kalan
diğer bir konu da Avrupa Komisyonu daha politik bir hale
gelmeli mi? Yoksa teknokrat olarak mı kalmalı? Avrupa
Komisyonu’nun üstlendiği rolü daha iyi oynayabilmesi açısından tarafsızlığını koruması çok önemli. Ancak
ekonomik kriz süresince oynadığı rol demokratik iradeyi
yansıtmasının önemini de ortaya koydu. Bu durumda
oluşacak hassas denge, AB geleceğinde kritik bir konuma
sahip olacak.
Avrupa’nın Geleceği ve Göçmen Düşmanlığı
Önümüzdeki dönemde AB’yi bekleyen en önemli sorunlardan biri de göçmen düşmanlığı. Seçimlerde aşırı sağ
oyların yükselişindeki en önemli nedenlerden biri de yürütülen göç karşıtı propagandalar. Temelini serbest dolaşım
ilkesi üzerine inşa etmiş bir Birlik için, vatandaşların buna
karşı olması büyük bir tehdit oluşturuyor. Henüz bu durum
hakim görüş değil, ancak, AB’nin konu ile ilgili pozitif bir
kampanya yürütmesi gerekliliği de net bir şekilde ortaya
çıkıyor.
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“Bu süreçte sorulması
gereken ancak gölgede
kalan diğer bir konu da
Avrupa Komisyonu daha
politik bir hale gelmeli
mi? Yoksa teknokrat
olarak mı kalmalı? Avrupa
Komisyonu’nun üstlendiği
rolü daha iyi oynayabilmesi
açısından tarafsızlığını
koruması çok önemli.”
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9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ’NÜN ARDINDAN
“Dünya barışı, kendisini
tehdit eden tehlikelerle
orantılı yaratıcı çabalar
oluşturmaksızın
korunamaz. Örgütlü
ve diri bir Avrupa’nın
uygarlığa yapabileceği
katkı, barışçıl
ilişkilerin korunması
ve sürdürülmesi için
vazgeçilmezdir.” – Robert
Schuman, 1950
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Süer, Eker (2009) “Avrupa Birliği’nin
Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve
Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri”,
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BİRLEŞİK AVRUPA DÜŞÜNCESİ
Dünya tarihinin en büyük ve yıkıcı savaşı olan İkinci
Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1939-1945 dönemi, Avrupa’nın
tanık olduğu gelmiş geçmiş en karanlık dönemdi… Savaşın yol açtığı büyük tahribat ve her şeyden önce kaybedilen milyonlarca yaşam, Avrupa’da korkunç bir manzarayı
gözler önüne serdi… İnsan hayatına ciddi oranda tehdit
oluşturan gıda sıkıntısı… Tahrip edilen yollar, köprüler, su
kanalları… Yok edilen fabrikalar, mermi ve mayınlarla dolu
zirai alanlar… Duran üretime karşın artan tüketim ve olağanüstü enflasyon oranları, parasal kaynak yoksunluğu…
Ekonomik ve sosyal olarak çöken Avrupa siyasi olarak
da oldukça karanlık ve güç günler geçirmekteydi. Savaş’ın
ardından Avrupa’daki güç dengesi tamamen değişmiş, kıtada “doldurulamaz bir uluslararası ilişkiler boşluğu” doğurmuştu. Avrupa’daki ülkelerin aralarındaki ilişkileri yürütebilmeleri için gereken siyasi temel ise tamamen yok olmuştu1.
Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasi yapısının, İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından alt üst olduğu o günlerde, hayatta kalma mücadelesi veren Batı Avrupa ülkelerinin aralarında daha fazla işbirliği geliştirmekten başka çareleri yoktu.
Bu bağlamda Avrupa bütünleşmesinde bir dönüm noktası
olan İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa devletleri
daha kapsamlı bir işbirliği geliştirme kararı aldılar.
Sosyal, ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı o günlerde, Avrupa Birliği düşüncesi, ilk olarak 9 Mayıs 1950 tarihinde
Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın “Schuman Deklarasyonu” olarak bilinen bildiriyi yayınlamasıyla hayat buldu.
Bu bildiriyle, birleşmiş bir Avrupa vizyonu ve bu vizyonun uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli kurumların ortaya konmasıyla “bir Avrupa federasyonunun ilk somut adımı” atıldı.
Schuman Bildirisi’nin yayınlanmasından tam 35 yıl sonra, 2829 Haziran tarihlerinde yapılan Milano Zirvesi’nde 9 Mayıs’ın
“Avrupa Günü” olarak kutlanması kararlaştırıldı.
18 Nisan 1951 tarihinde 6 ülke tarafından Paris’te
imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması
ile hukuki temeli atılan Avrupa Topluluğu, Şubat 1992’de,
Maastricht Antlaşması ile bağımsız, egemen ülkelerin, egemenliklerini bir araya getirerek, karar alma yetkilerinin bir
kısmını Avrupa düzeyinde demokratik biçimde paylaşma

esasına dayalı bugünkü yapısına kavuştu ve Kasım 1993’te
Avrupa Birliği adını aldı. Böylelikle AB, Avrupalılık kimliğini
hareket noktası yapan, demokrasi, eşitlik, insan hakları gibi
önemli değerleri esas alan, çok uluslu/ulus üstü, aynı zamanda ulusal egemenliklere dayalı yeni bir bölgesel bütünleşme
modeli uygulamaya başladı2.
“[...] ortak bir ekonomik sistemin oluşturulması için elzem olan çıkar birlikteliği, basit ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır; bu, uzun yıllardır kanlı savaşların yol açtığı
bölünmeler nedeniyle birbirine düşman olan ülkeler arasında
daha geniş ve derin bir birlikteliğin mayasını oluşturabilir.” –
Robert Schuman, 1950
Nitekim Avrupalı liderler, bundan 64 yıl önce, farklılıklarını bir kenara bırakıp, Avrupa kıtasında ülkeleri bir araya getirerek bütünleştiren bir organizasyon kurmakta fikir birliğine
vardılar. Birbirleri ile mücadeleden ziyade el ele verip, birlikte
hareket etmenin daha faydalı ve kazançlı olacağının farkına
varan Avrupalı liderler, ülkeler arasında başlattıkları diyalog
sürecinde var olan sorunları, savaşla çözümlemek yerine, barış
düşüncesine dayalı bir işbirliği ile çözme yolunda ilerlemeyi
seçtiler.
Bu bağlamda, her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü,
sanıldığı gibi kendisine bağlı ülkeleri bünyesinde bulunduran
üst bir ülkenin, bir imparatorluğun veya süper bir gücün kurulmasının kutlandığı bir gün değildir aslında. Avrupa günü,
sanılanın aksine, işbirliğini, refahı, kalkınmayı, barışı ve diyaloğu destekleyen; bunun yanı sıra, kültür, finans, iklim değişikliği, enerji, siyaset ve sosyal toplum gibi önemli alanlarda
olumlu bir etki yaratmayı hedefleyen bir organizasyonun kuruluşunun kutlandığı günü sembolize etmektedir.
Böyle bir Birliğin kurulma düşüncesi bile geçmişte mümkün olmamışken, AB’nin temellerinin atılmasıyla bu fikir
hayat bulmuştur. AB’nin temellerinin atıldığı o günlerden,
bugünlere, gelişerek ve genişleyerek gelmesi ise, günümüzde
sadece Avrupa kıtasında değil, farklı kıtalar için de bir emsal
teşkil etmektedir. AB Üye Devletleri bu kapsamda, her yıl 9
Mayıs Avrupa Günü’nde, Birliğe dahil olan farklı ülkelerin ve
ülke vatandaşlarının kalkınması, refaha ulaşması için birlikte
çalıştıkları, barışın hüküm sürdüğü bir Avrupa kıtasına sahip
olma fikrini kutlamaktadır.
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Birleşik bir Avrupa düşüncesi başarılı olmasaydı, bugün
itibariyle AB Üye Devletleri’nin ve Avrupalı vatandaşların
sahip olduğu istikrar, refah ve ilerleme düzeyi ile bireysel
gelişim, ulusal düzeyde dahi olsa mümkün olmayabilirdi.
Örneğin; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, Avrupalı
vatandaşların bugün itibariyle sahip oldukları seyahat etme,
eğitim, çalışma ve yaşama özgürlüğü gibi bir takım özgürlüklerden mahrum kalması söz konusu olabilirdi.
Elbetteki mahrum kalınacak özgürlükler veya fırsatlar
bunlarla sınırlı olmayacaktı... AB fonlarından yararlanarak
projeler geliştirme, iş kurma, bireysel gelişim, ticari rekabet,
şehir planlaması, toplumsal projeler, girişimcilik, inovasyon
gibi birbirinden farklı birçok alanda AB’nin bugün sunduğu
fırsatlar belki de hiç olmayabilirdi…
FARKLILIKLAR İÇİNDE BİRLİK
AB’nin “farklılık içinde birlik” mottosu, Birliği oluşturan
Üye Devletlerin kendilerine özgü kültürlerini ve sosyo-kültürel farklılıklarını daima koruyarak; bunun yanı sıra, Birlik
düzeyinde ortak değerler ve politikalar geliştirerek birlikte
hareket etmelerini öngörmekte; ve her bir Üye Devletin yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmeyi hedeflemektedir3.
En başarılı olduğu politikalardan birisi de genişleme politikası olan AB, 6 Üye Devlet ile kurulmuş olsa da, genişleme
politikası çerçevesinde bugün itibariyle 28 Üye Devlete sahip
olmuştur. Her geçen gün gelişen ve genişleyen AB, bu vesile
ile birbirinden farklı, birbirinden renkli kültürü, geleneği, dili
ve insanı kendi çatısı altında toplayan; bunun yanı sıra, barış,
özgürlük, insan hakları gibi önemli insani değerleri savunan
ve bu değerleri tüm dünya geneline yayma gayesi taşıyan bir
Birlik olmaya devam etmektedir.
AB’ye dahil olarak, aidiyet ve paylaşma fikri doğrultusunda sosyal bir birliktelik kuran Üye Devletler, bir yandan
farklılıklarını korurken, bir yandan da uluslar üstü karar alma
mekanizmaları yoluyla dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmektedirler. Avrupa kıtasının istikrar ve gelişimini
mümkün kılan; demokratik, gelişmiş, hukukun üstünlüğü ve
insan haklarına saygılı bir Birliğe dahil olmak, her Üye Devletin gurur duyması ve her daim hatırlaması gereken bir gerekçedir. Bu bağlamda Avrupa Günü ayrıca, Avrupa kıtasında
yaşayan insanların kendi ulusal kimliklerinin yanı sıra, ikinci
bir kimliği, yani Avrupa kimliğini kutlamaları için de bir vesile
olmaktadır.
64 YIL SONRA AVRUPA GÜNÜ
AB’nin değerleri ve ilkeleri hakkında Avrupalı vatandaşlar arasında farkındalık yaratmayı hedefleyen AB kurumları,
her yıl olduğu gibi bu yıl da günün anlam ve önemini anlatan
birbirinden farklı ve renkli aktivitelerle Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel’de Avrupa Günü kutlamaları düzenlediler.
Bu bağlamda, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne verilen değerin
azalmaması ve içinde barındırdığı fikrin bugün de aynı kararlılıkla sürdürülmesi için, AB Üye Devletlerine ait ulusal
hükümetlerin de, bugünün anlam ve önemini kendi halklarına yansıtacak etkinlikler düzenlemesi son derece önemli…

Bu tür etkinlik ve kutlamalarla özellikle son dönemde artış
gösteren AB karşıtı görüşlerin önüne geçilip, Avrupalı vatandaşların AB’ye olan olumlu algısı geliştirebilir ve birleşik
bir Avrupa düşüncesi ileriki nesillere güzel bir miras olarak
bırakılabilir.
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ile
Yüksek Temsilci ve Komisyon Başkan Yardımcısı Catherine
Ashton, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesi ile yayınladıkları mesajlarda, bu yılki Avrupa Günü’nün, mevcut anlaşmazlıkların
çözülmesi ve AB’nin ortak bir gelecek oluşturduğunun hatırlanması açısından önemli bir fırsat olduğuna değinerek,
Avrupa’nın demokratik yapısının korunması sorumluluğunun
unutulmaması gerektiğine dikkat çektiler.
Mayıs ayının son günlerinde gerçekleştirilen Avrupa
seçimleri sebebiyle 2014 yılının Avrupa vatandaşları için ayrı
bir önem taşıdığını belirten liderler, bu yıl kutlanan Avrupa
Günü’nün AB’nin geçmiş başarılarının hatırlanması ve AB’nin
geleceğinin şekillenmesi, AB ve dünyada barışın ve refahın
geliştirilmesi için önemli olduğunu vurguladılar.
İKV’NİN AVRUPA GÜNÜ MESAJI
Türkiye, adaylık statüsünün verildiği 1999 yılından bugüne, AB’nin ortak çıkar ve değerler temelinde birleşmesini
sembolize eden 9 Mayıs “Avrupa Günü”nü, tüm AB Üye Devletleri ve diğer aday ülkelerle birlikte kutlamakta.
İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın, Avrupa Günü vesilesi ile yayımladığı mesajında da belirttiği gibi hem Türkiye
hem de dünya için sembolik ve somut bir anlam taşıyan
Türkiye’nin AB üyelik hedefi doğrultusunda, “Türkiye gibi
bölgesel etkinliğini artıran, kültürel açıdan iki farklı bölgeye
hitap edebilen ve sosyal ve ekonomik gelişme yönünde önemli
bir mesafe kat etmiş olan bir ülkenin AB’ye üye olması, tüm
dünya ülkeleri açısından esin kaynağı olabilecek bir başarı
öyküsü olarak nitelendirilebilir. Bu başarı, hem AB’nin vizyon
sahibi olmasına hem de Türkiye’nin kararlılığını koruyarak, demokrasi, hukuk devleti ve çağdaş ekonomik yönetişim yönünde
ilerlemesine bağlıdır.”
Son dönemde, 22’nci faslın müzakereye açılması, Geri
Kabul Anlaşması’nın imzalanması, vize muafiyeti sürecinin
başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi vesilesi ile
yeni bir ivme kazanan Türkiye’nin müzakere sürecinde önemli
bir noktaya ulaştığımızı gözlemliyoruz. Bu gelişmeler ışında
yeni fasılların müzakerelere açılmasının Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını yenileyerek, AB sürecine hız kazandıracağına inanıyoruz.
İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın da belirttiği gibi
“Türkiye’nin AB sürecinde elde ettiği kazanımları feda etmeden,
hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürece odaklanması ve AB
masasında hak ettiği yeri alması gerekir. Arzumuz, AB üyeliğinin gerçekleşmesiyle birlikte Avrupa yönetişiminde söz sahibi
olan, dünya ekonomisi ve siyasetinde daha etkili bir konuma
ulasan ve her şeyden önemlisi Avrupa demokrasiler ailesinin
bir ferdi olan Türkiye’dir.”
İKV olarak, “Bundan sonraki 9 Mayıs’ları, AB’nin geleceğini şekillendiren, bunu hisseden ve hissettiren bir ülke olarak kutlamayı diliyoruz.”

3
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, “Farklılıklar İçinde
Birlik”, http://www.atso.org.tr/
yukleme/dosya/672136bdaafb2f
7930fe31d75785416b.pdf. Erişim
Tarihi: 1 Mayıs 2014
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GÜNCEL

Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı

TÜRKİYE, HORİZON 2020 PROGRAMI’NA KATILDI
Türkiye’nin Ortak Üye ülke olarak Horizon 2020 Programı’na katılımını sağlayan anlaşma, 4 Haziran 2014 tarihinde,
İstanbul’da Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilikçilik Genel Müdürü Robert-Jan Smits ile AB Bakanlığı Müsteşar
Vekili Ahmet Yücel tarafından imzalandı. Türkiye böylelikle, İzlanda ve Norveç’ten sonra AB üyesi olmadan Programa
katılan üçüncü ülke oldu. Türkiye, yaklaşık 80 milyar avroluk bir bütçeye sahip olan Horizon 2020 Programı’na AB üye
ülkelerle eşit koşullarda katılma imkânını elde etti.

2

014 ve 2020 yılları arasında AB tarafından yürütülecek
yeni araştırma ve yenilikçilik Programı Horizon 2020
esasında, Avrupa 2020 Strateji’nin “Yenilikçi Birlik” girişimini hayata geçirecek temel finans kaynağını oluşturuyor.
Bu girişim kapsamında, yenilikçi fikirleri yüksek katma değer
sağlayacak ürün, hizmet ve iş modellerine dönüştürmek için
gerekli altyapının, yatırım koşullarının ve mali desteklerin sağlanması öngörülmüştü. Bu hedefler doğrultusunda, Horizon
2020 Programı ile üç öncelikli alana odaklanılıyor:
1. Bilimsel Mükemmeliyet (Toplam bütçe: 24,441 milyar avro): AB’nin bilim ve teknoloji alanlarındaki temelinin
güçlendirilmesi ve Birliğin bu alandaki lider konumunun
korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Avrupa içinde yapıcı
fikirlerin oluşturulmasının desteklenmesi, araştırmacıların
yeteneklerinin geliştirilmesi, araştırma altyapılarına erişimin
kolaylaştırılması ve Avrupa’nın araştırmacılar için cazip bir
merkez haline getirilmesine önem veriliyor.
Bunları gerçekleştirmek için ise;
• Avrupa Araştırma Konseyi (Toplam bütçe: 13,095 milyar
avro): Araştırmacıların bilimde sınırlar ötesi alanda çalışmalar yürütmelerini teşvik etmek amacıyla Avrupa Araştırma Konseyi’nin bütçesi Yedinci Çerçeve Programı’na
göre yüzde 75 oranında artırıldı.
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler (2,696 milyar avro): AB’nin
bilimde liderliğinin koruması için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirilmesine büyük önem veriliyor.
• Marie Skłodowska-Curie Eylemleri (6,162 milyar avro):
Genç ve deneyimli araştırmacıların yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyerlerinde ilerlemeleri için çeşitli eğitim
imkânları veya özel sektörde ya da başka bir ülkede çalışma imkânı veriliyor.
• Araştırma Altyapıları (2,488 milyar avro): Araştırma altyapılarının geliştirilmesiyle AB’nin sanayisinin teknoloji
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temellerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı altyapıların gelişmesine de büyük önem veriliyor.
2. Endüstriyel Liderlik (Toplam bütçe: 17,016 milyar avro):
Yenilikçilik alanındaki yatırımların teşvik edilerek AB’nin sanayideki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu
nedenle, Avrupa’yı araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yatırımlar açısından daha cazip hale getirecek koşulların oluşturulmasına özen gösteriliyor.
Bunun gerçekleşmesi için:
• Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (13,557 milyar
avro): Nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç ile uzay
gibi alanlarda yapılan yatırımların artırılması büyük
önem taşıyor. Bu kapsamda örneğin akıllı telefonlar, yüksek performanslı batarya, hafif araç, nano ilaçlar ve akıllı
tekstiller gibi ürünlerin geliştirilmesi destekleniyor.
• Risk Sermayesine Erişim (2,842 milyar avro): Çeşitli kredi
ve garanti imkânları sunularak ve özellikle KOBİ’lere yatırımda bulunularak, yenilikçi şirketlerin fikirlerinin geliştirilmesi için sermayeye daha kolay erişim sağlanıyor.
• KOBİ’lerde Yenilikçilik (619 milyon avro): Horizon 2020
Programı’na katılmaları için, KOBİ’lere çeşitli destek ve
teşvik mekanizmaları geliştirildi. Burada, KOBİ’lerin,
pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması, fikirlerini iyi geliştirmeleri ve yatırımcıların ilgisini çekmeleri için yardım
sağlanıyor.
3. Toplumsal Sorunlara Çözümler (Toplam bütçe: 29,679
milyar avro): Avrupa Komisyonu, AB’nin araştırma ve yenilikçilik ile daha etkin mücadele etmesine yönelik olarak öncelikli
yedi alanını belirledi.
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Grafik 1: Horizon 2020 Programı’nın bütçesi ( milyar avro)
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Bu alanlar sırasıyla şunlardır;
• Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (7,472 milyar
avro): Bu alanda, örneğin, günümüzdeki en önemli
sağlık sorunları, son zamanlarda hızla gelişen bazı
hastalıklar (Alzheimer, diyabet gibi), kronik ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, sağlık ile bakım hizmetleri,
aktif ve sağlıklı yaşlanma ve kişiselleştirilmiş ilaçla
tedavi gibi alanlarda proje çağrıları sunuluyor.
• Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyo-ekonomi (3,851
milyar avro): Bu alanda, örneğin, sürdürülebilir gıda
güvenliği, deniz ve okyanusta sürdürülebilir büyüme
(mavi büyüme) ve atıklar alanlarında yürütülecek
araştırmalar destekleniyor.
• Temiz, Güvenli ve Verimli Enerji (5,931 milyar avro):
Bu alanda yürütülen projelerin, AB’nin enerji ve iklim
değişikliğine ilişkin belirlediği hedeflere ulaşılmasına
önemli katkı sağlaması öngörülüyor. Seçilen projeler
ile AB’de güvenilir, sürdürülebilir ve rekabet edebilir
enerji sistemlerine geçiş sürecinin desteklenmesi hedefleniyor.
• Akıllı, Çevreci ve Entegre Ulaşım (6,339 milyar avro):
Kaynakları daha etkin ve verimli kullanan, daha çevre
dostu ve güvenilir bir Avrupa ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda, örneğin hava
kirliliği, trafik yönetimi ve yol güvenliği gibi ulaştırma
alanında yaşanan sorunlara çözüm getirecek projeler
destekleniyor.
• İklim Eylemi, Çevre, Kaynakların Verimliliği ve Hammaddeler (3,081 milyar avro): Çevre ekonomisine geçişi destekleyen projelere öncelik veriliyor. Bu alanda
özellikle atık ve suya ilişkin projeler ön planda tutuluyor.
• Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar (1,309 milyar avro): Bu alandaki proje
çağrılarının öncelikleri arasında, ekonomik kriz ile
daha iyi mücadele edilmesi, Avrupa’nın küresel rolünün güçlendirilmesi, genç nesiller için daha kapsayıcı
ve sürdürülebilir bir Avrupa yaratılması ve AB mirasının korunması ve yayılması yer alıyor.
• Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması (1,695 milyar
avro): Terörizm, doğal afetler, organize suç ve dijital
suçlar gibi tehditlere karşı vatandaşların güvenliğinin
sağlanmasını amaçlayan projeler destekleniyor.

