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 Türkiye, 2014 yılının başından beri tek bir tarihe 
kilitlenmişti: 30 Mart 2014. 

30 Mart tarihinde il ve ilçelerde kurulan 194 bin 310 sandıkta 
milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Seçime katılma oranı çok yüksekti. 
İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi seçimlerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi oyların yüzde 43,3’ünü alırken; Muhalefetteki Cumhuriyet 
Halk Partisi, oyların yüzde 25,64’ünü, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 
17,67’sini, BDP ise 4,68’ini aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi, 18’i büyükşehir 
olmak üzere 49 ilde belediye başkanlığını kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi 
6’sı büyükşehir 13 ilde, Milliyetçi Hareket Partisi 3’ü büyükşehir 8 ilde, 
Barış ve Demokrasi Partisi bloğu ise 2‘si büyükşehir olmak üzere 10 ilde 
başkanlıkların sahibi oldu. 

Sadece büyükşehirlerde değil, neredeyse her yerde yarış nefes nefese 
sürdü. İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa Sarıgül, Adalet ve 
Kalkınma Partisi adayı Kadir Topbaş’a yetişemedi. İzmir’de seçmen sürpriz 
yapmadı: güçlü rakip eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a karşı yine 
Cumhuriyet Halk Partisi adayı Aziz Kocaoğlu dedi. Hiç şüphesiz seçimlerin 
en kıran kırana geçtiği şehir Ankara’ydı. Seçim gecesi Adalet ve Kalkınma 
Partisi adayı Melih Gökçek de zaferini açıkladı, Cumhuriyet Halk Partisi 
adayı Mansur Yavaş da. 

Seçimlerin ilk sonuçları açıklanır açıklanmaz, gözler Ankara’ya Adalet 
ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’ndeki balkona çevrildi. Yerel seçimlerin 
galibi Başbakan, beklentileri boşa çıkarmadı. Dördüncü kez çıktığı 
balkondaki konuşmasında, bu sefer yanında tüm ailesi vardı. “Kaset siyaseti 

kaybetti” dedi. 
Mart 2014 seçimleri, belki de Türkiye tarihinin tanıklık ettiği en 

tartışmalı seçimlerden biri oldu. Tartışmanın odağında Ankara, Antalya, 
Ağrı ve Yalova vardı. Ankara’da seçimin galibi, Melih Gökçek oldu, 
Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş ise kaybeden. Antalya’da önce 
galip Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mustafa Akaydın olarak açıklandı; 
Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Menderes Türel’den hemen itiraz geldi. 
Yalova’da ise her şey bir oyla değişti. Ağrı’da ise 10 oyluk fark, kenti gerdi.

Öncesiyle bol tartışmalı yerel seçimlerin sonrası da tartışmalı geçti. 
Birçok ilde adaylar sonuçlara itiraz etti, oylar yeniden sayıldı. Ve yeniden 
sayıldı. Ve yeniden sayıldı. Ankara’da oy nöbeti başlarken, kimi yerlerde 
seçim sandıkları 15. kez sayılmış, seçimlerin iptali istenmişti. Gerilimin 
eksik olmadığı Türkiye’nin oy sayımında, halkı gülümseten Enerji Bakanı 
Taner Yıldız’ın seçim gecesi bazı illerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin 
“trafoya giren kedi” açıklamasıydı. 

Türkiye seçimin hemen sonrasında seçim polemikleri ile meşgul 
olurken, Edirne’de evinin yakınındaki parkta inşaatı engellemek için 



kepçenin önüne oturan Kıymet Teyze, bir anda gündem oldu. ”Burası 

park kalırsa dua okuyacağım” diyen Kıymet Teyze’yi yeni Belediye Başkanı söz 
vererek ikna etti. Böylece park kurtulmuş oldu. 

 Yalova Belediye Başkanlığı’nı 1 oyla Adalet ve Kalkınma Partisi’ne 
kaptıran Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı, oyların yeniden sayılmasının 
ardından 6 oyla başkanlığı alıp gülen taraf olurken; Antalya’da yeni 
başkan Menderes Türel eski Başkan’ın belediyeye ait evrakları yakarak 
imha ettiği iddiasında bulundu. Türkiye’den çok uzakta Kuveyt’te, 
devletin başındaki isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Cumhurbaşkanlığı 

adaylığım konusunu Başbakan Erdoğan ile konuşma vakti geldi” diyerek, seçim yorgunu 
Türkiye için, Cumhurbaşkanlığı seçim gündemine de start vermiş oldu. 

Nisan ayında, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sadece bir 
gün sonra, 14 günlük esaret de sona erdi. Twitter yeniden erişime 
açıldı. Böylece seçim öncesi sürecin en tartışmalı sosyal medya aracı, 
özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Ama Başbakan Anayasa Mahkemesi’nin 
kararına karşı sertti: “Mahkemenin aldığı karara saygı duymuyorum” dedi; “Karar 

milli değil” açıklaması yaptı.  Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 
bu açıklamaya  “duygusal refleks” şeklinde yanıt verdi. Böylece Hükümet 
ile Anayasa Mahkemesi arasında, restleşmenin ay sonunda  daha da 
sertleşeceği süreç de başlamış oldu.

Türkiye’nin seçim sonrası döneminde ilk iptal kararı Ağrı’dan geldi. 
Ağrı karıştı. Sonrasında Yalova’da da seçimler iptal edildi. Türkiye yerel 
seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Hükümet-Anayasa Mahkemesi 
gerilimine odaklanmışken, İstanbul’da farklı bir seferberlik vardı. 
Zekeriyaköy’de, evinden çıkıp kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir’den acı 
haber geldi. Kaybolmasından 29 saat sonra, komşu villanın havuzunda 
boğulmuş olarak bulundu. Bir diğer acı olay ise Kars’ta yaşandı. 9 
yaşındaki Mert’in cesedi, kaybolmasından iki gün sonra bulundu. 
Küçük Mert’in ölümünün altından ise ayrı bir vahşet çıktı: 23 yaşındaki 
zanlı, ailenin tanıdığı biriydi ve sabıkalıydı. Türkiye, Pamir ve Mert için 
ağlarken, iki acı çocuk haberi daha geldi. Manisa’da 4 gündür aranan 
Umut’un cansız bedeni kuyuda bulundu, Adana’da kaybolan 6 yaşındaki 
Gizem’in de vahşice katledildiği anlaşıldı. 

Seçimlerden sonraki ilk meclis grup toplantısında ise, yine Türkiye 
tarihinde bir ilk yaşandı. Grup toplantılarının yapıldığı salı günleri 
oluşan ziyaretçi karmaşasından yararlanarak Meclis’e giren Orhan Övet 
adlı saldırgan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu’na yumrukla 
saldırdı. Saldırı, TBMM’deki güvenlik zafiyetini gündeme getirirken, 
saldırgan ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Saldırgan ifadesinde grup 
toplantısını halka açık kaynaklardan öğrendiğini, kimseden talimat 
almadığını ve bir örgütle bağlantısı olmadığını söyledi. Cumhuriyet 
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Halk Partisi liderinin Başbakan ve hükümet 
aleyhinde konuşmasından rahatsızlık 
duyması sonucu eylemi gerçekleştirdiğini 

belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi liderine yapılan saldırı, siyasetçiler 
tarafından şiddetle kınanırken, Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu 
arayarak geçmiş olsun mesajını iletti. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 
olduğu anlaşılan saldırgan Övet ise partiden ihraç edildi. 

Seçimler, Cumhurbaşkanlığı muamması, Kılıçdaroğlu’na saldırı, 
Hükümet-Anayasa Mahkemesi gerginliği… Nisan ayında İstanbul, 
dünyanın en iyi seyahat destinasyonu seçilirken, Adana’da dinlemelere 
ilişkin yürütülen soruşturmada 6 polis tutuklandı. Diyarbakır’da 
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç Türkiye’nin 
ilk başörtülü rektörü olurken, yine Diyarbakır’ın çiçeği burnunda 
Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, “Diyarbakır petrolünden 

pay istiyoruz” çıkışıyla gündeme oturdu. Yalova’da ise yeni belediye 
başkanının bir önceki başkanından kalan 75 bin porsiyonluk yemek 
faturasına itirazı vardı. Nisan ayında, tartışmalı  “tam gün” yasasına 
durdurma gelirken, Anayasa Mahkemesi HSYK’da Adalet Bakanı’na 
verilen süper yetkileri, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Futbol 
severler için Passolig uygulaması başlarken, güneş, dünya ve ayın aynı 
hizaya gelmesi sonrasında ayın kırmızı renge büründüğü “Kanlı Ay”  
tutulması heyecanla izlendi.    

Ve yine Twitter… Nisan ayının başında sosyal medyanın küçük 
mavi kuşu serbest kalmıştı; ama polemikler bitmedi. Başbakan’ın 
“Uyarız ama saygı duymuyorum” diyerek eleştirdiği Anayasa Mahkemesi’nin 
Twitter kararının ardından, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan 
Kuzu, “kişisel haklarıma saldırı var” diyerek Twitter’ın kapatılması için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurdu. Aylardır sosyal medyanın mavi kuşu Twitter 
ile ilgili yaşanan tartışmalarda “karşımıza muhatap bulamıyoruz” eleştirileri de 
bu ay son buldu. Twitter’ın iki numarası, şirketin uluslararası kamu 
politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell Türkiye’ye 
geldi. Ankara’da temaslarda bulunan Twitter heyeti, BTK ve TİB ile 
görüştü. Çankaya Köşkü’ne de çıkan Twitter heyeti, Türkiye Barolar 
Birliği ile de bir araya geldi. Crowell Ankara’dan ayrılır ayrılmaz Twitter 
düğmeye bastı; 17 Aralık operasyonunu ardından yolsuzluk iddialarına 
ilişkin ses kasetlerini sosyal medya aracı üzerinden paylaşan iki hesap 
gizlendi. Nisan ayı sonu itibariyle ise YouTube halen erişime kapalı.   

Ağustos’a aylar kala, seçim yorgunu Türkiye’nin gündemi bu 
seferde yerel seçimlerden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kaydı.   
Ay boyunca herkes, Başbakan Erdoğan’ın Çankaya Köşk’üne çıkıp 
çıkamayacağını sordu. Köşke çıkarsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne 
yapacaktı? Bu da merak edilen bir diğer soruydu. 
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Ancak Türkiye, Nisan ayında bu sorularına yanıt bulamadı. 
Cumhurbaşkanı Gül “benim ne düşündüğüm önemli olacak” derken, Başbakan 
Erdoğan “terleyen, koşturan Cumhurbaşkanı olmalı” dedi. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan istişare toplantısında söz 
alan 24 milletvekilinden 20’si, Başbakan Erdoğan’ın köşke çıkmasını 
isterken, Cumhurbaşkanı Gül temkinli açıklamalarını sürdürdü: “Benden 
sonra tufan olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin muamma devam ederken, bu 
sefer de iktidar partisinin “Daraltılmış Bölgeli Seçim Sistemi” yasa taslağı 
gündemi meşgul etmeye başladı. İktidar partisine avantaj sağladığı 
gerekçesi ile muhalefet tarafından eleştirilen sistem, Türkiye’de 90 seçim 
bölgesini oluşturmayı öngörüyor.

Nisan ayında Türkiye 10 Ağustos tarihinde yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu kadar, 1 Mayıs’taki işçi 
bayramına da kilitlendi. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta Taksim ve civarını 
işçilere kapatırken, Taksim Meydan’ında açıklama yapmaya bile yasak 
geldi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise, Taksim Meydanı yerine 
miting alanı olarak yeni yapılan Yenikapı’yı gösteriyordu.

Hiç şüphesiz Nisan ayında Türkiye gündemini şekillendiren bir 
diğer unsur futboldu.  Fenerbahçe ayın sonunda, ligin bitimine 3 hafta 
kala şampiyonluğunu ilan ederken, kulübün başkanı Aziz Yıldırım, 
Yargıtay tarafından cezasının onanmasından ardından kulübün sosyal 
tesislerinde futbolcularıyla vedalaştı.  E-bilet uygulaması, kişisel 
verilerin depolandığı gerekçesi ile bolca eleştirirken, ilk e-biletli maç 
Gençlerbirliği-Bursaspor maçını, sadece 285 kişi izledi.

Türk demokrasi yolculuğunun en güçlü kalesi olan ve ilk kez 
23 Nisan 1920’de toplanan TBMM’nin açılışının 94 yılı, 23 Nisan 
günü kutlandı. Meclis resepsiyonu ilk kez, tören salonu yerine şeref 
salonunda yapılırken, resepsiyonda ana gündem yine Köşk seçimi oldu. 
Gazetecilerin “Çankaya’da kim olur?” sorusuna Başbakan’dan “ters köşe”  cevap 
gelirken, görev süresinin bitimine 4 ay kalan Cumhurbaşkanı Gül, 
sorulara yanıt vermedi. 

Hiç şüphesiz ne Başbakan’ın “ters köşe” cevabı, ne de 23 Nisan’da 
Başbakanlık koltuğuna oturan Göker İnan’ın Twitter cevabı, 23 Nisan 
gecesi başbakanlık internet sitesinden yayımlanan mesaj kadar ses 
getirmedi. 23 Nisan gecesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 
Başbakanlık, 1915 olayları hakkında açıklama yaptı. 9 dilde yayımlanan 
tarihi mesajda Erdoğan, hayatlarını kaybeden Ermeniler için torunlarına 
taziye dileklerini sundu. Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı’nda yaşadıkları 
acıların hatıralarını anlamanın ve paylaşmanın bir insanlık vazifesi 
olduğunun  belirtildiği metinde, Türkiye tarafından 1915 olaylarına 
yönelik yeni bir yaklaşımın da ilk sinyalleri  veriliyordu.



Ertesi gün ise her yıl olduğu gibi gözler ABD 
Başkanı Obama’nın açıklamasına kilitlendi. 
Obama kuralı bu yıl da bozmadı. 1915 

olaylarından “Büyük Felaket” olarak bahsetti. Başbakan Erdoğan’ın mesajı 
ise, hem Türkiye’de hem yurtdışında büyük yankı uyandırdı. 

Başbakan tarafından yayımlanan 1915 olaylarına ilişkin mesajın 
yankıları sürerken, bir flaş gelişme gündemi allak bullak etti. Bu sefer 
konu, son haftalarda iyiden iyiye ısınan, Twitter kararı ile da iyice gerilen 
Hükümet-Anayasa Mahkemesi polemiğiydi. Anayasa Mahkemesi’nin 
52. kuruluş yıl dönümünde katılan devletin zirvesi, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç’ın sert ve bol mesajlı konuşmasıyla neye uğradığını 
şaşırdı. Başkan Kılıç’ın açıklamaları kılıç gibi keskindi; “Son dönemde yargı, 

‘paralel devlet’ ya da ‘çete’ gibi çok vahim suçlamalar ile karşı karşıyadır” diyen Başkan 
Haşim Kılıç, “(…) bu süreçte yargının ayakta kalması mümkün değil” diye konuştu. 
Başkan Kılıç’ın konuşması o kadar sertti ki, Hükümet cephesinden 
hemen karşılığını buldu. İlk konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
oldu. TBMM’de kameraların karşısına geçen Bakan Bozdağ, “Siyasi aktör 

muhalefet yapıyor” dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise daha sertti: 
“Buna müstehak değiliz” şeklinde konuşan Arınç, “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bizi dövmesini 

kabullenemeyiz” dedi. 
Türkiye’nin Nisan ayının ağır gündeminde, Türkiye-AB ilişkilerinde 

yaşanan kimi gelişmeler ise gölgede kaldı. Aslında Nisan ayında 
yayımlanan iki ayrı rapor, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakere 
sürecine ilişkin önemli tespitleri içeriyordu. Bunlardan birincisi 
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni 
değerlendiren rapordu. Raporda bugün gelinen noktada, Türkiye-AB 
Gümrük Birliği’nin vize gibi, taşıma kotaları gibi, hizmetler gibi sorunlu 
alanlarında revizyona gidilmesi önerisinde bulunuyor. 

Nisan ayında yayımlanan ve Türkiye-AB ilişkileri açısından bir hayli 
önemli olan bir diğer rapor ise, Bağımsız Türkiye Komisyonu tarafından 
hazırlanan üçüncü Türkiye raporuydu. ”Avrupa’da Türkiye Değişiminin Kaçınılmazlığı” 
başlıklı rapor, Türkiye ile AB arasında inandırıcı bir katılım sürecinin 
yeniden başlatılması çağrısında bulunuyordu. Bu ayki İKV Dergisi‘nde 
söz konusu her iki rapora ilişkin değerlendirmeleri bulabilirsiniz.

Türkiye-AB ilişkilerindeki bir diğer önemli gelişme ise Brüksel’de 
gerçekleştirilen AB-Türkiye KPK toplantısıydı. Toplantıya AP’nin İngiliz 
üyesi Andrew Duff ile AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yaşanan 
polemik damgasını vururken, toplantıya katılan Avrupa Komisyon’unun 
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle, ilişkilerde 2013 yılı sonu 
itibariyle “bir ivme yenilenmesi” yaşandığının altını çizdi. 

Nisan ayının son günlerinde ülkemizi ziyaret eden Federal Almanya 
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yaptığı bazı açıklamalarla gündemdeki 
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yerini aldı. Gauck, özellikle ODTÜ’de yaptığı konuşmada kuvvetler ayrılığı 
ilkesi, yargı bağımsızlığı, internet ve iletişim özgürlüğü gibi konularda 
önemli mesajlar verdi ve Türkiye’deki uygulamaları eleştirdi. Almanya’nın 
Türkiye’de olup bitenlerle ilgili olduğunu söyleyen Gauck, bunun içişlerine 
karışma olarak algılanmamasını da istedi. Başbakan Erdoğan’ın bu 
sözlere tepkisi sert oldu. Ancak Almanya Cumhurbaşkanı tarafından açık 
sözlülükle dile getirilen bu eleştirilerin Avrupa’da Türkiye’ye olan bakışı 
yansıttığını da göz önünde tutmakta fayda var. Ve Türkiye’de Nisan ayı, 
böylesine yoğun bir gündem ile geride kaldı. Türkiye-AB ilişkilerinde 
gündem sakindi; ancak yayınlanan iki yeni rapor, yakın gelecekte bazı yeni 
gelişmelerin sinyalini veriyor. 

Dünyada öne çıkan Nisan ayı gündeminde ise, 87 yaşındaki Nobel 
ödüllü edebiyatçı Gabriel Garcia Marquez’ın  vedası var. Edebiyatçılar 
tarafından “Eski Ahit’ten bu yana okunması gereken ilk edebiyat ürünü” olarak tanımladığı 
‘Yüzyıllık Yalnızlık’ sahipsiz kaldı. Güney Kore’de meydana gelen feribot 
kazasında 300 kişi yaşamını yitirirken, Başbakan Chung  Hong-Won 
müdahalede başarısız olması sebebi ile istifa etti. Mısır ise idamlarla 
sallandı. Minya Ceza Mahkemesi aybaşında 528, ay sonunda ise 683 kişi 
hakkında idam kararı verdi.

İKV olarak ülkemizin,  AB’nin ve dünyanın bu yoğun gündeminden 
süzdüğümüz bazı konuları, İKV Dergisi’nin Nisan sayısında siz , değerli 
okuyucularımıza, sunmak istedik. Bu ayki dergimizin İKV Faaliyetleri 

bölümünde, Nisan ayı boyunca Vakfımız ve Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ömer Cihad Vardan’ın önderliğinde gerçekleştirilen 
faaliyetlerimizi bulabilirsiniz. 2014 yılı başından bu yana yayımladığımız 
Açılan Fasıllarda Son Gelişmeler  bölümümüzde bu ay, Şirketler Hukuku başlığını 
ele alıyoruz. AB ve Üçüncü Ülkeler bölümünün bu ayki ülkesi ise, AB’nin en batı 
ucu İzlanda. 

Bu ayki dergimizde ayrıca, Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi 
(OHIM) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliği ve AB Türkiye Delegasyonu 
desteği ile Nisan ayı başında gerçekleştirdiğimiz “Sanayiciler ve Girişimciler için 

Marka ve Tasarım Uygulamaları” başlıklı konferansımızla da ilgili olarak, Destek 
Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Dereligil’in fikri ve sınai hakların 
Türkiye için önemini vurgulayan makalesini bulabilirsiniz. Başbakanlık 
Uzmanı Sayın Engin Sabancı ise, bu ayki dergimize, Türkiye-AB üyelik sürecinin 
40 ay aradan sonra açılan son başlığı olan Bölgesel Politikalar ve Yapısal 
Araçların Koordinasyonu başlığını,  kişilerin bölgesel politikalara katılımı 
perspektifinden değerlendirdi. İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma 
Müdürü Melih Özsöz ise, TÜİK tarafından Nisan ayı ortasında yayımlanan İl 
Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti Anketini sizler için AB perspektifinden 
değerlendirdi. Oldukça ilginç çıktılar içeren bu yazıyı da, ilgiyle 
okuyacağınızı tahmin ediyor, keyifli okumalar diliyoruz. 
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İKV’nin ev sahipliğini yaptığı “Sanayiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları 

Konferansı”nda marka-tasarım tescil sistemi, marka-tasarımların korunması, ihlallerin önlenmesi 

konularının yanı sıra markalaşma stratejileri ve sınai mülkiyet hakları yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

“SANAYİCİLER VE GİRİ İMCİLER İÇİN MARKA VE TASARIM 
UYGULAMALARI KONFERANSI” GERÇEKLE TİRİLDİ

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 

ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliği ve AB Tür-

kiye Delegasyonu desteği ile düzenlenen “Sana-

yiciler ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları 

Konferansı” adlı konferans 7 Nisan 2014 tarihinde İKV’nin 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, AB içerisinde 

Topluluk Markası ve Topluluk Tasarımı uygulamaları, ülke-

miz marka ve tasarım tescil sistemine ilişkin bilgiler, sınai 

mülkiyet hakkı olarak marka ve tasarımların korunması ve 

ihlallerin önlenmesi konularının yanı sıra markalaşma stra-

tejileri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi konuları Türkiye ile 

AB kurum ve kuruluşları temsilcileri ve özel sektör temsilci-

leri tarafından ele alındı.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan konfe-

ransın ilk açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, sanayici, iş 

adamı ve toplumun pek çok kesimini ilgilendiren fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının önemine vurgu yapan Vardan, Türkiye’nin 

2023 hedeflerine ulaşmak için, orta gelir grubundan yüksek 

gelir grubuna sıçramak durumunda olduğuna ve bu bağlam-

da da ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin oranını artır-

manın zorunluluğuna dikkat çekti. Ürünlerini marka haline 

getiremeyen, tasarım üretemeyen, inovasyon ve Ar-Ge’ye 

yatırım yapmayan firmaların küresel rekabette geri kalmaya 

mahkûm olduklarını belirten İKV Başkanı Vardan, günümüz-

de sadece bilim ve teknoloji üretmenin yeterli olmayacağını, 

üretilenlerin koruma altına alınması gerektiğini, bunun da 
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fikri ve sınai mülkiyet haklarının titizlikle korunduğu bir ülke 

olmakla mümkün olabileceğini belirtti. 

İKV Başkanı Vardan, markalaşma, fikri ve sınai mülkiyet 

hakları konusunda KOBİ’lerin geneli bağlamında konunun 

anlaşılabilmiş olduğunu düşünmediğini söyleyerek, sınai mül-

kiyet hakları kapsamında öne çıkan patent, ticari markalar, 

endüstriyel tasarımlar ve coğrafi işaretler gibi konularda bilgi 

sahibi olmayan KOBİ’ler ve bireysel girişimcilerin yeterli büyü-

me sağlayamayacağına dikkat çekti. İKV Başkanı Vardan, 2013 

yılında hazırlanan İlerleme Raporu’nda AB’nin, fikri mülkiyet 

haklarının korunmasının faydaları hakkında toplumu ve iş 

dünyasını bilgilendirme amaçlı çeşitli kampanyaların düzen-

lenmesinin ve de paydaşlar ile kamu kurumları arasında daha 

etkin bir işbirliğinin sağlanmasının Türkiye’ye tavsiye edildiği-

ni  hatırlattı. 

İKV Başkanı Vardan, bu bağlamda, toplumun fikri mülki-

yet hakkında bilinçlenmesini, hükümetin konuyla ilgili yasal 

düzenlemeler yapmasını, hukuki düzenlemelerin hızla uygula-

maya geçmesini, Türkiye’nin TTIP gibi yeni nesil STA’lar dışında 

tutulmaması gerektiğini ve bu düzenlemelerle oluşacak siste-

me firmaların bir an önce adapte olması gerektiğini belirtti. 