Horizon 2020 Programı kapsamında ilk proje çağrıları
11 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmaya başladı. 2014
ve 2015 yılları için ayrılan bütçe ise, 15 milyar avro olarak belirlendi. Türkiye’deki araştırmacıların, şirketlerin ve araştırma
kurumlarının AB üye ülkeler ile eşit koşullarda başvurabileceği hâlihazırda açık projeler bulunuyor. Çok geniş yelpazeye
sahip olan proje çağrıları kişiselleştirilmiş sağlık ve bakım,
büyümeye yönelik hareketlilik, düşük karbonlu enerji, çevreci otomobiller, atık su, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi
birçok farklı alanları kapsıyor.
Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde Haziran 2014’te
İstanbul’da düzenlenen Horizon 2020 Ulusal Açılış Program’ında, Avrupalı ve Türk yetkililer, Türkiye’nin özellikle
gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği gibi
alanlarda daha başarılı olmasını beklediklerini dille getirdiler. Türkiye’nin ayrıca, Marie-Skłodowska Curie Eylemleri ile
Yeni ve Gelişen Teknolojiler girişiminden oldukça faydalanabileceği düşünülüyor. Horizon 2020 Programı’nın, KOBİ’ler
için çok sayıda imkân sunduğu göz önünde tutulursa, Altıncı
ve Yedinci Çerçeve Programları’na üniversiteler ve araştırma
kurumları kadar katılım sağlayamayan KOBİ’ler için kaçınılmaz bir fırsat sunduğu gerçektir. Nitekim Türkiye’nin Altıncı
ve Yedinci Çerçeve Programları altında edindikleri tecrübeler
ışığında, Horizon 2020 Programı’na katılımının daha da artması ve güçlenmesi bekleniyor.
Ancak Horizon 2020 Ulusal Açılış Program’ına katılan Avrupalı ve Türk yetkililer, bu hedefe ulaşabilmesi için,
Türkiye’nin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtiyor. Örneğin
GSYİH’den Ar-Ge ve eğitime ayrılan payların Türkiye’de çok
düşük düzeyde kaldığı gözlemleniyor. Bunun yanı sıra, her ne
kadar geçtiğimiz son on yılda önemli ilerlemeler kaydedilmiş
olsa da, Türkiye’deki araştırmacı, patent başvuru ve bilimsel
yayın sayısının AB’nin oldukça altında kaldığı görülüyor.
Türkiye’nin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin
güçlendirmesi için, öncelikli olarak Ar-Ge ve eğitime yönelik
yatırımların artırılması, Ar-Ge personel ile araştırmacı sayısının artırılması, üniversite ve sanayi arasında bilgi akışının
sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile Avrupa ve küresel ağlarının geliştirilmesi önem teşkil ediyor.
Horizon 2020 Programı kapsamında açık proje çağrılarına, Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/home.html internet adresinden ulaşılabilir.
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GÜNDEMDEN

AB, DO U GENİŞLEMESİ’NİN
10’UNCU YILDÖNÜMÜ’NÜ KUTLADI
AB, 1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni ülkenin katılımı ile gerçekleşen Doğu
Genişlemesi’ninin 10’uncu Yıldönümü’nü kutladı. Genişleme Politikası, şu an 28 Üye
Devlete sahip olan AB’nin en başarılı politikalarından biri olarak görülüyor.

10

yıl önce 1 Mayıs 2004 tarihinde AB,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya,
Slovenya, GKRY ve Malta’dan oluşan 10 yeni ülkenin
Birliğe katılmasıyla birlikte toplam 25 üyeli bir Birlik
haline geldi. Bugün itibariyle 28 Üye Devlete sahip olan
AB, o günden bugüne çok farklı bir tablo çiziyor.
Nitekim 2004 yılında gerçekleşen Doğu
Genişlemesi’yle beraber Soğuk Savaş döneminde yapay olarak bölünen Avrupa, tekrar birleşerek bölgede
istikrar tekrar sağlandı ve dünyanın en büyük tek pazarı
yaratılmış oldu. Tek pazarın oluşmasını, AB üye ülkeleri
arasındaki ticaret artışı, yeni iş olanaklarının oluşturulması, yeni yatırımlar ile ekonomik büyüme takip etti.
Doğu Genişlemesi’nin 10’uncu Yıldönümü’nün kutlandığı bugünlerde ise AB genişleme politikasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki genişleme ile birlikte, Avrupa vatandaşlarının
refah düzeyi artarken aynı zamanda yaşam kalitesi
yükseliyor. Avrupa’yı daha güvenli bir yer haline getiren
genişleme, aynı zamanda Avrupa’nın dünyadaki ağırlığını da güçlendiriyor.
1 Mayıs 2014’te gerçekleşen AB tarihinin en büyük
genişleme dalgası olan Doğu Genişlemesi’nin 10’uncu
Yıldönümü kutlandı. Bu vesile ile birer kutlama mesajı
yayımlayan Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin
Schulz, günün anlam ve önemini vurgulayan açıklamalarda bulundular.
Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, yayımladığı
mesajda Doğu Genişlemesi’nin Birliğe katılan yeni ülkeler açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak
bu genişleme dalgasının aynı zamanda Birliğe bir bü-
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tün olarak yadsınamaz faydalar sağladığına değindi.
Bu genişleme ile birlikte söz konusu ülkelerde yaşayan
milyonlarca insan için demokrasi, özgürlük, hukukun
üstünlüğü gibi ilkelerin yeni temellerinin atılmasına
vesile olduğunu söyleyen Barroso, bu bağlamda AB’nin
sözünü yerine getirmiş olduğunun altını çizdi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise
yayımladığı kutlama mesajında “Avrupa Birliği’nin 10 yıl
önceki genişlemesi, Avrupa’yı Soğuk Savaş’ın bitiminin
ardından nihai bir yeniden birleşme ve barışmaya doğru
götüren tarihi bir olaydı. Pek çok Orta ve Doğu Avrupa
ülkesinin komünizm ve güdümlü ekonomiden demokrasi ve serbest piyasaya geçişini taçlandırdı. Kıtamızda
istikrar, güvenlik, özgürlük ve refah alanını genişletti”
ifadelerini kullandı.
Schulz, genişleme politikasının AB’nin en başarılı
politikalarından biri olduğunu vurgulayarak, AB üyelik
ihtimalinin dahi aday ülkelerde hukukun üstünlüğünün
korunmasına, şeffaf ve öngörülebilir siyasi ve ekonomik
sistemlerin kurulmasına katkı sağladığını ifade ederek,
“AB genişlemesini kutlarken, yalnızca birlikteyken güçlü
olduğumuzu ve küreselleşen dünyada diğer bölgelerle
rekabet edebileceğimizi hatırlamalıyız” açıklamasında
bulundu.
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29’UNCU REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI YAPILDI
Siyasi reform sürecinin devamını ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak
ve takip etmek amacıyla oluşturulan Reform İzleme Grubu, 29’uncu kez toplandı.

2

003 yılında oluşturulan Reform İzleme
Grubu’nun (RİG) 29’uncu Toplantısı 9 Mayıs
2014 tarihinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya ayrıca TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı
Mehmet Ersoy, AB Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Tekelioğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Eşbaşkanı Afif Demirkıran ile Başbakanlık
Müsteşarı Fahri Kasırga, Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Başkanı Dr. Hikmet Tülen ve İnsan Hakları Kurulu üyesi
Dr. Levent Korkut katıldı.
29’uncu RİG Toplantısı’nda öne çıkan kararlar şu
şekilde oldu:
• Türkiye’nin, uluslararası düzeydeki sorunların çözümünde etkin işbirliğinin sağlanması amacıyla
imzalanan sözleşmelerin onay süreçlerinin başlatılması,
• Demokratikleşme Paketi kapsamında ele alınan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı’na
yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
• Yargı Reformu Stratejisi’nin revizyon çalışmalarının
şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürülmesi,
• Yargının tarafsızlığını, iç ve dış bağımsızlığını des-

tekleyen yargı reformlarının sürdürülmesi,
İfade ve medya özgürlüğünün sağlanması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi Eylem Planı doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması,
• 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında
kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün idari ve
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Kanun’da
öngörülen yeniliklerin gerçekleştirilmesi,
• Bu çerçevede İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ile Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı’nın
hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
• Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ulusal önleme
mekanizması görevini sürdürmesi amacıyla gereken idari ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
çalışmalarına devam edilmesi,
• TBMM’nin gündeminde yer alan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol’ün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı’nın yasalaşması.
Reform İzleme Grubu’nun bir sonraki toplantısı,
Temmuz ayında Gaziantep’te yapılacak.
•
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FRONTEX 2014 YILLIK RİSK ANALİZİ RAPORU YAYIMLANDI
AB’nin dış sınırların
kontrolü ve
güvenliğinden
sorumlu ajansı
Frontex, “2014
Yıllık Risk Analizi”
Raporu’nu
yayımladı. Raporda,
AB’ye yasadışı
yöntemlerle
girmeye
çalışmaların
oranındaki
yükselmeye dikkat
çekiliyor.

AB

’nin dış sınırların kontrolü ve güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex tarafından
açıklanan son verilere göre, 2013 yılında
AB’ye yasadışı yöntemlerle girmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış yaşanırken; Türk-Yunan sınırından yasadışı geçişlerde, son beş yılın en düşük rakamları tespit edildi.
AB’nin dış sınırların kontrolü ve güvenliğinden sorumlu
ajansı Frontex tarafından Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan
“2014 Yıllık Risk Analizi” raporuna göre, 2013 yılında AB’ye
yasadışı yöntemlerle girmeye çalışan göçmenlerin oranı,
2012 yılına göre yüzde 48 yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2012 yılında 72 bin 500 kişinin yasadışı yollarla AB’ye girmeye çalışırken, 2013 yılında bu rakamın 107
bin kişiye yükseldiği tespit ediliyor. Rapora göre, AB’ye yasadışı yollardan girişi yapan kişiler arasında ilk üç sırayı Suriye,
Eritre ve Afganistan vatandaşları oluşturuyor.
Frontex, 2013 bulgularını değerlendirirken, şu üç nokta
üzerinde özellikle duruyor:
• “AB’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan her 4 göçmenden
biri Suriye vatandaşı”: AB’ye yasadışı yollarla girmeye
çalışan Suriye vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış
yaşanmıştır.
• “AB’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan mültecilerin
en çok kullandığı yol Kuzey Afrika-İtalya hattı”: Kuzey
Afrika’dan İtalya üzerinden AB’ye yasadışı yollarla giriş
yapmaya çalışan göçmenler, tüm göçmenlerin yüzde
38’ine karşılık gelmektedir.
• “AB’ye yasadışı yollarla girmeye çalışan göçmenlerin seçtikleri rotalarda en hızlı artış, Batı Balkan rotası”: Yasadışı
yollarla AB’ye girmeye çalışan mültecilerin seçtikleri
rotalardaki en hızlı artış, yakın zamanda vatandaşları
AB’den vize serbestliği alan Batı Balkan coğrafyasından
gelmektedir.
Frontex tarafından yayımlanan verilerde dikkat çeken
bir diğer unsur ise, Türk-Yunan sınırından yasadışı geçişlerde
yaşanan hızlı düşüş.
Rakamlara göre, Türk-Yunan sınırından yasadışı geçişlerde son beş yılın en düşük rakamları tespit edilmiş durumda.
Buna rağmen, AB’ye yasadışı girişlerin dörtte biri halen Türk-
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Yunan sınırı üzerinden gerçekleşmekte. Batı Akdeniz rotası
üzerinde en fazla geçişler, Türkiye’den, Ege Adaları üzerinden
Yunanistan’a ve Türk-Bulgar sınırı üzerinden gerçekleşmiştir.
Bu rotayı kullanan göçmenlerin büyük çoğunluğunu ise, Suriyeliler oluşturmaktadır.
İKV konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, Aralık 2013’te
imzalanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması başta olmak üzere yasadışı göçle mücadele alanında yaşanan gelişmelere yer
verildi. Açıklamada, Frontex’in raporunda görüldüğü gibi Türkiye-Yunanistan sınırının güçlendirilmesiyle son dönemde bu
sınırdan geçişlerin azaldığına ancak Türk-Yunan sınırından yasadışı geçişlerin, toplam sayının dörtte birini oluşturduğuna
dikkat çekildi. Bunun yanında, Kuzey Afrika üzerinden İtalya
ve Malta ile Macaristan-Sırbistan sınırının önemli geçiş noktaları oluşturduğu kaydedildi. Devam eden bir diğer sorunu Ege
adalarına geçişin oluşturduğu belirtilen açıklamada, ayrıca
insan kaçakçılığı ile mücadelede ve sınırların korunmasında
insan haklarını dikkate alan, etkili önlemler alınmasının önemine dikkat çekildi. Nisan 2013 tarihili Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, çağdaş standartların kabulü açısından
olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.
Suriye’deki iç savaştan kaçan Suriyelilerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştıklarının bilindiği belirtilen açıklamada, geçici koruma altında olan Suriyelilerin,
temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam ve güvenliklerinin
garanti altına alınması için AB ve Türkiye arasında yoğun iş birliğinin sağlanması gerektiğine yer verildi. AB’nin Suriyelilerin
ihtiyaçlarının giderilmesi için üzerine düşeni yerine getirmesi
ve bu hususta Türkiye ile daha fazla işbirliği yapması gerektiği
belirtildi. Son olarak günümüzün en önemli meselelerinden
biri olan düzensiz göç konusunun, en başta göçmenlerin güvenliği ve refahını göz önünde bulundurmak kaydıyla, ancak
ülkeler arası ve bölgesel işbirliği ile çözüme kavuşturulabileceği hatırlatıldı. Açıklamanın tam metnine aşağıdaki internet
adresinden ulaşılabilir: http://www.ikv.org.tr
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TÜRKİYE’DE SOMA FACİASI NEDENİYLE
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Manisa’nın Soma ilçesinde, 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle ülke
genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildi.

M

anisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden kazası, Türkiye
gündeminin ilk sırasına yerleşti. Madende
henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın sonucunda, son açıklanan rakamlara göre faciada 301 madenci
hayatını kaybetti ve 486 kişi yaralandı. Türkiye’yi yasa boğan facianın, vardiya değişimi sırasında meydana gelmesi
nedeniyle can kayıplarının arttığı sanılıyor.
Kaza nedeniyle Başbakanlık tarafından 13 Mayıs 2014
tarihinden itibaren 3 günlük yas ilan edildi ve 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları iptal edildi.
Facianın sorumluları hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 85’inci
maddesinde yer alan “taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermek” suçlamasıyla 25 kişi gözaltına alındı
ve 8 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında
bu rakamların artacağı tahmin ediliyor.
Kaza sonrası bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Milletçe 77 milyon çok büyük bir
acı yaşıyoruz. Tahammülü son derece meşakkatli bir süreçten
geçiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise yaptığı açıklamada,
“Çok büyük bir facia ile karşı karşıya” olunduğunu söyledi
ve “Bu acıları gelişmiş ülkeler nasıl minimize ettilerse yaşamıyorlarsa artık biz de tüm kurallarımızı tekrar gözden

geçirmeli tedbirler tekrar almalı, denetleme kurulu olarak
tavsiyelerimiz var, eminim bunlar da bu tür düzenlemelere
ışık tutacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Facianın ardından başta AB liderleri olmak üzere,
dünya liderlerinden Türkiye’ye taziye mesajları geldi.
Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Türkiye’ye yardım ve
destek teklifinde bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso,
“Avrupa Komisyonu ve şahsım adına en içten taziyelerimizi sunuyor, Türk hükümeti ve halkının acısını paylaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu’nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle ise, Twitter
hesabında Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı taziye
mesajında “Türkiye, Soma faciasından derin üzüntü duyuyorum. Tüm ailelere taziyelerimi sunar, mağdurlara
sabır dilerim” dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Stefano Manservisi, maden kazasına ilişkin
olarak attığı tweet ile derin üzüntülerini ve taziye dileklerini paylaştı.
İKV olarak bu üzücü kazada hayatını kaybeden tüm
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de
başsağlığı diliyoruz. Kazadan yaralı olarak kurtulan kardeşlerimizin de bir an evvel iyileşmelerini ve bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını can-ı gönülden temenni
ediyoruz.
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TÜRKİYE CERN’E ORTAK ÜYE OLDU
Türkiye, Avrupa Nüklüer Araştırma Merkezi ile Ortak Üyelik Anlaşması imzaladı. CERN’den
yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Ortak Üyeliği, CERN ile Türk bilim camiası arasındaki uzun
vadeli ortaklığı güçlendirecektir” denildi.

T

ürkiye, 13 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de düzenlenen törende Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi’ne (CERN) Ortak Üyelik Anlaşması’nı
imzaladı. Anlaşmanın imza törenine CERN Genel Müdürü
Rolf Heuer, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi
Nezdinde Daimi Temsilcisi Ferden Çarıkçı ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldı.
İmza töreninde konuşan CERN Genel Müdürü
Heuer, Türk bilim camiasının, CERN programlarına katılımda 40 yılı aşan bir zamana yayılan uzun ve gurur
verici bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkiyi, bugünkü imzayla pekiştirmenin kendisi için büyük
bir memnuniyet ve onur kaynağı olduğunu ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız ise CERN’in, temel
bilim araştırmalarının yanı sıra yarının teknolojilerini
geliştirmekte de çok önemli rol oynadığını belirterek
evrenin nasıl oluştuğuna dair fizik teorilerinin ispatlanabilmesi için çok önemli olan bu parçacığın keşfinin,
bilim dünyası için bir dönüm noktası olduğunun altını
çizdi. Yıldız sözlerine CERN’de yürütülen çalışmaların
yeni temiz enerji kaynaklarının araştırılması, yeni reaktör sistemlerinin geliştirilmesi, bilgisayar teknolojisi,
tıpta teşhis ve tedavi gibi çok çeşitli alanlarda önemli
katkılar sağladığının altını çizerek devam etti.
CERN’den yapılan açıklamada “Türkiye’nin Ortak
Üyeliği CERN ile Türk bilim camiası arasındaki uzun
vadeli ortaklığı güçlendirecektir. Türkiye, Ortak Üyelik
ile CERN Konseyi toplantılarına katılabilecektir. Aynı
zamanda Türk bilim insanları CERN personeli arasında
yerini alacak ve CERN’in eğitim ve kariyer geliştirme
programlarına katılacaktır. Üyelik, son olarak da Türk
sanayisinin CERN sözleşmelerine katılımının önünü açacak ve böylece ileri teknoloji alanlarında sınaî işbirliği
fırsatları açılmış olacaktır” sözlerine yer verildi.
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Bilindiği üzere, Türkiye, 1961’den bu yana CERN’de
gözlemci statüsünde bulunmaktaydı. 2008 yılında CERN
ve Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı. 13 Mayıs 2014 tarihinde
imzalanan Ortak Üyelik Anlaşması’nın TBMM’de kabul
edilmesinin ardından iki yıllık süre sonunda Türkiye’nin
CERN’e tam üye olma prosedürü tamamlanmış olacak.
Ortak üyelik statüsü ile birlikte Türkiye, yapacağı maddi
katkı sayesinde CERN’in kurum ihalelerinden pay alabilecek ve Türk bilim insanları burada kadrolu olarak araştırmalara katılabilecek. Türkiye CERN’e ortak üyelik için yıllık 3,5 milyon İsviçre Frangı (2,8 milyon avro) ödeyecek.
1954’te temelleri atılan CERN fiziğin temel yapı taşlarından olan parçacık konusunda dünyanın en önemli projelerini yürütüyor. Yıllık 1 milyar İsviçre Frangı bütçesi olan
merkezin 21 tam üyesi bulunuyor. Üye ülkeler milli gelirleri oranında CERN’e katkıda bulunuyorlar. CERN, maddenin temel yapı taşı olduğu düşünülen ve kuark denilen
Higgs Bozonu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
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AİHM’NİN “KIBRIS HAREKÂTI” KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıs Barış Harekâtı sebebiyle Türkiye’yi 90 milyon avro
tazminata mahkum etti. Karara göre Türkiye, tazminatın 30 milyon avroluk kısmını Kıbrıslı
Rum ailelere ödeyecek.

A

vrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 14 Mayıs
2014 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında
Ada’nın bölünmüş olması sebebiyle Türkiye’nin 90
milyon avro tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Bu
kararla, Türkiye’nin ödemesi istenen tazminatın 30 milyon
avroluk kısmının Kıbrıslı Rum ailelere verilmesi kararlaştırıldı.
AİHM kararının açıklanmasının ardından karara ilişkin
bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,
kararla ilgili olarak, “Mahkemenin hakkaniyetten uzak ve yeni
bir adli hata teşkil eden bu kararı, Türkiye’yi Kıbrıs sorununa
adil ve kalıcı müzakere edilmiş bir çözüm bulunması yönündeki kararlı tutumunu sürdürmekten alıkoyamayacaktır”
dedi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise AİHM kararına
ilişkin olarak “Uluslararası hukuk bağlamında ne bağlayıcıdır ne de bizim açımızdan kıymet ifade eder” açıklamasını
yaptı ve söz konusu kararın aynı zamanda son dönemde
tekrar canlanan Kıbrıs müzakere sürecini olumsuz yönde
etkileyeceği görüşünü savundu.
Bilindiği üzere AİHM, söz konusu davaya ilişkin
olarak 2001 yılındaki kararında Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’nin 11 değişik maddesinin 14 noktada ihlal
edildiğine hükmederek, Türkiye’yi suçlu bulmuştu. AİHM,
karara gerekçe olarak Ada’nın kuzeyinin Türkiye’nin denetiminde olmasını gösterirken, kararın maddi ve manevi
tazminata ilişkin bölümünü ise ileri bir tarihe ertelediğini
duyurmuştu. Bunu takiben, GKRY, 2011 yılında kararın
tazminata ilişkin bölümü hakkında AİHM’ye tekrar başvuruda bulunmuştu.
İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından konuya
ilişkin yayımlanan açıklamada, kararın güncel müzakere
sürecini olumsuz etkileyeceği endişesi dile getirildi ve
AİHM’nin sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tezlerini
dikkate alması büyük bir talihsizlik olarak nitelendirilerek,
bu durumun AİHM’nin tarafsızlığına ve saygınlığına gölge
düşürdüğü kaydedildi. Türkiye’nin AB sürecinin de önünü
açacak şekilde Kıbrıs sorununun acilen kalıcı bir çözüme
ulaştırılmasının zamanının geldiği vurgulanan açıklamada, AİHM kararının Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik son
zamanlarda oluşan olumlu havaya gölge düşürmemesinin umut edildiği dile getirildi. Açıklamanın tamamına
aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ikv.org.tr
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TÜRKİYE ERASMUS+ PROGRAMI’NA KATILIM
ANLAŞMASI’NI İMZALADI
’na katılımını fiilen onaylayan anlaşma imzalandı. Türkiye, 2014-2020 yılları arasında
geçerli olacak Erasmus+ Programı’da Program Üyesi Ülke olarak yer alıyor.

T

ürkiye’nin Erasmus+ Programı’na katılımını fiilen
onaylayan Katılım Anlaşması, 20 Mayıs 2014 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti adına AB Bakanlığı Müsteşar
Vekili Ahmet Yücel ve Avrupa Komisyonu adına Eğitim-Kültür
Genel Müdürü Jan Truszczynski tarafından imzalandı.
Bilindiği üzere, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve
2014-2020 yılları arasında geçerli olacak Erasmus+ Programı, AB’nin eğitim ve gençlik programlarını tek çatı altında
toplamış ve spor alanını da ilk kez bünyesine dâhil etmişti.
Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, program ülkeleriyle Katılım Anlaşmaları imzalıyor. Türkiye ile Komisyon arasında
imzalanan Katılım Anlaşması da bunlardan biri olma özelliğine sahip.
Anlaşma, Türkiye’nin önceki yıllarda olduğu gibi
“Program Üyesi Ülke” sıfatıyla Erasmus+ Programı’ndan
yararlanmasına imkân sağlayacak. AB Bakanlığı tarafından
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yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma ile, Türkiye’ye
ilk yıl için yaklaşık 125 milyon avroluk kaynak açılmış oldu.
Programın geçerli olacağı yedi yıllık dönem içinde ise bu tutarın 900 milyon avroyu bulmasının öngörüldüğü belirtildi.
Erasmus+ Programı Katılım Anlaşması’nın imzalanmasına ilişkin bir mesaj yayımlayan AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında her yıl 70 bin Türk
vatandaşının Avrupa’ya gönderilmesini hedefleyen program çerçevesinde, 2014 yılının ilk başvuru dönemlerinde,
eğitim, gençlik ve spor camiasının programlara yoğun ilgi
gösterdiklerini gördüklerini kaydetti. Bu ilginin Türkiye’yi
projeler konusunda Avrupa genelinde en çok başvuru alan
ülke sıralamasında ilk sıraya yerleştirdiğini belirten AB Bakanı ve Başmüzakereci Çavuşoğlu, imzalanan Katılım Anlaşması ile, Türkiye’nin fiilen tüm hak ve sorumluluklarıyla
Program Üyesi Ülke olduğunu imza altına aldığını ifade etti.
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AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANLIK YARIŞI HIZ KAZANDI
Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarış devam ediyor. Yeni Başkan’ın seçilebilmesi için 751
AP üyesinin, 376’sının oyuna ihtiyacı var.

22

-25 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen AP seçimlerinin ardından, Avrupa
Komisyonu Başkanlığı yarışı devam ediyor. AP, bu seçimlerle birlikte ilk kez AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Başkanı seçiminde söz sahibi
olacak. AP’de milletvekillerinin yarısından çoğunu oluşturan 376 rakamına ulaşan aday, Avrupa Komisyonu’nun
yeni Başkanı olmaya hak kazanacak.
AP seçimlerinin ardından görev süreleri dolacak olan
Avrupa Komisyonu Başkanı, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi gibi koltuklara seçilecek kişilerin,
öncelikle AB Konseyi tarafından aday gösterilmeleri; ardından AP’de çoğunluğun onayını almaları gerekiyor. Bununla birlikte, AB Konseyi Başkanlığı koltuğuna atanacak
kişi Parlamento’nun onayına ihtiyaç duymuyor. Komisyon
Başkanlığı ve diğer üst düzey AB makamları için liderler
arasında başlayan istişarelerin Haziran sonuna dek sürmesi bekleniyor.
AP seçimleri öncesinde partilerin Başkan adaylarını
belirlemesi ile başlayan Avrupa Komisyonu Başkanlığı seçim yarışı, seçimlerin ardından AB liderleri arasındaki pazarlıklar ile sürüyor. Halen Komisyon Başkanlığını yürüten
José Manuel Barroso’nun görev süresi Ekim ayı sonunda
dolacak. Lizbon Antlaşması’nın ilgili hükümleri, AP seçim
sonuçlarına göre AB liderlerinin Komisyon Başkanı adayını belirlemelerini gerektiriyor. Bu çerçevede, seçimler öncesinde AP’de temsil edilen siyasi parti grupları, Komisyon
Başkan adaylarını açıklamışlar ve seçmenlerin desteğini
almak için kampanya yürütmüşlerdi. Seçimlerin ardından
ortaya çıkan tablo ise, AB liderlerinin parti gruplarının
gösterdiği Komisyon Başkan adaylarını desteklemekten

uzak olduklarını ve bu adaylar dışında bir aday gösterebileceklerini ortaya koydu.
AP’de AB karşıtı partilerin temsil oranlarını artırmalarına karşın, AB yanlısı partiler hala çoğunluğu oluşturuyor.
Bu nedenle, Avrupa Komisyonu Başkan adaylığı için en güçlü aday olarak AP seçimlerinde en yüksek oyu alan merkez
sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkan adayı olan Jean-Claude Juncker gösteriliyor. Bu çerçevede 26-27 Haziran 2014
tarihlerinde Brüksel’de biraraya gelen AB üye ülke Devlet ve
Hükümet Başkanları, Lüksemburg eski Başbakanı, Avrupa
Halk Partili Jean-Claude Juncker’in Avrupa Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde AB Konseyi’nin adayı olması konusunda uzlaştı. İngiltere ve Macaristan dışında, 28 üyeli AB’de
diğer üye ülke liderlerinin oylarıyla alınan karar sonrasında Juncker’in Komisyon Başkanı seçilebilmesi için Avrupa
Parlamentosu’nun onayına ihtiyacı var. Konseyin nitelikli
çoğunlukla önerdiği Juncker’in, Avrupa Komisyonu Başkanı
olarak atanabilmesi için, AP üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunu alması gerekiyor. Bu da Juncker’in 751 AP üyesinden, 376’sının oyuna ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.
Avrupa Komisyonu’nun 13’üncü Başkanı olacak Juncker bu
görevi, 5 yıl boyunca sürdürecek.

76

GÜNDEMDEN

UKRAYNA’NIN YENİ CUMHURBAŞKANI
PETRO POROŞENKO OLDU
Ukrayna, yeni Cumhurbaşkanını seçti.
Şubat ayında devrilen Viktor Yanukoviç’in
yerine oyların yüzde 55’den fazlasını alan
Petro Poroşenko geçti.

U

krayna’da süregelen siyasi krize karşın Devlet
Başkanlığı seçimleri, 25 Mayıs 2014 tarihinde
sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Seçim sonuçları,
Şubat ayında devrilen eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in
yerine geçecek olan yeni Devlet Başkanı’nın Petro Poroşenko
olduğunu gösterdi. Poroşenko, oyların yüzde 55’den fazlasının alarak seçimin galibi oldu. Ukrayna’da yaklaşık 36 milyon seçmenin oy kullandığı Devlet Başkanlığı seçimlerinde,
Poroşenko’nun en güçlü rakibi olan eski Başbakan Yuliya
Timoşenko’nun oyu yüzde 13’le sınırlı kaldı.
Petro Poroşenko seçimlerin ardından yaptığı teşekkür
konuşmasında, AB ile ilişkilerin geliştirileceği ve ülkedeki
kriz ortamının sonlandırılarak barışın tesis edileceği taahhüdünde bulundu. Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını
tanımadıkları ve bu konuda Türkiye ile aynı görüşte olduklarını belirten Poroşenko, bölgede Rusya’nın varlığını kabul
etmeyeceklerini söyledi.
Yeni Devlet Başkanı Poroşenko, ülkesinin Rusya ile
yaşadığı sorunlara karşın, beklentisinin en kısa zamanda

19 65

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek krizin
giderilmesi konusunda uzlaşı aramak olduğunu kaydetti.
Rusya olmadan Ukrayna’daki krize çözüm bulunmayacağının altını çizen Poroşenko, Cenevre müzakerelerinin sürmesi ve AB ile ABD arabuluculuğundan yararlanılması taraftarı
olduğunu belirtti.
AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa
Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso Ukrayna’daki
Devlet Başkanlığı seçimine ilişkin ortak bir açıklamada
bulundu. Van Rompuy ve Barroso’nun ortak açıklamasında
ağırlıklı olarak Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi istikrarının
muhafaza edilmesini sağlayacak yeni bir döneme geçildiği
mesajı verildi. Bu bağlamda yeni Devlet Başkanı ile yeni
çalışmaların yapılmasına istekli olunduğu dile getirildi ve
yüksek katılımın sağlandığı seçimlerin yarattığı havanın
ilişkilere olumlu yansıyacağı ve bunun bir fırsat olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca temel özgürlük ve demokratik değerlere saygı gösterilen bir seçim yapılmasından
dolayı memnuniyetlerini dile getiren iki lider, bu ortamın
ülke halkına yansıyan kararlılık örneğini, yaşanan gerginliğin
azaltılacağı inancını ve ülkedeki güven ortamının temini
için atılmış önemli bir adımı yansıttığını ifade etti.
Ortak açıklamanın Rusya’ya yönelik kısımda ise,
Rusya’nın Ukrayna halkının seçme hakkına ve iradesine
saygı göstermesi gerektiği ve nitekim Rusya tarafından
yeni Devlet Başkanı ile kurulacak yeni diyalog mesajının da
memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Aynı şekilde Ukrayna halkının barış ve güven ortamına ihtiyaç duyduğu yinelenerek, bu noktada AB’nin
Ukrayna’ya yönelik her türlü desteğin arkasında durmaya
hazır olduğu ve uluslararası diğer ortakların da aynı gayret
içinde hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
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G-7 ÜLKELERİNİN LİDERLERİ BRÜKSEL’DE BİR ARAYA GELDİ

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere liderleri ile AB Konseyi Başkanı Herman
Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’nun katıldığı G-7 Zirvesi yapıldı.

G-7

Zirvesi, ABD, Kanada, Fransa, Almanya,
İtalya, Japonya, İngiltere’nin liderleri ile AB Konseyi Başkanı Herman
Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel
Barroso’nun katılımlarıyla 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde
Brüksel’de düzenlendi. Hatırlanacağı üzere, 24 Mart 2014
tarihinde Lahey’de bir araya gelen G-7 liderleri, Ukrayna
politikası nedeniyle Rusya’ya olan tepkilerinden dolayı, 4-5
Haziran’da G-8 Dönem Başkanı Rusya’nın ev sahipliğinde
Soçi’de yapılması öngörülen G-8 Zirvesi’ne katılmayacaklarını
açıklamış ve Brüksel’de bir araya gelme kararı almıştı.
Zirve’de Ukrayna’daki son durum, Rusya’ya yönelik yeni
yaptırımlar, diğer dış politika meseleleri, küresel ekonomi,
enerji, iklim değişikliği ve kalkınma konuları ele alındı.
Ukrayna ile ilgili olarak G-7 liderleri, Rusya’dan,
Ukrayna’da 25 Mayıs 2014 tarihinde yapılan ve Petro
Poroşenko’nun kazandığı Devlet Başkanlığı seçiminin sonucunu tanımasını, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerin
geri çekilme işlemini tamamlamasını, Ukrayna’ya silah akışını ve militanların girişini durdurmasını, silahlı isyancılar
üzerindeki etkisini kullanıp bu kişilerin şiddetten vazgeçip
silah bırakmalarını sağlamasını talep etti. Bilindiği gibi,
Kırım’ın Rusya’ya katılmasının ardından ABD ve AB ülkeye
bazı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ancak, yaptırımlar

genelde bazı Rus yetkililere seyahat yasağı uygulanması ve
bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ile sınırlıydı.
Liderlerin Ukrayna meselesi dışında ele aldıkları bir
diğer konu, küresel büyümeye ilişkin tahminlerin iyileşmesine rağmen işsizlik gibi önemli sorunların üzerinden
gelinmesi için yapılacak çalışmalardı. Bu çerçevede yapısal
reformların ve sağlam finansal kurumların oluşturulması
gibi mali reformların tamamlanması yönünde çağrıda bulundular.
Enerji alanında daha rekabetçi, çeşitlendirilmiş, dayanıklı ve düşük karbon enerji sisteminin oluşturulabilmesi
için hep birlikte ve ulusal düzeyde ayrı çalışmalar yapılmasının gerektiği belirtildi. G-7 ülkelerinin liderleri çeşitlendirilmiş enerji rotaları ve kaynaklarına, enerji altyapısının
iyileştirilmesine, yerli kaynakların geliştirilmesine ve enerji
verimliliğine odaklanırken sera gaz salınımlarının düşürülmesi ile ilgili çalışmalara değinildi.
Liderler, kalkınma gündeminde ise anne ve yeni doğan
ve çocuk sağlığına ilişkin Muskoka girişimi, aşılama ve bağışıklık kazandırmaya ilişkin GAVI işbirliği, Gıda Güvenliği
ve Beslenme İçin Yeni İttifak, Deauville Ortaklığı, vergi kaçakçılığı ve yasadışı finansal işlemleri görüştüler. 2015 sonrası için Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesi için
yapılması gerekenler de gündemde.
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TÜRKİYE, KKTC, YUNANİSTAN VE GKRY’Lİ İŞADAMLARI
“YEŞİL HAT”TA BİR ARAYA GELDİ
Kıbrıs Adası’nın ortak geleceğinin değerlendirildiği Yeşil Hat Zirvesi’ne KKTC, Yunanistan
ve GKRY’li işadamları katıldı. Zirve, Ada ekonomisi için ayrı bir önem oluşturuyor.

K

ıbrıs Adası, 2 Haziran 2014 tarihinde Türkiye, KKTC,
Yunanistan ve GKRY’li işadamlarının katıldığı, Ada
ekonomisi açısından büyük önem taşıyan zirveye
ev sahipliği yaptı. Zirveye, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Constantine
Michalos ile işadamları heyeti katıldı.
“Yeşil Hat”ta bir araya gelen 4 ülke işadamları Kıbrıs
Adası’nın “ortak” geleceğini değerlendirdikleri zirvede ayrıca, KKTC’li ve GKRY’li halkın birlikte yaşamalarına katkı
sağlayacak birtakım projelerin geliştirmesi konusuna değindiler.
TOBB tarafından yapılan açıklamada, zirvede söz alan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “İlk defa iki Kıbrıs
toplumundan, Yunanistan’dan ve Türkiye’den odalar Kıbrıs konusunu konuşmak için bir araya geliyor. Sadece bu bile Kıbrıs
görüşmelerinden ne kadar umutlu olduğumuzun bir göstergesi” şeklinde görüş belirttiği bildirildi.
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TOBB Başkanı ayrıca, görevlerini sürdüren Güney Kıbrıs
Ticaret ve Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkürlerini ileterek, Yunan mevkidaşı Odalar Birliği Başkanı Michalos
ile birlikte bu sürece gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu , konuşmasında “Umarım bugün
attığımız bu adım, iş dünyası arasında oyunun kurallarını değiştiren bir diyalog mekanizmasının oluşmasını sağlar” dedi.
Zirve’nin sonunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Güney Kıbrıs
Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği temsilcileri ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, iş
dünyası arasında kurulan etkili diyalog mekanizmasına dikkat
çekilerek bu sürece ilişkin olarak tarafların gereken desteği verecekleri; ayrıca var olan sorunların çözümlememesinin taraflar
için yaratacağı olumsuz sonuçlar belirtildi.
İşadamları zirvesinin sonunda, bir sonraki zirvenin 14 Eylül
2014 tarihinde İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
Ortak bildiriye http://www.tepav.org.tr/upload/files/
haber/1401955645-6.Ortak_Aciklama.pdf adresinden ulaşılabilir.
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AVRUPA KOMİSYONU ÜYE ÜLKELERE İLİŞKİN
TAVSİYE RAPORLARINI YAYIMLADI

A

vrupa Komisyonu, ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlayan Avrupa Sömestri kapsamında
26 üye ülkenin ekonomi politikalarına ilişkin tavsiye raporlarını 2 Haziran 2014 tarihinde yayımladı. Her üye
ülkenin ekonomik durumunun analizine bağlı olarak yapılan
öneriler, 2014-2015 dönemi için büyümeyi desteklemek, rekabeti artırmak ve yeni iş alanları yaratmak için yol gösterici
niteliğe sahip bulunuyor.
Bu yıl krizin sebep olduğu problemlere karşı çözümlerden ziyade, kriz sonrası ekonomide sürdürülebilir büyüme ve
istihdam konularına vurgu yapıldı. Ekonomi politikalarının
koordinasyonuna ilişkin dördüncü Avrupa Sömestri’nin sonucu olan bu raporlar kapsamında Avrupa Komisyonu, İstikrar
ve Büyüme Paktı uyarınca üye ülkelerin kamu maliyesine
yönelik kararlar aldı. Bu kararlar, AB ekonomisi için iddialı
reformlar ortaya koyuyor. Her bir üye ülkenin ekonomik durumunu ortaya koyan bu tavsiye raporlarında Komisyon,
bütçe dengesinin gözetilmesi ve yapısal reformların devam
ettirilmesinin önemi üzerinde duruyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barosso, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üye ülkelere özgü tavsiyelerin
bu ülkelerin krizden çıkışını ve büyümeye geri dönmelerini
sağlamada yönlerini gösteren bir pusula niteliğinde olduğunu belirtti. Barosso, büyümenin artmaya başladığını, halen
düşük düzeylerde olmakla birlikte istihdamda da bir artış
görüleceğini ifade etti.
Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre, son yıllarda sürdürülen politikalar ekonomiyi daha sağlam bir zemine oturtmuş olmakla birlikte 2014-2015 döneminde büyüme
kırılgan bir yapıda seyretmeye devam edecek. Bu sebeple
reformlara devam edilmesi gerekiyor. Uzun dönemde AB’nin
büyüme potansiyeli hala düşük, Yüksek işsizlik ve zor sosyal
koşullar yavaşça iyileşme gösterecek ve yatırım açığının doldurulması zaman alacak.
Avrupa Komisyonu’nun bu yılki tavsiyeleri ekonomi kurtarma programları uygulayan Yunanistan ve GKRY dışındaki
26 üye ülkeye yönelik olarak düzenlendi. Başlıca bulgular ise
şu şekilde:
• Ekonominin küçülme gösterdiği Yunanistan ve GKRY
dışında krizden en çok etkilenen ülkeler de dâhil olmak
üzere büyüme geri döndü; 2015’e kadar tüm AB ekonomilerinin tekrar büyümesi bekleniyor.
• Kamu maliyelerinde iyileşme devam ediyor. Krizden
sonra ilk kez 2014 yılında, AB ülkeleri arasında, ortalama bütçe açığının GSYİH’ya oranının yüzde 3’ün altına
inmesi bekleniyor. Komisyon, Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Slovakya ve Hollanda’nın aşırı bütçe açığı prosedüründen çıkmasını tavsiye etti. Bu
durumda prosedür kapsamındaki ülkelerin sayısı 24’ten
11’e indi.