Konferansın ikinci açış konuşmasını yapan OHIM Türkiye 

Proje Sorumlusu Sabina Rusconi, marka ve ticaret konularında 

en güçlü ortak ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti ve ortak 

amaçlarının fikri mülkiyete olan erişiminin artırılması olduğu-

nu kaydetti. Konferansın son açış konuşmasını gerçekleştiren 

TPE Markalar Dairesi Başkanı Dr. Elif Betül Akın ise olumlu imaj 

bırakma ve stratejik planlamanın yapılması hususlarına deği-

nerek, ulusal düzeyde marka ve patent korumalarının yeterli 

olmadığını, sınai mülkiyet haklarının uluslararası arenada da 

etkin bir biçimde korunması gerektiğini ifade etti. 

OHIM Türkiye Proje Sorumlusu Sabina Rusconi konferansın 

ilk oturumunda, “Fikri Mülkiyete Genel Bakış – İnovasyon için 

İtici Güç” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda fikri 

mülkiyet haklarının temeline değinen Rusconi, katılımcılara 

fikri mülkiyet hakları konusunda gözlemci ve uygulayıcı rolleri 

olan ve AB’deki markalar için koruma sağlayan OHIM’i tanıttı. 

Fikri mülkiyet konusunu işleyen araştırmaların, fikri mülkiye-

tin ekonomiye olan katkısının anlaşılması açısından destek-

lenmesi gerektiğini belirten Rusconi, özellikle vatandaşların 

bu konuda doğru bilgilendirilmesinin, ileride oluşabilecek bazı 

kural ihlallerine yönelik tedbirler alınması açısından önemli 

olduğunu belirtti. 

2008-2010 yılları arasında AB istihdamının yaklaşık yüz-

de 26’sının fikri mülkiyet haklarının yoğunlaştığı sanayilerin 

oluşturduğunu belirten Rusconi, sanayilerin AB’nin toplam 

ekonomik faaliyetlerine olan katkısının ise yüzde 39 olduğunu 

ifade etti. Rusconi ayrıca, uygulama veri tabanı hakkında bilgi 

verirken, mülkiyet sahipleriyle uygulayıcı yetkililer arasındaki 

bilgi alışverişinin, uygulayıcı yetkililerin daha güçlenmesinin 

ve fikri mülkiyet sahiplerine, fikri mülkiyetin korunması ve 

haklarının savunması için gerekli olanakların verilmesinin 

önemine değindi; raporlama ile öngörünün sağlanması ama-

cıyla veri toplanması için etkin bir veri tabanının oluşturulması 

gerekliliğini vurguladı.

“Türkiye’de Tasarım ve Marka Koruması: Sorunlar ve 

Fırsatlar” başlıklı bir sunum gerçekleştiren TPE Markalar 

Dairesi Başkanı Dr. Elif Betül Akın, fikri mülkiyet haklarının 

önemini, marka ve tasarımlara ilişkin gösterge ve stratejik 

öncelikleri dile getirdi. Telif hakları ve sınai mülkiye hak-

larına ilişkin EPO-OHIM ve WIDO raporları istatistiklerine 

değinen Akın, sınai mülkiyetin yoğun olduğu sektörlerin 

Türkiye’nin GSYİH’sine katkısının 4,7 trilyon avro olduğunu 

belirtti. Firmaların marka taklitleri ile mücadele etmek adı-

na maliyeti oldukça yüksek önlemler aldığını söyleyen Akın, 

Türkiye’de son dönemlerde marka başvuru sayılarında ciddi 

bir artış gözlemlendiğine dikkat çekti. 

Sunumunda, Türk Tasarım Danışma Konseyi, Tasarım 

Strateji Belgesi, Ulusal Fikir Haklar Stratejisi ve Fikir Haklar 

Sistemi ve Turquality Destek Programından bahseden Elif 

Betül Akın, Türkiye’deki mevcut güçlü yönlerini, başvuru sa-

yısı, yasal ve kurumsal yapı, genç nüfus, teşvikler ve gelişen 

ekonomi olduğunu; zayıf yönlerin ise marka ve tasarımların 

ticarileştirememesi, marka ömrünün kısalığı, katma değerli 

marka eksikliği, ayırt edici marka eksikliği ve ticari kültür 

şeklinde açıkladı. Bu alandaki fırsatları kanun tasarısı, in-

ternet, jeopolitik konum, yaratıcı genç nüfus ve AB üyelik 

vizyonu olarak tanımlayan Akın,  tehditlerin ise  sahtecilik 

ve korsan, ticari kültür, internet, eğitim yetersizliği ve alış-

kanlıklar olduğu bilgisini verdi. 

OHIM Türkiye Proje Sorumlusu Sabina Rusconi, gerçek-

leştirdiği “Marka ve Tasarımlar: Birbirlerinin Alternatifi mi 

Yoksa Tamamlayacası mı?” başlıklı sunumunda Topluluk 

Markasının, AB’de birleştirici bir koruma sistemi yarattığına 

dikkat çekti. Topluluk Markasının aynı zamanda ulusal ve 

uluslararası düzeydeki marka koruma stratejileri ile uyumlu 

olduğunu belirten Rusconi, Topluluk Markasının geçerlili-

ğini 10 yıl boyunca korunmasının yanı sıra, bu süre doldu-

ğunda, markanın herhangi bir kısıtlama olmaksızın tekrar 

yenilenebileceğine vurgu yaptı. Kayıtlı Topluluk Tasarımına 

değinen Rusconi, kaydı yapılmış topluluk tasarımlarının 

prensipte Topluluk Markası ile eşdeğerde olduğunu belirtti 

ve kayıt sisteminin 5 yıl geçerli olup, sonrasında toplam 25 

yıla kadar yenilenebileceğini ifade etti. 

Konferansın ikinci oturumunda İKV adına “KOBİ’ler için 

Fikri Mülkiyete İlişkin Varlıkların Yönetimi” başlıklı bir su-

num gerçekleştiren Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Ersin Dereligil, fikri mülkiyete ilişkin varlıklara sahip çıkma-

nın önemine değinerek bu alanda iyi bir yönetim sisteminin 

oluşturulmasının yeterli olmayacağını vurguladı. KOBİ’ler 

için fikri varlık portföyünün oluşturulması ve bu yolla fikri 

varlıklar ile diğer maddi olmayan varlıkların tespit edilerek 

sınıflandırılması gerektiğini söyleyen Dereligil, buna bağlı 

olarak, fikri mülkiyet haklarını elde etme, faydaya dönüş-

türme, izleme ve yaptırım uygulama amacıyla etkin fikri 

varlık yönetim politikaları ile stratejilerin geliştirilmesi ge-

rektiğine dikkat çekti.

Hispanitas Genel Müdürü Luis de Guzman, “Yerel ve 

Küresel Piyasada Rekabetçi Olmanın Önkoşulu ve Bir Varlık 

Olarak Fikri Mülkiyet” başlıklı sunumunda varlıkların ve yeni 
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İKV BA KANI VARDAN, 
TZOB BA KANI BAYRAKTAR’I ZİYARET ETTİ
İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 

Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti. Başkana İKV Denetleme Kurulu Üyesi ve TZOB Danışmanı 

Hasan Hüseyin Coşkun ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas  da eşlik etti.

G 
örüşmede, Başkan Vardan İKV’nin yeni yönetimi 

ve bu dönemde öncelikle ele alınacak konuları 

anlattı. Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki güncel 

gelişmeler değerlendirildikten sonra, AB kapsamında tarım 

konusu ele alındı. Toplantıda, Türk tarımının genel durumu 

ve sorunları değerlendirildi, AB’nin mevcut tarım politikası 

ve Türkiye’nin üye olması durumunda meydana gelecek ge-

lişmeler görüşüldü.

TZOB, İKV’nin mütevelli kurumları arasında yer alıyor. 

Yeni dönemde iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlendiril-

mesi hedefleniyor.

gelişen markaların korunması için fikri mülkiyetin önemine 

değindi. AB Üye Devletlerinde ürünlerini geliştiren firmaların 

bu ürünlerin fikri ve mülkiyet haklarını koruma altına alma-

ları için tescilli bir Avrupa Topluluk Markası oluşturmaları 

gerektiğini anlatan Guzman, bu sayede firmaların yaratıcı 

modellerini ve ürünlerini bir bütün olarak koruma altına ala-

bileceklerini belirtti.

Konferansın üçüncü ve son oturumunda Danimarka 

Marka ve Patent Ofisi Başdanışmanı Kenny Wright, “Fikri Mül-

kiyet Koruması – Sizin Sorumluluğunuz” başlıklı bir sunum 

gerçekleştirdi. Sunumunda fikri mülkiyet hakları ihlalleri 

ve bu ihlallerin toplum üzerindeki etkisine değinen Wright, 

ihlallerin önüne geçmek için toplumun bilinçlendirilmesi 

gerektiğine dikkat çekerek, kayıtla tescil yaptırılmasının 

önemini vurguladı. Özellikle sahtecilikle mücadelede yerel 

patent ofislerine zaman kaybedilmeden başvurulmasının 

çok önemli olduğunu ifade eden Wright, gerekli durumlarda 

asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerine de başvu-

rulabileceğini hatırlattı.

Arçelik A.Ş Fikri Haklar Yöneticisi Sertaç Köksaldı gerçek-

leştirdiği “Sanayici ve Girişimciler için Marka ve Tasarım Uy-

gulamaları” başlıklı sunumunda tescilli marka ve endüstriyel 

tasarımın öneminden bahsetti. Firmaların etkin bir portföy 

yönetimi stratejisi geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Kök-

saldı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin olası sorunların ikili an-

laşmalarla çözülebileceğini ifade etti.

Aygaz A.Ş Kalite Sistem ve Fikri Haklar Yöneticisi Esin Çınar, 

“Marka Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Markalaş-

manın firmaların en stratejik yatırımlarından biri olduğunu, 

ürünler arasında fark yaratması sebebiyle de tüketiciler için 

bir ürünü ayırt etmenin en kolay yollarından birini sunduğu-

nu belirten Çınar, markalaşma sürecinde pazarlama, iletişim 

ve fikri haklar konularına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

Markalaşma sürecinde özellikle marka yönetimi prosedürü-

nün oluşturulması gerektiğini anlatan Esin Çınar, riskli olan 

veya tescil edilmesi mümkün olmayan markaların kullanıl-

mamasını ve süreç içerisinde firmaların ilgili birimleri ile fikri 

haklar ekiplerinin koordineli çalışmasını önerdi. 
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STA BİLGİ VE KAPASİTE MERKEZİ’NİN 
İLK TOPLANTISI YAPILDI

İKV sayıları giderek 

artan ve dünya 

ticaretinde önemli 

bir yeri ve etkisi 

olan Serbest Ticaret 

Anlaşmalarını 

(STA) izlemek ve 

analiz etmek üzere 

bir “STA Bilgi ve 

Kapasite Merkezi” 

oluşturdu. 

İKV bünyesinde çalışma yapacak olan bu merkeze 

TOBB, İSO, İTO, TİM gibi İKV’nin mütevelli kurumları 

ve DEİK ile MÜSİAD destek verdi. İKV’nin yanı sıra, bu 

kurumlardan da katılımcıların katkıda bulunduğu STA Bilgi 

ve Kapasite Merkezi ile, özel sektörde STA’lar ile ilgili bilgi 

üretmek, analizler yapmak ve STA’ların iş dünyası ve çeşitli 

sektörler üzerindeki etkilerini araştırarak görüş oluşturmak 

hedefleniyor. 21 Nisan 2014 tarihinde yapılan ilk toplantı-

da Ekonomi Bakanlığı Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi 

Başkanı Ayşe Figen Safalı ve İKV Brüksel Temsilcisi Halûk 

Nuray sunumlar gerçekleştirdi.

İKV Yönetim Kurulu tarafından dünya ticaretindeki 

gelişmeler ışığında 21 Mart 2014’te  kurulan STA Bilgi ve 

Kapasite Merkezi  ile iş dünyasının temsilcileri buluşacak. 

Merkez ile, tüm yeni nesil STA’lar ve özellikle AB ile ABD 

arasında müzakereleri yürütülen Transatlantik Ticaret ve 

Yatırım Ortaklığı’na (TTYO) ilişkin süreçlerin yakından takip 

edilmesi ve Türk iş dünyasının bu gelişmeler hakkında bil-

gilendirilmesi amaçlanıyor. 

Toplantının açılış konuşmasında, İKV Genel Sekre-

teri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV’nin liderliğinde başlatılan 

STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi Projesi hakkında 

katılımcılara kısaca bilgi verdi. Konuşmada, STA Bilgi ve 

Kapasite Geliştirme Merkezi’nin Türk iş dünyasını bir araya 

getiren bir platform özelliği taşıyacağını ve bu bağlamda 

katılımcı kurumlar arasında işbirliğinin sağlanmasına kat-

kıda bulunacağını vurgulandı. STA Bilgi ve Kapasite Geliş-

tirme Merkezi ile, STA’lar ve özellikle TTYO’ya ilişkin yapılan 

çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve bu alanda 

Türkiye genelinde bilgi ve kapasitenin oluşturulması ve 

geliştirilmesi hedeflendiğini anlatan Doç. Dr. Çiğdem Nas, 

AB’nin ticaret politikasının ve tüm dünyada sayısı giderek 

artan yeni nesil STA’ların, Türkiye’yi ve özellikle Türk özel 

sektörünü nasıl etkileyeceğini daha iyi anlayabilmek için 

böyle bir projeye gereksinim duyulduğunu belirtti. 

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Başkanı Ayşe Figen 

Safalı, dünya hizmet ticaretindeki gelişmeler ışığında 

Türkiye’deki mevcut durum ve Türkiye’nin bulunduğu mü-

zakere sürecindeki konumu ile Türkiye’nin son dönemde 

attığı adımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştir-

di. Sunumunda hizmet ticareti müzakerelerinin amacına 

ve kullanılan farklı tanımlara değinen Ayşe Figen Safalı, 

dünya ticareti çerçevesinde hizmet ticaret müzakere süre-

cinin yıllar içinde nasıl geliştiği konusunda bilgi verdi. Bu 

bağlamda ,1995 yılında Hizmet ticareti Genel Anlaşması 

(GATS) ile hizmet ticaretine ilişkin uluslararası kuralları 

ortaya koyan ilk çok taraflı anlaşma ve bugün yeni ne-

sil STA’lar kapsamında hizmet ticareti müzakerelerini 

gibi hususları da ele alındığını sunumda; Dünya Ticaret 

Örgütü’nün bazı üye ülkelerin arasında hizmet ticaretine 

yönelik bir uluslararası anlaşma (TISA) müzakere süreci 

hakkında bilgiler veren Ayşe Figen Safalı, Türkiye’nin de 

bu müzakere de yer aldığı sürecin yakından takip edilmesi 

gerektiğini kaydetti. Safalı, Türkiye’nin bu anlaşmalarda 

müzakere konumunu güçlendirebilmesi için kamu arasın-

da koordinasyonun geliştirilmesi, özel sektörün bu süreç-

ler hakkında daha iyi bilgilendirilmesi, mevzuat eksikliği-

nin giderilmesi ve hizmet sektörleri ile hizmet ticaretine 

yönelik istatistiklerin artırılması ve şeffaflığın sağlanması 

gerektiğini sözlerine ekledi. 

İKV Brüksel Temsilcisi Halûk Nuray ise, dünya ticare-

tindeki son gelişmeleri de ele alarak, bu konulara ilişkin 

yapılan önemli araştırma çalışmalarının yanı sıra STA Bilgi 

ve Kapasite Geliştirme Merkezi nezdinde öngörülen çalış-

malar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  
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İKV’DEN ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE VE İTALYA 
BÜYÜKELÇİLERİNE ZİYARET

İKV Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Cihad 

Vardan, 10 Nisan 

2014 tarihinde 

Almanya Büyükelçisi 

Eberhard Pohl, 

Fransa Büyükelçisi 

Laurent Bili, 

İngiltere Büyükelçisi 

Richard Moore ve 

İtalya Büyükelçisi 

Gianpaolo Scarante 

ile birer görüşme 

gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde 

Vardan’a,  İKV 

Denetçisi Hasan 

Hüseyin Coşkun ve 

İKV Genel Sekreteri 

Çiğdem Nas  eşlik etti.

Ömer Cihad Vardan, Büyükelçilere 1965 yılından 

beri Türkiye ile AB ilişkileri konusunda çalışan 

İKV hakkında bilgi verdi. 16 Ocak 2014 tarihinde 

seçilen yeni yönetimin özellikle Türkiye-AB müzakere süreci, 

vize muafiyeti diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması, başta Trans 

Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı olmak üzere serbest tica-

ret anlaşmaları konuları üzerinde yoğun çalışmakta olduğu-

nu anlatan Vardan, İKV’nin Türkiye’nin AB entegrasyonuna 

destek ve katkı sağlamayı hedeflediğini anlattı.

Başkan Vardan, Kasım 2013’de 22’nci Faslın açılması, 

Aralık 2013’de Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması ve üst 

düzey ikili temaslar ile yeni bir ivme kazanan sürecin her-

hangi bir engele takılmadan hızla devam etmesi gerektiğini 

vurguladı. Vardan ayrıca ziyaret etmekte olduğu ülke büyü-

kelçilerin kendi ülkelerinin en üst düzey siyasi liderleri tara-

fından da dile getirilen yargı ve temel haklar ile ilgili 23’üncü 

Fasıl ile adalet ve özgürlük ve güvenlik konularını içeren 

24’üncü Başlıkların açılmasının Türkiye’deki reform süreci-

ne de hız vereceğini kaydetti. İlaveten özellikle Ukrayna’da 

yaşanan olaylar akabinde oluşan tablonun, gerek Türkiye 

ve gerekse AB açısından zaten kritik önemi haiz enerji ko-

nusunun daha da önem kazandığını ve bu bağlamda enerji 

konusunu içeren 15’inci Faslın açılmasının da müzakere süre-

cini hızlandıracağını söyledi. İki tarafın da fayda sağlayacağı 

entegrasyon sürecinin, AB ve Türkiye arasında gerek devlet, 

gerekse sivil toplum ve özel sektör arasında sürekli ve yapıcı 

diyalog ile geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca İKV ve AB üyesi devletlerin temsilci-

likleri arasında işbirliği ve ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi 

üzerinde duruldu. Türkiye-AB sürecinde güncel meseleler ele 

alındı. Türkiye’deki AB reform süreci, Türkiye ve söz konusu ül-

keler arasında ikili ve ekonomik ilişkiler, müzakere sürecinde-

ki son gelişmeler, vize konusu, uluslararası alandaki krizler ve 

Türkiye ve AB’ye etkileri ele alındı. Türkiye’nin 2023 hedefleri-

ne ulaşması için AB çıpasının önemi vurgulandı ve Avrupa ile 

Türkiye’nin yakın çevresindeki çalkantıların iki tarafı birbirine 

daha çok yaklaştırdığı ifade edildi. Türkiye’deki iç siyasi geliş-

melerin AB sürecini unutturmaması ve AB ile Türk yetkililer 

arasında sürekli ve yapıcı temaslar ile sürecin hayatiyetini ko-

ruması gerektiği ve bilhassa bunun da her iki tarafın yararına 

olduğu belirtildi.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, diğer AB 

üyesi ülke temsilcileri ile görüşmelere  önümüzdeki günlerde 

de devam edecek. 
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İKV’DEN YENİ YAYIN: 
AVRUPA 2020 STRATEJİSİ 
İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses tarafından 

kaleme alınan “Avrupa 2020 Stratejisi” başlıklı 

yayında (İKV Yayın No: 267) söz konusu 

stratejinin ana hatları ve hedefleri hakkında 

kapsamlı bilgiler yer alıyor.  

Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile 

ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB’nin 

kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme 

ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlama-

sıyla, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına 

kadar AB’yi “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline 

dayanan ekonomisine” dönüştürme hedefini belirlemişti. 

Ancak 2008 yılında ABD’de meydana gelen ve AB’ye de hız-

la yayılan küresel mali kriz, bu projenin aksamasına neden 

olmuş ve strateji kapsamında belirlenen hedeflerden bir 

bakıma uzaklaşılmasına yol açtı. Bu tablo karşısında, Avrupa 

Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden yola çıkarak küresel mali 

sorunları ve borç krizleriyle oluşan yeni konjonktürü de dik-

kate alarak, Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştirdi. Buna göre, 

Avrupa Komisyonu, 2020 yılına kadar ekonomik ve sosyal 

alanlarında önemli yasal ve teknik altyapı çalışmalara ön 

ayak olmanın yanı sıra AB’yi, bilgiye ve yenilikçiliğe dayalı, 

kaynakları verimli kullanan, çevreci ve daha rekabetçi, aynı 

zamanda yüksek istihdam sağlayarak sosyal ve bölgesel 

uyumu destekleyen bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor. 

AB’nin ekonomik bütünleşme yolunda gerçekleştirdiği 

reformların yakından takip edilmesi, AB Üye Devletleri kadar 

aday ülkeler açısından da önemli. Bu bakımdan, hâlihazırda 

AB ile yürüttüğü müzakere süreci kapsamında, kendi ya-

sal düzenlemelerini AB’nin müktesebatıyla uyumlu hale 

getirme yükümlülüğünü taşıyan Türkiye’nin, Avrupa 2020 

Stratejisi kapsamında alınan önlemleri yakından izlemesi bü-

yük önem arz ediyor. Bu süreci Türkiye’nin de yakından takip 

etmesi, sadece AB müktesebatına uyum sağlamak açısından 

değil, ülkenin 2023 Vizyonu için belirlenen hedefleriyle de bü-

tünleşmesi bakımından da faydalı olacağı kuşkusuzdur. 

Bu yayında, Avrupa Komisyonu’nun 2020 yılına kadar 

öngördüğü önlemlerin ana hatları ve hedefleri hakkında bil-

giler sunularak, söz konusu alanlarda önlemlerin alınmasına 

neden gereksinim duyulduğuna ışık tutulmaya çalışılıyor. Sü-

recin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıca Lizbon Stratejisi’nin 

hedefleri ve sonuçlarına da kısaca değinilen bu yayında, Liz-

bon Stratejisi’nden Avrupa 2020 Stratejisi’ne uzanan sürecin 

bir değerlendirilmesi yapılıyor.  

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları
Yayın No: 269

91 65

VİZE SORUNU 
ÜNİVERSİTELERDE ELE ALINDI
İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, Bahçeşehir Üniversitesi ve Karadeniz 

Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen toplantılarda, Türk vatandaşlarına yönelik AB üye ülkelerinin vize 

uygulamaları ve Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması konularında sunumlar gerçekleştirdi. 

Melih Özsöz, 18 Nisan 2014 tarihinde Bahçeşehir 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

tarafından düzenlenen “AB’de Kişilerin Serbest 

Dolaşımı, Geri Kabul Anlaşması ve Türk Vatandaşları için 

Vize Serbestliği” başlıklı Jean Monnet Modül Paneli’nde; 28 

Nisan 2014 tarihinde ise Trabzon’da, Türkiye Ekonomik ve 

Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde düzenlenen “AB-Türkiye İlişkilerinin 

Geleceği ve Orta Doğu’da Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler” 

başlıklı toplantıda, Türk vatandaşlarına yönelik AB üye 

ülkeleri tarafından uygulanan vize ve yarattığı sorunlar 

ile Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestliği 

diyaloğu konularını ele aldı.  İKV Genel Sekreter Yardımcısı 

ve Araştırma Müdürü’nün katıldığı panellere ilişkin 

detaylı bilgiye ve sunumlara www.ikv.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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İKV BA KANI, GÜMRÜK BİRLİĞİ PANELİ’NDE KONU TU
TOBB ve Dünya Bankası tarafından organize edilen ve Dünya Bankası’nın Türkiye-AB Gümrük Birliği 

ile ilgili hazırladığı raporun açıklandığı toplantıya katılan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 

Vardan, düzenlenen panelde raporu olumlu bulduğunu açıkladı. 

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, Avrupa Komisyonu’nun 

girişimi ile Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporu 

olumlu bulduğunu söyledi. Raporda Gümrük Birliği’nin 

işleyişi ile ilgili sıkıntılara çözüm önerileri ile birlikte Gümrük 

Birliği’nin kapsamının genişletilmesi konusunun bütüncül 

bir yaklaşım ile ele alınmasını memnuniyetle karşıladığını 

belirtti. Vardan, Gümrük Birliği’nin ihracatın gelişmesine, 

ürün kalitesinin artmasına ve Türk sanayisinin rekabet gücü-

nü ilerletmesine katkı sağladığını ifaderek, birliğin asimetrik 

yapısından kaynaklanan sorunların da vakit kaybetmeden 

çözülmesi gerektiğini kaydetti. 

Başkan Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin AB’nin üçüncü 

ülkeler ile imzaladığı STA’lar sürecine bir Gümrük Birliği orta-

ğı olarak dahil olmasının yarattığı anlama vurgu yaparak, 

anlaşmaların Türkiye ile eş zamanlı bir şekilde müzakere 

edilerek aynı anda yürürlüğe girmesinin önemine dikkat 

çekti. Bunun yanı sıra  taşıma kotalarının ihraç ürünlerinin 

taşınmasına tarife dışı bir engel getirdiğini söyleyen Var-

dan, vize konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellik-

le Gümrük Birliği içinde AB ülkeleri ile ticaret yapan, AB’ye 

iş anlaşmaları, fuara katılma, malını satma gibi amaçlarla 

gitmek isteyen Türk iş adamları için vizenin önemli bir en-

gel teşkil ettiğini belirten Vardan, vize muafiyeti sürecinin 

hızla uygulamaya geçirilmesinin mevcut sorunların çözümü 

konusunda yararlı olacağını ifade etti. Vardan, ayrıca Dünya 

Bankası raporundaki çözüm önerilerinin dikkate alınması 

çağrısında bulundu.

İKV Başkanı Vardan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 

ile ilgili olarak, birliğinin dünya ticaretinde gerek Türkiye 

gerekse AB’deki gelişmelere paralel olarak yenilenmesi 

gerektiğini söyledi. Dünya Bankası raporunda yer alan, 

Gümrük Birliği’nin kapsamının tarım ve hizmet sektörlerinin 

dahil edilmesi yoluyla genişletilmesine yönelik öneriler ile 

ilgili olarak ise, bu konunun kapsamlı etki analizleri ve araş-

tırmalar yapılarak incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Var-

dan, Gümrük Birliği ile ilgili olarak iki tarafın da şikayetine 

yol açan sorunların çözümü için vakit geçirilmeden harekete 

geçilmesi, bunun için de yapıcı diyalog ve somut adımlara 

ihtiyaç  duyulduğunu belirtti. 

Ömer Cihad Vardan, Türkiye’nin tam üyelik hedefini 

tekrarlayarak , esas sürecin Türkiye’nin AB katılım müzake-

relerinin başarı ile sonuçlandırılması olduğunu söyledi . 
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İKV BA KANI, ICCI 2014 KONGRESİ’NDE 
AÇILI  KONU MASI YAPTI

İKV Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Cihad 

Vardan, 24-26 Nisan 

2014 tarihlerinde 

düzenlenen “20’nci 

Uluslararası Enerji 

ve Çevre Fuarı ve 

Konferansı”na (ICCI 

2014) katılarak, bir 

açılış konuşması 

gerçekleştirdi. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Taner 

Yıldız’ın törenle 

açtığı ICCI 2014 

Fuarı’nda konuşan 

İKV Başkanı Vardan, 

enerji politikasını 

ve gündemdeki 

ilişkileri Türkiye-

AB ilişkileri 

perspektifinden ele 

aldı.

Konuşmasında Ukrayna krizini değerlendiren İKV 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, bu 

durumun enerji arz güvenliğinin aslında ne kadar 

hassas bir dengede olduğunun görülmesini sağladığına  

dikkat çekti. Türkiye’nin AB için öneminin bir kez daha ve 

net bir şekilde görüldüğünü ifade eden  Vardan, “Tüm bu 

toz dumanın arasında net olarak şunu söyleyebiliriz: Ortaya 

çıkan durum, hem Türkiye’nin hem de AB’nin enerji güven-

liği açısından, TANAP’ın ve Türkiye-Yunanistan sınırından 

başlayacak TAP projesinin önemini artırmıştır. Õnümüzdeki 

dönemde kaynak ve rota çeşitlendirmesine gideceği görülen 

AB’nin öncelikli projeleri için Türkiye’nin rolü ve önemi ortada-

dır” şeklinde konuştu. İKV Başkanı, Türkiye’nin kendi artan 

enerji ihtiyaçlarını da dikkate alarak bölgesindeki ülkelerle 

enerji alanında diyaloğunu ve işbirliğini geliştirmek üzere 

attığı adımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz’de, İsrail ve Güney Kıbrıs’taki özellikle 

doğalgazla ilgili gelişmelerin Türkiye açısından kayıtsız 

kalınamayacak kadar önemli olduğunu söyleyen İKV 

Başkanı Vardan, Birleşmiş Milletler çatısı altında yeniden 

başlayan Kıbrıs müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının 

bölgedeki tüm aktörler açısından enerji alanında daha 

kazançlı ortaklıklara zemin hazırlayacağına dikkat çekti.

İKV Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği  

ve Türkiye raporunda da vurgulanan Türkiye’nin yenile-

nebilir zengin enerji potansiyelini hatırlatarak, bu po-

tansiyelden azami ölçüde yararlanmanın sadece enerji 

arz güvenliğine değil; aynı zamanda iklim değişikliği ile 

mücadeleye katkı sağlayacağını, yeni yatırım ve yeni is-

tihdam alanlarının oluşumuna da  zemin hazırlayacağını 

anlattı. Vardan, enerjisinin çoğunu ithal eden Türkiye’nin, 

AB ülkelerindeki standartlarda tanımlandığı gibi enerjinin 

verimli kullanılması hususundaki gayretlerinin önemine 

de işaret etti.

Enerji başlığı altında, AB müktesebatına uyum ça-

lışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü belirten 

Ömer Cihad Vardan, “Õzellikle enerji piyasalarının liberal-

leşmesi alanında bugün gelinen noktanın, çok daha ileriye 

taşınacağı yönünde bizatihi Sayın Bakanımızın söylemleri, 

Türkiye’nin kararlılığının göstergesidir” diye konuştu. 

Konuşmasının son gündem maddesini, enerji alanın-

daki yatırımlara ayıran İKV Başkanı Vardan, AB ile olan mü-

zakere sürecinde hala bazı başlıkların açılamamış olmasını 

bu yatırımların ülkemize akması yönünde ciddi bir engel 

teşkil ettiğini söyledi. Her iki taraf için de kazançlı olduğu 

aşikâr olan bazı başlıkların müzakerelere açılamayışının 

Türkiye’nin eksiklikleri yüzünden değil; GKRY’nin tek taraflı 

blokajından kaynaklandığına dikkat çeken Vardan, Fransa 

Cumhurbaşkanı Hollande, Almanya Şansölyesi Merkel gibi 

önde gelen AB liderlerinin yanı sıra pek çok AB kurum tem-

silcisinin enerji başlığı ile birlikte 23’üncü ve 24’üncü başlık-

ların açılması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti. 

“Zaman, sözle dile getirdiklerimizi, eyleme dökme zama-

nıdır. Zaman, siyasi iradeyi net biçimde ortaya koyarak GKRY 

blokajının aşılması için çaba gösterme zamanıdır. O halde 

zaman, gecikmeksizin başta enerji başlığı olmak üzere bloke 

edilen başlıkların müzakerelere açılması zamanıdır” sözleriy-

le AB’deki muhataplarımıza seslenen Ömer Cihad Vardan, 

bu yolda yürürken elde edilen kazanımların hepimizin or-

tak kazancı olacağını söyledi. 

Enerji alanında AB müktesebatına uyum konusunda 

atılan adımların, sadece ülkemizi AB üyelik hedefine bir 

adım daha yaklaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda is-

tikrarlı, rekabetçi, iyi işleyen bir piyasa ekonomisi olarak 

Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibesini de 

artırdığı tespitiyle konuşmasını sonlandıran İKV Başkanı, 

tüm siyasi engellere rağmen, AB üyelik hedefi yolunda 

kararlılıkla yürümeye devam edilmesinden memnuniyet 

duyduğunu ifade etti. 

İKV Başkanı Vardan’ın ICCI 2014 Konferansı’nda yaptığı 

açış konuşmasının tamamına www.ikv.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 



İ K V  F A A L İ Y E T L E R İ16

19 65

İKV BA KAN YARDIMCISI,
İTALYAN DEVLET Nİ ANI’NA LAYIK GÖRÜLDÜ

İKV Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay, İtalya Devle-

ti tarafından verilen “Ufficiale Ordine al Merito della Re-

pubblica Italiana” Nişanı’nı, 16 Nisan 2014 tarihinde Ve-

nedik Sarayı’nda düzenlenen törenle aldı. Törende, Okyay’a  

nişanını, İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano adına İtalya Bü-

yükelçisi Gianpaolo Scarante verdi.  İki ülke ilişkilerine yaptı-

ğı katkı nedeniyle nişana layık görülen Zeynep Bodur Okyay 

aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, DEİK 

Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanlığı ve Kale Grubu Başkanlığı 

görevlerini yürütüyor. Törene, İKV Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Cihad Vardan ve Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Canevi 

ile İlhan Soylu da katıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan başta olmak üzere Türk 

ve İtalyan iş dünyasından çok sayıda misafirin yer aldığı töre-

ne, Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bo-

dur da katıldı. Yaklaşık 55 yıldır İtalya ile sıkı ticari ilişkileri olan 

Kale Grubu, 2011 yılında bu ülkenin önemli seramik üreticile-

rinden Fincuoghi’yi satın alarak bu ülkede sanayici konumuna 

yükselmişti. Zeynep Bodur Okyay, 2006 yılında da İtalyan Dev-

leti tarafından ‘’Caveliere di Lavora’’ nişanı ile taltif edilmişti. 

Büyükelçi Scarante, “İtalya’da şükran duyduğumuz bir 

sempatisi var” dediği Zeynep Bodur Okyay’a Yüksek Şövalye 

Nişanı’nı iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda referans 

isim olduğu için verdiklerini söyledi. 

İtalya’nın hayatındaki yerinin hep çok özel olduğunu an-

latan Zeynep Bodur Okyay ise, “Ülkem Türkiye ve ülkem kadar 

sevdiğim İtalya’yı yakınlaştırma çabası benim için bir iş 

değil daima bir zevk oldu” dedi. 

İtalya’dan ilk Liyakat Nişanı’nı 2006 yılında alan Zey-

nep Bodur Okyay, bu iki nişanı aynı anda taşıyan ilk Türk iş 

kadını oldu. Zeynep Bodur Okyay, törende şunları söyledi: 

“55 yılı aşkın süredir İtalya ile iyi ticari ilişkileri olan 

bir ailenin ferdiyim. Henüz bir çocukken, kişisel tarihim-

deki en iyi seçimlerden birini yapıp İtalyan Lisesi’ne ya-

zıldım. İş hayatına atıldığımda önem verdiğim en önemli 

önceliklerden biri İtalya ile ilişkileri ilerletmek oldu. 18 yıl 

önce Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanlığı’na seçildim. 2011 

yılında İtalya’dan bir seramik şirketi satın alıp bu ülkede 

sanayici konumuna yükseldik. Geçen yıl, Kale Grubu’nun 

önemli sanat projelerinden biri olan Piri Reis Sergisi’ni 

İtalya’ya taşıyıp, Rönesans’ı yaratan İtalyan dostlarımızla 

paylaştık. 

Biz Türkler için çağdaşlaşma denince akla hemen Av-

rupa Birliği gelir. Avrupa’da bize en çok benzeyen dostların 

yaşadığı İtalya’nın bizim için ayrı bir yeri vardır. Bugünlere 

gelmemde ailem kadar okulumun ve hocalarımın da emeği 

var. Bu dili ve bu kadim kültürü tanımak, bana içlerinden 

biri gibi davranma ehliyeti kazandırdı. Bugün ikinci kez 

İtalya Devlet Nişanı’nı alıyorum ve doğrusu kendimi çok iyi 

hissediyorum. Bana büyük emek veren ve desteğini hiçbir 

zaman esirgemeyen kurucumuz ve Onursal Başkanımız ba-

bam İbrahim Bodur başta olmak üzere bütün Kale ailesine 

şükranlarımı sunuyorum.” 

İtalya Büyükelçisi 

Gianpaolo 

Scarante, iki ülke 

arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesinde 

referans isim olarak 

gösterdiği İKV Başkan 

Yardımcısı Zeynep 

Bodur Okyay’a, 

katkılarından dolayı 

Liyakat Nişanı 

takdim etti.
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İKV BA KAN YARDIMCISI PROF. KABAALİOĞLU, 
ELFA YÖNETİM KURULU BA KANI OLDU

Yeditepe Hukuk 

Fakültesi Dekanı, 

İKV Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Halûk 

Kabaalioğlu, 

Avrupa Hukuk 

Fakülteleri Birliği 

Yönetim Kurulu 

(ELFA) Başkanı 

oldu.

Uluslararası 

Nakliyeciler 

Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu 

ve beraberindeki 

heyet, İKV Başkanı 

Ömer Cihad 

Vardan’ı ziyaret 

etti. 

Hukuk alanındaki güncel gelişmeleri irdeleyen 

ve hukuk fakültelerinin karşılaştığı sorunları 

gündeme getiren, yaklaşık 250 Avrupa Hukuk 

Fakültesinin üyesi olduğu European Law Faculties Associ-

ation (ELFA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu getirildi.

2009 yılında ELFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 

Prof. Dr. Kabaalioğlu, 12 yıldır Yeditepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanlığını yürütüyor.  İstanbul Hukuk Fakültesini 

bitirdikten sonra New York’da Columbia Üniversitesi ile Brük-

sel Üniversitesinde hukuk master’ı yapan Kabaalioğlu, Virgi-

nia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Fulbright konuk öğretim 

üyesi olarak bir yıl görev yaptığı gibi bir yıl da Floransa’da 

Avrupa Üniversite Enstitüsü’nde Jean Monnet Fellow olarak 

çalıştı.  1987-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi AT 

Enstitüsü’nün Kurucu Müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kabaali-

oğlu, dört yıl süreyle Brüksel’de AB Nezdinde Türkiye Daimi 

Temsilciliğinde hukuk müşaviri olarak çalıştı. 18 yıldır İKV 

Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Kabaalioğlu, geçtiğimiz 

yedi yıl İKV Başkanlığı görevini sürdürdü. Prof. Dr. Kabaalioğ-

lu halen İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak İKV’ye 

hizmet vermeye devam ediyor. 70 kadar yabancı üniversitede 

ders ve konferanslar veren Kabaalioğlu,  geçtiğimiz yıl da 

Gent Üniversitesi  “foreign chair”  kürsüsüne atandı.

UND HEYETİ İKV’Yİ ZİYARET ETTİ 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim 

Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki 

heyet, İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı ziyaret 

etti. UND Heyeti’nde Başkan Nuhoğlu’nun yanı sıra, İcra Kuru-

lu Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Evren 

Bingöl ve Alper Özel, AB Danışmanı Can Baydarol ve Uzman 

Yardımcısı Deniz Servantie görüşmede hazır bulundu. İKV Ge-

nel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Genel Sekreter Yardımcısı 

Melih Özsöz’ün de katıldığı görüşmede, başta Gümrük Birli-

ği kapsamında malların serbest dolaşımına ilişkin yaşanan 

sorunlar ve Türk vatandaşlarına yönelik vize sorunu olmak 

üzere, güncel gelişmeler ve Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri 

ele alındı.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu görüşmede, 

Dünya Bankası’nın 8 Nisan 2014 tarihinde açıklanan AB-

Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu kapsamında, 

Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımına 

ilişkin sorunların raporda yer aldığına dikkat çekti. Raporda 

ticaretin hacim ve değer olarak arttırılması hedefinin her iki 

taraf için de başarılmış olduğunun; ancak karayolu taşıma ko-

taları, sürücü vizeleri ve genel anlamıyla Türk vatandaşlarına 

yönelik vize uygulamaları gibi kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle 

potansiyelin altında ilerleme sağlandığının altının çizildiği-

ni hatırlatan Başkan Nuhoğlu, bu sorunların giderilmesinde 

Gümrük Birliği kapsamındaki malların dolaşımının serbest-

leştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Türkiye uluslararası kara-

yolu taşımacılığı sektörünün küresel rekabet koşullarındaki 

gelişiminin önündeki en büyük engellerden birini oluşturan 

bu sorunları kalıcı olarak çözmek üzere hareket ettiklerini 

belirten UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, bu çer-

çevede İKV ile özellikle Türk işadamlarına yönelik vize uygula-

maları kapsamında işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi. 

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, görüş-

mede İKV’nin özellikle ilgilendiği vize konusunun gerek Güm-

rük Birliği gerekse AB adaylık süreci kapsamında önemli bir 

sorun oluşturduğuna değindi. Vardan, İKV’nin uzun yıllardır 

bu konudaki çalışmalarında Türkiye’nin ortaklık hukukundan 

doğan haklarını vurguladığını ve vizenin özellikle Gümrük 

Birliği kapsamında bir tarife dışı engel oluşturduğunu sa-

vunduğunu kaydetti. Vardan yeni yönetim kurulu ile birlikte 

gerek Türkiye’nin AB müzakere süreci gerekse AB ile ikili iliş-

kilerde sorun yaratan vize ve STA konularında çalışmalara hız 

verildiğini belirtti. İKV ve UND arasında, AB ile vize ve taşıma 

kotaları ile ilgili yaşanan sorunlara çözüm bulunmasına yö-

nelik olarak bir eylem planı üzerinde çalışılması ve işbirliği 

yapılmasına karar verildi.
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A vrupa Komisyonu’nun, 4 Mart 2014 tarihinde yayımladığı ”Yenilikçilik 

Birliği Skor Tahtası”nda1, küresel ekonomik krizin, AB’nin yenilikçilik 

performansını beklenildiği kadar etkilemediği gibi, üye ülkelerin yeni-

likçilik performanslarında iyileşme gözlendiği belirtildi. Ancak, AB’nin yenilikçilik 

alanındaki performansının, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalmaya 

devam etmesi, AB’nin rekabet edebilirliği açısından endişe kaynağı olma duru-

munu sürdürmekte. Yenilikçilikte, ABD ve Güney Kore, AB’den yüzde 17; Japonya 

ise yüzde 13 daha iyi bir performans sergiliyor. Son yıllarda ise  AB’nin ABD ve 

Japonya arasındaki farkını azaltmayı başardığı da inkâr edilemez. Buna karşın, 

Güney Kore ile benzer bir tablodan uzak kalan AB’nin, Güney Kore ile ara-

sındaki performans farkını giderek arttırması dikkat çekiyor. Tüm bunların 

yanı sıra,  Çin gibi hızla yükselen ülkelere karşı AB’nin rekabet gücünü 

korumasının daha da önem kazanacağı kuşkusuz. Bu nedenle, AB şirket-

lerinin yenilikçiliğe yönelik daha fazla yatırım yapmaları, bunun için ge-

rekli koşulların sağlanması ve AB’nin araştırmacılar için daha cazip bir 

merkeze dönüştürülmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde Avru-

palı yetkililerin dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli husus 

da, üye ülkeler arasındaki mevcut performans farkının 

kapatılması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. 

Şöyle ki, AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik ala-

nındaki performansları açısından dört farklı 

kategoriye göre ayrıldıkları gözlemleniyor. 

Sıralama şu şekilde: (Tablo 1)

• “Yenilikçilikte Lider” Grubu: İsveç, Danimar-

ka, Almanya ve Finlandiya.

• “Yenilikçilikte Takipçiler” Grubu: Hollanda, Lük-

semburg,  Belçika, İngiltere, Avusturya, İrlanda, 

Fransa, Slovenya, GKRY ve Estonya 

• “Orta Seviye Yenilikçiler” Grubu: Hırvatistan, İtal-

ya, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, 

Macaristan, Yunanistan, Malta, Litvanya  ve Slo-

vakya 

• “İddiasız Yenilikçiler” Grubu: Romanya, Bulga-

ristan ve Letonya.

Türkiye’nin yenilikçilik alanında sergiledi-

ği performans ise, AB ortalamasının çok altın-

da kalıyor. Türkiye ile Romanya, Bulgaristan ve 

Letonya “İddiasız Yenilikçiler” grubunda yer alı-

yor. Ancak raporda, 2006 yılından bu yana Türkiye’nin 

yenilikçilik performansında iyileşme kaydedildiği ve AB’nin 

performansını yakalamaya başladığı da vurgulanıyor.

TÜRKİYE, YENİLİKÇİLİK 
PERFORMANSINDA AB’NİN GERİSİNDE 

Selen AKSES, İKV Kıdemli Uzman

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası” raporlarına göre, Türkiye’nin yenilikçilik 

alanında sergilediği performans AB ortalamasının çok altında. Romanya, Bulgaristan ve Letonya  ile “İddiasız Yenilikçiler” 

grubunda yer alan Türkiye’nin, en çok zayıf kaldığı kategorilerin başında ise “İnsan Kaynakları” geliyor. 

1 
European Commission, “Innovation 

Union Scoreboard 2014”, 2014.
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KOLAYLA TIRICI ARAÇLAR
“İnsan Kaynakları”, “Açık, Mükemmel ve Cazip Araştırma 

Sistemleri” ve “Finansman ve Destek” başlıklı üç kategoriden 

oluşan “Kolaylaştırıcı Araçlar” bölümünde, şirketlerin yenilikçi-

liğe yönelik yatırımlarını teşvik edecek dışsal faktörler dikkate 

alınıyor. “İnsan Kaynakları” ile mevcut yüksek ve nitelikli eği-

timli iş gücü ölçülürken; “Açık, Mükemmel ve Çekici Araştırma 

Sistemleri” ile ülkenin bilimsel merkezinin uluslararası alanda-

ki rekabet gücü inceleniyor. Son olarak, “Finansman ve Destek” 

kategorisiyle, yenilikçi projelerin teşviki için mevcut finans 

kaynakları ve hükümetin araştırma ve yenilikçi faaliyetlere yö-

nelik sağladığı destek ve kolaylıklar değerlendiriliyor. (Tablo 1) 

Türkiye’nin en çok zayıf kaldığı kategorilerin başında 

insan kaynakları geliyor. Bu alanda, Türkiye AB ortalamasına 

kıyasla çok düşük bir performans sergilemekle kalmıyor; aynı 

zamanda “İddiasız Yenilikçiler” grubundaki diğer ülkelerin 

gerisinde yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 

son küresel rekabet raporunda2  da Türkiye, iş gücü etkinliği 

alanında 148 ülke sıralaması içinde 130’uncu sırayla en düşük 

performansı sergiliyor.

Türkiye-AB ilişkileri kapsamında sürekli olarak, yaşlı bir 

nüfus yapısına sahip olması nedeniyle nitelikli işgücü ara-

yan AB’ye Türkiye’nin genç nüfusu sayesinde önemli katkıda 

bulanabileceği öne sürülüyor. Oysa, orta öğretim seviyesi 

üstündeki gençlerin sadece yüzde 58,3’lik ve yüksek öğre-

nimi tamamlayanların da yüzde 18’lik kesimi temsil etmesi 

Türkiye’deki nitelikli işgücünün de sınırlı olduğunu gösteriyor. 

Üstelik orta öğretim seviyesi üstündeki gençlerin oranında bir 

iyileşme kaydedilmemesi Türkiye açısından büyük endişe veri-

ci bir durumu yansıtıyor. Her ne kadar yeni doktora mezunu ve 

yüksek öğrenimi tamamlayan nüfusun arttığı gözlemlense de, 

Türkiye’nin diğer AB ülkeleri ile farkı kapatabilmesi için, insan 

kaynaklarına daha fazla yatırım yapması şart. 

Türkiye’nin zayıf olduğu bir diğer alan da “Açık, Mükem-

mel ve Cazip Araştırma Sistemleri”dir. Uluslararası bilimsel 

ortak yayınlar açısından Türkiye, AB ortalamasının çok ciddi 

şekilde gerisinde kalıyor. Ancak durum böyle iken, en çok 

atıfta bulunulan bilimsel yayınların ilk yüzde 10’unda yer 

alanlar oranın, “İddiasız Yenilikçiler” grubundaki ülkelere kı-

yasla daha yüksek olması, bir bakıma Türkiye’nin bu alandaki 

potansiyelini yansıtıyor. Geçtiğimiz yıllar içinde, Türkiye’nin 

bu alanda kaydettiği ilerleme esasında umut verici. Gençle-

rin uluslararası hareketliliği ve bir bakıma bilgi transferi ko-

nusunda ipucu veren AB dışı doktora öğrenci göstergesinde 

ise Türkiye’nin AB ortalamasının çok altında kaldığı; ancak 

Romanya ve Letonya’dan daha iyi bir performans sergilediği  

dikkat çekiyor.