•

En zayıf ülkelerdeki reformların karşılığı alınıyor. İrlanda,
Aralık 2013’te, İspanya Ocak 2014’te, Portekiz ise Mayıs
2014’te mali yardım programından çıktı. Yunanistan’ın
2014 yılında büyümeye devam etmesi beklenirken,
GKRY’nin durumu dengeli hale geldi. Letonya da ekonomik reformlar sayesinde Ocak 2014’te Avro Alanı’na
katıldı.
• Birçok üye ülke ekonomisinde cari açık azalmaya devam
ediyor. Avrupa Komisyonu Danimarka, Malta ve İspanya’daki dengesizliklerinin sona erdiğini belirtti.
• Bu yıl itibarıyla işsizlikte azalma ve 2015’e kadar işsizliğin yüzde 10,4’e inmesi bekleniyor. Başta İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülkede işgücü
piyasasına yönelik reformlar gerçekleştirildi.
• Buna rağmen iyileşmenin hâlâ düzensiz yayılması ve
kırılgan olması sebebiyle yapısal reformların devam etmesi gerekiyor.
Bu kapsamda üzerinde durulan en önemli noktalar ve yapılması gerekenler ise şöyle:
• Krizin sebep olduğu ve yüzde 10,8 seviyesindeki işsizlikle
mücadele amacıyla istihdam politikalarındaki reformlara devam edilmeli. Bunun için istihdam politikalarında
sürekli reformun yanı sıra eğitim ve sosyal yardım sistemlerinin kapsam ve kalitesini de artırılmalı
• Kriz sebebiyle birçok üye ülkede yürütülen mali politikaların sonucu vergi oranlarında artışlar genel vergi
yükünü artırmıştı. Kriz sonrası politika ise vergi yolsuzluğunu azaltacak ve vergi prosedürüne uyumu artıracak
istihdam yanlısı vergilendirme sistemine geçiş olarak
öneriliyor.
• Daha istikrarlı bir bankacılık sektörünün oluşturulması
ve farklı finansman türlerinin geliştirilmesi gibi politikalarla özel yatırımlar desteklenmeli.
• Temel sektörlerde yapısal reformlarda ilerlemenin sınırlı
düzeyde olması sebebiyle hizmetler, enerji ve taşımacılık altyapısında, Ar-Ge sistemlerinde ve rekabet hukukunda yapılacak reformlarla ekonomiler daha rekabetçi
hale getirilmeli.
• Zaman içerisinde biriken borçlar sebebiyle bu yıl da fazla
olması beklenen kamu borçlarının azaltılması gerek.

Avrupa
Komisyonu,
26 üye ülkenin
ekonomi
politikalarına
ilişkin tavsiye
raporlarını
yayınladı.
Raporlar,
2014-2015
dönemi için yol
gösterici niteliğe
sahip.
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AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEMEDEN SORUMLU
ÜYESİ FÜLE, ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU
Avrupa Komisyonu Üyesi Štefan Füle, Ankara’da bir dizi temasta bulundu. Türkiye-AB
ilişkilerinde gelinen aşama ve katılım sürecinin ele alındığı ziyaret, 2014 Yılı İlerleme
Raporu açısından büyük önem taşıyor.

A

vrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk
Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 16-17
Haziran 2014 tarihlerinde bir dizi resmi temasta
bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti. Avrupa Komisyonu
Üyesi Štefan Füle’nin Ankara ziyaretinde Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen aşama ve katılım sürecinin geleceği görüşüldü.
Füle’nin mesajlarında katılım müzakerelerinin ilerleyebilmesi için siyasi reformların sürmesi ve Kıbrıs sorununda gelişme
sağlanmasının gerekliliği öne çıktı. Füle’nin ziyareti, yeni
Komisyon’un oluşturulmasından önce Ekim 2014 tarihinde
açıklanması öngörülen 2014 Yılı İlerleme Raporu’nun tonu
açısından da büyük önem taşıyor.
Štefan Füle, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
ile bir araya geldi. Füle’nin ziyaretinin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin AB katılım müzakereleri ve önümüzdeki
dönemde atılabilecek adımlar değerlendirildi. Füle, Ankara
temasları kapsamında AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte Pozitif
Gündem kapsamında gerçekleştirilen 23’üncü Yargı ve Temel
Haklar Faslı Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısına katıldı.
Füle daha sonra, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının (STK)
temsilcileriyle “Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
17 Haziran’da gerçekleştirilen 23‘üncü Yargı ve Temel
Haklar Faslı Çalışma Grubu Toplantısı’nda Türkiye’nin katılım
süreci açısından hayati öneme sahip olan “yargı ve temel
haklar” alanında yapılacak reformlar değerlendirildi ve Yargı ve Temel Haklar Faslı kapsamında Türkiye’nin son yıllarda
gerçekleştirdiği reformlar konusunda Komisyon yetkilileri ile
görüş alışverişinde bulunuldu.
Avrupa Komisyonu Üyesi Štefan Füle toplantıda gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Yargı ve Temel Haklar Faslı’nda
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asıl meselenin yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı gibi AB
temel ilke ve standartlarının, Avrupa değerlerini koruyacak
şekilde takip edilmesinin sağlanması olduğunu kaydetti.
Füle’nin mesajlarında dikkat çeken bir diğer husus,
Türkiye’nin AB standartlarına daha da yakınlaştırılmasının
temin edilmesi amacıyla yargıyı, hukukun üstünlüğünü
ve diğer ilgili alanları etkileyen mevzuatın kabul edilmesinden önce bu mevzuatın tasarı aşamasında istişarelerde
bulunulmasının gerekliliğini hatırlatması oldu. Štefan Füle,
bu alanlarda yeni düzenlemeler yapılmadan önce, yasaların Türkiye’yi AB standartlarına yakınlaştırdığından emin
olunması ve toplumda uzlaşma sağlamak için geniş çaplı
istişareler yürütülmesi çağrısı yaptı. Mesajlarda Avrupa
Komisyonu’nun görevinin her bir yasa maddesini AB yasalarıyla karşılaştırmak değil, AB’nin temel ilke ve standartlarının
yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı gibi Avrupa değerlerini
teminat altına alacak biçimde uygulanmasını sağlamak olduğu hatırlatıldı.
Türkiye’nin “bugüne kadar uyguladığı birçok cesur ve pozitif reforma tanıklık ettiğini” kaydeden Füle, atılan olumlu
adımların ve çabaların göz ardı edilmemesi gerektiğini; bu
amaçla mali kaynak, zaman ve enerji harcandığını belirtti.
Štefan Füle, bu noktadan sonra sürece yeniden ivme kazandırmamın gerekli olduğunu ifade etti ve 23’üncü Yargı ve
Temel Haklar Faslı Çalışma Grubu Toplantısı’nın ardından bu
ivmenin başlamasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ise,
Füle’nin değerlendirmelerine karşılık olarak, Türkiye’nin son
üç yılda beş yargı reformu paketini çıkarttığını hatırlattı ve
yargı ve temel haklar alanında büyük mesafeler kaydedildiğinin altını çizdi. AB Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’de kaydedilen
tüm bu olumlu gelişmelerin müzakere sürecine tam olarak
yansımadığını belirtti ve müzakere sürecinin somut bir takvime bağlanması gerektiğini vurguladı.
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Yargı ve Temel Haklar Faslı Çalışma Grubu Toplantısının
ardından Štefan Füle, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt
Çavuşoğlu ile birlikte STK temsilcileriyle bir araya geldi. İKV
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın moderatörlük görevini üstlendiği “Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı toplantıda, Türkiye-AB
ilişkilerindeki gelinen aşama ve ileriki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İKV Başkanı Vardan, toplantıda İKV’nin,
Türkiye’nin AB sürecine ilişkin tespit ve önerilerini içeren kısa
bir sunum gerçekleştirdi.
Avrupa Komisyonu Üyesi Štefan Füle, STK’larla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, geçen
aylarda yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle, yolsuzluk iddialarında soruşturmayı yürüten savcıların yerinin değiştirilmesi
ve AB ile istişare içinde olmaksızın süratle gerçekleştirilen
değişiklikler sonucunda Türkiye’nin Avrupa değerlerine bağlılığı konusunda bazı şüphelerin ortaya çıktığını kaydetti.
Buna karşın Füle, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter, YouTube
ve Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu yasası konularında temel
hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması yolunda aldığı
kararları memnuniyetle karşıladıklarını ve bu kararların yargıya güveni tesis etmek ve toplumdaki kutuplaşmayı sona
erdirmek için atılan adımlar olarak gördüklerini belirtti.
Katılım müzakerelerinin Türkiye-AB ilişkilerinin merkezi
lokomotifi olduğunu kaydeden Štefan Füle; bununla birlikte
ancak siyasi reformlar ve Kıbrıs ile ilgili konularda ikna edici
bir ilerleme olması durumunda katılım sürecinde ilerleme
kaydedilebileceğinin altını çizdi. Avrupa Komisyonu Üye-

si Füle, söz konusu iki konuda herhangi bir aksaklık olması
durumunda Türkiye’nin AB’ye karşı taahhüdü konusunda
şüphelerin artacağı uyarısında bulundu. Füle ayrıca, Türk
meslektaşlarını, kapsamlı ve güvenilir bir reform süreci çerçevesinde kararlılıkla, AB ile birlikte hareket etmeye ve hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında Komisyon ile
yakın diyalog içerisinde olmaya davet ettiğini belirtti.
AB Türkiye Delegasyonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Štefan Füle, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci
konusunda yaptığı değerlendirmede, müzakerelerin geleceğini Avrupa Parlamentosu seçimlerinin değil, Türkiye’nin
reform sürecindeki kararlılığının şekillendireceği vurgusunu
yineledi.
Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan durağanlığın sebeplerine ilişkin olarak Füle, farklı fasılların tartışıldığını ve bunların
açılıp kapanmasıyla ilgili kararlılığın sergilendiği katılım müzakerelerinin uzun zaman aldığını hatırlattı. Štefan Füle ayrıca, Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması ve bazı fasılların
açılması sayesinde 2013 yılı sonunda ilişkilerde gerekli ilerlemeyi sağladıklarını, ancak son altı aylık süre zarfında yaşanan gelişmeler nedeniyle bulunulan aşamada “ilave fasılları
tartışmak yerine bir sonraki İlerleme Raporu’nun dilinin daha
yapıcı olması gerektiğine odaklandığının” altını çizdi. Yeni İlerleme Raporu konusunda “itidalli bir iyimserlik barındırdığını”
kaydeden Füle, AB Konseyi’ne ve Avrupa Parlamentosu’na,
yakın zamanda yaşanan çalkantılara rağmen Türkiye’nin reformları ilerletmeye istekli olduğunu rapor edebilmeyi umut
ettiğini söyledi.

LİTVANYA 1 OCAK 2015’TE AVRO’YA GEÇMEYE HAZIR
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Yakınsama Raporu’na göre
Litvanya, 1 Ocak 2015 ‘te avroya geçmiş olacak.

A

vrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve 1996
yılından itibaren AB’ye üye olan ülkelerin Avro
Alanı’na dâhil olmaları için gerekli üyelik kriterlerinin analizinin yapıldığı Yakınsama Raporu’nun sonuncusu 4
Haziran 2014 tarihinde açıklandı. Raporda, yaklaşık 3 milyon
nüfusa sahip Litvanya’nın Avro Alanı’na geçmesi için yerine
getirmesi gereken tüm koşulları karşıladığı ve 1 Ocak 2015
tarihinde avroya geçebileceği açıklandı.
Avroya dâhil olmak için en temel makro-ekonomik kriterler; söz konusu ülkede uzun vadeli faiz oranlarının istikrarlı
konumu, enflasyonun düşük olması, döviz kuru istikrarı ve
ulusal ekonomik politikaların AB’ye uyumu olarak sıralanıyor.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 2009’da yaşanan büyük resesyonun ardından Litvanya’nın, makro-ekonomik çalışmalara yönelik önlemleri başarıyla yerine getirdiği
ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Ekonomik ve Parasal Birliğin

bu tür genişlemelerle daha da güçlendiğini ve avronun daha
etkili konuma geçtiğini belirtti. AB istatistik kurumu Eurostat
verilerine göre, 2008 yılında ülkedeki enflasyon oranı 11,2
iken, 2009 yılında 4,2 ve 2013 yılında 1,3 seviyesine geriledi.
Litvanya ile birlikte Avro Alanı’na katılan ülke sayısı 19’a
ulaşacak. Ülkenin Avro Alanı’na dâhil edilmesinin Haziran
sonunda yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde gündeme alınmasının ardından, Avrupa Parlamentosu’nun görüşüne açılarak
resmi onay sürecinin başlatılması bekleniyor.
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AB AJANSLARI

Çisel İleri, İKV Proje Müdürü

AB’NİN SINIRLARINI KORUYAN AJANS:
FRONTEX
AB sınırlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü Frontex sadece ortak operasyonlar
düzenleyen bir kurum olarak görülmemelidir. Bugün yarım milyar kişinin serbest dolaşım
hakkında sahip olduğu Schengen Alanı’na dâhil 26 ülkenin yaklaşık 44 bin km dış deniz
sınırında ve yaklaşık 9 bin km kara sınırında istihbarat verilerinin işlenmesinden sınır
güvenlik birimlerinin eğitim müfredatlarına, AB içerisindeki diğer kurumlar ve yapılarla
ortak çalışmalar yürütmeden üçüncü ülkelerle işbirliğine çok sayıda sorumluluğu
yüklenen Frontex’in deneyim ve bilgi bankası ile vize muafiyeti sürecinde olan ve Geri
Kabul Anlaşması’nı imzalayan Türkiye açısından da son derece önemlidir.

Ü

ye Devletlerin Dış Sınırlarının Yönetimi İçin
Operasyonel İşbirliği Ajansı kısaca Frontex, AB
üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının
korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. 2004 yılında kurulan Frontex’in genel merkezi
Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunmaktadır ve merkezi Birliğe yeni katılan ülkelerde bulunan ilk Ajans olma
özelliğini taşımaktadır.
AB’nin kuruluşundan beri en önemli önceliklerinden
biri olan kişilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi
konusunda ilk adım 1980’lerde Belçika, Fransa, Almanya,
Lüksemburg ve Hollanda’nın Lüksemburg’un küçük bir
kasabası olan Schengen’de bir araya gelmeleriyle atılmıştı. 1995 yılına gelindiğinde Schengen Alanı içerisindeki
bu ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, resmi görevliler
dış sınırlarda ortak kural ve prosedürler uyarınca kontrol
ve denetim yapar hale gelmişlerdi. Ancak sınırlardaki
ortak sorunlar olarak görülen göç, sığınma ve güvenlik
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, polisin ve yargının
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ortak hareket edebilmesi için daha kurumsal bir yapının
geliştirilmesi ihtiyacı da doğmuştu. Sınır yönetimi konusunda 2000’lerin başında oluşturulan 6 ad hoc merkez AB
çapındaki pilot uygulamaları ve sınır yönetimine ilişkin
ortak operasyonları denetlemekle görevlendirildi. Bu
merkezlerin oluşturulmasından 2 yıl sonra AB Konseyi,
mevcut prosedürlerin ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi amacıyla kısaca Frontex olarak adlandırılan Ajans’ın
kurulması kararını aldı.
MİSYON VE GÖREVLERİ

AB Temel Haklar Bildirgesi çerçevesinde Avrupa’nın
sınır yönetimini destekleyen, koordine eden ve geliştiren
Frontex, “Entegre Sınır Yönetimi”ni hayata geçirmektedir.
AB üye ülkelerinin sınır görevlilerinin birlikte çalışmasına
yardımcı olan Frontex’in temel faaliyet alanları şu şekilde
sıralanmaktadır:
Ortak Operasyonlar: Frontex, Üye Devletlerin kara,
deniz ve hava sınır görevlileri ve ekipmanlarını kullanarak
ortak operasyonlar planlar, uygular ve bu operasyonları
değerlendirir.
Eğitim: Frontex, ortak eğitim standartlarının ve
uzmanların araçlarının geliştirilmesinden sorumludur.
Buna, Ortak Temel Müfredat adı verilen ve Birlik çapında
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yeni göreve başlayan sınır korumalarının eğitimine
yönelik eğitim ve daha yüksek düzeydeki yetkililer için
de orta ve üst düzey eğitimler dâhildir.
Risk Analizi: Frontex, dış sınırlardaki mevcut duruma ilişkin istihbaratı harmanlamak ve analiz etmekle
yükümlüdür.
Araştırma: Frontex Avrupa’nın sınır kontrol personeli ile araştırma ve endüstriyi bir araya getiren
bir platform olarak hizmet vermektedir. Böylece sınır
kontrol görevlilerinin ihtiyaçları ile teknolojik gelişmeler arasındaki farkın kapatılması hedeflenmektedir.
Hızlı Müdahale Yetisine Sahip Olunması: Frontex,
Avrupa Sınır Denetimi Takımı adı altında bir havuz ve
tüm AB çapında uzman kişilerle teknik kaynakları bir
araya getiren geniş bir bilgi bankası oluşturmuştur.
AB sınırlarında meydana gelebilecek kriz durumları
için bu takımlar her an hazır halde bekletilmektedir.
İade Operasyonlarında Üye Devletlere Yardımcı
Olunması: Üye Devletlerin topraklarında yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarını geri iadesinde,
Frontex bunun verimli ve en az maliyetli şekilde aynı
zamanda insan haklarına ve insanlık onuruna uygun
biçimde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Bilgi Sistemleri ve Bilgi Paylaşımı Ortamı: Frontex,
sınırların güvenliğine ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede
AB içerinde Europol, Eurojust gibi ortaklarıyla yakın
işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
KURUMSAL YAPI

Diğer AB Ajanlarında olduğu gibi Frontex’te de bir
Yönetim Kurulu, bir İdari Direktör ve her ikisine de destek olan bir Danışma Forumu bulunmaktadır.
Frontex’in Yönetim Kurulu, Ajans’ın faaliyetlerinin
kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun yanında kurul,
bütçeyi oluşturmak, şeffaf bir karar alma mekanizmasının varlığını sağlamakla ve İdari Direktör ile İdari
Direktör Yardımcısı’nı atamakla yükümlüdür. Schengen müktesebatına imzacı olan 26 devletin sınır güvenlik kurumlarının temsilcilerinden ve iki Komisyon
temsilcisinden oluşan Yönetim Kurulu’na İngiltere ve
İrlanda’da temsilci göndermek üzere davet edilmektedir. Bunun yanında AB üyesi olmadığı halde Schengen Alanı’na katılan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve
İsviçre’nin de temsilcileri Yönetim Kurulu’nda sınırlı oy
hakkı ile temsil edilmektedir. Yılda beş kez toplanan
Yönetim Kurulu’na kurul içerisinde seçilen bir kişi başkanlık etmektedir.
İŞLEYİŞ VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İŞBİRLİ İ