“Finansman ve Destek” göstergelerine ilişkin olarak, 

Türkiye’de kamu sektörünün araştırma ve geliştirmeye yöne-

lik ayırdığı bütçe, AB ortalamasının altında. Oysa bir ülkenin 

bilgiye dayalı ekonomiye geçiş yapabilmesi için Ar-Ge’ye 

yönelik harcamalarının artırması gerektiği yadsınamaz. 

Risk sermayesine ilişkin olarak, Türkiye dahil birçok ülkenin 

verileri bulunmadığı için, bu alanda kıyaslama yapılması 

pek mümkün olamıyor. Bu verilerin bazı ülkeler için mevcut 

olmaması keyfiyeti, risk sermaye piyasasının yeterince geliş-

memesinden kaynaklanıyor. 

FİRMA FAALİYETLERİ
Bu grupta bulunan göstergelerde, şirket faaliyetleri 

kapsamında yenilikçiliğe yönelik girişimler değerlendiriliyor. 

“Firma Yatırımları” kapsamında da, şirketlerin Ar-Ge ve Ar-

Ge’ye yönelik olmayan yatırımları incelenirken, “Bağlantılar 

ve Girişimcilik” aracılığıyla da, şirketlerin diğer firmalar ve 

kamu sektörüyle olan işbirliği değerlendiriliyor. “Fikri Var-

lıklar” ise şirketlerin yenilikçilik sürecinde elde ettikleri fikri 

mülkiyet haklarını yansıtıyor. (Tablo 2)

Şirketlerin yenilikçi fikirler ortaya çıkarmaları, yeni 

teknolojiler yaratmaları ve bu teknoloji/fikirlerin yayılması 

amacıyla yapılan yatırımlar bir ülkenin rekabet gücünün ar-

tırması için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin bu alandaki per-

formansı değerlendirildiğinde, ülkedeki özel sektörün Ar-Ge 

harcamalarına ayırdığı meblağnın GSYİH’ye oranının AB’nin 

ortalamasının altında kaldığı gözlemleniyor. Benzer durum, 

Türkiye’nin Ar-Ge içermeyen yenilikçiliğe yönelik harcamaları 

için de geçerli. 
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Genel tabloya bakıldığında, GSYİH’den Ar-Ge faaliyetle-

rine ayrılan payın Türkiye’de çok düşük düzeyde kaldığı inkâr 

edilemez. 2012 yılında, Türkiye’de, GSYİH’den Ar-Ge faali-

yetlerine ayrılan pay yüzde 0,92 iken, bu oran AB’de yüzde 

2,06’dır. Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde, 2020 yılına ka-

dar AB çapında Ar-Ge için GSYİH’den ayrılan payın yüzde 3’e 

çıkarılması hedeflenirken, geçtiğimiz yıllar içinde Türkiye’de 

bu oranın yüzde 2’ye çıkarılması ve bunun yaklaşık yarısının 

özel sektör kaynaklı olması hedeflenmişti. Ancak, Türkiye’nin 

Ar-Ge harcamaları için ayırdığı bütçenin sınırlı kalması, bu 

taahhütlerin yerine getirmesini engelledi. 

AB’nin ortalamasını yakından takip eden Türkiye’deki 

KOBİ’lerin kendi içlerinde inovasyonda bulunma payları, 

“İddiasız Yenilikçiler” grubundaki diğer ülkelere göre, daha 

yüksektir. Ancak, Türkiye’de özellikle kamu ve özel sektörün 

ve şirketlerin birbirleri arasındaki işbirliğinin yeterince geliş-

mediği de dikkat çekiyor. Türkiye’nin şirketler arası; özellikle 

kamu ve özel sektör arası işbirliklerini teşvik edilmesi, ülke-

deki yenilikçilik performansının geliştirilmesi için önem teşkil 

ediyor. Bir araştırmanın farklı ortaklar tarafından yürütülme-

si, masrafların paylaşılmasını sağladığı gibi kurumların bilgi 

transferlerinden faydalanmalarına imkân yaratacaktır. Türki-

ye’de KOBİ’lerin, özellikle uluslararası alanda rekabet güçleri-

ni artırmak için, ülkede kümelenme anlayışının geliştirilmesi 

ve böylelikle şirketler arası işbirliklerinin artırılması gerek. 

Özellikle KOBİ’leri, araştırma kurumlarını ve üniversiteleri bir 

araya getirerek, uzun vadeli stratejik projelerin yürütülmesi 

bu alanda çok daha somut sonuçlar çıkartılmasına imkân 

sağlayacaktır. 

Bilgiye dayalı bir ekonominin başarısı, esasında yeni 

ve geliştirilmiş ürün, hizmet ya da üretim süreçleri ve ticari 

formlara dönüştürülebilen teknolojilerin geliştirilme kapasi-

tesine bağlıdır. Bu bağlamda, bir ülkenin teknolojik alandaki 

performansının en iyi ölçüm araçlarından birisi patentlerdir. 

Oysa Türkiye’nin teknoloji alanında kaydettiği gelişmeleri 

yeni ve geliştirilmiş ürün ya da üretim süreçleri gibi ticari 

formlara dönüştürmekte zorlandığı gözlemleniyor. Bu ne-

denle Türkiye, fikri varlıklara ilişkin tüm göstergelerde AB 

ortalamasının altında kalıyor.  Nitekim 2010 yılında örneğin, 

AB genelinde Avrupa Patent Ofisi’ne toplam patent başvuru 

sayısı 54 bin 921 iken, Türkiye’de yapılan patent başvurusu 

396 ile sınırlı kalmıştır. Türkiye’de ulusal ve uluslararası pa-

tent başvurularında sayısının arttırılması ve bu kapsamda 

özellikle şirketlerin patent başvurusunda bulunmaya teşvik 

edilmeleri şarttır. 

ÇIKTILAR
Bu grupta, firma çapında yenilikçi faaliyetlerini etkileri 

değerlendiriliyor. Bu kapsamda, “Yenilikçiler” başlığında ile 

bir üründe, üretimde veya pazarlamada inovasyonda bulu-

AB-27 AB-27 Türkiye Türkiye

Mevcut durum Artış hızı (% ) Mevcut durum Artış hızı (% )

İnsan Kaynakları

Yeni doktora mezunları (25-34 yaş ‰) 1,7 2,8 0,4 10,4

Yüksek öğrenimini tamamlayanlar (30-34 yaş %) 35,8 3,6 18,0 6,1

Orta öğretim seviyesi üstündeki gençler (20-24 yaş %) 80,2 0,5 58,3 0,0

Açık, Mükemmel ve Cazip Araştırma Sistemleri

Uluslararası bilimsel ortak yayınlar (1/1000000) 343 6,0 85 10,1

En çok atıf yapılan bilimsel yayınların ilk yüzde onunda 

yer alanlar (toplamda %)

11,0 1,4 7,0 9,0

AB-dışı doktora öğrencileri (doktora öğrencilerinde %) 24,2 6,3 3,2 1,6

Finansman ve Destek

Kamu sektörünün Ar-Ge harcamaları (GSYİH %) 0,75 1,8 0,49 3,3

Risk sermayesi (GSYİH %) 0,277 -2,8 - -

Tablo 1:
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nan şirketlerin sayısı ölçülürken, “Ekonomik Etkiler” başlı-

ğında inovasyonun istihdam, ihracat ve satışlardaki etkileri 

inceleniyor. (Tablo3)

Genel tabloya bakıldığında, Türkiye  bu alanda iyi bir 

performans sergiliyor. Her ne kadar ürün veya üretim kapsa-

mında inovasyonda bulunan şirketlerin sayısı, AB ortalaması-

nın altında kalsa da esasında Türkiye’deki şirketlerin özellikle 

pazarlama ve organizasyon süreçlerinde inovasyonda bulun-

dukları dikkat çekiyor.  

Piyasaya giren inovasyona dayalı satışa ilişkin göster-

genin dışında Türkiye’nin AB ortalamasının gerisinde kaldığı 

gözlemleniyor. Yüksek teknolojiye dayalı ihracat olgusunun 

bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerin ekonomik hayata 

aktarımı konusunda fikir verdiği göz önünde tutulursa, Tür-

kiye’nin özellikle orta ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 

alanında AB ortalaması altında kalması endişe unsuru teşkil 

ediyor. Ne yazık ki, bilgi yoğun hizmetler alanında benzer bir 

tablo ile karşılaşılıyor. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin yenilikçilik performansının genel değerlen-

dirmesi yapıldığında, yurtdışından sağlanan lisans ve patent 

gelirleri, topluluk ticari markaları, topluluk tasarımları, AB-dı-

şı doktora öğrencileri ve kamu-özel ortak yayınlar başlıklı gös-

tergelerde tatminkâr düzeyde olmadığı anlaşılıyor. Bir başka 

deyişle, Türkiye’nin en zayıf olduğu alanların başında insan 

kaynakları ve patentler geliyor. Şu anda Türkiye, sadece iki 

gösterge (piyasaya pazarlama ya da organizasyon anlamında 

yenilikçilik süren KOBİ’ler ve piyasaya giren yenilikçilik satışı) 

kapsamında AB’den daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak, 

bu iki kategori dışında genel tabloya bakıldığında, Türkiye’nin 

araştırma ve yenilikçilik sisteminde AB ortalamasına göre hala 

çok zayıf durumda kalmaya devam ettiği gözlemleniyor. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin “İddiasız Yenilikçiler” grubundan çıkıp 

yükselebilmesi için her alanda çaba göstermesi gerekiyor. 

Türkiye’nin son yıllarda ekonomik alanda gösterdiği 

performans yüksekliliği, tartışma götürmemekle beraber; 

bunun sürdürebilmesi için şirketlere yönelik daha rekabetçi 

bir ortam yaratılması şarttır. Bunun için de Türkiye’deki şir-

ketler yenilikçiliğe yönelik yatırımlarını artırarak yeni tekno-

lojileri benimsemeli; yeni ürün, hizmet, üretim yöntemleri 

bularak, pazarlama ve organizasyon süreçlerini geliştirmeli 

ve de  inovasyon temeline dayalı  büyüme stratejilerini des-

tekleyici olmalıdır. 

AB-27 AB-27 Türkiye Türkiye

Mevcut durum Artış hızı (% ) Mevcut durum Artış hızı (% )

Firma Yatırımları

Özel sektörün Ar-Ge harcamaları (GSYİH %) 1,31 2,0 0,37 9,2

Ar-Ge içermeyen yenilikçiliğe yönelik harcamalar 

(ciroda %)

0,56 -4,7 0,16 0,0

Bağlantılar ve Girişimcilik

Kendi içlerinde inovasyonda bulunan KOBİ'ler (%) 31,8 -0,1 28,2 0,0

Diğerleriyle işbirliği yapan yenilikçi KOBİ'ler (%) 11, 7 3,8 5,3 0,0

Kamu-özel ortak yayınlar (1/1000000) 7,3 1,2 1,3 -0,2

Fikri Varlıklar

Patent başvuruları (GSYİH/milyar) 1,98 0,0 0,76 6,4

Toplumsal amaçlı patent başvuruları (GSYİH/milyar) 0,92 -0,1 0,44 11,6

Topluluk ticari markaları (GSYİH/milyar) 5,91 6,9 0,38 17,8

Topluluk tasarımları (GSYİH/milyar) 4,75 1,6 0,23 -3,6

AB-27 AB-27 Türkiye Türkiye

Mevcut durum Artış hızı (% ) Mevcut durum Artış hızı (% )

Yenilikçiler

Piyasaya yeni bir ürün ya da yenilikçi bir süreç sunan KOBİ'ler (%) 38,4 1,3 29,5 0

Piyasaya yeni pazarlama ya da organizasyonel inovasyon süren 

KOBİ'ler (%)

40,3 0,8 50,3 0

Hızla büyüyen yenilikçi şirketlerde istihdam (toplam istihdamda %) 16,2 0 13,3 -0,2

Ekonomik Etkiler

Bilgi yoğun hizmetlerde istihdam (toplam istihdamda %) 13,9 0,7 5,0 0,6

Orta ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatın ticaret dengesine katkısı 1,27 0,2 -3,13 0,2

Bilgi yoğun hizmetlerin ihracatı (toplam ihracatta %) 45,3 1,0 21,9 4,0

Piyasaya yeni giren inovasyon satışı (ciroda %) 14,4 0,5 15,8 0,0

Yurtdışında sağlanan lisans ve patent gelirleri (GSYİH %) 0,77 3,7 0 0,0

Tablo 2:

Tablo 3:
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BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ 
RAPORU: BİLİNMESİ GEREKENLER

Yeliz Şahin, İKV Uzmanı

2004 yılından bu yana faaliyette olan ve önde gelen birçok eski Devlet ve Hükümet Başkanını, 

eski Dışişleri Bakanını ve AB kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş bürokratı bünyesinde 

barındıran Bağımsız Türkiye Komisyonu, 7 Nisan 2014 tarihinde “Avrupa’da Türkiye: Değişimin 

Kaçınılmazlığı”  başlıklı raporunu İstanbul’da kamuoyuna açıkladı. Komisyon tarafından 

hazırlanan üçüncü rapor olma özelliğine sahip bu raporda, Komisyon’un ikinci raporunun 

yayımlandığı 2009 yılından bu yana AB’de ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler analiz ediliyor. 

İlk iki raporunu Brüksel’de açıklayan Komisyon, üçüncü raporunu İstanbul’da açıklayarak son 

gelişmelere ilişkin değerlendirme ve görüşlerini ilk olarak Türk yetkililer ve düşünce liderleriyle 

paylaşmayı amaçlamış. Katılım müzakerelerinde son dönemde yaşanan tıkanıklığın yalnızca 

Türkiye’den kaynaklanmadığı ifade edilen raporda, inandırıcı bir katılım sürecini yeniden 

başlatmanın önemine dikkat çekilerek, “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, 

“Enerji” ve “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” fasıllarının açılmasının önemi vurgulanıyor. 

Yazımızda, raporda değinilen önemli hususları ve tespitleri değerlendireceğiz.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU’NUN 
GÖZÜNDEN TÜRKİYE-AB İLİ KİLERİNİN 
SON 5 YILI

Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun 64 sayfalık Üçüncü Ra-

poru , “Siyasi Reformlar”, “Ekonomi”, “Enerji” ve “Dış Politika” 

olmak üzere, 4 ana bölümden oluşuyor. Belirtilen bölümler-

deki gelişmelere geçmeden önce raporu dengeli bir şekilde 

okuyabilmek için raporun hazırlandığı dönemin iyi tahlil 

edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, raporun girişinde yer alan, 

ikinci rapordan bu yana geçen süre içerisinde yeni raporun 

daha erken bir tarihte hazırlanması fikri üzerine durulduğu; 

ancak yaşanan birtakım gelişmelerin raporun ertelenmesine 

yol açtığı ifadeleri oldukça çarpıcı. Haziran 2010-Ekim 2013 

tarihleri arasında katılım müzakerelerinde yaşanan durağan-

lık ve geriye kalan çoğu faslın bazı üye devletlerin ve AB Kon-

seyi’nin blokajı altında olması, Avro Alanı’ndaki borç krizinin 

Türkiye ve AB arasındaki uçurumu derinleştirmesi, genişleme 

politikasının ve Türkiye’nin üyeliğinin, varoluşsal bir krize 

sürüklenen AB’nin gündeminde alt sıralara gerilemesi ve 

Türkiye’nin katılım sürecinin yavaşlaması gibi gelişmeler bu 

durağanlığın sebebi olarak gösteriliyor.

AB’den kaynaklanan bu aksaklıkların yanında, Türki-

ye’nin Katma Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerine 

dikkat çekiliyor; ve 2007 yılı itibarıyla hükümetin prensipte 

bağlı kaldığı AB sürecine, pratikte daha az önem vermeye 

başladığı ifadesi yer alıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik 

konusunda 2012 yılında gündemi meşgul eden tartışmalar, 

hükümetin ve muhalefetin de AB’ye gönderme yapmaması 

not edilerek, bunun temelinde halkın AB’ye olan desteği-

nin ciddi şekilde düşerek 2004 yılında yüzde 73 oranından 

2007’den itibaren yüzde 34 ila yüzde 48 arasında seyretmesi-

nin olduğu belirtiliyor.

2013 yılı ortasından itibaren Türkiye-AB ilişkilerinde yeni 

bir başlangıca yönelik bir değişimin yaşanması, raporun ha-
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zırlanmasında etkili olmuş. Bu bağlamda, raporda, 2013 yılının 

ikinci yarısında Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir değişimin 

yaşandığına dikkat çekiliyor. Fransa’da François Hollande’ın 

Cumhurbaşkanı olmasının ardından, Nicolas Sarkozy dönemin-

de veto edilen beş fasıldan biri olan “Bölgesel Politika ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu” faslındaki vetonun kaldırılmasıyla, bu 

faslın müzakereye açılması ve bunu takiben Hollande’ın Ocak 

2014’te Türkiye’yi ziyaret etmesi, Almanya’da yeni hükümetin 

Türkiye’nin üyeliğine ilişkin daha temkinli bir söylem benim-

semesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın beş yıllık bir aranın 

ardından Ocak 2014’te Brüksel’i ziyaret etmesi ve Türkiye’nin AB 

üyeliğini destekleyen ülkelerden Yunanistan ve İtalya’nın 2014 

yılında AB Dönem Başkanlığı’nı üstelenmesinin yeni fasılların 

müzakereye açılabileceği yönünde verdiği sinyaller, AB’de krizin 

en kötü safhasının geride bırakıldığına dair alınan sinyallerle 

birlikte ekonomik toparlanmanın yavaş da olsa başlaması ve 

genişlemenin yeniden gündemde üst sıralara alınmasının söz 

konusu olması yaşanan olumlu gelişmeler olarak sıralanıyor. 

Bunun yanında, Aralık 2013’te Türkiye ile AB arasında Geri 

Kabul Anlaşması’nın imzalanması ve vize serbestliğine yönelik 

diyaloğun başlatılması da önemli bir gelişme olarak not edi-

lerek giriş kısmındaki yerini buluyor. Vize muafiyetine giden 

süreçte vize serbestisi yol haritasının devreye girmesinin gerek 

Gümrük Birliği’nin düzgün bir şekilde işlemesine gerekse Türk 

vatandaşlarının AB’ye karşı olumsuz duygular beslemesinin 

temel nedenleri arasında bulunan bu vize engelinin kaldırılma-

sına imkan sağlayacağı ifade ediliyor. 

Raporda, bu olumlu değişime karşın Türkiye’de yaşanan 

gelişmelerden kaygı duyulduğu ifade edilirken, Türkiye’nin 

komşu olduğu bölgenin geçmekte olduğu sancılı süreçten ve 

AB’deki toparlanmanın yavaşlığından da söz ediliyor. Tüm bu 

gelişmeler ışığında, Türkiye ve AB’ye katılım sürecini tekrar ha-

rekete geçirmeleri çağrısında bulunuluyor.

SİYASİ REFORMLAR: 
ÖNEMLİ ADIMLAR VE EKSİKLİKLER İÇ İÇE

“Siyasi Reformlar” başlıklı bölüm, 64 sayfalık raporda en 

fazla yer ayrılan kısım olmasının yanı sıra, olumlu ve olumsuz 

tespitleri bir arada bulundurması bakımından önem taşıyor. 

Bu bölümde, sivil-asker ilişkileri, insan hakları ve temel öz-

gürlükler, yargı, Kürt meselesi ve iç kutuplaşma alt başlıkları 

bulunuyor. 

İkinci raporun hazırlandığı dönemden bu yana AB çıpa-

sındaki zayıflamaya karşın, reformların devam ettiği tespiti 

yapılan bu alanda, Türkiye’nin sivil-asker ilişkilerinin denge-

lenmesi konusunda ilerleme kaydettiği, buna karşılık ifade öz-

gürlüğü ve yargı reformu konularında gerilemelerin yaşandığı 

ve çözüm sürecine ilişkin bazı engellerin bulunduğu belirtili-

yor. Ülkede önemli aktörler arasındaki ayrılıklar ve güvensizlik 

Türkiye’nin siyasi dönüşümünde sorunlar yaşanmasının temel 

nedeni olarak gösterilirken, kutuplaşmanın uzlaşmazlıkları 

beraberinde getirdiğine; bunun da Türkiye’nin olgun bir de-

mokrasi olması yolunda engel teşkil ettiğine yer veriliyor. Bu 

bölümde temel olarak farklı siyasi ve toplumsal grupları altın-

da toplayabilecek bir AB şemsiyesinin eksikliğinin, Türkiye’nin 

son yıllarda yaşadığı sancılı siyasi dönüşümde kendisini hisset-

tirdiği vurgulanıyor. 

Sivil-asker ilişkileri kapsamında; özellikle 2007 yılında 

e-muhtıradan sonra askerin siyasete müdahalesinin azaltılma-

sına yönelik çabaların hız kazandığı ifade ediliyor. Ergenekon 

ve Balyoz davalarının yürütülüş biçimi konusunda, hükümetin 

de katıldığı derin bir itiraz sürecinin var olduğu ifade ediliyor. 

2009 yılı itibarıyla ordunun sivil denetiminin güçlendirilmesi 

yolunda, bir dizi hukuki ve anayasal değişikliğe gidildiği belir-

tiliyor. Bunlara ek olarak, Aralık 2010 tarihli Sayıştay Yasası’nın 

askeri bütçenin sivil denetimini artırdığına ve Silahlı Kuvvetler 

İç Hizmet Kanunu’nda yapılan değişiklikle askeri personelin 

siyasi faaliyetler yürütmesinin açık bir şekilde yasaklandığına 

yer veriliyor. Raporda, TBMM’nin askeri harcamalar üzerindeki 

gözetiminin sınırlı olması ve Milli Güvenlik Yasası’nda güvenlik 

kavramının geniş bir şekilde tanımlanması gibi eksikliklere ve 

jandarmanın sivil denetiminin güçlendirilmesi ve askeri yargı 

alanında yapılması gerekenler bulunmasına rağmen, 2014 

Türkiye’sinin sivil-asker ilişkilerinin geçmişe oranla çok daha 

farklı bir yerde durduğu ve bu alanda Batılı standartlara yak-

laşıldığı vurgulanıyor. 
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Raporda, insan hakları ve temel özgürlükler alanında; 

Türkiye’nin reform performansının düzensiz bir tablo sergi-

lediği ifade ediliyor. İşkenceyle mücedele konusunda önemli 

adımlar atılırken, Gayrimüslim azınlıkların hakları konusun-

da kademeli olarak bazı adımlar atıldığı, buna karşılık ifade 

özgürlüğü, yargı reformu ve Alevi cemaatinin hakları konu-

sunda kat edilen birtakım ilerlemelere, bazı gerilemelerin de 

eşlik ettiği tespitinde bulunuluyor. 

Bu kısımda vurgunun özellikle ifade özgürlüğü alanına 

yapılması dikkat çekiyor. 2013 yılı sonunda fikirlerini şiddet 

içermeyen yollardan ifade etmek suçundan 40 gazetecinin 

tutuklu bulunduğuna dikkat çekiliyor. Basın özgürlüğü ve 

internete erişim konusunda Bilgi İletişim Teknolojileri Teleko-

münikasyon Dairesi’ne (TİB) verilen yetkiler, üzerinde önemle 

durulan hususların başında yer alıyor. Basında otosansürün 

artması ve ifade özgürlüğü konusunda Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne yapılan başvurularda 2013 yılında artış yaşan-

ması bu alanda yaşanan aksaklıklara örnek olarak gösteriliyor. 

Raporda, ifade özgürlüğü alanındaki sorunların kaynağını Ana-

yasa’daki ve Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’n-

daki birtakım eksikliklerin oluşturduğu tespitine yer veriliyor.

Yargı alanında; özellikle yargının bağımsızlığı konusun-

da ciddi eleştirilerin yer aldığı raporda, bu durumun önceden 

beri var olduğuna ve yargıdaki eksiklikleri düzeltmek için 

2011 yılından bu yana,  yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve 

etkinliğini artırmayı amaçlayan dört yargı reform paketinin 

kabul edildiğine dikkat çekiliyor. Buna karşılık atılan adımla-

rın, ifade özgürlüğünün uygulanması, keyfi gözaltıların önüne 

geçilmesi, etkin savunma ve terörizm suçlarının kapsamının 

daraltılması için yeterli olmadığı belirtilen raporda, mahkeme-

lerdeki aşırı dava yükü bunun temelinde yatan nedenlerden 

biri olarak gösteriliyor. Adalet Bakanlığı’nın, Hâkim ve Savcılar 

Yüksek Kurulu (HSYK) üzerindeki yetkilerini artıran yasa ta-

sarısı da raporda eleştirilen hususlar arasında yer alıyor. Yargı 
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reform paketlerinin iyi niyet taşıdığı, buna karşılık kapsamlı 

bir yargı reformundan bekleneni karşılayamadığı kaydedili-

yor. Siyasi dinamiklerin, yargıda bağımsızlığı ve tarafsızlığı 

ciddi biçimde zayıflattığına dair kaygı verici sinyaller alındığı 

kaydediliyor.