Schengen Alanı bugün yaklaşık 44.000 km dış
deniz sınırından, yaklaşık 9.000 km kara sınırından ve
26 ülkeden oluşmaktadır. Bugün Schengen Alanı içerisinde yaklaşık yarım milyar kişinin serbest dolaşımı
sağlanmaktadır. Dolayısıyla Schengen Alanı içerisin-

deki sınırların kaldırılması, dış sınırların denetimini daha
da önemli kılmıştır. Özellikle Schengen ülkeleri dış sınır
kontrolleri konusunda diğer ülkelere güvenmek zorundadır.
Bu da Schengen Alanı içerisinde sınırların en fazla en zayıf
kontrol noktası kadar güçlü olabileceği anlamına gelmektedir. Her ne kadar düzenli sınır kontrolleri Üye Devletlerin
yükümlülüğünde olsa da Frontex, baskı altındaki ve sorunlu sınır kontrol bölgelerine ilave uzman ve teknik ekipman
desteği sağlamaktadır.
Frontex’in yıllık Risk Analizi Raporu sadece düzensiz göç
ve AB sınırında suç konularında olası gelecek riskleri analiz
etmekle kalmamakta, kurumun planladığı ortak operasyonlara da zemin oluşturmaktadır. Üye Devletlerin yıllık
toplantılarında Frontex, ortak operasyon önerilerini, önemlerine ve eldeki kaynaklara göre önceliklendirmektedir.
Frontex misyonunun bir parçası olarak AB dışındaki
ortaklarla da işbirliğini geliştirme yolunda çalışmalar yapmaktadır. Komşu ülkeler ve yasadışı göçün merkezi ya da
geçiş rotası olan ülkelere öncelik verilen bu işbirliği faaliyetleri kurum tarafından hazırlanan yıllık risk analizlerine göre
şekillenmektedir.
Frontex tarafından açıklanan verilerin ve araştırmaların yakından izlenmesi, hâlihazırda AB ile Vize Serbestisi
Diyaloğu Mutabakat Metni’ni ve Geri Kabul Anlaşması’nı 16
Aralık 2013 tarihinde imzalayan Türkiye açısından da büyük
önem taşıyor. Hatırlanacağı üzere FRONTEX tarafından Mayıs 2014’te yayımlanan “2014 Yıllık Risk Analizi Raporu”na
göre 2013 yılında AB’ye yasadışı yöntemlerle girmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış yaşanırken; Türk-Yunan sınırından yasadışı geçişlerde, son beş yılın en düşük rakamları
tespit edilmişti. Ülkemizin güvenliği açısından giderek daha
fazla önem kazanan ve sadece siyasi ya da ekonomik değil;
aynı zamanda insani boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken
yasadışı göçle mücadele konusunda Frontex deneyimleri ve
verileri göz ardı edilmemelidir.
Frontex ile ilgili daha kapsamlı bilgi, kurumun resmi
internet sitesi http://frontex.europa.eu/ adresinde yer almaktadır.
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Yeliz Şahin, İKV Uzmanı

AB’NİN DO AL ORTA I:

KANADA

AB’nin en eski ve yakın ortaklarından biri konumunda bulunan Kanada ile AB arasındaki
ilişkiler 1950’li yıllarda ekonomik temelde başlayıp zaman içerisinde stratejik ortaklık
ekseninde evirildi. G-20 ve G-71 çerçevesinde bir araya gelen Kanada ve AB uluslararası
arenada demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim gibi değerleri
savunan iki aktör olmaları bakımından büyük benzerlikler içeriyor. Bugün, diplomatik
açıdan AB ve Kanada’nın en üst seviyede temsil edildiği ikili Zirve’lerden çok taraflı
platformlarda teknik konularda uzmanlar arasında yapılan görüşmelere uzanan geniş
bir yelpazede ilerleyen AB-Kanada ilişkileri kapsamında Avrupalı ve Kanadalı yetkililer
düzenli istişareler gerçekleştirerek, farklı düzeylerde görüş alışverişinde bulunuyor.
Günümüzde, yeni nesil bir serbest ticaret anlaşması olan CETA ve yeni bir Stratejik
Ortaklık Anlaşması imzalanması doğrultusunda yakalanan ivme ile daha da gelişen ABKanada ilişkilerini yazımızda mercek altına alıyoruz.

1

G-8, Ukrayna krizinin ardından
Rusya ile işbirliğinin askıya
alındığı açıkladığı için yazımızda
G-7 olarak ifade edilmiştir.
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KANADA-AB İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ
Kanada-AB ilişkileri, 1959 yılında Kanada’nın o zamanki adı Avrupa Ekonomik Toplulukları (AET) olan AB’ye
ilk büyükelçisini atamasıyla başladı. Soğuk Savaş döneminde, NATO çerçevesinde gelişen ilişkilerin arka planında
bir “Atlantik Toplumu” yaratma fikri etkili oldu.
1970’li yılların başında, özellikle ekonomik kriz,
Kanada’nın ABD piyasalarına giderek artan bağımlılığı ve
ABD Başkanı Nixon’ın korumacı politikalarının etkisiyle,
Kanada ABD ile ilişkilerini dengelemek üzere Avrupa Topluluğu (AT) ile ilişkilerini güçlendirmenin yollarını aramaya başladı. Bunun yanında, 1970’te yayımlanan D’avignon
Raporu ile AT’nin dış politika alanında daha sistematik bir
işbirliğine giderek siyasi birlik yolunda adımlar atması ve
Kanada’nın İngiliz Milletler Topluluğu çatısı altında bağlı
olduğu İngiltere’nin AT üyesi olması gibi birtakım gelişmeler Kanada’nın AT ile daha yakın ve sağlam ilişkiler
geliştirmek istemesinde etkili oldu. Bunların ötesinde,
Kanada’nın komşusu ABD’nin gölgesinde kalmak istememesi ve NATO’daki konumunu güçlendirmek istemesi de
AT ile yakın ilişkiler geliştirmesinde rol oynadı.
Tüm bu gelişmelerin etkisiyle, AB ile Kanada, 1976
yılında, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın
imzalanmasıyla karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi,
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çeşitlendirilmesi ve ikili ilişkilerin mümkün olan en üst
düzeye çıkarılması taahhüdünde bulundu. Çerçeve Anlaşma, AB’nin endüstrileşmiş bir üçüncü ülke ile imzaladığı
bu türden ilk anlaşma olması bakımından büyük önem
taşımaktaydı. Çerçeve Anlaşma’nın imzalanmasıyla AT/
AB ilk deniz aşırı delegasyonunu aynı yıl Ottawa’da açtı.
Yaklaşık 40 yıldır AB-Kanada ilişkilerinin zeminini
oluşturan Çerçeve Anlaşma, ticaret de dâhil olmak üzere
birçok alanı kapsıyor. Çerçeve Anlaşma kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun üst düzey yetkilileri ve Kanada Federal Hükümeti temsilcileri her yıl AB-Kanada ilişkilerinde
kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek ve ikili ilişkileri
daha da ileriye götürmenin yollarını keşfetmek üzere
Ortak İşbirliği Komitesi (Joint Co-operation CommitteeJCC) kapsamında bir araya geliyor. JCC çatısı altında faaliyet gösteren Ticaret ve Yatırım Alt Komitesi (Trade and
Investment Sub-Committee - TISC) ikili anlaşma ve ticari
girişimleri gözden geçirmek ve pazara erişim konularını
ele almak üzere yılda iki kez toplanıyor.
Çerçeve Anlaşma’yla başlayan AB-Kanada akdi ilişkileri, 1990 yılında AT/AB ve Üye Devletleri ile Kanada
arasında imzalanan Transatlantik İlişkiler Deklarasyonu
ile yeni bir boyut kazandı. Deklarasyon, müşterek çıkarlar alanlarında daha etkili politikalar izlenmesi amacıyla
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Tablo 1: Kanada ve AB: Karşılaştırmalı Temel Göstergeler
AB

Kanada

Nüfus (milyon kişi, 2013)

506

35

Yüz ölçümü (1000 km2)

4.423

9.985

GSYİH (milyar avro, 2012)

12.926

1.385

Kişi başı GSYİH (avro, 2012)

25.700

39.855

GSYİH büyüme oranı (yüzde, 2012)

-0,4

1,7

Kaynak: Eurostat, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü

siyasi ve ekonomik konularda istişarelerde bulunulması
ve özellikle uluslararası kuruluşlarda işbirliği yapılması
konusunda Kanada ve AB arasında varılan görüş birliğini yansıtmaktaydı. Transatlantik İlişkiler Deklarasyonu
ile AB-Kanada ilişkileri Zirveler ve bakanlar düzeyinde
düzenli görüşmeler ile daha iddialı bir gündem ile ilerlemeye devam etti.
1996’da Ottawa’da gerçekleştirilen AB-Kanada
Zirvesi’nde yayımlanan yeni ortak siyasi deklarasyon ile
AB-Kanada Ortak Eylem Planı kabul edilerek ticaret, dış
politika ve güvenlik alanlarında daha yakın bir işbirliğine gidilmesi öngörüldü. 1998 yılında ise, AB ile Kanada
arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırılması yolunda,
karşılıklı tanınma, hizmetler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, rekabet kuralları, kültürel alanda işbirliği ve
şirketler arası ilişkiler gibi konulara odaklanan bir ABKanada ticaret girişimi ortaya koyuldu.
1976 tarihli Çerçeve Anlaşma’nın, değişen dünya
düzeni çerçevesinde şekillenen ve giderek derinleşen
AB-Kanada ilişkilerine yön vermekte yetersiz kalması
üzerine, 19 Aralık 2002’de Ottawa’da gerçekleşen ABKanada Zirvesi’nde ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gözden
geçirilmesine ve yeni nesil ticari konuları ve engelleri
ele alan ileriye dönük ve kapsamlı yeni bir ikili anlaşma
üzerinde çalışılmasına karar verildi. Bu doğrultuda, AB ile
Kanada arasındaki ilişkiler 18 Mart 2004 tarihinde Ottawa
Zirvesi’nde kabul edilen AB-Kanada Ortaklık Gündemi ile
yeni bir boyut kazanırken, ortak hareket etmenin taraflara daha fazla katkı sağlayacağı vurgulanırken, belirli
alanlarda işbirliğinin ilerletilmesine karar verildi.
İçerisinde bulunduğumuz dönemde ise AB’nin Kanada ile ilişkileri müzakereleri Ekim 2013’te tamamlanan
Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive
Economic and Trade Agreement - CETA) ve üzerinde siyasi
uzlaşının Mart 2014’te sağlandığı Stratejik Ortaklık Anlaşması (Strategic Partnership Agreement - SPA) ile daha
üst bir seviyeye ulaştı.
EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER
2013 yılında, AB’nin on ikinci en önemli ticaret ortağı olan Kanada’nın AB’nin dış ticaretindeki payı yüzde
1,7 oranında kaydedildi. Kanada’nın ABD’den sonra ikinci en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan AB’nin,
Kanada’nın dış ticaretindeki payı ise, yüzde 9,8 oranında
oldu. 2012 yılında AB ile Kanada arasındaki mal ticareti
61,7 milyar avro değerinde gerçekleşirken, 2013 yılında

bu rakam 58,9 milyar avro değerinde kaydedildi4. AB’nin
Kanada’ya ihraç ettiği başlıca mallar makineler, ulaşım
araçları ve kimyasallar oldu2 (Bkz. Tablo 2).
Kanada ve AB arasındaki ticari ilişkilerinde önemli bir
yere sahip olan hizmet ticareti verileri incelendiğinde, AB
ile Kanada arasında hizmet ticaretinin 2012 yılında 26,9
milyar avro değerinde gerçekleştiği görülüyor3 (Bkz. Tablo
3). Ulaşım, seyahat, sigorta ve iletişim bu kapsamda öne
çıkan en önemli başlıklar arasında bulunuyor.
AB-Kanada ticari ilişkilerinde en az mal ve hizmet ticareti kadar önemli bir yer tutan bir diğer alanı ise yatırımlar
oluşturuyor. Avrupalı yatırımcıların Kanada’daki yatırımlarının 2011 yılında 258 milyar avro; Kanada’nın AB’deki
yatırım stoku ise 142,6 milyar avro değerinde kaydedildi .
KANADA’NIN MÜZAKERE ETTİ İ EN
İDDİALI STA: CETA
Kanada-AB ticari ilişkilerinde yaşanan en büyük gelişme şüphesiz Kanada ile AB arasında dört yıl süren müzakerelerin ardından CETA üzerinde siyasi uzlaşı sağlanması
oldu. Kanada ve AB, Kanada’nın bu güne dek müzakere
ettiği en kapsamlı ve en iddialı serbest ticaret anlaşması
(STA) olan CETA üzerinde 18 Ekim 2013 tarihinde uzlaştıklarını açıkladı. AB ile Kanada arasında CETA müzakereleriTablo 2: AB’nin Kanada’ya Mal Ticaretinin Yıllara Göre Dağılımı (milyar avro)
Yıl

İthalat

İhracat

Denge

2011

30,7

29,9

-0,8

2012

30,3

31,4

1,1

2013

27,2

31,6

4,4

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü

2

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel
Müdürlüğü, “Canada”, 8 Mayıs
2014, http://ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/
countries/canada/. Erişim tarihi:
27 Mayıs 2014.
3

A.g.e

4

A.g.e
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Tablo 3: AB’nin Kanada’ya Hizmet Ticaretinin Yıllara Göre Dağılımı (milyar avro)
Yıl

İthalat

İhracat

Denge

2010

9,5

13,8

4,3

2011

9,6

16,0

6,4

2012

10,1

16,8

6,7

Kaynak: Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü

5

A.g.e

ne Ekim 2008’de yayımlanan ortak rapor ışığında, Mayıs
2009’da başlanmıştı. CETA müzakerelerinin, peynir kotaları, coğrafi işaretler ve et kotaları konularına zorlu geçtiği
biliniyor.
CETA, Kanada’nın bugüne dek müzakerelerini en
şeffaf ve kapsayıcı şekilde yürüttüğü STA olması açısından da büyük öneme sahip. Kanada’daki farklı eyaletler,
yerel yönetimler ve sektör temsilcileri müzakere sürecine
başından beri aktif şekilde katılım sağlamış ve müzakere
sürecinde paydaşların görüşlerine başvurulmuştu.
Onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2015
yılında yürürlüğe girmesi beklenen CETA, Atlantik’in
her iki yakasındaki şirketler için büyük fırsatlar sunuyor.
CETA’nın hayata geçirilmesiyle AB ve Kanada arasındaki
gümrük tarifelerinin yüzde 99’undan fazlası kaldırılması;
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hizmetler ve yatırımlar alanında büyük fırsatların sağlanması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu’na göre, CETA’nın
hayata geçirilmesinden yaklaşık yedi yıl sonra AB’ye yılda 11,6 milyar avro; Kanada’ya ise 8,2 milyar avro gelir
getirmesi bekleniyor. CETA ile AB’nin Kanada’ya ihracatında yüzde 24,3 oranında (17 milyar avro değerinde);
Kanada’nın AB’ye ihracatında ise yüzde 20,6 oranında
(8,6 milyar avro değerinde) bir artış yaşanacak. Hizmet
ticaretinde ise, CETA’nın AB’ye getirisi yüzde 50 oranında artacak. Tarifelerin kaldırılmasıyla hizmet ticaretinde
yüzde 25 oranında artış yaşanırken, geriye kalan tarife
dışı engellerin kaldırılmasıyla yüzde 25’lik bir artış daha
yaşanması bekleniyor. Tarife dışı engellerin kaldırılması,
AB için 2,9 milyar avro; Kanada için ise 1,7 milyar avroluk
bir kazanç anlamına geliyor5.
Tüm bunların yanında, CETA, hizmetler alanında gerek Avrupalı gerekse Kanadalı şirketler için yeni olanaklar da sunuyor. Atlantik’in her iki kıyısındaki şirketler de
yatırımların daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesine
yönelik yatırım koruma mekanizmalarından yararlanabilecek. Buna ek olarak, tarafların kamu alımları piyasalarının açılmasıyla, Avrupalı şirketler Kanada’da ihalelere
katılabilecek.
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CETA VE NAFTA
AB ile Kanada arasında CETA’ya ilişkin siyasi görüşmelerin tamamlanmasıyla CETA’nın, Kanada’nın ABD ve
Meksika ile imzaladığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması (North American Free Trade Agreement- NAFTA) ile karşılaştırılması son dönemde daha sık gündeme
gelmeye başladı.
Uzmanlara göre, CETA’nın Kanada’ya sağlayacağı
imkânlar NAFTA’ya kıyasla daha büyük. Kanada’ya 500
milyon tüketici ve yılda 17 trilyon dolar değerinde ekonomik faaliyete sahip AB pazarına tercihli erişim imkânı
sağlayacak olan CETA, Kanada’nın imzalayacağı en büyük STA olacak. CETA ayrıca, Kanada’nın ABD’ye olan
bağımlılığını da azaltacak. 1 Ocak 2014 yılında yirminci
yılını dolduran NAFTA, 2008 verilerine göre Kanada’ya
400 milyon tüketiciden oluşan 16 trilyon dolarlık bir
pazara erişim imkânı sağlıyor6. NAFTA, son yirmi yılda
Kanada’nın ekonomisinin yüzde 14 oranında büyümesine ve Kanada’da istihdamın 4,7 milyon artmasına imkân
sağladı. NAFTA’nın Kanada GSYİH’sine katkısı ise 1,2 trilyon dolar oldu7.
Bunun yanında, CETA kapsamı itibarıyla, NAFTA tarafından ele alınmayan bazı konuları da kapsaması bakımından NAFTA’ya üstün. Yeni nesil bir STA olan CETA,
küresel değer tedarik zincirleri, yatırımlar, kamu alımları
piyasasına erişim, fikri mülkiyet haklarının korunması ve
kalifiye profesyonellerin dolaşımı gibi konulara ilişkin hükümler içeriyor8.
CETA ve NAFTA birlikte değerlendirildiğinde,
Kanada’nın yaklaşık 1 milyar tüketiciye sahip bir pazara erişim sağlaması anlamına geliyor. Bunun ötesinde,
CETA’nın AB ile ABD arasında müzakereleri devam eden
Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) için model olarak kullanıldığını da belirtmek gerekiyor.
YENİ BİR İŞBİRLİ İ ANLAŞMASINA DO RU: SPA
AB ile Kanada arasındaki, ikili ilişkilerin temelini
oluşturan 1976 tarihli Çerçeve Anlaşma’nın yerini alacak
Stratejik Ortaklık Anlaşması’na yönelik müzakerelere Eylül 2011 tarihinde başladı. CETA müzakerelerine paralel
olarak yürütülen SPA müzakereleri, Kanada-AB işbirliğinin diğer alanlarını yönetecek. AB ile Kanada arasındaki
SPA siyasi müzakereleri, 24 Mart 2014 tarihinde tamamlandı9. SPA’nın teknik ve hukuki konuların en kısa sürede
tamamlanmasının ardından imzalanması ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
SPA, AB ile Kanada arasındaki ilişkilerin akdi yapısını
iyileştirmenin yanı sıra, taraflar arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi; eğitim, ulaştırma, enerji, bilim,
teknoloji ve Arktik politikası gibi işbirliği alanları için de
bir çerçeve teşkil etmesi öngörülüyor. Bunun yanında
AB-Kanada siyasi ilişkilerini daha da güçlendirmesi planlanan SPA ile dış politika alanında işbirliğinin güçlendirilmesi; bu kapsamda özellikle kriz müdahale ve güvenlik
konularına odaklanılması planlanıyor10.