Kürt meselesi bağlamında, son dönemde atılan adımla-

rın geniş yer bulduğu raporda, çözüm sürecine yer veriliyor. 

Bunun yanında, Demokratikleşme Paketi doğru yönde atıl-

mış bir adım olarak nitelendirilerek, memnuniyetle karşıla-

nıyor. Buna karşılık, Kürt vatandaşlar ile uzlaşının sağlanması 

için aşılması gereken yolun uzun ve engellerle dolu olduğu 

ifade edilerek, Türkiye’nin bütün yurttaşlarıyla barışık, olgun 

bir demokrasi haline gelebilmesi için sivil bir anayasanın şart 

olduğu önemle vurgulanıyor. 

İç kutuplaşma alt başlığı altında ele alınan bölümde, son 

dönemde Türkiye’de farklı siyasi ve toplumsal aktörler arasın-

daki kutuplaşmanın demokratikleşmenin önünde engeller 

oluşturduğu belirtilerek, inandırıcı bir AB üyelik sürecinin 

olmamasının da bu durumu kötü yönde etkilediği tespiti yer 

alıyor. AB’nin farklı siyasi ve toplumsal görüşleri altında top-

layan bir şemsiye olmaktan çıktığı vurgulanarak, Türkiye’nin 

hâlihazırda bir yanda farklı siyasi güçler diğer yanda ise hü-

kümet ile sivil toplum arasında şiddetli bir kutuplaşmanın 

yaşandığı bir dönemden geçmekte olduğu ifade ediliyor. Ra-

pora göre, yeni sivil bir anayasa taslağı üzerinde anlaşmaya 

varılamaması, Gezi Parkı olayları ve 2013 yılı sonunda ortaya 

atılan yolsuzluk iddiaları bu kutuplaşmanın en belirgin işa-

retleri olarak karşımıza çıkıyor. 

Siyasi kutuplaşmanın “ilk kurbanı” olarak nitelendirilen 

yeni anayasanın, siyasi aktörler arasındaki ayrılıkların bir 

göstergesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Buna ek olarak, 

anayasa sürecinin çıkmaza girmesi ile son yıllarda yaşanan 

toplumsal olayların artmasında doğrudan bir bağlantının 

bulunduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. 

Gezi Parkı olaylarının ise hükümet ile sivil toplum arasın-

daki ayrımı gözler önüne serdiği ifade edilerek, Gezi olaylarının 

Türk demokrasisinin iki boyutunu ortaya çıkardığı; bir yandan 

Türkiye’deki sivil toplumun dinamizmine işaret edilerek, diğer 

yandan da aşırı güç kullanımının Türkiye’nin olgun bir liberal 

demokrasi olması yolunda atması gereken çok adım olduğunu 

gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bağımsız Türkiye Komisyonu’na 

göre Gezi Parkı olayları, Türkiye’de müzakere, açıklık ve hoşgö-

rüye dayalı bir siyasi kültürün yerleşmesini sağlayacak yeni bir 

sosyal sözleşmeye duyulan ihtiyacı ortaya koydu.

Bu tespitler ışığında, Türkiye’de reform sürecinin tamam-

lanmadığı mevcut konjonktürde, güçlü bir AB çıpasının bulun-

madığı bir ortamda hüküm süren kutuplaşmanın demokra-

tikleşme sürecini tehlikeye attığı vurgulanıyor. Bu bağlamda, 

yargının bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve 

ifade özgürlüğünün önemine bir kez daha dikkat çekiliyor.

EKONOMİ: TÜRKİYE VE AB EKONOMİLERİ 
BİRBİRİNE BAĞIMLI

Hiç şüphesiz raporun “Ekonomi” bölümü, bir önceki bölüm 

olan Siyasi Reformlar bölümü ile karşılaştırıldığında çok daha 

olumlu tespitler içeriyor. Raporda, Türkiye’nin 2008 yılında dün-

yayı etkisi altına alan küresel mali ve ekonomik krize karşı gös-

terdiği performanstan övgüyle söz ediliyor. 2009 yılında yüzde 

4,8 oranında daralan ekonominin, hızla toparlanarak 2010’da 

yüzde 9,2, 2011’de ise yüzde 9 oranında büyüme kaydettiği ve 

bu yüksek büyüme oranlarının ülke GSYİH’nin AB ortalamasının 

üzerinde bir büyüme yakalamasını sağladığı ifade ediliyor. Ba-

ğımsız Türkiye Komisyonu’na göre, Türkiye’nin krizle başarılı bir 

şekilde başa çıkmasının arka planında ise 2001 yılı bankacılık 

krizini takiben gerçekleştirilen reformlar ve bu reformların hü-

kümet tarafından takip edilmesi vardı.

2010’da Avro Alanı’nı etkisi altına alan krizin ve Türkiye’nin 

komşuları ve diğer küresel aktörlerle olan ihracatındaki artışın 

Türkiye’nin insan 

hakları ve temel 

özgürlükler 

alanında 

düzensiz bir tablo 

sergilediğine 

değinilen 

raporda, işkence 

ile mücadele 

konusunda önemli 

adımlar attığı 

vurgulanıyor.
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etkisiyle AB’nin Türkiye’nin ihracatı içerisinde azalan payının; 

Türkiye ekonomisinin AB ekonomisinden daha bağımsız hale 

gelmesi, Türkiye’nin modernleşme ve kalkınma hedefine 

doğru kendi yolunu bulacağı ve AB’ye ihtiyacı kalmadığı şek-

lindeki söylemleri desteklediği belirtiliyor. Bu açıklamaların 

aldatıcı olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye ekonomi-

sinin birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. 

Büyümeyi tetikleyen tüketici kredilerindeki artışın tüketimi 

artırdığı, ihracattaki artışın ithalatın gerisine kalmasıyla 

cari açığın arttığı, düşük tasarruf oranları nedeniyle ise, 

cari açığın kapatılması için sermayeye ihtiyaç duyulduğu ve 

bu kapsamda dışarıdan sıcak para akışına aşırı bağımlılığın 

ekonomiyi dış şoklara karşı daha açık hale getirdiği belirti-

liyor. Buradan hareketle, raporda, yabancı sermaye akışında 

dış şoklardan kaynaklı ani bir durma olmasının Türkiye’de bir 

krizi tetikleyebileceğine karşı uyarıda bulunuluyor.

2011 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin hassasiye-

tinin arttığı belirtilerek, enerji ve telekomünikasyon alanla-

rındaki bağımsız düzenleyici kurumların ilgili bakanlıklara 

bağlanması, hükümetin piyasalara günlük bazdaki müdaha-

lelerindeki artış ve Kamu İhaleleri Yasası’ndaki değişiklikler 

eleştiriliyor.

Türkiye ekonomisinin kısa vadede bir ekonomik krizden 

ziyade, uzun vadede düşük büyüme oranlarının yaşanacağı 

“orta gelir tuzağı” (middle income trap) olarak tabir edilen 

bir büyüme ortamı ile karşı karşıya olabileceği ifade edilen 

raporda, düşük tasarruf oranları ve ileri teknoloji üretiminin 

düşük olması bu durumun temel kaynağı olarak gösteriliyor. 

Türkiye ekonomisinin son on yılda gösterdiği performan-

sın, Türkiye’nin küresel ekonomi ile bütünleşme hedefinin bir 

sonucu olduğu ve Gümrük Birliği ile AB üyeliği hedefinin bu 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU NEDİR? 
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde yapılan tartışmaların ve değerlendirmelerin 

rasyonel bir zemine oturtulması amacını taşıyan bir fikir geliştirme grubu olan ve 

Türk kamuoyunda “Akil Adamlar” olarak da bilinen Bağımsız Türkiye Komisyonu (In-

dependent Commission on Turkey), Mart 2004’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Açık 

Toplum Vakfı Türkiye (Open Society Foundation Turkey) ve British Council tarafından 

desteklenen Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun başkanlığını 2008 yılında Nobel Barış 

Ödülü’nün sahibi olan Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari üstleniyor. 

İtalya Dışişleri eski Bakanı ve Avrupa Komisyonu eski Üyesi Emma Bonino, Hollan-

da Dışişleri eski Bakanı ve Avrupa Komisyonu eski Üyesi Hans van den Broek, Münih 

Güvenlik Konferansı Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı eski Yardımcısı Wolfgang 

Ischinger, İngiltere Dışişleri eski Bakanı David Miliband,  İspanya Dışişleri Eski Bakanı, 

Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Eski Üyesi Marcelino Oreja 

Aguirre, Fransa eski Başbakanı Michel Rocard, Avusturya Dışişleri eski Genel Sekreteri 

Albert Rohan Bağımsız Türkiye Komisyonu’nda yer alan isimler. Roma Uluslararası 

İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali -IAI) Başkan Yardımcısı Nathalie Tocci 

ise Bağımsız Türkiye Komisyonu’nda raportörlük görevini yürütüyor.

Komisyon’un eski üyeleri arasında 2008 yılında yaşamını yitiren Polonya Dışiş-

leri eski Bakanı Bronisław Geremek’in yanı sıra, 2011 yılına kadar Komisyon’un çalış-

malarına destek veren London School of Economics Eski Direktörü Anthony Giddens, 

Almanya’nın Saksonya Eyaleti Eski Başbakanı Kurt Biedenkopf da bulunuyor.

Türkiye’nin AB için yalnızca bir transit ülkesi olmakla kalmayıp, güvenilir bir enerji merkezi olma  

yolunda ilerlediğinin belirtildiği raporda; enerji tedarikçilerini çeşitlendirmenin, ulusal enerji 

düzenleme çerçevesini daha şeffaf; enerji piyasasını ise daha açık hale getirmenin önemine  değiniliyor.
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yönelimin arkasındaki itici güç olduğu vurgulanıyor. Gümrük 

Birliği ve AB üyelik sürecinin, AB ile ticareti derinleştirmekle 

kalmayıp Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırdığına 

ve Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımlar için önemli bir ad-

res haline getirdiğine dikkat çekiliyor. Özellikle son dönemde 

yararları sorgulanmaya başlayan Gümrük Birliği’nin tüm sek-

törlere genişletilmesi halinde, hizmet, kamu alımları ve tarım 

ürünleri gibi alanlarda önemli kazanımlar elde edilebileceği-

ne işaret ediliyor.

Bağımsız Türkiye Komisyonu’na göre, Türkiye’nin yapısal 

sorunları, bunların üstesinden gelinmesi ihtimali ve Türkiye 

ile AB ekonomileri arasındaki karşılıklı bağımlılık iç içe geç-

miş olgular. Bu bağlamda, raporda, Türkiye’nin AB ekonomi-

sinin dinamosu olması için kısa vadeli krizler veya uzun vadeli 

orta gelir tuzağı gibi olgulardan korunması için AB çıpasının 

varlığının önemine dikkat çekiliyor. 

ENERJİ: ENERJİ FASLININ AÇILMASI 
AB’NİN YARARINA

Raporun bu bölümünde, Türkiye’nin AB için yalnızca 

bir enerji transit ülkesi olmakla kalmayıp, bir enerji merkezi 

olma isteğini ortaya koyduğu ve bu yolda ilerlediği kayde-

diliyor. Türkiye’nin enerji merkezi olmasının Avrupa için Tür-

kiye’nin değerini ciddi olarak artıracak bir potansiyele sahip 

olduğu vurgulanırken, Türkiye’nin bu doğrultuda yapması 

gerekenler ve muhtemel senaryolar değerlendiriliyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasaları arasında yer 

alan Türkiye’nin, enerji talebinin yüzde 75’ini dış kaynaklar-

dan karşıladığı ifade edilen raporda, Rusya ve İran’ın Türki-

ye’nin en önemli doğalgaz tedarikçileri arasında bulunduğu 

kaydediliyor. Türkiye’nin Rusya ve İran ile zaman zaman bazı 

konularda ayrı düştüğü ve bunun son örneğinin Suriye konu-

sunda yaşandığı belirtilerek, Türkiye’nin ithalatını çeşitlendi-

rerek bu iki ülkeye bağımlılığını azaltmasının önemine dikkat 

çekiliyor.

Türkiye’nin enerji çeşitlendirme stratejisinin AB’nin Gü-

ney Enerji Koridoru inşa etme stratejisi ile örtüştüğüne dikkat 

çekilen raporda, Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmalarda 

Azerbaycan, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz kapsamındaki pro-

jelerinin ön plana çıktığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, özel-

likle Doğu Akdeniz’de Levant Havzası’nda bulunan doğalgaz 

kaynağının, Türkiye ve AB’nin enerji çeşitlendirilmesi strate-

jisinde daha önemli hale gelebileceği belirtiliyor. Ancak, Ba-

ğımsız Türkiye Komisyonu, Türkiye ve İsrail arasındaki inişli çı-

kışlı ilişkileri ve Kıbrıs sorununu, bu kaynağın kullanılmasına 

yönelik iki önemli siyasi sorun olarak gördüklerini ifade edi-

yor. Bu noktada Bağımsız Türkiye Komisyonu, olası bir çözüm 

olarak Kıbrıs’ta bir Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tesisinin 

kurulmasını ve İsrail-Türkiye boru hattının inşasını öneriyor. 

Raporda, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynağının Kıbrıs 

meselesinin çözümü konusunda nasıl bir rol oynayabileceği 

ve muhtemel çözüm senaryosu değerlendiriliyor. Bağımsız 

Türkiye Komisyonu’na göre, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz 

kaynağı Kıbrıs meselesinin, “ideal” bir çözüm olarak tanım-

ladıkları; iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelin-

de çözümlenmesi yolunda bir katalizör görevi görebilir. Bu 

senaryonun değerlendirildiği raporda, doğal kaynakların 

paylaşılması konusunda sağlanacak anlaşmanın ardından 

BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU’NUN ÖNCEKİ RAPORLARI
7 Nisan tarihinde açıklanan “Avrupa’da Türkiye: Değişimin Kaçınılmazlığı”  

başlıklı rapor, Bağımsız Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan üçüncü rapor 

olma özelliğine sahip. Raporlarını beş yıllık aralarla açıklayan Komisyon, ilk raporu-

nu faaliyete geçtiği 2004 yılında, ikinci raporunu ise 2009 yılında açıklamıştı. 

Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun 6 Eylül 2004 tarihinde Brüksel’de kamuo-

yuyla paylaştığı “Avrupa’da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?” başlıklı ilk raporunda 

Türkiye’nin Avrupa’ya uyumu ve Türkiye’nin AB’ye muhtemel üyeliğinin sunduğu 

fırsatların yanı sıra üyelikle ilişkilendirilen zorluklar değerlendirilmekteydi. Rapor, 

katılım müzakerelerinin, Türkiye, Kopenhag Kriterlerini eksiksiz karşılar karşılamaz 

başlatılması gerektiği mesajını taşıması bakımından önem taşımaktaydı. Berlin, 

Lahey, Londra, Barselona, Viyana, Paris ve Roma başta olmak üzere birçok AB baş-

kentindeki politikacılara Bağımsız Türkiye Komisyonu üyeleri tarafından bizzat su-

nulan rapor, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Türkçe dillerinde 

yayımlanarak, AB üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, ulusal Parlamento 

Başkanları ve Avrupa Parlamentosu Üyelerine iletilmişti.

Beş yıllık bir aradan sonra 7 Eylül 2009 tarihinde “Avrupa’da Türkiye: Kısır 

Döngüyü Kırmak” başlıklı ikinci raporunu yayımlayan Bağımsız Türkiye Komisyonu, 

bu raporda AB üyesi devletlere Türkiye’ye yönelik taahhütlerine saygı göstererek, 

yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekmiş ve Türkiye’ye adil bir şekilde muamele 

etmeye davet etmiş ve bir dizi somut öneride bulunmuştu. Diğer yandan, Avrupa’da 

Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen kesimleri teşvik etmek üzere, Türkiye de dina-

mik ve geniş tabanlı bir reform sürecini hayata geçirmeye davet edilmişti.
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limanlar meselesinin çözümlenebileceği ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin (KKTC) AB ile doğrudan ticaret yapmasının 

mümkün olacağı kaydediliyor. Bunun yanında, Türkiye’nin 

AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi (GKRY) ve AB Konseyi’nin blokajı altındaki 13 fas-

lın serbest kalacağı ve Türkiye’nin üyelik sürecinin ivme ka-

zanacağı ifade ediliyor. Diğer bir deyişle; Bağımsız Türkiye 

Komisyonu’na göre, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, 

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz, Doğu Akdeniz’de barışın sağ-

lanmasına, AB’nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve 

Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkıda bulunacak. 

Bağımsız Türkiye Komisyonu’na göre, Türkiye’nin güve-

nilir bir enerji merkezi haline gelme hedefi doğrultusunda 

enerji tedarikçilerini çeşitlendirmenin yanında, ulusal enerji 

düzenleme çerçevesini daha şeffaf; enerji piyasasını ise daha 

açık hale getirmesi gerekiyor. Bu çerçevede raporda, Türki-

ye’nin yasalarını AB’nin enerji müktesebatı ile uyumlaştırma-

sının önemine dikkat çekilerek, bunun ancak gerçekçi bir ka-

tılım süreci çerçevesinde mümkün olabileceği vurgulanıyor. 

Bağımsız Türkiye Komisyonu’na göre, AB’nin yararına olduğu 

aşikâr olmasına karşın, “Enerji” faslının halen müzakerelere 

açılmaması AB çıkarlarına ters düşüyor. Enerji faslını tek yanlı 

olarak veto eden tarafın GKRY olması da eleştirilerek, Türki-

ye’nin güvenilir bir enerji merkezi haline gelmesinin GKRY’nin 

yararına olacağı vurgulanıyor. 

DI  POLİTİKA: TÜRKİYE-AB İ BİRLİĞİ ANCAK 
KATILIM SÜRECİ KAPSAMINDA İLERLETİLEBİLİR

Raporun “Dış Politika” bölümünde, öncelikle, ikinci ra-

pordan bu yana geçen beş yıllık dönemde Türkiye’ye komşu 

coğrafyada yaşanan dış gelişmelere yer veriliyor. Bu kapsam-

da, “Arap Baharı” olarak adlandırılan geniş çaplı halk hare-

ketleri çerçevesinde yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin Kuzey 

Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkileri, Suriye krizine yönelik 

politikası, Irak, Filistin ve İsrail ile ilişkileri geniş yer buluyor.

Bağımsız Türkiye Komisyonu’na göre, Türk Dış Politika-
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sı’nın son yirmi yıllık süreçte geçirdiği dönüşümü karakterize 

eden en önemli iki özellik; Türk Dış Politikası’nın kapsamının 

büyük ölçüde genişlemesi ve Dış Politika’da Batı’nın referans 

noktası alındığı Soğuk Savaş dönemine ve bunu takip eden 

ilk yıllara oranla daha özerk hale gelmesi olarak tanımlanı-

yor. Bunun, Türkiye’nin Batı’yla anlaşmazlığa düştüğü şek-

linde yorumlanmaması gerektiğine dikkat çekilen raporda, 

Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik Annan Planı 

referandumunu desteklemesi, Güney Enerji Koridoru’nda AB 

ve ABD ile işbirliği yapması, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 

ile ilişkilerini iyileştirmesi gibi girişimler örnek gösterilerek 

Türkiye’nin bu konularda AB ve ABD ile aynı yaklaşımı benim-

sediği ifade ediliyor.

Bu değerlendirmeler ışığında, raporda, Türkiye’nin stra-

tejik öneminin AB tarafından giderek daha fazla anlaşılmaya 

başladığına ve AB’de dış politika alanında Türkiye ile daha 

güçlü işbirliği yapılmasına yönelik bir fikir birliği oluştuğuna 

dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, özellikle Balkanlar, Orta Doğu 

ve Kafkasya coğrafyası bağlamında, Türkiye’nin AB üyeliğine 

sıcak bakmayan bazı ülkelerin dahi Türkiye’nin stratejik bir 

ortak olarak önemini kabul ettiği vurgulanıyor. Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika’daki geniş çaplı halk hareketleri karşısında, Tür-

kiye’nin bir yandan dış politikada özerkliğini korumaya çalış-

tığı, diğer yandan ise çok taraflı girişimleri destekleyerek, AB 

ve ABD ile işbirliği arayışlarına girdiği kaydediliyor. 

AB’deki bazı kesimlerin desteklediği Türkiye ile dış politi-

ka alanındaki işbirliğini katılım süreciden bağımsız koordine 

etme görüşünü değerlendiren Bağımsız Türkiye Komisyonu, 

bunun sınırlı ölçüde mümkün olduğunu kaydediyor. Ko-

misyon’a göre, dış politika alanında AB ile Türkiye arasında 

son dönemde yoğunlaşan düzenli bir siyasi diyaloğun var 

olmasına ve Batı Balkanlar’dan Afganistan/Pakistan’a, terö-

rizmle mücadeleden nükleer silahsızlanmaya kadar geniş bir 

yelpazede düzenli istişareler gerçekleştirilmesine karşın, bu 

işbirliğinin üyelik süreci dışında gelişeceğine inanmak büyük 

bir hata olur. 

Raporda, Türkiye’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politi-

kası bildirileriyle uyum düzeyinde katılım müzakerelerinin 

tıkanıklığa girmesine paralel olarak ciddi bir düşüş yaşan-

masının bir tesadüf olarak değerlendirmediği kaydedilerek, 

katılım süreci olmadığı takdirde; Türkiye’nin kendini AB ile 

uyumlu bir şekilde hareket etmek ve AB ile işbirliği yapmak 

zorunda hissetmeyeceğine karşı uyarıda bulunuluyor. Ba-

ğımsız Türkiye Komisyonu’na göre, Türkiye ile AB arasında dış 

politika alanındaki işbirliğinin azami düzeye çıkarılması ise 

katılım sürecine hız kazandırılması ve bunun ötesinde konu-

ya ilişkin Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası başlıklı 31’inci 

faslın müzakereye açılmasıyla mümkün olacak.

SONUÇLAR: 15, 23, 24 VE 31’İNCİ 
FASILLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ

Raporun son bölümü olan “Sonuçlar” bölümünde, Ba-

ğımsız Türkiye Komisyonu tarafından önceki bölümlerde 

yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin altı hususa dikkat 

çekilerek bazı öneriler getiriliyor. 

İlk olarak Türkiye’nin katılım müzakerelerinin son 

beş yılına ilişkin bir durum tespiti yapılarak, Türkiye’de ve 

komşu olduğu bölgelerdeki gelişmeler ışığında AB çıpasına 

duyulan ihtiyacın her zamankinden fazla önem kazandığı 

kaydediliyor.

Siyasi reformlar bölümünde yer alan tespitler ışığında, 

dikkat çekilen ikinci husus Türkiye’nin demokratik reformla-

ra ağırlık vermesi gerektiği oluyor. Bu çerçevede, ilişkilerin 

yeni bir ivme ile ilerleyebilmesi için “Yargı ve Temel Hak-

lar ile Adalet”, “Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı 23’üncü ve 

24’üncü fasılların müzakereye açılmasının iyi bir başlangıç 

noktası olacağı görüşü ifade ediliyor.

Ekonomi bölümündeki değerlendirmeler ışığında, 

Türkiye’nin kısa vadeli krizlere karşı korunması ve Türkiye 

ekonomisinin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi 

yolunda gereken ivmeyi yakalaması için güvenilir bir AB üye-

lik sürecinin varlığının şart olduğu ifade ediliyor.

Enerji bölümünde de belirtildiği gibi, katılım sürecinde-

ki durağanlığa rağmen AB ile Türkiye arasında enerji konu-

sundaki karşılıklı bağımlılığın arttığı gerçeğinden hareketle, 

Türkiye ile AB arasında enerji alanındaki işbirliğinin gelişti-

rilmesinin ve Türkiye’nin güvenilir ve şeffaf bir enerji merkezi 

haline gelmesinin “Enerji” başlıklı 15’inci faslın müzakereye 

açılması ile mümkün olabileceği kaydediliyor.

Dış politika bölümünde belirtildiği gibi, Türkiye’nin 

stratejik önemi konusunda AB üye devletleri arasında gö-

rüş birliğinin sağlandığı ve mevcut dış politika diyaloğunun 

tam potansiyeline, ancak “Dış, Güvenlik ve Savunma” başlıklı 

31’inci faslın müzakereye açılması suretiyle ulaşılacağı vur-

gulanıyor.