ORTAK DE ERLER
“Biz Avrupalılar serbest piyasanın güçlü bir refah devleti ile birlikte var olması ve sosyal adalet, dayanışma ve
kapsayıcılık gibi değerlerle ehlileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İdam cezası bizde yok. Askeri gücün ancak son çare
olarak kullanılması ve uluslararası hukukun yaptırımları ile
birlikte var olması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası kuruluşları destekliyoruz. Çok taraflılığı seviyor; tek taraflılıktan nefret ediyoruz. (…) Çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz.
Tamam, tamam, tamam. Kanada’ya hoş geldiniz!11” İngiliz
tarihçi Timothy Garton Ash, 29 Haziran 2006’da The Guardian Gazetesi’ndeki köşesinde, Kanada ile AB arasındaki
benzerliği bu sözlerle özetlemişti. Garton Ash, Kopenhag
Kriterleri’ni başarılı bir şekilde yerine getiren Kanada’yı
AB üyeliği için ideal bir ülke olarak değerlendirmiş ve
daha da ileri giderek Kanada’nın AB üyesi olmasını tavsiye etmişti. Garton Ash’e göre, Kanada, zengin kaynakları sayesinde AB bütçesine net katkı sağlayacak; İngiliz
Milletler Topluluğu kapsamında İngiltere ile bulunan
bağları ve Quebec bölgesinin Fransa’ya olan lisan bağı
sayesinde AB’de İngiltere-Fransa çekişmesinin de önüne
geçebilecekti. Tabi ki, Atlantik’in diğer yakasında yer alan
Kanada’nın AB üyeliği söz konusu değil. Ancak, söz konusu makale AB ile Kanada arasındaki benzerlikleri ortaya
koyması açısından ilginç noktalara parmak basıyor.
Uluslararası arenada ortak değerler etrafında bir araya gelen AB ve Kanada’yı birleştiren bir diğer etken de Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki işbirliği başta olmak
üzere çok taraflı girişimlere verdikleri destek. AB Dışişleri
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Barones Catherine Ashton’a göre, az sayıda ülke birbirinin “doğal ortağı”
olan AB ve Kanada kadar fazla ortak noktaya sahip12. Demokrasi ve özgürlüklerin teşvik edilmesi ve savunulması
konusundaki müşterek duruşları, idam cezasına karşı takındıkları tutum ve insan haklarının küresel anlamda savunuculuğunu üstlenmeleri AB ve Kanada’nın çıkarlarının
ve tutumlarının örtüştüğü birçok alandan yalnız birkaçını
oluşturuyor.
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Kanada ve AB, Ottawa Sözleşmesi olarak da bilinen
1997 tarihli Mayın Yasağı Antlaşması çerçevesinde mayınların yıkıcı etkisinin azaltılması doğrultusunda çalışıyor. Ayrıca, AB’nin İran’ın nükleer programı konusundaki
endişelerini paylaşan Kanada, İran’ın nükleer programına
ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla kabul ettiği yaptırımları, AB ile koordinasyon halinde uygulamış. Buna ek olarak, AB’nin sivil ve askeri misyonlarında
görev alan Kanada’nın, AB’nin dünyanın farklı yerlerinde
yürüttüğü seçim gözetim misyonlarına düzenli olarak katılım sağlayan nadir ülkelerden biri olduğu söylenebilir.
MÜŞTEREK ÇIKARLARIN KESİŞME ALANI:
ARKTİK BÖLGESİ
AB’nin ve Kanada’nın güçlü müşterek çıkarlara sahip
oldukları bölgelerden biri Arktik Bölgesi olarak öne çıkıyor. Kuzey Kutbu ile Kuzey Kutup Dairesi arasında kalan
Arktik Bölgesi’ndeki gelişmeler, bölgeye sınırı bulunan
Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç, ABD, Rusya
ve Kanada’yı yakından ilgilendiriyor. AB’nin son dönemde
stratejik önemini daha net bir şekilde görmeye başladığı Arktik, Kanada’nın her zaman önem verdiği bir bölge
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oldu. Dünyanın petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde
22’sine ev sahipliği yaptığı tahmin edilen Arktik’ten 90
milyar varil petrol, 47,2 trilyon metreküp doğal gaz ve 45
milyar varile eşdeğer sıvı halde doğal gaz kaynakları elde
edilebileceği tahmin ediliyor13. Özellikle enerji arzının
öneminin giderek artmasına paralel olarak diğer aktörlerin de bölgeye olan ilgisinin artmasıyla birlikte Arktik
Bölgesi konusu, Kanada’nın siyasetinde ve dış politika
gündemindeki konumunu pekiştirerek daha üst sıralara
yükseldi.
Küresel ısınma ile birlikte bölgede petrol, mineral ve
doğalgaz kaynaklarının araştırılması imkânları artarken,
bölge, denizcilik ve balıkçılık kaynakları bakımından da
önem kazanıyor. Buna paralel olarak, bölgede karasuları
ve kıta sahanlığı uyuşmazlıklarının da arttığını da belirtmek gerekiyor. Son dönemde bölgeye yönelik politikasında “Arktik egemenliği” ilkesini öne çıkaran bir söylem benimseyen Kanada, Aralık 2013’te Arktik bölgesindeki kıta
sahanlığını BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtilen
200 deniz milinin ötesine uzatmaya yönelik bir talepte
bulundu14 . BM tarafından değerlendirilmesi 20 yıl kadar
sürebilecek olan bu talebin olumlu karşılanması halinde,
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Kanada’nın 1,75 milyon km2; yani yaklaşık ABD’nin Alaska
eyaleti büyüklüğünde bir alanı egemenlik sahasına katabileceği tahmin ediliyor.
AB’nin bölgeye ilgisi ise, üye devletlerinden üçünün
(İsveç, Finlandiya ve Danimarka) ve üyeliğe aday ülkelerden birinin (İzlanda) Arktik ülkesi olmasından kaynaklanıyor. Buna ek olarak, Arktik’teki enerji kaynakları, Ar-Ge çalışmaları ve balıkçılık faaliyetleri gibi konular da AB’nin ilgi
alanına giriyor. Bölgeye yönelik artan ilgisini ilk kez Kasım
2008’de “AB ve Arktik Bölgesi” başlıklı bir Komisyon tebliği
yayımlayarak ifade eden AB, Haziran 2012’de yayımladığı
“Arktik Bölgesi’ne yönelik bir AB Stratejisi’ne doğru” başlıklı tebliğ ile bu doğrultuda önemli bir adım attı.
AB’YE ARKTİK KONSEYİ’NDE KANADA VETOSU:
FOK BALI I VE KATRAN KUMLARI
ANLAŞMAZLI I
Arktik Bölgesi’ndeki gelişmeleri daha yakından
takip etmek isteyen AB, 2008 yılından bu yana Arktik
Konseyi’ne daimi gözlemci üye olmak istiyor. Buna karşılık, AB’ye gözlemci üye statüsü verilmesi Kanada’nın
Arktik Konseyi’ndeki vetosu nedeniyle halen beklemede.
Kanada’nın bu tutumunun en önemli nedeni AB’nin
fok balığı yasağı olarak gösteriliyor. AB, fok balıklarının
avlanma metotlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle, hayvan refahına ilişkili gerekçelerle Ağustos 2010’dan bu
yana fok balığı ürünlerinin üretimine ve ithalatına yasak
uyguluyor. Fok balığı avcılığı, Kanada’da özellikle İnuit
toplumu için gerek geleneksel ve kültürel anlamda gerekse önemli bir gelir kaynağı olarak büyük önem taşıyor.
Fok avcılığının yaygın olduğu ülkelerden Norveç ve Kanada, 2012 yılında AB’yi fok ürünleri yasağı sebebiyle Dünya
Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyet etti. DTÖ paneli ise, AB’nin
fok ürünleri yasağının fok balığı refahı ile ilişkili etik ne-

denlerden dolayı yerinde bir karar olduğuna hükmetti15.
AB’ye Arktik Konseyi’nde gözlemci statüsü verilmesi
konusunun, 2011 ve 2013 yıllarındaki toplantılarda da
gündeme gelmesine karşın, Kanada bu konuda nihai bir
karar verilmesini ertelemeye devam etti16. Kanada’nın bu
tutumunda AB ile fok ürünleri konusundaki anlaşmazlığa
ek olarak, AB’nin Kanada’nın Alberta eyaletinde bulunan
katran kumullarından (tar sands) elde edilen petrolün
ithalatına engellemeler getirmesinin de etkili olduğu
belirtiliyor17.
AB’nin katran kumundan elde edilen petrole olan
muhalefetinin temelinde ise, petrolün elde edilmesi sürecinde diğer metotlara kıyasla yüzde 22 daha fazla sera
gazı emisyonun açığa çıkması bulunuyor. AB’nin sera gazı
emisyonlarını azaltma çabaları doğrultusunda üzerinde
çalışmaya devam ettiği Yakıt Kalitesi Yönergesi kapsamında Komisyon’un yayımladığı araştırma, katran kumundan
petrol üretiminin daha fazla enerji harcanmasını gerektirdiğini, bu nedenle ham petrole kıyasla beşte bir oranında
daha fazla sera gazı emisyonu ortaya çıkardığını ortaya
koymuştu18. AB’nin, katran kumuna karşı kampanya yürüttüğünü savunan Kanada ise AB’yi bilimsel verilere uygun hareket etmemekle ve ayrımcılık yapmakla suçluyor.
ADALET VE İÇİŞLERİ ALANINDA İŞBİRLİ İ
Adalet ve içişleri alanında AB ve Kanada arasındaki
işbirliği konularının başında terörle mücadele ve örgütlü suçlarla mücadele alanında işbirliği geliyor. Avrupa
Komisyonu’nun Adalet ve İçişleri Genel Müdürlükleri,
Kanada’daki ilgili makamlar arasında düzenli görüşmeler
gerçekleştiriliyor.
AB ile Kanada arasında 2006 yılında yolcu kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin PNR Anlaşması (Passenger
Name Record Agreement) imzalandı. PNR verileri, havayolu şirketleri tarafından toplanan yolcu bilgilerinden oluşuyor. AB’nin ABD ve Avustralya ile de benzer anlaşmaları
bulunuyor. Terörle mücadele ve uluslararası suç girişimlerinin izlenmesi amacını taşıyan PNR Anlaşmaları, özellikle
kişisel verilerin korunması ve insan haklarının korunması
konusunda yeterli garantileri içermediği gerekçesiyle
gerek Avrupa Parlamentosu gerekse AB kamuoyunun
tepkisine yol açıyor. Bu yönde getirilen eleştiriler üzerine,
Avrupa Komisyonu PNR Anlaşmaları için 2010 yılında yeni
bir strateji sundu. AB-Kanada PNR Anlaşması’nın yerine
yeni bir ikili anlaşma yapılması için görüşmeler ise Aralık 2010’de başladı. Şubat 2014’te yeni AB-Kanada PNR
Anlaşması’nın müzakereleri tamamlandı19.
Adalet ve içişleri alanında, Europol ile Kanada arasında varılan Kasım 2005 tarihli anlaşmadan bu yana
AB-Kanada polis işbirliği devam ediyor. Bunun yanında,
Avrupa Komisyonu ile Kanada Vatandaşlık ve Göç Birimi
tarafından imzalanan Mayıs 2007 tarihli mutabakat zaptı
ile göç ve mülteci konularında işbirliği güçlendirildi. AB
vatandaşlarına Kanada’ya yapacakları kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sağlanması konusundaki görüşmeler
ise halen devam ediyor .

15
“WTO backs EU seal fur
ban over ‘moral concerns’”,
EU Observer, 26 Kasım 2013,
http://euobserver.com/
economic/122237. Erişim tarihi:
27 Mayıs 2014.
16
Andreas
Østhagen, “In or Out? The
Symbolism of the EU’s Arctic
Council Bid”, The Arctic Institute,
18 Haziran 2013, http://www.
thearcticinstitute.org/2013/06/
in-or-out-symbolism-of-eusarctic.html. Erişim tarihi: 27 Mayıs
2014.
17
Matt McGrath,
“China joins Arctic Council but a
decision on the EU is deferred”,
BBC, 15 Mayıs 2013, http://
www.bbc.com/news/scienceenvironment-22527822. Erişim
tarihi: 27 Mayıs 2014.
18
Barbara
Lewis, David Ljunggren ve Jeffrey
Jones, “Insight: Canada’s oil sand
battle with Europe”, Reuters, 10
Mayıs 2012, http://www.reuters.
com/article/2012/05/10/us-oilsands-idUSBRE8490OL20120510.
Erişim tarihi: 27 Mayıs 2014
19

Elizabeth Thompson, “Canada,
EU enter new airline passenger
name sharing agreement”,
ipolitics, 19 Şubat 2014, http://
www.ipolitics.ca/2014/02/19/
canada-eu-enter-new-airlinepassenger-name-recordagreement/. Erişim tarihi: 27
Mayıs 2014.

20

Avrupa Dış İlişkiler Servisi, “Cooperation in the field of Justice
and Home Affairs”, EU-Canada
relations - Co-operation by sector,
http://eeas.europa.eu/canada/
sector_en.htm. Erişim tarihi: 27
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AB’DE MADENCİLİK
Özellikle 2008 yılındaki küresel mali krizin ardından AB’de hissedilen yapısal reform ihtiyacı
bir yana, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde uluslararası pazar eğilimleri oldukça
önemli yer tutmaktadır. Madencilik sektörü, diğer bölgelerde olduğu gibi AB’de de kalkınma ve
ekonomiye doğrudan ya da dolaylı olarak etki bırakan bir sektör olmaya devam etmektedir. Daha
geriye gidersek, madencilik sektörü Avrupa’ya “refahı” getiren sektör olarak tanımlanmakta
ve AB’nin ilk tohumlarının atıldığı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun amaçlarına eklenen
1980’li yılların politikaları, AB’nin bugünkü madencilik politikasını ortaya çıkarmıştır. Ekoloji
köşemizin bu ayki konusu AB’de madencilik sektörü ve son gelişmeler. Yapılan araştırmada,
sektörün ekonomik ve çevre boyutu önemli ölçüde öne çıkıyor. Mevcut stratejilerin ise revize
edilmesi gündemde.
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1
Communication from the
Commission to the European
Parliament, the Council, the
European Economic and Social
Committee and the Committee of
the Regions- On the review of the
list of critical raw materials for the
EU and the implementation of the
Raw Materials Initiative, 2014,
http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/raw-materials/files/docs/
crm-communication_en.pdf
2
Com(2008)
699 Communication “The raw
materials initiative-meeting our
critical needs for growth and jobs
in Europe”

EKONOMİK BOYUT
Avrupa’da uzun bir geçmişe dayanan ve uluslararası
pazar eğilimlerine göre sürekli değişim gösteren madencilik sanayisi, AB ekonomisini canlı tutan ayaklardan biri.
AB’de madencilik bugün modern ve yenilikçi endüstriyel
sektörlerin içinde yer almakta ve sektör üzerine son dönemlerde ciddi araştırmalar yapılmaktadır. AB’nin yakıt-dışı mineralleri kullanmakta olup, metalik olmayan
cevher endüstrisi bakımından kendine yeter durumda
olduğunu söylemek mümkün. Ancak nüfus artışı ve ekonomik gelişme ile ham maddelere olan talep AB’de her
geçen gün artmakta ve bazı “kritik” ham madde kategorilerinde yer alan madenlerin sürdürülebilirliğinde ciddi
sorunlar yaşandığı görülmekte.
AB’de tam anlamıyla entegre bir ham madde stratejisi uygulanmaktadır. Sanayi, çevre ve ekonomi politikalarıyla pazar eğilimlerinin takibi sonucuyla oluşturulan
bir yaklaşım hâkimdir. AB’nin madenciliğe yönelik stratejik belgelerinde sektörün ekonomik boyutunu, özellikle

2008 yılında hissedilen krizle beraber, reform süreçlerinin
bir parçası olarak görmek mümkün. Öne çıkan çalışmalarda, AB için kritik ham maddelerin tanımlanması ve bunlara
sürdürülebilir erişimin sağlanması gerekliliği gibi öneriler
üzerinde durulmakta. Özellikle küresel pazardaki ham
maddelere erişimin, Avrupa’daki işletmelerin erişiminin ve
sürdürülebilir ham madde tedarik zincirinin güçlenmesinin temini, AB’de devam eden temel stratejiler arasındadır.
Son dönemlerde hazırlanan bildiri belgeleri1 incelendiği
zaman, AB için en önemli iki strateji “ekonomik büyüme” ve
“tedarik risklerinin azaltılması”dır. Bu iki unsur, AB’de mali
krizinin ardından Kasım 2008 tarihinde geleceğe yönelik
adımları içeren “AB Ham Maddeler Girişimi”nin2 (EU Raw
Materials Initiative) temel bulguları arasında yer almaktadır. Bu girişim kapsamında, AB düzeyinde düzenli olarak
kritik hammaddeler listesi hazırlanarak, AB’nin hem büyük
oranda ithal ettiği madenlere ilişkin durum analizinin çıkarılması hem de bu tür madenlerin sürdürülebilirliğinin
tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
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Report on Critical Raw Materials for
the EU, Report of the Ad hoc Group
on Defining Critical Raw Metarials,
Mayıs 2014, http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/raw-materials/
files/docs/crm-report-on-critical-rawmaterials_en.pdf
4
COM(2011)
25 final, “Communication from
the Commission to the European
Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions
tackling the challanges in commodiy
markets and on raw materials”, Annex
s.21, Şubat 2011, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0025:FIN:EN:PDF

2010 yılından itibaren Avrupa Komisyonu’nun Özel
Çalışma Grubu3 (Ad hoc Group on Defining Critical Raw Metarials) yayımladığı raporlarla AB’deki kritik madenler listesini çıkarmaktadır. Şubat 2011 yılında yayımlanan stratejik
belgede4, AB için 14 hammadde üzerinde tehdit oluştuğu
tespiti yapılmıştır. Aynı belgede, bu madenlerden antimon,
magnezyum, niyobyum, indiyum, germanyum, kobalt,
berilyum ve platin grubunda yer alan madenler üzerinde
Tablo 1: AB’de Öne Çıkan Kritik Madenler ve İthalat Oranları
Hammadde

5
Report on Critical
Raw Materials for the EU, Report of the
Ad hoc Group on Defining Critical Raw
Metarials, Mayıs 2014, s. 5
6

AB’nin dışa bağımlılığı yüzde 100 olarak gösterilmektedir.
Mayıs 2014 tarihli son raporda ise liste, 20 adet kritik madenle sonuçlanmakta5. 2020 yılına kadar ise bu listede yer
alan madenlere yönelik stratejilerin revize edilmesi bekleniyor.
AB için kritik öneme sahip 20 hammaddenin yer aldığı
listeden öne çıkan madenlerin üretici ülke ve sürdürülebilirlik endeksine ilişkin veriler şu şekilde6:

Antimon

A.g.e, s. 33

Bor

Üretici Ülke (yüzde)

AB’nin ithalatı

Sürdürülebilirlik

Geri Dönüşüm

(2012/yüzde)

Endeksi

Oranı (yüzde)

Çin (86)

Çin (92)

Bolivya (3)

Vietnam (3)

Tacikistan (3)

Rusya ve Kırgızistan (2)

Türkiye (41)

Türkiye (98; doğal bor)

Amerika (33)

ABD - 6; Peru ve Arjantin

0,62

11

0,88

0

0,96

13

0,68

0

0,72

0

0,98

0

0,81

0

(3)
Krom

Kömür

Magnezit

Kaya Fosfatı

Silisyum
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Güney Afrika (43)

Güney Afrika (80)

Kazakistan (20)

Türkiye (16)

Hindistan (13)

Diğerleri (4)

Çin (53)

ABD (41)

Avustralya (18)

Avustralya (37)

Rusya ve ABD (8)

Rusya (9)

Çin (69)

Türkiye (91)

Rusya ve Slovakya (6)

Çin (8)

Çin (38)

Fas (33)

ABD (17)

Cezayir (13)

Çin (56)

Norveç (38)

Brezilya (11)

Brezilya (24)

Norveç ve ABD (8)

Çin (8)

Fransa (6)

Rusya (7)
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Aynı şekilde belgede, stratejik ham maddelerin temininin güvence altına alınması için farklı boyutlarda stratejik hedefler belirlendiği görülmektedir. Bunlardan biri,
üye devletler arasında daha uyumlu politika ve uygulama
seçeneklerinin geliştirilmesidir. Ayrıca listede yer alan madenlerin, uluslararası piyasada ana üretici konumundaki
ülkelerin temel madenleri olduğu düşünüldüğünde, AB’nin
önümüzdeki dönemde Çin, Rusya, Kanada, ABD ve Brezilya gibi ülkelerle işbirliği seçeneklerini artırması kaçınılmaz
olarak görülüyor. Nitekim Mart 2014 tarihinde gerçekleşen
AB Liderler Zirvesi’nde, ham maddelere erişimin AB genelinde yaygınlaştırılması ve Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı müzakerelerinde ABD ile madenler üzerinden
geliştirilebilecek fırsatların yaratılabileceği gündeme alınmıştı. Ek bir not olarak, Grönland’ın önümüzdeki dönemde
maden zenginliği açısından AB için önemli fırsatlar sunabilecek potansiyele sahip olduğunu da belirtelim.
ÇEVRE BOYUTU
İyi yönetilmediği takdirde madencilik sektörünün ciddi çevresel zararları beraberinde getireceği bilinmektedir.
AB’de 1980’li yılların sonunda oluşturulmaya başlanan
madencilik politikaları, mevcut konumunda “entegre çevre
yönetimi” yaklaşımıyla beraber özellikle “sürdürülebilir kalkınma” temelinde yürütülmektedir.
Bu yıllarda, sürdürülebilir kalkınma temellerine dayalı
sanayinin güçlenmesi, çevrenin korunması ve sosyal kalkınmanın dayanakları üzerine kurulu bir yaklaşım var olmuştur.
AB’nin mevcut yasal zeminde, “çevre koruma” faktörü düşünülmeden madencilik faaliyetinin yürütülmesi mümkün
kılınmamaktadır. Ancak bu faktörün ekonomik kalınmayı
engelleyemeyecek şekilde yürütülmesi yukarıda sayılan
unsurların da etkisiyle öncelikli politikadır. Sürdürülebilir
kalkınma temelinde madenciliğin sosyoekonomik faydaları
ile çevre politikaları arasında bir “denge” sağlanarak yürütülmesine dikkat edilmektedir.
Çevre-madencilik temasına ilişkin araştırmalarda en
önemli adımlar 1980’li yıllarda atılmıştır. Nitekim 1987

yılında Avrupa Komisyonu’nun isteği üzerine Avrupa Maden Enstitüleri Birliği olan Euromines’ın (o dönemki adıyla
Eurometaux) ilk raporuna bakıldığında, Avrupa’da mevcut
durum analizinde gözüken pürüzler ses getirmiştir.
Tam anlamıyla madencilik üzerine gerçekleştirilen
toplantılar olmasa da, aynı yıl Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporu, küresel revizyon hareketlerini tetiklemiştir. Berlin’de yapılan
1991 tarihli “Madencilik ve Çevre” Toplantısı’nın sonuçları
toparlanarak 1994 yılında “Madencilik Faaliyetleri İçin Çevre
Kılavuzu7” (Environmental Guidelines for Mining Operations)
haline getirilmiştir. 1992 yılında Rio’da gerçekleşen BM
Konferansı ise, küresel vizyon oluşturmak için bir dönüm
noktası olmuştur.
GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ
Avrupa kıtası çok geniş mineral kaynaklarına sahip
olmadığından, pek çok maden için geri dönüşüm tam anlamıyla ekonomik değer olarak gösterilmektedir. AB’nin
gündeminde yer alan ve “kentsel maden” (urban mining)
olarak bilinen, kullanım süresi bitmiş maden atıklarının
değerlendirilmesi kıt kaynak ihtiyacının hafifletilmesinde
kullanılmaktadır.
Yukarıda belirtilen tedarik risklerinin azaltılması önceliği aslında maden yataklarının araştırmaya açılması ile de
mümkün olabilecektir. Ancak bu noktada çevre problemleri
üzerinden arazi kullanımı ve biyoçeşitliliğin korunması kuralları maden araştırmalarını uygunsuz durum neticesinde
engelleyebilmektedir. Özellikle atıklar, madenciliğin en hassas kısmıdır. Bu konuda “AB Madencilik Atıkları Yönergesi
(2006/21/EC) mevzuat yükümlülüklerini sunmaktadır. Belirtilen bütün bu hususlar AB Madencilik Atıkları Yönergesi
taslağında bulunan temel şartlara bağlı olarak atık yönetiminde mevcut en iyi tekniklere (BAT) uyumlu olacak şekilde
bir atık yönetim planı hazırlanması, risk değerlendirmesi ve
acil durum planı yapılması esastır. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve SEVESO-II Yönerge’lerinin öngördüğü yükümlülükler de önem sırasında listenin başındadır8.