Raporda son olarak, Türkiye’ye seslenen Bağımsız Tür-

kiye Komisyonu üyeleri, demokratikleşme sürecini yeniden 

başlatarak siyasi sorunların üzerinden gelmesi çağrısında 

bulunuyor. İnandırıcı bir katılım sürecinin hayata geçirilme-

sinin Türkiye’de siyasi reformların hızlandırılmasına yapacağı 

olumlu etki vurgulanarak, bunun ekonomik kalkınmaya, 

enerji ve dış politika alanındaki işbirliğine yapacağı destek 

bir kez daha yineleniyor. Bu kapsamda, gerek Türkiye’de ge-

rekse AB’de bir değişim yaşanmasının kaçınılmaz hale geldi-

ği önemle vurgulanıyor. 

Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun katılım müzakere-

lerinde yeni bir başlangıç yapılması yönündeki çağrısının 

AB nezdinde de karşılık bulmasını ve 2013 yılının ikinci 

yarısı itibarıyla alınan olumlu sinyallerin, katılım müzake-

relerinde yeni fasılların açılması suretiyle yankı bulmasını 

ümit ediyoruz. 

 

“Raporda, Türkiye’nin stratejik öneminin 

AB tarafından giderek daha fazla anlaşılmaya 

başlandığına ve AB’de dış politika alanında 

Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapılmasına 

yönelik bir fikir birliği oluştuğuna dikkat 

çekiliyor.”
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AB üyesi ülkeler arasında şirketler hukuku, kurumsal yönetim, muhasebe ve denetim 

ile ilgili mevzuatların uyumlaştırılması amacıyla yapılan yasal düzenlemeler, tarafların 

eşit biçimde korunmasını, şirket kurma özgürlüğünün sağlanmasını, iş yaşamında 

rekabet gücünün ve etkinliğin artırılmasını, işletmeler arasında sınır ötesi işbirliğinin 

güçlendirilmesini ve şirketler hukukunun modernizasyonu ile ilgili görüş alışverişinin 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Önemli mevzuat ve uygulamaları içeren bu başlıkta, genel 

olarak Türkiye’nin uyum düzeyinin ileri seviyede olduğunu söylemek mümkündür. 

İRKETLER HUKUKU
Feridun Karakeçili, İKV Hukuk İşleri Müdürü

Başlık Adı Şirketler Hukuku

Başlık Numarası 6

Tarama Süreci Tanıtıcı Tarama- 21 Haziran 2006

Ayrıntılı Tarama- 20 Temmuz 2006

Açılış Kriteri Şirketler Hukuku ve mali raporlama alanlarında mevzuat uyumu 

açısından tüm gerekli değişiklikleri ve doğru uygulama mekanizma-

larını içeren detaylı bir strateji sunulması

Kapanış Kriteri • Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi, Kanun’un yürürlüğe 

girmesine ilişkin olarak AB müktesebatına uyumlu düzenleme-

lerin yapılması;

• Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili AB müktesebatına uygun 

olarak değiştirilmesi; 

• İkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe, mali raporlama 

ve denetime ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatı ile uyum-

laştırılması;

• Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamu 

gözetimi kapsamında, bağımsız denetçilerin ve denetim 

şirketlerinin yetkilendirilmesinde tek başına en üst yetkili organ 

olarak Türkiye Denetim Standartları Kurumu’nun kurulması; 

• AB Şirketler Hukuku müktesebatını doğru uygulama kapasitesi-

nin güçlendirilmesi.

Başlık Açılma Tarihi 17 Haziran 2008

Başlık Geçici Kapanma Tarihi -

Başlığın Açıldığı AB Dönem Başkanlığı Slovenya
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BA LIĞIN KAPSAMI
AB üyesi ülkeler arasında şirketler hukuku, kurumsal 

yönetim, muhasebe ve denetim ile ilgili mevzuatların 

uyumlaştırılması amacıyla yapılan yasal düzenlemeler, 

tarafların eşit biçimde korunmasını, şirket kurma özgür-

lüğünün sağlanmasını, iş yaşamında rekabet gücünün 

ve etkinliğin artırılmasını, işletmeler arasında sınır ötesi 

işbirliğinin güçlendirilmesini ve şirketler hukukunun mo-

dernizasyonu ile ilgili görüş alışverişinin sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede şirket belgelerinin açık-

lanma prosedürleri, şirketlerin kuruluşu ve sermayenin 

korunması, şirketlerin birleşmesi ve bölünmesi, yıllık 

hesaplar, muhasebe standartları, bağımsız denetçilerin 

nitelikleri, farklı üye devletlerde açılan şubelerin tescili, 

Avrupa çapında şirket oluşumları gibi konularda ortak 

kurallar belirlenmiştir.

AB’DE İRKETLER HUKUKU
AB’yi kuran antlaşmaların (AB Antlaşması-ABA ve 

AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma-ABİDA) temel hedefle-

rinden birisi üye devletler arasındaki sınırlardan arınmış 

bir iç pazar oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmaya yönelik 

faaliyetler arasında da antlaşmalarda, dört temel özgür-

lük olarak kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin 

önündeki engellerin kaldırılmasına yer verilmiştir. 

Bu özgürlükler gerçek kişiler için olduğu kadar tüzel 

kişiler için de geçerlidir. AB Adalet Divanı’na göre tüzel 

kişiler bakımından yerleşme özgürlüğü (right of estab-

lishment) bir üye devlette şirket kurabilmenin yanında 

bir diğer üye devlette şube veya acenta açma ya da bağlı 

şirket kurma hakkını da kapsar1.  Tüzel kişilerin yerleşme 

hakkını düzenleyen ABİDA’nın 54’üncü Maddesi’ne (eski 

Madde 48) göre, bir üye devlet mevzuatına göre kurul-

muş ve sicilde kayıtlı merkezi, idare merkezi veya esas iş 

yeri Birlik içinde bulunan şirketler, üye devlet uyruğu ger-

çek kişilerle aynı muameleye tabi tutulur ve hissedarlık 

yapısına bakılmaksızın AB şirketi olur. Yine aynı maddede 

şirketler, kâr amacı gütmeyenler hariç, kooperatifler de 

dahil olmak üzere Medeni Hukuk veya Ticaret Hukuku’na 

göre kurulmuş şirketler ile Kamu Hukuku veya Özel Hukuk 

hükümlerine tâbi diğer tüzel kişiler olarak belirlenmiştir. 

AB kurulduğunda (önce AET sonra AT adıyla) şirket-

ler ile ilgili üye ülke mevzuatları büyük ölçüde farklılıklar 

göstermekteydi. Dolayısıyla hissedarlar, şirket çalışanları, 

şirketlere kredi sağlayan kurumlar ve üçüncü kişilerin çı-

karlarının tüm üye devletlerde eş değer düzeyde korun-

masını sağlayarak bu alanda iç pazar önündeki engellerin 

kaldırılması için AB düzeyinde uyumlaştırmaya gidilmesi 

gerekmekteydi. Bu amaçla AB Şirketler Hukuku müktese-

batı 1960’lı yıllardan itibaren, 54’üncü Maddesi’yle birlik-

te ABİDA’nın 114’üncü Maddesi’nde (eski Madde 95) ön-

görülen üye ülke mevzuatlarının birbirine yaklaştırılması 

hükmüne dayanılarak çıkarılan bazı Tüzükler (Regulation) 

ve ağırlıklı olarak Yönergelerle (Directive) düzenlenmeye 

başlanmıştır2. 

AB Şirketler Hukuku alanında üye devlet mevzuat-

larının yaklaştırılmasında temel yasal araç olarak Yöner-

geler kullanılmaktadır. Bu alanda “şirketler hukuku yö-

nergeleri” (company law directives) adı altında çok sayıda 

temel yönerge ve bunları tadil eden yönerge bulunmak-

tadır. Bu çerçevede yapılan ilk düzenleme 1968 yılında 

çıkarılan ve anonim ya da limited bütün sınırlı sorumlu 

şirketlere uygulanan 68/151 sayılı Yönerge olmuştur (Bu 

Yönerge’nin yerini 2009 yılında çıkarılan 2009/101 sayılı 

Yönerge almıştır). Yönergeyle üçüncü kişilerin çıkarları-

nın korunması bakımından şirket kuruluş belgelerinin 

ilan edilme zorunluluklarının ve prosedürlerinin uyum-

laştırılması amaçlanmaktadır. Yönerge; ayrıca şirket yü-

1 
Case 81/87, 1988

  
2

 Tüzükler iç 

hukuka aktarılmalarına gerek 

olmaksızın doğrudan uygulanır 

ve etki doğururlar. Yönergeler 

ise ulaşılması amaçlanan 

hedefleri belirlerler ve üye 

devletler öngörülen sürede 

gerekli düzenlemeleri yaparak 

bunları iç hukuklarına aktarmakla 

yükümlüdürler.
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kümlülüklerinin geçersizliğinin sınırlarına ve şirketlerin 

hangi hallerde geçersiz (batıl) sayılacağına dair hükümler 

içermektedir3.  1976 yılında kabul edilen 77/91 sayılı Yö-

nerge ise (Bu Yönerge’nin yerini 2012 yılında kabul edilen 

2012/30 sayılı Yönerge almıştır) anonim şirketlerin kuru-

luşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesine ilişkin 

olup, kredi sağlayanların menfaatleri gereği şirket serma-

yesinin korunmasını güvence altına almak amacıyla sağ-

lanması gereken koşulları ortaya koymaktadır. Yönerge; 

ayrıca azınlık hissedarlarının korunması amaçlı birtakım 

hükümler içermekte ve aynı durumda olan bütün hisse-

darlara eşit muamele yapılması ilkesini benimsemekte-

dir4. Yönerge anonim şirketlerin kuruluşu, asgari sermaye 

(25.000 avro), hissedarlara kâr dağıtımı, şirketlerin kendi 

hisselerini almasının sınırları (taahhüt edilen sermayenin 

en fazla yüzde 10’u gibi), sermaye artırımı ve azaltımına 

ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 2001/34 sayılı Yöner-

ge ise halka açık ortaklıklarda menkul kıymetler piyasala-

rında işlem görecek hisselerin kotasyon şartları, hisselere 

ilişkin bilgilerin düzenli olarak yayınlanması gibi hususla-

rı düzenlemektedir. 

78/855 sayılı Yönerge (Bu Yönergenin yerini 2011/35 

sayılı Yönerge almıştır) aynı üye devlet yasalarına tabi 

olan anonim şirketlerin gerek devralma gerekse yeni bir 

şirket kurma yoluyla birleşmelerini kapsamaktadır. Bu 

yönergeyi tamamlamak üzere de 1982 yılında anonim 

şirketlerin devralma, yeni şirket kurma yoluyla ya da adli 

bir makam gözetiminde tasfiyesiz bölünmelerini düzen-

leyen 82/891 sayılı Yönerge kabul edilmiştir. 

AB Şirketler Hukuku’nda önemli bir girişim de sınırlı 

sorumlu tek ortaklı şirket kurulabilmesine olanak tanı-

yan 89/667 sayılı Yönerge’nin çıkarılması olmuştur. Böy-

lece kuruluşta veya sonradan tüm hisselerin bir ortakta 

toplanması suretiyle tek ortaklı şirket kurulabilmesinin 

3 
Bir diğer üye devlette şube açan üye 

devlet şirketleri ile bir üye devlette 

şube açan üçüncü ülke şirketleri için 

kuruluş gereklilikleri ise daha ileri 

bir tarihte, 1989 yılında kabul edilen 

89/666 sayılı Yönerge’yle belirlenmiştir.

  
4 

 Van Hulle, K., Avrupa 

Birliği’nin Şirketler Hukuku Müktesebatı 

ve Türkiye’nin Uyumu İKV Yayınları, s.21
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yolu açılarak girişimci bakımından temerrüt durumunda 

kişisel mal varlığını kaybetme riskini almadan bir işletme 

kurulabilmesi amaçlanmıştır5. Yönergedeki düzenleme-

lerin iç hukuklarındaki hangi şirket türüne ait hükümler 

altında uygulanacağını belirleme yetkisi üye devletlere 

bırakılmıştır.

Mali şeffaflığın sağlanması amacıyla şirketlerin yıllık 

mali raporlarının ve konsolide bilançolarının hazırlanma 

usul ve esasları ile kamuya açıklanması ve mali dene-

timleri ise 78/660, 83/349 ve 84/253 Sayılı Yönergelerle 

düzenlenmiştir. Derinleşen AB entegrasyonu ve gelişen 

küresel ticaret karşısında muhasebe yönergelerinin mo-

dernleştirilerek, bir yandan gerek AB çapında ve ulusla-

rarası düzeyde uyum sağlanması, diğer yandan üye ülke-

lerin muhasebe düzenlemelerini uluslararası standartlara 

göre oluşturmalarına olanak sağlamak amacıyla, Avrupa 

Komisyonu’nun geliştirdiği bir strateji çerçevesinde6 2002 

yılından itibaren kabul edilen bir dizi Tüzük ile AB’de Ulus-

lararası Mali Raporlama ve Muhasebe Standartları’nın uy-

gulamasına geçilmiştir7.

Yine küresel ekonomi ve ticaretteki gelişmelerin 

şirketler açısından ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak 

açısından şirket devralma tekliflerinde hissedarların bil-

gilendirilmesi ve korunması amacıyla 2004/25 sayılı; sınır 

ötesi birleşmelerde işlem maliyetlerini azaltmak üzere 

2005/56 sayılı ve mali enstrümanlar üzerinde manipü-

lasyonun ve içeriden bilgiyle işlem yapılmasının yasak-

lanarak mali piyasalarda kötüye kullanmaların önlenme-

sine yönelik 2003/6 sayılı Yönergeler kabul edilmiştir8. 

2007/36 sayılı Yönerge ile de bazı tür şirketlerde şirketin 

merkezinin bulunduğu ülke dışındaki bir diğer üye ülkede 

ikamet eden ve oy hakkı olan paylara sahip bulunan his-

sedarların haklarının korunması amaçlanmıştır.

AB Şirketler Hukuku’nun kapsamında üye ülkelerin 

iç hukuklarını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmele-

rinin yanı sıra AB çapında (sınır ötesi) yapılanmalara 

olanak verecek yasal oluşumların geliştirilmesi de yer 

almaktadır. Bu çerçevede halen AB’de üç yasal oluşum 

mevcuttur. Bunlardan ilki 2001/2157 sayılı Tüzükle oluş-

turulan Avrupa Şirketi’dir (Societas Europaea-SE). SE’nin 

amacı birden fazla AB üyesi devlette faaliyet gösteren 

şirketlerin tek bir çatı altında birleşmelerine ve maliyeti 

yüksek şirket yapılanmalarından kurtulmalarına imkân 

sağlamaktır. Tüzüğe göre anonim şirket olarak kurulabi-

len SE’lerin asgari sermaye yükümlülüğü en az 120.000 

avrodur ve kayıtlı merkezinin bulunduğu üye devletteki 

anonim şirketlere uygulanan hükümlere tabidir. Tüzük 

çalışanların yönetime katılmalarını sağlamak amacıyla 

ortak karar alma süreçleri de öngörmektedir. AB çapın-

daki bir diğer oluşum 2137/85 sayılı Tüzükle düzenlenen 

Avrupa Ekonomik Çıkar Grupları’dır (European Economic 

Interest Grouping). En az iki farklı üye devlette yerleşik 

olan gerçek veya tüzel kişiler arasında kurulabilen bir 

tür ortaklık olan bu grupların amacı, üyeleri arasındaki 

işbirliğini geliştirmek ve ekonomik faaliyetleri kolay-

laştırmak olarak tasarlanmıştır; kâr amacı güdemezler. 

İstihdam edilenlerin sayısı beş yüzü geçemez ve üyeleri 

grubun borç ve yükümlülüklerinden sınırsız (tüm mal 

varlıklarıyla) sorumludurlar9. 1435/2003 sayılı Tüzük ile 

oluşturulan Avrupa Kooperatif Şirketi (European Coope-

rative Society) ise en az iki farklı üye devlette yerleşik beş 

veya daha fazla sayıda gerçek ya da tüzel kişinin bir araya 

gelerek, üyelerinin ticari ihtiyaçlarını karşılamak veya 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerini geliştirmek amacıyla 

kurulan bir tür ortaklıktır. Asgari sermayesi en az 30.000 

avro olmalıdır. Komisyon’un Avrupa Derneği/Vakfı (Eu-

ropean Association), Avrupa Yatırım Şirketi (European 

Mutual Society) ve Avrupa Özel Şirketi (European Private 

Company) kurulmasına ilişkin üç önerisi de bulunmakta-

dır; ancak bunlar henüz yasalaşmamıştır10.

5 
A.g. İKV Yayını, s.38

 
6

 Communi-

cation from the Commission to 

the Council and the European 

Parliament – Modernising 

Company Law and Enhancing 

Corporate Governance in the 

European Union – A Plan to Move 

Forward, COM(2003)284

  
7

 Bu Tüzüklerin 

en önemlileri 1600/2002 sayılı; 

211/2005 sayılı Tüzükle değişik 

1725/2003 sayılı Tüzüklerdir; 

Mathijsen, P.S.R.F.,A Guide to 

European Union Law, p.240, 2007

  
8

 Mathijsen, 

p.241

9 
A.g. İKV Yayını, s.41-43

  
10

 ec.europa.

eu/enterprise/policies/sme/

promoting-entrepreneurship/

social-economy
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Artan sınır ötesi ticaret, gelişen elektronik ticaret 

ve değişen küresel ekonomik ortam karşısında Avrupa 

Komisyonu, şirketlerin, yatırımcıların ve çalışanların bu 

gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlamaları 

amacıyla, modern ve etkili bir şirketler hukuku ve kurum-

sal yönetişim çerçevesi oluşturmak için Şubat 2012’de 

ilgili paydaşlarla bir istişare (consultation) başlatmıştır. 

Söz konusu istişare, Avrupa Şirketler Hukuku’nun kapsam 

ve amaçlarını; şirketler hukuku yönergelerinin kodifiye 

edilmesini, AB düzeyindeki şirket yapılarının geleceğini, 

şirketlerin sınır ötesi hareketliliğini, şirketler gruplarını ve 

AB şirketleri için sermaye rejimi konularını kapsamakta-

dır11. 14 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanan istişareden 

sonra Komisyon, 12 Aralık 2012’de bir Eylem Planı hazır-

lamıştır. Plan’ın temel unsurları, (ı) kurumsal yönetişimin 

geliştirilmesi için şirketler ile hissedarları arasındaki şef-

faflığın arttırılması, (ıı) uzun dönem hissedar katılımını 

teşvik edici ve kolaylaştırıcı girişimler, (ııı) Avrupalı işlet-

meleri desteklemeye ve büyümelerine ve rekabet güçleri-

ni arttırmalarına dönük şirketler hukuk girişimleri olarak 

belirlenmiştir. Plan’da ayrıca AB Şirketler Hukuku’nun 

daha anlaşılır ve kolay erişilebilir olması için şirketler hu-

kukundaki temel yönergelerin tek bir düzenleme altında 

birleştirilmesi de öngörülmektedir12.  

BA LIĞA İLİ KİN TÜRKİYE’NİN 
UYUM ÇALI MALARI

Türkiye-AB üyelik müzakerelerinde 6 no’lu başlık al-

tında yer alan şirketler hukuku alanında tanıtıcı tarama 

toplantısı 21 Haziran 2006, ayrıntılı tarama toplantısı 

ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntı-

lı tarama toplantısı sonucunda AB Türkiye’ye bir açılış, 

Ek Protokol’ün uygulanması dışında beş kapanış kriteri 

iletmiştir (açılış ve kapanış kriterleri tabloda verilmiştir). 

Türkiye’nin şirketler hukuku ve mali raporlama alanların-

da mevzuat uyumu için gerekli değişiklikleri ve doğru uy-

gulama mekanizmalarını içeren bir strateji oluşturmasını 

öngören açılış kriteri çerçevesinde hazırlanan Strateji Bel-

gesi Komisyon tarafından yeterli bulunmuş ve 17 Haziran 

2008 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB Hükümetler Arası 

11
 ec.europa.eu/internal_market/

company; European Commission 

IP/12/149, 20/02/2012.

  
12

 Action Plan: 

European company law and 

corporate governance - a modern 

legal framework for more engaged 

shareholders and sustainable 

companies, European Commission 

IP/12/1340, 12/12/2012
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Katılım Konferansı’nda Şirketler Hukuku başlığı müzake-

relere açılmıştır. 

Başlık kapsamında gerçekleştirilen en önemli düzen-

leme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 6103 sayılı 

TTK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ol-

muştur. Her iki Kanun da 1 Temmuz 2012 tarihinde yürür-

lüğe girmiştir. Yeni TTK, ilk taslağının oluşturulmasından 

itibaren AB’nin ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak hazır-

lanmış ve AB’nin şirketler hukuku esaslarını büyük ölçüde 

karşılamıştır. Eski TTK’da olmayan şirket bölünmeleri, tek 

ortaklı şirket kurulabilmesi gibi hususlara da yeni ka-

nunda yer verilmiş; sermaye şirketlerinin asgari sermaye 

yükümlülükleri günümüz piyasa koşullarına uygun olarak 

güncellenerek yükseltilmiştir. Ayrıca muhasebe ve dene-

tim standartlarına bağlı işletme ve yönetim ilkeleri ile her 

sermaye şirketine bir internet sitesi açma ve bazı finansal 

tablo ve raporları yayınlama zorunluluğu getirerek şeffaf-

lığı artırmıştır. Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 

yeni Ticaret Sicili Yönetmeliği 27 Ocak 2013 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanmış ve sermaye şirketlerine ilişkin bir 

dizi ikincil düzenleme gerçekleştirilmiştir13. Yeni TTK’da 

bazı değişiklikler yapan 6335 sayılı Kanun ile sermaye şir-

ketlerinin bağımsız denetimine ve denetçilerin vasıflarına 

ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.

Şirketler hukuku alanında yapılan önemli bir düzen-

leme de 30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-

narak yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası 

Kanunu olmuştur. Yeni kanun ile özellikle halka açık 

ortaklıklar konusunda AB düzenlemelerine uyum sağla-

narak kapanış kriterlerinden birinin karşılanması hedef-

lenmiştir.

Türkiye şirketler hukukunun muhasebe ve denetim 

bölümünde AB’ye ileri düzeyde uyum sağlamıştır ve ulus-

lararası standartlara uygun bir yasal çerçeveye sahiptir14. 

Bu çerçevede 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayım-

lanan Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Dene-

tim Standartları Kurumu kurulmuş ve Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu’nun yerini almıştır. Yeni kurum dene-

tim standartlarını belirlemek, muhasebe standartlarını 

oluşturmak ve bağımsız denetimde uygulama birliğini 

sağlamak, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuru-

luşlarını onaylamak, tescil etmek ve bunların faaliyetle-

rini denetlemekten sorumludur. Kurum, AB’nin bu alan-

daki temel düzenlemesi olan 1606/2002 sayılı Tüzüğü 

kapsamında uluslararası muhasebe standartlarının uy-

gulanması açısından Uluslararası Muhasebe Standartları 

Kurulu tarafından yayınlanan standartlar değiştikçe ya da 

yeni standart yayınlandıkça yayınlanan değişiklikleri ve 

standartları kabul etmektedir15.   

Türkiye’de şirketler hukuku başlığının bir diğer ka-

panış kriteri olan idari kapasitenin güçlendirilmesi ala-

nında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu çerçevede 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği işbirliğinde yeni TTK’yı tanıtmak amacıyla birçok 

ilde eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Gümrük ve Tica-

ret Bakanlığı tarafından idari kapasiteyi güçlendirmek 

amacıyla gerçekleştirilen bir diğer faaliyet de şirket iş-

lemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin Merkezi 

Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesi olmuştur. Projeyle, 

yeni TTK ile elektronik ortamda hukuki işlem tesis ede-

bilme, yatırım ve iş yapma ortamının iyileşmesi, kayıt 

dışılığın önlenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerinin ge-

reklerine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem 

ile şirketlerin kuruluş, esas sözleşme değişikliği ve terkin 

işlemleri elektronik ortamda yapılabilecektir. Bugüne 

kadar toplamda 232 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 

MERSİS üzerinden hizmet verilmeye başlanmıştır. Yine 

idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik kapanış kriteri 

çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu’nun insan kaynakları ve teknik 

kapasitesi önemli ölçüde artırılmıştır. Sermaye Piyasası 

Kurulu, diğer ülke düzenleyici ve denetleyici kuruluşla-

rıyla işbirliği çalışmalarını sürdürmüş ve hâlihazırda 32 

ülkeyle ikili mutabakat zaptı imzalanmıştır16.

Türkiye’nin uyum sürecinin ileri düzeyde olduğu 

başlıklardan birisi olan Şirketler Hukuku Başlığı, 17 Ma-

yıs 2012 tarihinde Türkiye’nin katılım müzakerelerine 

yeni bir ivme kazandırmak amacıyla faaliyete geçirilen 

“Pozitif Gündem” kapsamında hakkında çalışma gru-

bu oluşturulan sekiz başlıktan birisidir. Bu kapsamda 

oluşturulan Şirketler Hukuku Çalışma Grubu’nun 19 

Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında 

Başlığa ilişkin beş teknik kriter değerlendirilmiştir. AB 

Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Avrupa Komisyonu 

TTK’nın kabulünün önemli bir adım olduğunu ve buna 

bağlı olarak yapılan düzenlemelerin AB’nin şirketler 

hukukuna ilişkin esaslarını büyük ölçüde karşıladığı-

nı beyan etmiştir. Ayrıca Kamu Gözetimi ve Denetimi 

Kurumu’nun kurulmasıyla buna ilişkin kapanış kriterinin 

karşılandığını belirtmiştir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Şirketler Hukuku başlığının genel olarak Türkiye’nin 

uyum düzeyinin ileri seviyede olduğu başlıklardan biri 

durumunda olduğu söylenebilir. Türkiye TTK ile buna 

bağlı ikincil mevzuatını çıkararak; Sermaye Piyasası 

Kanunu’nu AB normlarına uygun olarak değiştirerek ve 

uluslararası muhasebe standartlarını uygulamaya baş-

layarak bu konulardaki kapanış kriterlerini çok büyük 

ölçüde yerine getirmiş, Kamu Gözetimi ve Denetimi 

Kurumu’nu kurmak suretiyle de buna ilişkin kriteri tam 

olarak sağlamıştır. Belirtmek gerekir ki şirketler hukuku, 

gelişen ve değişen küresel ekonomi ve ticaret modelleri-

ne sürekli uyum sağlaması gereken son derece dinamik 

bir alan. Dolayısıyla bu dinamizm Türkiye’nin AB mükte-

sebatına uyum sürecine de yansımaktadır. Bu bakımdan 

kapanış kriterlerinin tamamen yerine getirilmesi için 

eksik kalan ikincil düzenlemelerin bir an önce gerçekleş-

tirilmesi ve idari kapasitenin artırılmasına yönelik çalış-

malara hızlandırılarak devam edilmesi gerekmektedir.  

13
 Bu düzenlemeler için bkz. 

Türkiye’nin Hazırladığı 2012 

İlerleme Raporu, s.80 vd. ve 

2013 İlerleme Raporu s.44 

vd.; http://www.abgs.gov.

tr/files/2013TR%20IR/tthir_

tr_14_01_2013.pdf

  
14

 Turkey 2013 

Progress Report, p.28, ec.europa.

eu/enlargement/pdf/key 

documents/2013

 
15

 Denetim, 

muhasebe ve mali raporlama 

alanında yapılan düzenlemeler 

yayınlanan standartlar için bkz. 

Türkiye’nin Hazırladığı 2012 

ve 2013 İlerleme Raporları, 

Şirketler Hukuku, http://www.

abgs.gov.tr/files/2013TR%20IR/

tthir_tr_14_01_2013.pdf

  
16

 Türkiye’nin 

Hazırladığı 2013 İlerleme Raporu, 

Şirketler Hukuku, http://www.

abgs.gov.tr/files/2013TR%20IR/

tthir_tr_14_01_2013.pdf
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AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU

Gökhan Kilit, İKV Uzman Yardımcısı
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Dünya Bankası’nın (DB) hazırladığı AB-Türkiye Gümrük Birliği (GB) Değerlendirme Raporu 

8 Nisan’da İstanbul’da, 10 Nisan 2014 tarihinde ise Brüksel’de düzenlenen toplantılarla 

kamuoyuna tanıtıldı. 

Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine hazırlanan raporda, GB’nin ilk uygulamaya 

girdiği 1996 yılından bu yana, 20 yıla yakın sürede ortaya çıkan sorunlar mercek altına 

alınmakta. DB söz konusu raporda, GB’nin ekonomik etkileri, revize edilmesi ve sorunların 

çözümü konularını iki tarafın da görüşlerini dikkate alan bir yaklaşımla sunmakta. 

Raporda DB’nin Türkiye’nin üzerinde durduğu taşıma kotaları, vizeler ve STA gibi sorunları 

dikkate alması ve bunlara çözümler önermesi, mevcut süreçte Türkiye açısından son 

derece önemli olmakla beraber, AB’nin de raporda yer alan bu tespitleri benimsemesi 

gerektiği unutulmamalıdır.

Rapor hem Türkiye, hem de AB’de ilgili kesimler ta-

rafından olumlu karşılandı. Raporda GB bir başarı 

örneği olarak değerlendirilirken, zamanla GB’nin 

işleyişinde bazı sorunların ortaya çıktığına da dikkat çekildi. 

Türkiye açısından yaşanan transit kota, vize ve serbest tica-

ret anlaşmalarına ilişkin sorunların ağırlıklı olarak yer aldığı 

açıklamalarda, DB’nin bu konulara ilişkin yaptığı tespitler ve 

getirdiği çözüm önerileri ise genel anlamda olumlu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DB Raporu’nun 

Türk özel sektörü olarak yıllardır dile getirdikleri sorunların 

haklılığını tescillediğini belirterek, Türk özel sektörünün 

GB içinden veya dışından haksız rekabete maruz kalması-

nın engellenmesi ve ABD dahil, üçüncü ülkelerle gerçek-

leştirilen STA müzakerelerinde, Türkiye’nin de eş zamanlı 

müzakere yürütmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

DB Türkiye Direktörü Martin Raiser, yeni bir önlemler 

paketi gerektiğini vurgularken, GB’ye yeni bir ivme kazan-

dırmak için doğru bir zaman olduğunu belirtti. Raporun 

objektif bir değerlendirme olduğunu da ifade eden Raiser, 

GB’nin Türkiye ve AB arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini 

gelişmesinde önemli rol oynadığının ve taraflar arasında 

ticareti 4 katına çıkardığının altını çizdi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk 

Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Türkiye ile AB 

arasındaki GB’nin geçen yıllar içerisinde iki taraf için önem-

li kazançlar getirdiğini belirtirken, bu kazançların yanında 

GB’nin bazı kusurları olduğunu ve bunların tamamlanma-

dığını vurguladı. Türkiye ve uluslararası arenadaki gelişme-

ler ışığında Türkiye ve AB arasında istikrarlı bir ekonomik 

ortaklığının korunmasının önemi üzerinde duran Füle, 

Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin 

her iki taraf için faydalı olacağını ifade etti.

İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, AB’nin üçüncü ülkeler 

ile imzaladığı STA’lar sürecine Türkiye’nin dahil olması-

nın gereğine vurgu yaparak, anlaşmaların Türkiye ile de 

eş zamanlı olarak müzakere edilmesi ve aynı zamanda 

yürürlüğe girmesinin önemine dikkat çekti. Bunun yanı 

sıra özellikle Gümrük Birliği içinde AB ülkeleri ile ticaret 

yapan, AB’ye iş anlaşmaları, fuara katılma, malını satma 

gibi amaçlarla gitmek isteyen Türk iş adamları için vizenin 

önemli bir engel teşkil ettiğini belirten Vardan, vize muafi-

yeti sürecinin hızla uygulamaya geçirilmesinin yararlı ola-

cağını söyledi. DB raporundaki çözüm önerilerinin dikkate 

alınması çağrısında bulunan İKV Başkanı Vardan, uluslara-

rası ticarette mevcut GB’nin gerek Türkiye gerekse AB’deki 

gelişmelere paralel olarak güncellenmesi gerektiğini ifade 

etti. DB raporunda yer alan, GB’nin kapsamının tarım ve 

hizmet sektörlerinin dahil edilmesi yoluyla genişletilmesi-

ne yönelik öneriler ile ilgili olarak, bu konunun kapsamlı 

etki analizleri ve araştırmalar yapılarak incelenmesinin 

önemine değinen Vardan, iki tarafın da şikâyetine yol açan 

sorunların çözümü için derhal  harekete geçilmesini gerek-

tiğini vurguladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szom-

bati, GB’nin yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, 

yalnızca sınaî malları kapsayan bir GB’nin AB’nin küresel 

sahnede izlediği daha geniş politikaları yansıtıp yansıtma-

dığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi. Çalışmanın 

dengeli bir görünüm sunduğunu söyleyen Szombati, tavsi-

yelerin GB’yi iyileştirme, modernleştirme ve genişletmeye 

yönelik daha fazla görüşmeler için değerli bir temel sundu-

ğuna inandığını sözlerine ekledi.

AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ 
DEĞERLENDİRME RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye ve AB arasındaki GB’nin serbest bir ticaret 

anlaşmasının sağlayabileceğinden daha büyük faydalar 

getirdiği belirtilen raporda, taraflar arasındaki ticaretin 

artırılabilmesi için halen yapılabilecek pek çok şeyin 

olduğu açıklandı. Raporun bu yöndeki tespitleri ise şöyle: 

● Türkiye ile AB arasındaki GB, öncü bir girişim olmakla 

beraber, günümüzde halen bir benzer bir yapı bulun-

madığı,

● Türkiye ve AB arasındaki ticaret uyumunun önemli 

derecede artış göstermesine rağmen değişen küresel 

ekonomi ortamıyla bazı eksiklikler ortaya çıktığı; bu 

nedenle Türkiye ve AB arasında daha fazla uyuma ihti-

yaç duyulduğu,
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● AB ve Türkiye arasında ticaret uyumunun tarım ve hiz-

met sektörlerine doğru genişletilmesinin iki taraf için 

de yararlı olacağı,

● AB ile serbest ticaret anlaşması imzalayan üçüncü 

dünya ülkelerinin Türkiye ile imzalamaya yanaşma-

dıkları anlaşmanın, Türkiye’nin aleyhine bir ticaret 

sapmasına yol açtığı,

● Kurumsal işbirliği düzenlemelerinin doğru kullanıl-

madığı,

● Geçtiğimiz on yıl içinde, Türkiye’de kamu ihalelerine 

ilişkin mevzuatında AB müktesebatına uygun olarak 

iyileştirmelerin yapılmış olmasına rağmen, yabancı 

şirketlere yönelik bazı sınırlamaların halen mevcut 

olduğu yer aldı.

 Raporda ayrıca bazı politika önerilerine de yer verildi.  

Bu öneriler:

● Türkiye ile uygun istişareler ve çeşitli taraflar arasında 

paralel müzakereler için resmi yapıların geliştirilmesi 

yoluyla ortak ticaret politikasının formülasyonundaki 

dengesizliklerin giderilmesi,  

● Karayolu taşımacılığı izinlerinin (özellikle transit için) 

en azından GB kapsamında yer alan mallar için ser-

bestleştirilmesi;

● İş amacıyla AB üye devletlerine seyahat eden ve ön-

ceden yeterlilik almış Türk meslek sahipleri için uzun 

süreli, çok girişli ve aynı zamanda belge gereklilikleri 

kolaylaştırılmış spesifik bir vize kategorisinin oluştu-

rulması,

● İyi işleyen bir İhtilaf Çözüm Mekanizması’nın kurul-

ması,

● Bildirim açığının azaltılması için bir “diyalog getirisi-

nin” oluşturulması,

● GB’nin temel tarımı ve hizmetleri kapsayacak şekilde 

genişletilmesi,

● AB ile Türkiye’nin serbest ticaret anlaşma müzakerele-

rini aynı zamanda başlatılması ve tamamlanması,
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● “Türkiye Maddesi”nin üçüncü ülkelerin belirlenen bir 

süre zarfında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması im-

zalamalarını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi.

● İstişare ve bilgilendirme mekanizmaların geliştirilme-

si ve “Türkiye’nin dostları” çalışma grubun oluşturul-

ması yer alıyor.

TARIM
Raporun tarım ürünleri ile ilgili kısmında, Türkiye ve AB 

arasındaki tarım ürünlerine ilişkin ikili anlaşma sebebiyle, 

bazı ürünlerin ithalatında kısıtlamalar olmasına rağmen, 

Türkiye’nin birincil tarım ürünleri bakımından AB pazarına 

önemli düzeyde bir erişim elde ettiği belirtildi. Ortalama 

olarak, 2008-2010 döneminde Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği 

tarımsal ürünlerin yüzde 85’inin AB’ye gümrüksüz bir şekil-

de girdiğini ve Türkiye’nin tarımda AB ile olan ticaretinde 

fazla verdiğine değinildi. Bilindiği gibi Türkiye’nin AB’ye 

tarım ürünleri ihracatı 2012 yılında 4,64 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken, tarım ürünleri ithalatı ise 2,72 milyar dolar 

seviyesinde kalmıştı. Bununla birlikte raporda, dış ticaret 

koruma düzeyi farklılıkları nedeniyle iki ekonomi arasında 

önemli fiyat farklılıkları ortaya çıktığı yer aldı. Yapılacak 

daha derin bir STA kapsamında tarımın karşılıklı olarak daha 

fazla açılması seçenek olarak sunulmakta. Ancak iki tarafta 

da bazı ürünler için hassasiyetler mevcut. DB, ürün bazında 

iki taraflı piyasa erişiminin müzakere edilmesinin bu hassa-

siyetlerin aşılmasına yardımcı olabileceği görüşünde. Ancak 

raporda ürün bazında karşılıklı piyasa erişimin müzakere 

edilmesinin yararına karşılık pozitif liste yaklaşımının, tarım 

ürünleri ticaretinin  serbestleşmesi bakımından çok hızlı 

ilerleme sağlamayacağı da yer aldı.

HİZMETLER
Dünyada üretimin ve istihdamının yüzde 60’ından 

fazlası hizmetler sektöründedir. Bununla birlikte dünya 

ticaretinin yüzde 20’sini hizmet ticareti teşkil etmektedir. 

Hizmetler sektörü, ticaretin, yatırımların ve hizmetlerin 

birbirine bağımlı olmasından dolayı önemli. DB raporda,  

AB ile Türkiye arasında hizmetler ticaretinin öneminin 

arttığını ve her iki tarafın ticaret entegrasyon gündemine 

alınması gerektiğini vurguladı. Bu konuda yer alan öneri-

lerden biri, Türkiye’nin AB üye devletleri ile aynı koşullarda 

AB’nin hizmetler tek pazarına katılımına izin verilmesi 

olurken, diğeri her iki tarafın piyasaya erişim ve ulusal uy-

gulamalar ile ilgili taahhütlerde bulunacağı; ancak mev-

zuat uyumu gerektirmeyecek Hizmet Tipi Genel Anlaşması 

(HTGA) tipi bir anlaşma ile birlikte bir STA’nın oluşturulma-

sı şelkinde belirtildi. Türkiye halihazırda Cenevre’de gerçek-

leştirilen Hizmet Ticareti Anlaşması (The Trade In Services 

Agreement-TISA) müzakerelerine katılmaktadır. Dünya 

hizmetler ticaretinin yüzde 70’i gerçekleştiren ülkelerin 

bir araya geldiği TISA müzakerelerinin,   başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması halinde Türkiye ile AB arasında hizmet-

ler ticareti alanında piyasa erişimi ve ulusal uygulamanın 

iyileştirilmesi sağlanacaktır.  

VİZE SORUNU
Malların serbest dolaşımını sağlayan GB kapsamında 

aynı imkanın bu malları üreten Türk işadamlarına sağlan-

maması, GB’nin ruhuna aykırı bir durum ortaya koymakta.  

DB de bu konuda vizelerin hızlı, öngörülebilir, daha uzun 

süreli ve çok girişli olması gerektiğini belirten görüşünü ra-

porda paylaştı. Çok sayıda kişiye çok kısa süreli ve tek girişli 

vize verildiğine dikkat çekilen DB raporunda, işadamlarının 

GB’nin ve AB üyelik sürecinin en doğal destekçileri olduğu-

nun ve işadamlarının hareketliliğini kısıtlayan politikaların 

ortadan kaldırılmasının öneminin altı çizildi. Raporda, bu 

konudaki asıl hedefin AB’ye seyahat etmek isteyen tüm 

Türk vatandaşları için adil, güvenli ve öngörülebilir bir vize 

rejimi oluşturulması gerektiği vurgulanırken, bunun AB’ye 

katılım sürecinin bir parçası olduğu ve Türkiye ile AB ara-

sındaki ekonomik entegrasyon içinde gereklilik arz ettiği 

belirtildi.

BEKLENTİLER
2000 yılından bu yana dünyada her yıl 10’dan fazla 

bölgesel ticaret anlaşması imzalanmakta ve bu anlaşmalar 

giderek daha kapsamlı hale gelmekte. Bunun bir sonucu 

olarak bir anlamda bu anlaşmalar arasında rekabet yaşan-

makta. Özellikle dünyada mal ticaretinden çok daha fazla 

öneme sahip olan hizmetler sektörü üzerine yapılan anlaş-

malar öne çıkmakta. Bugün gelinen noktada Dünya Ticaret 

Örgütü’ne bildirilen 108 tercihli ticaret anlaşması hizmet 

ticaretini kapsamakta. Bunlardan sadece 9’unun 2000 yı-

lından önce imzalanmış olması bu konuda son yıllarda ya-

şanan hızlı gelişmeyi gözler önüne sermekte. Tabi ki geniş 

kapsamlı STA’lara yönelimin artmasının ana nedeni Doha 

Müzakere Turu’nun öngörülen sürede bitirilememesi.

Bu değişimler ışığında sadece sanayi ürünlerini ve 

kısmen de işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan GB’nin 

mevcut haliyle, 2023 yılında dünyanın en büyük on eko-

nomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu amacına 

hizmet etmekten uzak olduğu görünüyor. GB’nin küresel 

ekonomik konjonktürüne ve dünya ticaret sistemindeki 

gelişmelere uyarlanacak şekilde gözden geçirilmesi ge-

rekmektedir. Türkiye’nin GSYH’sinde yüzde 10 paya sahip 

tarım sektörü ile yüzde 60 paya sahip hizmet sektörünü 

kapsayacak şekilde genişletilecek bir GB her iki taraf için 

de önemli faydalar sağlayacaktır. Ancak GB’nin revize edil-

mesi, tam üyelik müzakerelerinin yerini alacak alternatif 

bir süreci başlatmamalıdır. Amaç tam üyelik müzakereleri 

sonuçlanana kadar GB’nin ortaklık ilişkisi çerçevesinde ön-

görülmüş olan kapasitesinin hayata geçirilmesi ve yaşanan 

sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması olmalıdır.

Söz konusu raporun Türkçe versiyonuna DB’nin http://

www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/docu-

ment/eca/turkey/tr-eu-customs-union-tr.pdf internet 

adresinden, İngilizcesine ise  http://www.worldbank.org/

content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-

customs-union-eng.pdf  internet adresinden ulaşabilirsi-

niz. 
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AVRUPA’NIN SEÇİMİ 
BÖLÜM 1: KRİZİN KRİTİK SEÇİMİ

İlke Toygür, Madrid Otonom Üniversitesi

AB vatandaşları 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

Avrupa Parlamentosu’nun yeni üyelerini seçmek üzere 

sandık başına gidiyor. Bu seneki seçimlere damgasını vu-

ran en önemli konu hiç tartışmasız Avrupa’nın 2008 yılın-

dan bu yana içinde bulunduğu ekonomik durum; başka bir 

deyimle ekonomik kriz. Her ne kadar AB ekonomisi 2013 

yılının son çeyreğinde düzelme sinyalleri vermiş olsa da, 

2009 yılında yapılan son seçimlerden bu yana Avrupa, eko-

nomik kriz, istikrarsızlık ve işsizlik ile boğuşuyor.

İşte böyle bir ortamda, Avrupalı seçmen sandık başına 

gidiyor ve Lizbon Antlaşması sonrasında yetkileri çok daha 

fazla artan Avrupa Parlamentosu’nu seçiyor. Ekonomik kri-

zin Parlamento seçimlerine nasıl yansıyacağını hep birlikte 

göreceğiz. Ancak şimdiden şunu söylemek yanlış olmaz: 

Her kim kazanırsa kazansın, 2014 yılı Avrupa Parlamen-

tosu seçimleri, krizin seçimi olacak. Avrupa’nın 2008 yılı 

başından bu yana ciddi şekilde hissettiği ekonomik kriz, 

Avrupalı seçmenin oylarına yansıyacak.

Mayıs 2014 sonunda gerçekleştirilecek Avrupa Par-

lamentosu seçimlerine ilişkin hazırladığımız iki bölümlük 

bu yazı dizisinin, ilk bölümünde Avrupa’nın seçim öncesini 

mercek altına alıyoruz. Yazı dizimizin Temmuz-Ağustos 

sayısında bulunacak bir sonraki bölümünde ise, Avrupa 

Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını ele alacağız.  

2014 PARLAMENTO SEÇİMLERİ:  İLKLERİN SEÇİMİ 
Hiç şüphesiz 2014 yılı seçimleri, diğer seçimlerden ol-

dukça farklı bir seçim olacak. Bu seçimde bir ilk de yaşana-

cak: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yarışacak partiler, 

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için de adaylarını belirlediler. 

Demokrasi açığı tartışmalarının sürekli gündemde oldu-

ğu Avrupa’da, bunu büyük bir adım olarak görmek müm-

kün. Bu yarışta merkez sağı (European People’s Party-EPP) 

Lüksemburg’un eski Başbakanı Jean-Claude Juncker temsil 

ediyor. Onun rakibi olarak Avrupalı Sosyalistlerin (The Party 

of European Socialists – PES) adayı ise, bugünkü Avrupa 

4163
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Parlamentosu Başkanı Martin Schulz. Avrupa Parlamentosu 

seçimlerinde ilk kez, parti üzerinden değil, aday üzerinden 

siyaset yapılıyor. Bu yarışa Liberal Demokratları temsilen 

Guy Verhofstadt ile Avrupalı Yeşilleri temsilen Ska Keller de 

katılıyor. Adaylar kozlarını 28 Nisan 2014 tarihinde yapılan 

ilk canlı yayın tartışmasında, ekranlar önünde tüm Avrupa 

ve hatta tüm dünya ile paylaştı. AB’nin demokrasi tarihinde 

ilklerin yaşandığı bu gecede adaylar, sayısız konu ile ilgili 

görüşlerini açıkladı. 

London School of Economics (LSE) Öğretim Üyesi 

Dr. Simon Hix tarafından yönetilen ve düzenli olarak seçim 

anketleri yapan PollWatch2014’e1 göre, Hristiyan demok-

ratlar yarışı, Avrupalı Sosyalistlerin önünde götürüyor. Bu 

anketle göre, EPP mecliste 217 sandalye ile temsil edilir-

ken, onu 208 sandalye ile Sosyal Demokratlar takip ediyor. 

Eğer seçim bu şekilde sonuçlanırsa, parlamentonun bu-

günkü konumundan farklı bir denge oluşacak.

Bugün parlamentoda EPP’nin 274, S&D’nin 195 ve 

ALDE’nin 85 milletvekili bulunuyor. Eğer anketlerde bek-

lenen sonuçlar çıkarsa Sosyal Demokratların meclisteki 

temsil oranı artarken Hristiyan Demokratların sandalyeleri 

diğer partiler arasında paylaşılacak. Oyların üye ülkelere 

göre partiler arasında dağılımını göstermek de mümkün. 

Bu durum bize ekonomik krizin etkilerini daha iyi analiz 

etme fırsatı veriyor. 

A IRI SAĞ VE AVRUPA ÜPHECİLİĞİNİN 
I IĞINDA AP SEÇİMLERİ 

Seçimlerde Avrupa’yı bekleyen en önemli sorulardan 

biri de, aşırı sağ ve Avrupa şüphecilerinin (Eurosceptics) 

konumu. Son beş yılda yapılan ulusal seçimlerde daha 

önceki yıllara oranla oylarında ciddi bir artış bulunan bu 

iki grubun, Yunanistan gibi bazı Birlik ülkelerinde parti 

sisteminin çöküşüne bile sebep olduğu göz önünde bulun-

durulduğunda durumun ciddiyeti anlaşılabilir. 

Tahmini seçim sonuçlarına baktığımızda Yunanistan’ın 

kazanan partisinin GUE-NGL (European United Left/Nordic 

Green Left) olduğunu görmek mümkün. Bu grup komünist 

sola kadar geniş kapsamlı bir sol grubu temsil ediyor ve 

Avrupa fikrini genel olarak sorguluyor.

Diğer kriz ülkelerine baktığımızda farklı bir kompo-

zisyon görüyoruz. İspanya, Avrupa’daki sosyal hareketlerin 

başlangıç noktalarından biri olmasına rağmen, son ulusal 

seçimlerde olduğu gibi PP’ye (Partido Popular) oy vermeye 

devam ediyor (yüzde 32); ancak, Sosyalist rakibi onu çok 

yakından takip ediyor (yüzde 30).