7
Metne http://commdev.org/
files/814_file_UNEP_UNDESA_
EnvGuidelines.pdfinternet
adresinden ulaşılabilir.
8
AB madencilik sektörünü
ilgilendiren AB mevzuatının
daha detaylı kısmı için: http://
ec.europa.eu/environment/
waste/mining/legis.htm

96

AB HUKUKU’NDAN

Feridun Karakeçili, İKV Hukuk İşleri Müdürü

AB’DE SINIR AŞAN HİZMETLERDE TAŞERON
SORUMLULU UNU DÜZENLEYEN YÖNERGE
KABUL EDİLDİ

1

COM(2012) 131 final

2
Yönergeler
ilgili oldukları politika alanında
gerçekleştirilmesi istenen amacı
belirlerler, fakat bu amaca ulaşmak için
iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri
yapma yetkisini üye ülkelere bırakırlar.
2

Eğer bir üye ülkede mevcut değilse
o ülkenin bu Yönerge nedeniyle
hukukunda asgari ücret oluşturması
zorunluluğu bulunmamaktadır. Asgari
ödemelerde o ülkenin yasal veya fiili
uygulamaları dikkate alınacaktır.

Avrupa Komisyonu tarafından Mart 2012’de hazırlanan, AB’de sınır aşan (cross border)
işlerde geçici olarak çalışmak üzere gönderilen işçilerin (posted workers) haklarının daha
iyi korunmasına yönelik bir uygulama Yönergesi (implementing Directive) teklifi1 Nisan
2014’te Avrupa Parlamentosu’nca onaylandıktan sonra 13 Mayıs 2014 tarihinde AB
Konseyi tarafından da kabul edildi. Yakın zamanda AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak
yürürlüğe girecek olan Yönerge’deki hükümlerin gereklerini iç hukuklarına aktarmaları
için üye ülkelerin iki yıl süresi bulunmakta2.
YÖNERGE’NİN KAPSAMI

Yönerge’nin kapsamına giren geçici istihdam edilen işçi
(geçici işçi) kavramı, sürekli çalıştığı işvereninin bulunduğu üye ülkeden başka bir üye ülkede işvereni adına geçici
bir süre için belirli bir işi yapmak üzere gönderilen işçileri
ifade etmektedir. Dolayısıyla Yönerge; ancak sınır aşan bir
unsuru olan faaliyetlere uygulanmaktadır. İşçilerin işveren
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tarafından bu şekilde gönderilebilmesi, AB’nin İşleyişine
Dair Antlaşmanın (ABİDA) 56’ncı Maddesi’nde düzenlenen
ve herhangi bir üye ülkede kurulu bir işletmenin tüm üye
ülkelerde hizmet sunabilme özgürlüğüne dayanmaktadır.
Ancak işletmelerin bu şekilde kullandıkları hizmet sunumu
özgürlüğü ile işçilerin sosyal ve sendikal hakları arasında
çatışma ya da işçiler açısından önemli hak kayıpları ortaya
çıkabilmektedir. Nitekim hizmet sunumu serbestîsi ile geçici işçilerin sosyal haklarının korunması arasında denge
kurmak amacıyla AB’de ilk olarak 1999 yılında 96/71 sayılı
Yönerge çıkarılmıştır. Bu Yönerge’de üye ülkelerin, kendi
ülkelerine geçici işçi gönderen işletmelerin gönderdikleri
işçilerin, asgari ücret3 ve fazla mesai ödemeleri, çalışma
saatleri, tatiller, sağlık ve güvenlik, cinsiyet, ırk ve benzeri
sebeplerle ayrımcılık yapılmaması gibi istihdama ilişkin hususları garanti altına almalarını yasa veya idari düzenlemelerle sağlamaları öngörülmüştür.
Komisyon’un gerek 96/71 sayılı Yönerge’nin bazı
hükümlerinin üye ülkelerce farklı yorumlanması ya da
işletmelerin ulusal kanunları dolanma yoluna gitmeleri,
gerekse geçici işçi çalıştırmak suretiyle hizmet sunan işletmelerin kimliklerinin sorgulanması ve yapılan işin niteliği
gibi konularda üye ülkeler arasında bilgi değişimini öngö-
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ren mekanizmanın yeterince etkin kurulamamış olması
nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkları tespiti üzerine, 96/71
sayılı Yönerge’nin uygulanmasına ilişkin söz konusu yeni
uygulama Yönergesi çıkarılmıştır.
Gerçekten hizmetlerin serbest dolaşımı özgürlüğü kapsamında sınır aşan işlerde geçici işçi çalıştırılması, düşük
ücret ödemeleri, vergi veya sosyal güvenlik mevzuatlarının
kötüye kullanılması veya dolanılması gibi yollarla “sosyal
damping4” olarak da adlandırılan ve sadece temel işçi haklarının erozyona uğraması değil, işletmeler arasında haksız
rekabete yol açan uygulamaları da beraberinde getirmiştir.
Örneğin yasal asgari ücretin ve genele yayılmış bir toplu iş
sözleşmesi uygulamasının olmadığı Almanya’da, Alman
mezbaha ve et işleme şirketlerinin Polonya’dan gönderilen
işçileri saati 4 avronun altında bir ücretle çalıştırmaları,
bazı Belçikalı, Fransız ve Hollandalı rakiplerinin iflasına
sebep olmuş ve Belçika makamları bu konuda Komisyon’a
şikayette bulunmuşlardır. Ücret ve benzeri işçi haklarının
yanı sıra ülkelerin mevzuat farklılıklarından yararlanarak
vergi ve sosyal güvenlik maliyetlerinin kötüye kullanılarak
düşürülmesi gibi uygulamalarla da sosyal damping ortaya
çıkabilmektedir. Örneğin, vergi yükümlülüklerinin çok az
olduğu bir ülkede/bölgede kurulu bir işçi bulma acentası
GKRY’de tescilli kamyon taşımacılığı yapan bir şirket hesabına Romanyalı kamyon şoförleri istihdam edip Belçika ve
Fransa’ya göndermiştir. Aralarındaki iş akitleri gereği işçilerin aylıklarının yüzde 30’u baz ücret, yüzde 70’i ikramiyeden
(bonus) oluşmaktadır. İş akitleri GKRY hukukuna tabi tutulduğundan bu hukuk gereğince işverenin işçilerin sigorta
primlerini baz ücret (yüzde 30) üzerinden ödemesi yeterli
olmuştur. Bu durum Fransız ve Belçikalı taşımacıları ciddi
rekabet dezavantajlarıyla karşı karşıya bırakmıştır5.
Geçici işçi istihdamı ile hizmet sunulmasında işçiler
açısından karşılaşılan en önemli sorun ise esasında yukarıda
bahsedilen sorunların da kaynaklarından birisidir. İşlerin
çoğu zaman yüklenici, alt yüklenici (taşeron) zinciri içinde
gördürülmesine karşın, 96/71 sayılı Yönerge’de bu zincir
içinde işçilere karşı sorumluluğun belirlenmesinde zorlayıcı
bir hüküm bulunmamasıydı. Bu durum zaman zaman “adres-firma” (letter-box) niteliğindeki şirketlerin işçi istihdamı
ile yapılan işlerde işçilerin bu kâğıt üzerindeki şirketlerden
haklarını alamamalarına ve başkaca muhatap bulamamalarına sebep olmaktaydı. Yeni Yönerge’de bu konuda bir hüküm konularak, üye ülkelerin ulusal mevzuatlarında, işçileri
geçici iş için istihdam eden hizmet sunanların (alt yüklenicitaşeron) yerine ya da onunla birlikte, adına işin görüldüğü
kişinin de (yüklenici) müşterek ve müteselsil sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme yapma yükümlülüğü getirilmiştir6. Ancak bu düzenleme İngiltere’nin baskısı nedeniyle
sadece inşaat sektörü için zorunlu tutulmuş, diğer sektörlerde bu konuda düzenleme yapmak üye ülkelerin ihtiyarına
bırakılmıştır7. Yine bu şekilde çalışan işçilerin doğrudan
doğruya ve/veya onların sosyal taraf olarak temsilcilerinin
(sendikalar gibi) talep edebilecekleri haklar; ödenmemiş
olan asgari ücretler ve sosyal güvenlik katkı payları ile ücretlerinden haksız olarak kesilmiş olan vergi veya sosyal gü-

venlik katkı paylarının geri ödenmesi ile sınırlandırılmıştır.
Bir işin Yönerge’nin kapsamına girebilmesi için istihdam
ilişkisinin işçi ile onu gönderen işletme arasında ve sınırlı
bir süre için kurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik alanında ise AB’de genel kural olan, sigorta primlerinin
fiilen çalışıldığı ülkede ödenmesi prensibinin bir istisnası
olarak, geçici gönderilen işçilerin sosyal sigorta primleri
gönderildikleri ülkede değil, 24 ayı aşmamak kaydıyla asıl
işyerlerinin bulunduğu üye ülkede ödenmeye devam edecektir ( 883/2004 sayılı Tüzük, md. 12).
Yönerge hükümlerinin etkin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla da üye ülkeler arasında bir mekanizma
oluşturulması öngörülmüştür. Bu çerçevede üye ülkeler,
ülkelerinde hizmet sunacak olan alt yüklenicilerin işçi
göndermeye ehil ve işin gerçekten niteliği gereği geçici
olup olmadıklarını araştıracak kendi “Yetkili Makamlarını”
belirleyeceklerdir. Bu makamlar arasındaki bilgi alışverişi
sayesinde hizmet sunanın merkezinin olduğu/kurulu olduğu ülkede basit bir adres şirketi mi olduğu yoksa gerçek
ticari/ekonomik faaliyetlerde mi bulunduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca üye ülkeler, hizmetin yeri
ve süresi, iş akitleri, ücret ve sosyal sigorta prim ödenmesi
gibi bilgileri de doğrudan doğruya hizmet sunandan da
talep edebileceklerdir. Yine Yönerge’ye göre üye ülkeler,
geçici işçilerin gönderildikleri ülkede doğrudan işverenlerini şikâyet edebilecekleri bir mekanizma oluşturacaklar ve
bu Yönerge ile düzenlenen alandaki mevzuatın uygulanmaması sebebiyle uğradıkları zararların tazmin edilmesini
talep edebilecekleri idari ve hukuki yollara başvurma hakkı
tanıyacaklardır.
YÖNERGEYE GETİRİLEN ELEŞTİRİLER

Başta Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu gibi
sendikal örgütler olmak üzere, Yönerge’nin hizmet sunumu
çerçevesinde geçici çalıştırılan işçilerin haklarını korumada
yetersiz kaldığı yönünde bazı kesimler tarafından çeşitli
eleştiriler de getirilmiştir. Gerçekten yüklenici-alt yüklenici
sorumluluğunun sadece inşaat sektörü için zorunlu olması ve bu sorumluluğun sadece bazı hak talepleriyle sınırlı
tutulması Yönerge’nin zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Ayrıca 96/71 sayılı Yönerge ile yeni uygulama Yönergesi bu
kapsamdaki işçilerin esas itibariyle sadece mali haklarının
korunmasına yöneliktir. AB’de uzun zamandır tartışmalara
yol açan ve AB Adalet Divanı’nın çeşitli kararlarına da konu
olan hizmetlerin serbest dolaşımı bağlamında bir üye ülkeden bir başka AB üyesi ülkeye geçici olarak gönderilen
işçilerin grev ve toplu eylem yapma gibi haklarının kullanılmasına ilişkin bir düzenleme ise henüz yapılamamıştır. Bu
konuda Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında hazırladığı bir
Tüzük teklifi bazı üye ülke Parlamentoları tarafından veto
edilmiştir9.
Bazı eksikliklerine ve dar kapsamına rağmen, yeni Yönerge, uzun süredir AB içinde ihtilaflı olan bir konuda üye
ülkeler arasında belirli bir ölçüde mutabakat sağlanmış
olmasını göstermesi bakımından yine de olumlu bir adım
olarak görülebilir.
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Bu konu bağlamında sosyal
damping, yabancı hizmet
sağlayıcılarının daha düşük ücret
ve iş standartları uygulayarak
yerel hizmet sağlayıcılarını
rekabette dezavantajlı durumda
bırakmaları olarak tanımlanabilir.
5
Hayes,
LJB;Digesting one hot potato:A
comment on fresh proposals
fort he Posted Workers, Cardiff
University, The Institute of
Emploment Rights, www.ier.org.
uk.
6
AB’de halen
Avusturya, Almanya, İspanya,
Finlandiya, Fransa İtalya,
Hollanda ve Belçika’da taşeron
sorumluluğuna ilişkin yasal
düzenlemeler bulunmaktadır.
7
AB’de geçici
iş için gönderilen işçi sayısı 1.2
milyon civarındadır (toplam
çalışan nüfusun yaklaşık
yüzde1’i) ve en çok inşaat
sektöründe (yüzde25) istihdam
edilmektedirler. Geçici gönderilen
işçi çalıştırılmasının yoğun olduğu
diğer sektörler ise hizmetler, mali
hizmetler, taşımacılık ve iletişim
ile tarım; MEMO 13/15/2014,
europa.eu/rapid/pres-release_IP14-542_en.htm
8

www.etuc.org/issue/postingworkers

9
Komisyon’un
Tüzük teklifi ile Adalet Divanı’nın
konuyla ilgili kararları ve bazı
üye ülkelerin veto sürecine
ilişkin olarak bkz. Karakeçili, F.,
“AB Yasama Sürecinde Üye Ülke
Parlamentolarından Avrupa
Komisyonu’na İlk “Sarı Kart”,İKV
Dergisi, Sayı 177, Aralık 2012.
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M. Haluk Nuray, İKV Brüksel Temsilcisi

AP SEÇİMLERİNDE HALKTAN NET MESAJ:
“MEMNUN DE İLİM, DE İŞMELİSİN”
Bu sayımızda, Mayıs ayının son haftasında yapılan AP seçimlerinin detaylı bir analizini
yapıp, seçimlerden sonra ortaya çıkan tablonun AB’de ve Türkiye-AB ilişkilerinde ne tür
etkiler yaratabileceği üzerinde durmak istiyorum.
Seçim sonuçları, dünyanın diğer birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de daha ziyade
“aşırı uçların zaferi”, “Avrupa’da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının yükselişi” gibi doğru
ama tablonun tamamını yansıtmakta yetersiz, sloganımsı başlıklar çerçevesinde yansıtıldı
ve değerlendirildi. Neredeyse donma noktasına gelen bir müzakere süreci ile önlem
alınmadığı takdirde her anlamda derin bir krize sürüklenme tehdidi altındaki ortaklık
ilişkilerinin yarattığı memnuniyetsizlik ortamında, bu durum ülkemizde bazı kesimlerce,
neredeyse “oh olsun!” benzeri bir duyguyla karşılanmış olabilir. Öyle ya, biz toplumsal
enerjimizi, art arda gelecek seçimlerin yarattığı gergin iklim ve bir türlü vites atamayan
“düşük yoğunluklu barış süreci”ne harcarken varsın AB’nin de uğraşacak bir sorunu olsun.
Peki, oldu mu? Evet oldu. Seçimler AB liderleri ve siyasi eliti için alarm zillerinin çalmasına
yol açtı. Aslında halkın AB’ye temel mesajı çok açık: “Avrupa’da bürokratik entegrasyon
değil demokratik entegrasyon istiyoruz; hem ekonomik hem de siyasal alanda mutlaka
değişmelisin”. Önümüzdeki beş yıl boyunca Üye Devletlerin ve yerleşik düzenin bu mesajı
nasıl algılayıp nasıl reaksiyon göstereceğini göreceğiz. Eğer mesaj alınmadı ya da yanlış
alındıysa... Yandı AB. Eğer görmezden gelirsek, “öcü kaybolur” denirse... Yandı AB. Eğer
değişmezse, “bırakalım işler alışık olduğumuz gibi devam etsin, bize bir şey olmaz”
denirse…Yine yandı AB.
Büyük resim kabaca böyle, ama detaylara girince, ülke bazındaki farklılıklar,
Parlamento’nun yapısındaki ve işleyişindeki incelikler, Üye Devletlerin farklı politika
öncelikleri ve kendi sorunları gibi zengin detaylarla; bazen hoş çelişkilerle süslü, üzerinde
daha uzun konuşmaya değer bir resimle karşılaşıyoruz.
İlk olarak, seçimler nasıl bir AP ortaya çıkardı, ona bakalım. Ortada bir tehdit olduğundan
bahsediliyor ama bu tehdit tam olarak nereden kaynaklanıyor ve neye, kime yönelik
sorularına cevap arayalım.
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SEÇİMLER SONRASI AVRUPA
PARLAMENTOSU’NUN YAPISI

İlk göze batan husus, seçimlere katılımın düşüklüğü
(yüzde 43,9) olmuştur. Böylelikle, bir önceki seçimlerde
yüzde 43’le 1979’dan bu yana kaydedilen en düşük katılım
oranı hafifçe yükselse de pek değişmemiş oldu; istatistikî
olarak, 1979’dan bu yana, katılımı her seçimde bir öncekinden daha aşağıya çeken eğilim sanki durmuş gibi. İşin
ilginç yanı, bu süreçte AP’nin yetkilerinin sürekli artmış
olması. Yetki ve önem arttıkça ilgi ve katılımın azaldığı
ters bir denklem söz konusu. Oysa 2008 yılından bu yana,
ekonomik krize bağlı olarak AB’nin fazlasıyla göz önünde
olduğu bir dönem yaşanmış olması nedeniyle ilginin de
daha yüksek olması beklenmekteydi. Demek ki, Avrupa
Parlamentosu, vatandaşın kalbini kazanmakta, onu heyecanlandırmakta, sandığa çekmekte yetersiz kalmış.
Seçimlerin en önemli sonucu, anti-AB ve anti-statükocu oyların beklenenin üzerinde artması oldu. Bu kategori
altında mülahaza edilebilecek kesimler AP’deki 751 sandalyenin 230’unu kazanmış durumda, yani sandalyelerin
yüzde 30,6’sını (geçen Parlamento’da bu kesimler 766 sandalyenin 164’üne, yani yüzde 21,4 ağırlığa sahipti). Ana
akım partiler ise, kayba uğramalarına rağmen sandalyelerin üçte ikisine sahip oldular. Aslında teknik anlamda hayli
rahat bir çoğunluk gibi gözüküyor, ama yine de ortada bir
huzursuzluk var. Neden? Cevap Tablo 1’de.
Ana akım grupların (Tablo 1’de ilk üç, hatta dört sırada yer alan gruplar) herhangi biri çoğunluğu sağlayamadığına göre önümüzdeki dönemde aralarındaki işbirliğini
artırmaktan başka çareleri yoktur. Bu da, aşırıların yükselişinin, paradoksal biçimde, ana akım partilerin “daha fazla

Avrupa” yönünde oy kullanmasına yol açacağı anlamına
gelmektedir. Bir başka deyişle, bazı özel durumlarda teknik
zorluklar ortaya çıksa da, AP’nin çalışmalarında, yukarıda
özetlenen yapıdan kaynaklanan büyük değişiklikler yaşanmayacaktır.
Peki, öyleyse, AB liderlerinden başlayarak topluma
dalga dalga yayılan panik ve tehdit hissi nereden kaynaklanıyor? Öncelikle, bu gruplar AP’nin çalışmalarını
etkileyemese bile, AP platformunu görüşlerini halka daha
etkili biçimde iletmek için kullanabilirler. Endişenin temelini daha iyi anlayabilmek için, popülist, AB karşıtı, AB’ye
şüpheyle yaklaşan, göç ve göçmen karşıtı, statüko karşıtı,
hatta faşist olarak etiketlenen bu 230 kişilik -daha etiketlerden pek de homojen olmadığı anlaşılan- gruba biraz
daha yakından bakmamız gerek.
Tablo 1: Yeni Parlamento’da sandalyelerin gruplara göre dağılımı (3
Haziran 2014 itibarıyla, henüz kesinleşmemiş rakamlar)
Grup

Sahip olduğu sandalye
(oy oranı)

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D)

189 (yüzde 25,17)

Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE)

59 (yüzde 7,86)

Yeşiller (Greens)

52 (yüzde 6,92)

Muhafazakârlar ve Reformcular (ECR)

46 (yüzde 6,13)

Birleşik Sol / İskandinav Yeşil Solu (GUE / NGL)

45 (yüzde 5,99)

Özgürlük ve Demokrasi Grubu (EFD)

38 (yüzde 5,06)

Bağımsızlar

41 (yüzde 5,46)

Diğerleri (henüz grubu belli olmayanlar)

60 (yüzde 7,99)

Kaynak: Avrupa Parlamentosu resmi web sayfası
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Tablo 2: AB Karşıtı ve Göç/Göçmen Karşıtı Oylar (Ülke Bazında)

Tablo 3: Sol Kanat, Kemer Sıkma Politikaları Karşıtı Oylar (Ülke Bazında)

Ülke

Ülke

Parti

Oy Oranı

Ülke sıralama-

(yüzde)

sındaki yeri

Parti

Oy Oranı

Ülke sıralama-

(yüzde)

sındaki yeri

İngiltere

UKIP

27,5

1

Yunanistan

SYRIZA

26,54

1

Danimarka

Danimarka Halk Partisi

26,7

1

İtalya

Beş Yıldız Hareketi

21,15

2

İspanya

Çoğulcu Sol

9,99

3

İspanya

Podemos (Yapabiliriz,

7,96

4

(DF)
Fransa

Milli Cephe

25,0

1

Avusturya

Özgürlük Partisi (FPÖ)

20,5

3

Macaristan

Jobbik

14,3

2

Almanya

Die Linke

7,40

4

Hollanda

Özgürlük Partisi (PVV)

13,0

3

İrlanda

Sinn Fein

17,00

4

Finlandiya

Gerçek Finliler

12,9

3

Portekiz

Sol Blok

4,60

5

Yunanistan

Altın Şafak

9,4

3

Fransa

Sol Cephe

6,34

6

İtalya

Kuzey Ligi

6,2

4

İsveç

Feminist İnsiyatif

5,30

6

Polonya

Yeni Sağın Kongresi

7,1

4

Polonya

Yeni Sağın Kongresi

7,1

4

We can)

İsveç

İsveç Demokratları

9,7

5

İsveç

İsveç Demokratları

9,7

5

Belçika

Flaman Menfaati

4,3

8

Belçika

Flaman Menfaati

4,3

8

Almanya

NPD

1,0

11

Almanya

NPD

1,0

11

Kaynak: AP

Daha yakından bakınca da şunları görüyoruz: Öncelikle, bu sandalyeleri tek bir grup altında toplamak, tek bir
ortak payandaya bağlayabilmek mümkün değil. Ben bu
yazıda, kolaylık sağlaması açısından bu grubu “Memnuniyetsizler Grubu” olarak adlandıracağım. Çünkü, nereden
bakarsanız bakın, bu oylar, her ülkede farklı mesajlar içeriyor olsa da, belli bir memnuniyetsizliği ve tatminsizliği
yansıtıyor, bu duygulardan oy topluyor diye düşünüyorum.
Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için, iki
ana eksende, sağda ve solda, protest oyların ülke bazında
dağılımına Tablo 2’de bir göz atalım.
Görüldüğü üzere Memnuniyetsizler Grubundan dört
parti, dört ülkede liste başı olmuş. Bu büyük resimde en
göz alıcı sonuç, Fransa’da Marine Le Pen’in Milli Cephe’sinin yüzde 25 oy ve birinci sıra ile sağladığı açık zaferdir.
İktidardaki Sosyalist Parti’nin sadece yüzde 14’le üçüncü
olması, parlamento seçim sonuçlarını mutlaka iç politikaya yansıtacaktır. Çok yakında görürüz. Danimarka’da,
AB’yi çok ciddi şekilde eleştiren Halk Partisi’nin birinciliği
kadar, Yunanistan’da, kemer sıkma karşıtı SYRIZA’nın yüzde
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26,5’le birinci; neo-Nazi etiketli Yeni Şafak’ın yüzde 9,4’le
üçüncü parti olması, hem iç politikada hem de AB çapında
kaygı yaratan diğer sonuçlar olarak değerlendirilebilir.
Almanya’da Anayasa Mahkemesi’nin AP seçimlerindeki yüzde 3’lük barajı son anda kaldırması sürpriz sonuçlar
yaratmış; daha önce şans tanınmayan bazı küçük partiler
ve bu arada neo-Nazi NPD de (ki ülkemizde de “dönerci cinayetleri” olarak bilinen ve halen devam eden terör davası
nedeniyle iyi tanınmaktadır) AP’de sandalye kazanmıştır.
Belçika’da ise, aşırı milliyetçiliği ve yabancı karşıtlığıyla
bilinen Flaman Menfaati partisi gücünü yarı yarıya kaybederek yüzde 9,85’ten, yüzde 4,31’e inmiştir (nadir iyi
haberlerden biri).
AP seçimleri İspanya’da iki partili sisteme ciddi bir darbe vurmuş, geçen seçimlerde toplam yüzde 80,9 oy alan
Muhafazakâr+Sosyalist Parti ikilisinin oyları yüzde 49,8’e
inmiştir. İki ana partinin toplamda 5 milyon oy kaybettikleri görülmektedir. Bu arada, sadece iki ay önce kurulan Podemos partisi yüzde 8 oyla AP’de 5 sandalye kazanmıştır.
Değişim arzusunu daha iyi ne ifade edebilir ki?
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Görüldüğü üzere, Memnuniyetsizler Grubunda homojenlik yoktur. Grubun içinde, hükümet tecrübesi yaşamış
partilerden, marjinal protest partilere ve hatta çizgi dışı
yeni-faşist partilere dek çok geniş yelpazede görüşler ve
hareketler yer almaktadır. Genelde, belli bir talep etrafında değil, bir şeylere “karşı olmak” temelinde kurulu olmaları da grup olarak hareket etmelerini güçleştirecektir. Bu
haliyle, söz konusu grubun AP’nin çalışmalarını saptıracak
ciddi bir alternatif gündem ortaya koyması neredeyse
imkânsız olarak nitelendirilmektedir. Mamafih, zaman
zaman, belli konularda bir araya gelerek ortak hareket etmeleri söz konusu olabilir. Belli konular denince de hemen
akla gelen iki tanesini sizlerle paylaşayım: AB ile ABD arasında müzakereleri devam etmekte olan yeni nesil ticaret
anlaşması (TTIP) ve Türkiye’ye verilmek istenen her türlü
hak ve taviz. Ne yazık ki böyle.
Üstelik ortada şöyle bir durum da mevcut: AB’ye kötümser/şüpheci bakış (Euroscepticism) sadece aşırı uçlarda
değil ana akım partiler içinde de artmaktadır. Yani içeriden
vurulmak da mümkündür. Halen mevcut ana akım partilerden özellikle muhafazakârların içinde “kritik reformistler” olarak tabir edilen belli sayıda milletvekilinden söz
ediliyor. Yaklaşık yüzde 5 olarak tahmin edilen bu grubun
eklenmesiyle, memnuniyetsizler artı kritik reformistlerin
neredeyse yüzde 40’a yaklaşan bir ağırlık oluşturabileceği
değerlendirilmektedir ki, buna, özellikle bizim açımızdan
hiç de iyi bir haber denemez.
Sonuç olarak, Türkiye konusunda daha eleştirici, daha
sert bir AP ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama derseniz ki “AP
bu güne kadar ne yapabildi ki bundan sonra ne yapsın”,

ona da diyecek lâfım yok. Ne yazık ki, AP ile Türk toplumu
olarak son olumlu deneyimimiz 2004 yılında, müzakerelerin başlaması için verdikleri güçlü “EVET” oyu oldu. O zamandan beri, iki tarafın milletvekillerini bir araya getiren
Karma Parlamento Komisyonu dâhil, her zeminde ilişkilere
olumsuzluk hâkim. Önümüzdeki dönemde nispeten daha
olumsuz AP raporları ile karşılaşmamız hiç de şaşırtıcı olmaz.
Gerçi AP’nin bu yasama döneminde, Türkiye’nin Katılım Antlaşması’nın onaylanacağı bir noktaya gelineceğini
düşünmüyorum, ama eğer işler yolunda giderse, Geri
Kabul Anlaşması ile başlayan vize muafiyeti diyalog sürecinin, öngörülen üç buçuk yıllık sürede tamamlanması ve
kararın AP önüne gelmesi söz konusu olabilir. Şimdiden
söyleyeyim, o ana iyi hazırlanmamız gerek.
BUGÜNE KADAR YAPILAN EN ÖNEMLİ AVRUPA
SEÇİMİ: YENİ KOMİSYON BAŞKANI KİM OLACAK?

Geçen ay yapılan seçimler AB’de yapılan sekizinci
AP seçimi ama bu defa diğer yedi seçime göre çok daha
fazla anlam taşıyor. Çünkü AB Anayasası diyebileceğimiz
kurucu anlaşmalarda, Lizbon Antlaşması ile yapılan bir
değişiklik, AB’de icraattan sorumlu en önemli kurum olan
Avrupa Komisyonu Başkanı’nın seçilmesi ile Avrupa Parlamentosu arasında güçlü ve yeni bir bağlantı oluşturdu. AB
üyesi ülkelerin liderleri, Komisyon Başkanı’nı belirlerken
bu seçimlerin sonuçlarını göz önünde bulundurmak, sonuçlara saygı göstermek zorunda. Bu seçimleri “bugüne
kadar yapılan en önemli Avrupa seçimi” yapan sebeplerin
birincisi budur.
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1
Aralık 2009’da yürürlüğe giren
Lizbon Antlaşması şöyle demektedir:
“European Parliament shall elect the
European Commission President, head
of the ‘EU executive’, on the basis of a
proposal made by the European Council
taking into account the European
elections” (Madde 17 paragraf 7).

BRÜKSEL’DEN BAKINCA

Gerçi son söz hâlâ Konsey’de, yani üye ülkelerde
ama onların belirlediği kişinin başkanlığının kesinleşmesi için en az 376 milletvekilinin “evet” demesi gerek.
Parlamento’nun bu yeni yetkisi ve Konsey’in henüz bir
isim belirleyememiş olması bizleri hayli şenlikli bir siyaset
seyirliğinin beklediğine işaret etmektedir. Üstelik sadece
Komisyon Başkanı değil, Konsey Başkanı ve AB Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin de seçilecek olması, yani ortada bir “paket uzlaşı” arayışı bulunması oyunun
heyecanını daha da artıracaktır. Ülkeler, siyasi hareketler,
partiler hatta kişiler bu önemli konumlara sahip olabilmek
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için büyük bir mücadele vereceklerdir. Bu süreçteki entrikalar ve pazarlıklar değil ayrı bir yazıya, ilginç bir romana
dahi konu olabilir.
İlk kez hayata geçirilecek olan ve hayli muğlâk kaleme alınmış bir anayasa metnine dayanan bu uygulamaya
ilişkin başlıca belirsizlikler şunlardır: Konsey, en fazla sandalyeyi çıkaracak olan partinin adayını seçecek mi? Konsey,
bu önemli mevkiye gelecek kişiyi belirleme güçlerinden
vazgeçer mi ? Bu soruların net cevabı, muğlâk ifadelerle
yazılmış, farklı yorumlara açık anayasa hükmünde ne yazık
ki yer almıyor1.
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Konsey adayını belirledikten sonra yeni bir soru gündeme gelecek: Acaba söz konusu aday 376 oyluk bir çoğunluk sağlayabilecek mi? En azından AB destekçisi kesimlerin
umudu Konsey’in “bilgece” davranıp çoğunluk adayını seçmesi ve böylece AB’nin yürütme organının başının, kapalı
kapılar ardında gizli pazarlıklarla değil, halk tarafından seçilmiş olmasıdır. Öte yandan, Parlamento’nun da ayağına
kadar gelen fırsatı boşa çıkarmaması beklenmektedir; AP
yeni yetkisini kullanmaya kararlıdır. Öyle ki, Konsey’in ilk
toplantısında Jean-Claude Juncker’i seçmemesi üzerine,
AP’de bir grup milletvekili, “bunun parlamentoya karşı bir
‘darbe’ olduğunu” ileri süren bir deklarasyon yayımlamıştır.
Kuralı anlattık. Pratikte ise durum şöyle: AP’deki gruplar çok önceden adaylarını belirlediler, kampanyalarını
yürüttüler ve seçimler sonuçlandı. Muhafazakâr/Merkez
Sağ’ın adayı Jean-Claude Juncker, grubu en fazla sandalyeye sahip olduğu için, şu an için en şanslı aday olarak görülüyor. Üye ülke liderleri ise oyunu başlatan hamlelerini
yavaş yavaş ortaya koyuyorlar. İlgili anayasa maddesini AP
ile aynı şekilde okumadıkları, belirlenen adayın atanmasının otomatik bir işlem olmadığını düşündükleri belli. AP de
bu defa Lizbon Antlaşması’nın kendilerine verdiği yetkiyi
kullanmaya kararlı. Eğer Konsey, Antlaşma’yı kendine göre
yorumlar ve çoğunluğu kazanan grubun adayını önermezse, AB kucağında kurumsal bir kriz bulacaktır.
Aslında daha ortada bu madde yokken dahi Komisyon
Başkanı seçiminde AP ile Konsey arasında sorunlar yaşanmış, atama gecikmişti. 2009 yılında yaşanan gecikmenin
bu defa tekrarlanmaması arzu edilmektedir. Seçimlerin
geleneksel olarak yapıldığı Haziran yerine Mayıs’a alınmasının sebebi de budur. Hatırlanacağı üzere 2009 yılında,
Haziran ayında seçilen AP, mevcut Başkan Barroso’yu 17
Eylül tarihine kadar onaylayamamıştı (ki o zaman AP’nin
bu konudaki yetkileri çok daha azdı). Ondan sonra gelen
ve hayli uzun zaman alan Komisyon Üyelerini dinleme ve
onaylama süreci nedeniyle, yeni Komisyon ancak Şubat

2010 tarihinde yani seçimlerden 10 ay sonra çalışmaya
başlayabilmişti. Bu defa yeni Komisyon’un, diğerinin
yetkisinin bitiş tarihi olan 1 Kasım’da göreve başlaması
hedeflenmektedir.
SEÇİM SONUÇLARININ Dİ ER UZUN VADELİ
OLASI YANSIMALARI

İlk olarak, Avrupa halklarının gündemi ile, Brüksel’in
gündeminin daha bağlantılı, daha benzer oluşması yönünde tüm partilerin ve tek tek parlamenterlerin üzerinde
ciddi bir baskı olacağını söyleyebiliriz. Yine uzun vadede,
ulus devletler düzeyinde de, siyaset sahnelerinde yenilenmeler ve değişiklikler ortaya çıkabilir.
Ana akım partilerin, “memnuniyetsizler” diye adlandırdığımız gruplardan etkilenerek söylemlerini değiştirdiklerini de görebiliriz ama burada iki yanı keskin bıçak
durumu söz konusudur. Eğer aşırı partilerin söylemlerine
doğru kayarlarsa, daha da fazla oy kaybına uğrayabilirler.
Avrupa siyasetçileri için ortada bir “yurttaşlar nezdinde
itibar” ve “inandırıcılık” sorunu olduğu kesindir. Eğer bu
durum iyi anlaşıldıysa, AP gündeminde “vatandaş odaklı”
bir değişiklik yaşanması gerekir.
Bir örnek vereyim: Ana akım partiler içerisinde konumunu güçlendiren tek parti Yeşiller oldu. Komisyon Başkanlığı için, eş başkanlık modelini benimseyen Yeşillerin
aday seçiminin (33 yaşında, adaylar arasındaki tek genç,
kadın ve farklı şeyler söyleyip yapan) ve onun yürüttüğü
pek de klasik denemeyecek kampanyanın bu gelişmedeki
payı küçümsenemez.
EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Nihayet, seçim sonuçları en geniş anlamda Avrupa’nın
gelecekte nasıl biçimleneceği sorusunu da gündeme getirecektir. Her ne kadar AB’de ekonomik düzelmenin sinyalleri gelmeye başlamışsa da, seçimlere ekonomik krizin yarattığı sıkıntıların yoğun biçimde hissedildiği bir dönemde
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gidilmiştir. AB vatandaşları arasında, sıkıntılarının ana
sebebi olarak görülen kemer sıkma politikalarının ve kamu
harcamalarındaki kısıtlamaların daha ziyade Brüksel’den
ve başta Almanya olmak üzere bir kaç üye ülkeden kaynaklandığı yönünde yaygın bir algılama vardır. AB’nin yavaş
yavaş bir nevi Almanya Birliği’ne dönüşmesine seyirci kalmak istemeyenler artmaktadır. AB’de “Almanya ne isterse
o olur” görüntüsünün bir çok kesim için artık taşınamaz
noktaya geldiği söylenebilir. Bu iki unsurun yukarıda değindiğimiz sonuçları yaratan ana sebepler arasında olduğunu görmemek için kör olmak gerekir.
Bugün ortaya çıkan durum AB’yi, sadece ekonomi
politikasını değil, çok daha fazla ortak politikasını; hatta
bizatihi kendi yapısını yeniden gözden geçirme noktasına
getirmiştir. AB liderleri seçimin hemen ertesinde bir araya
gelerek konuyu değerlendirmeye başlamışlardır. Ancak,
krizi yaratanların bizzat kendi yarattıkları soruna nasıl çözüm bulacakları da merak konusudur.
AB’ye bir ekonomik ve siyasi yenilenme gerekmektedir. Ayrıca, yeni politikalar hem internet çağına uyumlu
hem de daha demokratik olmalıdır; bu olmazsa olmaz. İnsanlar hem ulusal düzeyde hem de AB düzeyinde politika
yapımından umudu kesmiş durumdalar; AB’ye olan güven
kayboluyor ve haliyle de aşırıların yükselişini yaşıyoruz.
Halka umut verecek yeni politikalar bulunmazsa bu yükseliş de artarak devam eder.
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Avrupa’yı kurtarmak istiyorsak, onu değiştirmeliyiz.
Biz diyorum çünkü Türkiye, en önemli politika alanındaki
bu gelişmelere seyirci kalamaz. Bu noktada ana akım politikacılara büyük rol düşmektedir. İflas eden politikalara
mutlaka onların alternatif getirmeleri gerekir. Yarım asrı
aşan bir süredir tam üye olmak yolunda ilerlediğimiz Birliğin gelecekte alacağı şeklin, biz başta olmak üzere tüm
aday ülkeler tarafından çok yakından izleneceği muhakkaktır. İçeriden, AB ile olan ilişkilerini yeniden bir değerlendirmeye tabi tutan İngiltere’nin ve dışarıdan da, müzakere
sürecinin gidişatından memnun olmayan Türkiye’nin bu
konuya özellikle eğilmesi beklenmektedir. İngiltere,JeanClaude Juncker’in Komisyon Başkanlığını engellemek (bir
anlamda da Almanya’nın etkisini kırmak) için canla başla
uğraşmaktadır. Başbakan Cameron, Juncker’i engellemeyi
başarabilir (ama başka bir noktada da mutlaka bunun bedelini ödemek zorunda kalır; AB böyle çalışmaktadır). Biz
de boş durmamalıyız, örneğin, AP ile resmi ilişkilerimizi
Karma Parlamento Komisyonu’ndan başlayarak, ilişkilerimizi yeniden yapılandırmayı düşünebiliriz. Niye “yeni fikirler” çıkarmayı sadece onlara bırakalım ki?
Türkiye AB’nin değişimine seyirci kalmamalı, değişimin güçlü bir aktörü olmak için çaba göstermelidir. Eninde
sonunda içinde yer alacağımız Birliğin geleceği üzerinde
düşünüp fikir üretmek hem hakkımız hem de görevimizdir.