Portekiz ve İtalya’da Sosyal Demokratlar yarışı önde 

götürüyor. Krizin diğer yüzü  Almanya’da Hristiyan Demok-

ratlar ile Sosyalistler arasındaki fark 10 puana kadar artmış 

durumda. Seçimin nasıl sonuçlanacağı, Almanya’nın Birlik 

içindeki konumunu nasıl şekillendirdiğini de belirleyecek. 

AVRUPA PARLAMENTOSU’NA DUYULAN GÜVEN 
GİDEREK AZALIYOR

Ekonomik krizin en önemli sonuçlarından biri de hem 

ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde siyasete, siya-

si partilere ve kurumlara olan güvenin azalması. Bu durum 

yapılan bütün anketlere yansımakta. AB tarafından Kasım 

2013’te yapılan saha araştırmasına göre, vatandaşların 

sadece yüzde 23’u ulusal hükümete güven duyuyor. Ulu-

sal parlamentoya duyulan güven ise yüzde 25. Bu durum 

Avrupa Birliği’ne duyulan güvene de yansımış durumda. 

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 tanım-

layanların oranı yüzde 312.

AVRUPA’NIN KRİTİK SEÇİMİ? 
Avrupa’nın içinde bulunduğu duruma bakıldığında 

2014 seçimleri büyük önem kazanıyor. Hem bu seçimlerde 

hem de bunu takip edecek ulusal seçimlerde Avrupa’daki 

partiler seçmenlerinin yabancılaşması tehlikesi ile karşı 

karşıya. Bu durum yeni parti oluşumlarına yol açabilece-

ği gibi, anti-sistem hareketlere de yol açabilir. Aşırı sağın 

yükselişi göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gibi temel 

problemleri de beraberinde getirir. Bu nedenle seçimlerin 

sonuçlarını doğru okumak Avrupa’nın geleceği için büyük 

önem taşıyor. 

Son olarak altı çizilmesi gereken bir nokta da Avrupa 

Parlamentosu seçimlerinin halen ikinci derece ulusal se-

çimler olup olmadığı. Diğer bir deyişle seçmenlerin ulusal 

dinamiklerle oy vermesi durumunun değişip değişmediği. 

Siyasi partilerin Avrupa Birliği ile ilgili konularda nasıl bir 

pozisyon aldığı ve bu pozisyonlar üzerinden  rekabet edip 

etmediği. Tüm bu soruların cevaplarını vermek için bir süre 

daha beklemek gerekecek ancak önümüzdeki ayların ve 

yılların parti politikaları çalışan akademisyenler için ve-

rimli geçeceği kesin.

Kaynak: PollWatch 2014 

1
Daha detaylı ve güncel bilgi için: 

http://www.electio2014.eu/

pollsandscenarios/polls

2
Daha detaylı bilgi için Standard 

Eurobarometer 80: http://

ec.europa.eu/public_opinion/

archives/eb/eb80/eb80_en.htm
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Avrupa Komisyonu’nun Lizbon Stratejisi 

ile 2010 yılına kadar AB’yi “dünyanın 

en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline 

dayanan ekonomisine” dönüştürme hedefi, 

2008 küresel mali kriz ile yön değiştirdi. 

Komisyon, oluşan yeni konjonktürü dikkate 

alarak  ‘Avrupa 2020’ adlı yeni bir stratejiyi 

hayata geçirdi. Stratejideki ana hedefler; 

istihdam, çevre ve iklim değişikliği, Ar-Ge 

ve yenilikçilik, eğitim, yoksulluk ve sosyal 

dışlanma başlıklarıyla sıralanıyor.

 

AB, 2020 HEDEFLERİNİN NERESİNDE?

Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı

AB 
2000 yılından beri, Lizbon Stratejisi 

ve ardından Avrupa 2020 Stratejisi ile, 

önemli bir ekonomik ve sosyal yapılan-

ma sürecine girmiş bulunuyor. Bilindiği üzere, Avrupa Ko-

misyonu, Lizbon Stratejisi ile, 2010 yılına kadar AB’yi “dün-

yanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan 

ekonomisine” dönüştürme hedefini belirlemişti. Ancak 

2008 yılında meydana gelen ve AB’ye de yayılan küresel 

mali kriz, bu projenin aksamasına neden olmuş ve isteni-

len hedefe tam olarak ulaşılmasını zorlaştırmıştı. Bu du-

rum karşısında, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi’nden 

yola çıkarak ve küresel mali krizin sonrasında oluşan yeni 

küresel konjonktürü ve şartları da dikkate alarak akılcı, 

çevreci ve kapsayıcı büyüme için “Avrupa 2020” adlı yeni bir 

stratejiyi hayata geçirdi. Bu yeni strateji kapsamında, 2020 

yılına kadarki zaman dilimi için, istihdam, çevre ve iklim 

değişikliği, Ar-Ge ve yenilikçilik, eğitim, yoksulluk ve sosyal 

dışlanmaya ilişkin hedefler belirlendi. Avrupa Komisyonu, 

Mart 2014’te AB’nin 2020 Stratejisi’nin hedefleri doğrul-

tusunda 2010 yılından bu yana kaydettiği ilerlemeyi de-

ğerlendiren bir rapor1 yayımladı. Bu yazımızda, söz konusu 

raporun bulgularından ve Eurostat’ın güncel verilerinden 

yola çıkarak, AB’nin 2020 hedeflerine doğru ne kadar iler-

leme kaydettiğini inceleyeceğiz.

AB Konseyi tarafından 17 Haziran 2010 tarihinde 

kabul edilen Avrupa 2020 Stratejisi ile, AB’nin, bilgiye ve 

yenilikçiliğe dayalı, kaynakları verimli kullanan, çevreci 

ve daha rekabetçi, aynı zamanda yüksek istihdam sağ-

layarak sosyal ve bölgesel uyumu destekleyen bir eko-

nomiye dönüşmesi hedefleniyor. Avrupa 2020 Stratejisi 

1
 Europen Commision, “Taking 

stock of the Europe 2020 strategy  

for smart, sustainable and 

inclusive growth” COM (2014) 130 

final final/2,19.03.2014
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çerçevesinde hedefleri ve politikaları belirlerken, Avrupa 

Komisyonu’nun, ortaya çıkan yeni ekonomik ve sosyal 

koşulları ve üye ülkeleri arasındaki mevcut ekonomik yapı 

farklıklarının göz önünde bulundurulmasına özen göster-

diği anlaşılıyor. 

2020 HEDEFLERİNE DOĞRU
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında AB’nin başarısını 

ve kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek üzere Avrupa 

Komisyonu, 2020 yılına kadar ulaşılması beklenen birkaç 

hedef belirledi. Ancak, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, 

AB için belirlenen bu hedeflerin, Üye Devletler arasındaki 

farklı şartlar ve konumlar dikkate alınarak, farklı ulusal 

hedeflere dönüştürüldüğü hususu göz ardı edilmemelidir.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin ana hedefleri

Akıllı büyüme hedefi çerçevesinde, AB’nin bilgiye 

ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomiye dönüştürülmesi 

ve bunun için Birliğin eğitim, araştırma ve yenilikçilik 

alanlarındaki performansının güçlendirilmesi ve diji-

tal toplumun oluşturulması isteniyor.  

Kapsayıcı büyüme hedefi çerçevesinde, Birlik 

çapında özellikle genç, kadın ve yaşlılar için daha 

fazla istihdam imkânlarının yaratılması ve eğitim 

alanındaki yatırımların artırılmasının yanı sıra, iş 

gücü piyasasında ve sosyal yardım sisteminde reform 

çalışmalarının yürütülmesi öngörülüyor. 

Sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde, 

AB’de kaynakları daha verimli kullanan, daha çevreci 

ve daha rekabetçi bir ekonominin temellerinin oluş-

turulması isteniyor.
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Hedef 1- İstihdam: 20 ila 64 yaş arasındaki nüfusun 

yüzde 75’inin istihdam edilmesi

Küresel mali krizin AB’ye hızla yayılması ve birçok 

AB Üye Devlet’inde meydana gelen borç krizleri istihdam 

piyasasını olumsuz yönde etkilemiş bulunuyor. Bunun so-

nucunda ise,  AB’de işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 10,8’e 

yükseldi. Ayrıca, gençler arasında işsizlik oranının geçti-

ğimiz son birkaç yılda çok endişe verici boyutlara ulaştığı 

dikkat çekiyor. AB genelinde, gençler arasında işsizlik oranı 

geçtiğimiz yıl yüzde 23,2’e çıktı. AB’de mali krizden en çok 

etkilenen ülkelerden Yunanistan’da bu oran yüzde 58,6 ve 

İspanya’da yüzde 55,7’e ulaştı. Hal böyle iken, geçtiğimiz 

son birkaç yılda, AB çapında istihdam oranı durma noktası-

na geldi. Bu oran, Avrupa 2020 hedefinin çok uzağında ka-

lıyor. 2013 yılında, AB’de 20 ila 64 yaş nüfusun yüzde 68,3’ü 

istihdam edildi. Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirle-

nen yüzde 75 hedefi için, 2020 yılına kadar bu oranın 6,6 

puan ile artırılması gerekiyor. 2000 ve 2008 yılları arasında 

istihdam oranı yüzde 66,6’tan yüzde 70,3’e yükselmişken 

ekonomik krizin etkisiyle bu oran düşüş kaydetti. Bu düşüş 

bir yandan ekonomik krizin sonucu olsa da, aynı zamanda 

üye ülkelerde istihdamı teşvik etmek yönünde alınan ön-

lemlerin ve reformların iş gücü piyasasına yansıması için 

zamana da ihtiyaç olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bu reformların piyasaya yansımasıyla birlikte önü-

müzdeki yıllar içinde istihdam oranında artış beklenmekle 

beraber, 2020 yılında bu alanda AB’nin istediği hedefe ula-

şılacağı mümkün görülmüyor. Bu hedefe ulaşabilmek için, 

altı yıl içinde AB nezdinde toplam 16 milyon kişiyi istihdam 

edecek şekilde yeni iş imkânlarının yaratılması gerekiyor. 

Yapılan tahmini çalışmalara göre, 2020 yılında istihdam 

oranının AB’de ancak yüzde 71,8’e ulaşması bekleniyor. 
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2020 yılı için belirledikleri ulusal hedeflerden en çok uzak 

kalan ülkeler olan İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve 

Macaristan’ın da bu arayı kapatabilecekleri hususuna da 

kuşkuyla bakılıyor. Bir diğer endişe konusu da, geçtiğimiz 

yıllar içinde üye ülkeler arasındaki performans farkının 

büyümesi ve özellikle güney üye ülkelerinde bölgesel fark-

lılığın korunmasıdır. Nitekim, 2000 yılında en yüksek ve 

en düşük performans kaydeden ülkeler arasında fark 22,7 

puan değerindeyken bu fark 26,6’e çıktı.

Hedef 2 - Ar-Ge ve Yenilikçilik: AB’nin GSYİH’nin yüzde 

3’ünün Ar-Ge ve yenilikçilik için ayrılması

AB çapında, Ar-Ge’ye yönelik harcamalar son dö-

nemde biraz artmış olsa da, Avrupa 2020 hedefinin çok 

gerisinde kalıyor. 2000 ve 2012 yılları arasında bu oran 

yüzde 1,85’ten yüzde 2,06’ya yükseldi. Küresel mali krizin 

ardından birçok üye ülkede yaşanan borç krizleri nedeniyle 

bütçeye önemli kısıtlamalar getirilmesi, bu sürecin geçti-

ğimiz yıllarda aksamasına neden olmuştu. Oysa, AB’nin 

bir yandan başta ABD ve Japonya olmak üzere rakipleri ile 

arasındaki farkı kapatmayı, diğer yandan da potansiyel ra-

kiplerine karşı bilimsel ve teknolojik önderliğini koruması 

giderek daha çok önem arz ediyor. Şimdiye kadar gözlem-

lenen eğilimin devam etmesi halinde, AB’nin 2020 yılına 

ait hedefine ulaşması imkânsız görünüyor. Bu hedefe 

ulaşabilmek için, AB üye ülkelerinin bilgiye yönelik ekono-

mik faaliyetlere ağırlık verip, yapısal değişikleri daha hızlı 

hayata geçirmeleri gerekiyor.  

AB nezdinde Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında kayde-

dilen performanslar açısından üye ülkeler arasında önemli 

değişiklikler gözlemleniyor. Nitekim bu farklılıklar 2020 yılı 

için üye ülkelerin belirledikleri ulusal hedeflere de yansıyor. 

Örneğin, Finlandiya ve İsveç 2020 yılı için ulusal hedeflerini 

yüzde 4 olarak belirlerken, GKRY ve Yunanistan ise ancak 

yüzde 0,5 ve yüzde 0,67 oranı ile sınırlı kalıyor. Esasında, 

Ar-Ge yatırımlarında Kuzey ve Güney arasında önemli bir 

farklılık olduğu anlaşılıyor. Kuzey ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan 

harcamalar en yüksek düzeyde iken, Güney bölgesinde bu 

harcamalar çok düşük kaldığı gözlemleniyor. 

Hedef 3 - Eğitim: Okulu erken terk etme oranının yüzde 10 

seviyesine düşürülmesi

Geçtiğimiz son on yıl içinde, AB tarafından okulu erken 

terk etme oranının düşürülmesine yönelik önemli ilerleme 

kaydedildi.  2000 yılında okulu terk etme oranı yüzde 17,6 

iken bu oranın 2013 yılında yüzde 12’ye düşürülmesi önemli 

bir başarı göstergesi. Ancak 2020 yılındaki istenen hedefe 

ulaşmak için, bu oranın 2 puan daha düşürülmesi gere-

kiyor. AB’nin bu oranı 2020 yılına kadar yüzde 10 oranına 

düşürülebilme kapasitesine sahip olmasına rağmen, küresel 

ekonomik krizin etkisi ve demografik eğilimler ile yapılan 

projeksiyonlar bu konuda bazı şüpheleri ortaya çıktı. Oysa 

okuldan erken ayrılma olgusunun gençlerde işsiz kalma 

riskini ve sosyal dışlanma olasılığını artırdığı göz önünde tu-

tulursa, üye ülkelerin, eğitim alanında yaptıkları reformları 

hızlandırmaları büyük önem arz ediyor.
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Diğer alanlarda olduğu gibi, okulu erken terk etme 

konusunda üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları da 

dikkat çekiyor. Okulu terk etme oranının en yüksek olduğu 

ülkeler İspanya, Portekiz, Romanya ve Malta iken, bu alanda 

en iyi performansı kaydeden ülkelerin başında Hırvatistan, 

Çek Cumhuriyeti ve Slovenya geliyor. 2020 yılı için yapılan 

tahminlere göre, İspanya, Portekiz ve Romanya’nın dışında-

ki diğer AB üye ülkelerinin, 2020 yılında belirledikleri ulusal 

hedeflerine ulaşmaları genel anlamda bekleniyor.

Hedef 4 - Eğitim: Yüksek öğretime katılım oranının yüz-

de 40’a çıkarılması

Geçtiğimiz son dönemde, AB’de yüksek öğretime katı-

lımın artırılması konusunda kayda değer ilerleme sağlan-

dı. Bu oran 2000 yılında yüzde 22,4; 2005 yılında da yüzde 

27,9 iken 2013 yılında yüzde 36,8’e ulaştı. 2020 yılında 

istenen hedefe ulaşılması için oranın 3,7 puan daha artı-

rılması gerekiyor. Yapılan tahmini çalışmalara göre, AB’nin 

2020 yılında bu oranı yüzde 40’a çıkarabileceği büyük ola-

sılık olarak değerlendiriliyor. AB’nin bilgi toplumuna dö-

nüşmesi yolunda, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi de bü-

yük önem teşkil ediyor. Yüksek öğretime katılım oranının 

en yüksek olduğu ülkeler İrlanda, Lüksemburg ve Litvanya 

iken, bu oranın düşük düzeyde seyrettiği ülkelerin başında 

İtalya, Romanya ve Hırvatistan geliyor.

Hedef 5 – Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma: Yaklaşık 20 

milyon insanın yoksulluk ve sosyal dışlanmadan kurtarıl-

ması

Ekonomik kriz ile sarsılan AB’de yoksulluk ve sos-

yal dışlanma riski altında kalan vatandaşların sayısında 

önemli bir artış kaydedildiği gözlemlendi.  Nitekim günü-

müzde AB’de 124 milyondan fazla insanın yoksulluk veya 

sosyal dışlanma riski altında yaşadığı tespit edildi. Böyle 

bir ekonomik ortamda, AB’nin 2020 yılına kadar yoksul-

luk sınırında yaşayan Avrupalıların sayısının öngörüldüğü 

kadar düşürülmesi şu aşamada pek mümkün görülmüyor. 

Ekonomik krizin AB üye ülkelerini etkilemesiyle, hükümet-

lerin yoksullukla ve sosyal dışlanma ile mücadele etme ka-

pasitesi ve bu alanda ilerleme kaydetmeleri oldukça sınırlı. 

Şöyle ki, her ne kadar ekonomik kriz üye ülkelere farklı 

derecede yansımış olsa da, herkesin bu süreçten olumsuz 

etkilendiği inkâr edilemez. 

Hedef 6 - İklim değişikliği ve Çevre: Sera gazı salınım-

larının 1990 yılı seviyesine kıyasla en az yüzde 20 oranında 

azaltılması (diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de bu 

yönde girişimlerde bulundukları takdirde, bu oranın yüzde 

30’a çıkarılabileceği de belirtilmiştir) 

Geçtiğimiz son yıllarda, AB’nin sera gazı salınımlarını 

azaltmaya yönelik olarak çok çaba sarf ettiği bir gerçektir. 
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Nitekim, AB’nin sera gazı salınımlarının 1990 yılı seviyesi-

ne kıyasla en az yüzde 20 oranında azaltma hedefine çok 

yaklaştığı gözlemleniyor. Şöyle ki; AB, 1990 ve 2012 yılları 

arasında sera gazı salınımlarının yüzde 18 oranında düşür-

meyi başardı. AB’nin enerji ve iklim alanlarında yürüttüğü 

politikalarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak, AB’de 

ekonominin yavaşlamasının da sera gazı salınımlarının 

azalmasında önemli bir etken olduğunu belirtmek gerek.  

Nitekim 2010 yılında ekonominin geçici olarak toparlama-

sıyla sera gazı salınımlarında artış kaydedildiği de gözlem-

lendi. Şimdiye kadar gözlemlenen eğilimin devam etmesi 

halinde, AB’nin 2020 yılı için öngördüğü hedefe kolaylıkla 

ulaşmasının ötesinde sera gaz salınımlarının yüzde 24 

oranında azaltılması bekleniliyor. AB Üye Devletlerinin yak-

laşık yarısının Avrupa 2020 hedeflerine ulaşmış durumda 

olduğu dikkat çekiyor. Hal böyle iken, 13 üye ülkenin yü-

rüttükleri mevcut politikalarını korumaları  halinde, 2020 

yılı için belirledikleri ulusal hedefe ulaşabilmelerine şüphe 

ile bakılıyor.

Hedef 7 - İklim değişikliği ve Çevre: Yenilenebilir enerji-

nin AB’nin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 20’ye 

çıkarılması

2000 yılından beri AB’de yenilenebilir enerjinin kulla-

nımında istikrarlı olarak bir artış söz konusu. 2000 ve 2012 

yılları arasında yenilenebilir enerjinin AB’nin toplam enerji 

tüketimindeki payı yüzde 7,5’ten yüzde 14,4’e artış kay-

detti. AB’nin bu başarısının arkasında, yenilenebilir enerji 

tüketimine yönelik yapılan teşvikler ve bu teşviklerin yay-

gınlaştırılması yatıyor. Şöyle ki, bu olumlu eğilimin devam 

etmesi halinde, AB’nin 2020 yılında belirlediği yüzde 20 

hedefine ulaşması ve hatta ötesine geçmesi bile bekleniyor. 

AB, yenilenebilir enerjiye yönelik yaptığı teşvikler sonucun-

da, yenilenebilir enerji alanında özellikle rüzgar ve güneş 

enerjilerinde yaptığı yatırımlar ile lider bir konuma ulaşma-

yı ve dünya çapında bir örnek model teşkil etmeyi başardı. 

AB genelinde durum böyle iken, birçok üye ülkede de 

yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesine yönelik önlemlerin 

artırılması gerekiyor. Esasında AB’nin tüm üye ülkelerde 

2005 yılından beri yenilenebilir enerji kullanımının arttığı, 

ancak günümüzde sadece İsveç, Estonya ve Bulgaristan’ın 

ulusal hedeflerine ulaşabildikleri gözlemleniyor. 

Hedef 8 - İklim değişikliği ve Çevre:  Enerji verimliliğinin 

yüzde 20 artırılması

AB’de çevrenin korunmasına ve iklim değişikliğiyle 

mücadeleye yönelik öngörülen bir diğer hedef de enerji 

verimliliğinin yüzde 20 oranında artırılmasıdır. AB’de ener-

ji verimliliği alanında kısmen bir ilerleme kaydedildiği bili-

niyor. Ancak AB’de enerji verimliliğinin artırılması ve 2020 

yılına yönelik olarak belirlenen hedefe ulaşılması için daha 

fazla önlemlerin alınması gerekiyor. AB’de, 2000 ve 2012 

yılları arasında, birincil enerji tüketimi 1617,8’ten 1583,5 

milyon ton petrol eşdeğerine düştü. Yapılan tahminlere 

göre, AB’nin 2020 yılına kadar enerji verimliliğini yüzde 

20 oranında artırması için birincil enerji tüketiminin yüzde 

6,3’lük bir oran kadar daha düşürmesi yeterli olacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME
Geçtiğimiz yıllar içinde, AB’nin Avrupa 2020 Stratejisi 

kapsamında çevreye yönelik belirlenen hedeflerde önemli 

yol kat ettiği ve 2020 yılına kadar bu hedeflere kolaylıkla 

ulaşabileceği tahmin ediliyor. Hal böyle iken, küresel eko-

nomik krizin etkileriyle, AB’nin istihdam, yoksulluk ve sos-

yal dışlanmaya ilişkin 2020 yılı için istediği hedeflere mev-

cut koşullarda ulaşması pek mümkün görünmüyor. Ar-Ge 

ve eğitime yönelik hedeflerde ise, AB’nin 2020 yılına yöne-

lik olarak istediği hedeflere ulaşması için çabalarını artır-

ması şart. Önümüzdeki yıllarda üye ülkelerin gösterdikleri 

performans bu bağlamda büyük önem taşıyor. Nitekim, 

Avrupa Komisyonu’nun kamu istişaresinde bulunarak önü-

müzdeki beş yıl içinde Avrupa 2020 Stratejisi’ni nasıl ge-

liştirileceği konusunu paydaşlar ile irdelemeyi hedefliyor. 

Komisyon, bu istişare sonuçlarını değerlendirerek 2015 

yılında stratejiye ilişkin yeni öneriler getireceğini açıkladı. 

İKV’DEN YENİ YAYIN:
AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

“Avrupa 2020 Stratejisi” başlıklı yayında söz konusu 

stratejinin ana hatları ve hedefleri hakkında kapsamlı 

bilgiler yer alıyor. Sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için 

Lizbon Stratejisi’nin hedeflerine ve sonuçlarına da kısaca 

değinilen bu yayında, Lizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 

Stratejisi’ne uzanan sürecin bir değerlendirilmesi yapılıyor. 
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BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN 
KOORDİNASYONU FASLI KAPSAMINDA 
YEREL AKTÖRLER

Engin Sabancı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Uzmanı

5 Kasım 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansının 10’uncu 

toplantısında Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı müzakerelere açıldı. Şu sıralar söz 

konusu fasla ilişkin müzakere pozisyon belgesinin hazırlık çalışmaları devam etmekte. Fasıl çerçevesinde, 

bulundukları bölgelerin potansiyelleri ile ilgili en fazla bilgiye sahip olan yerel aktörlerin proje geliştirmeleri 

teşvik edilmekte, AB fonlarından ve ulusal fonlardan istifade etmeleri sağlanmakta. 

Bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, fasıl ile 

ulaşılması düşünülen amaçlar arasında yer almakta. Yerel aktörler bu faslın en önemli unsurlarından 

bir tanesi. Bu bağlamda, yerel aktörlerin politika belirleme, uygulama, izleme ve değerlendirme 

süreçlerine katılımı çok büyük önem arz etmekte. Yerel aktörlerin bu süreçlere katılımı AB müktesebatı 

ve uygulamalarında teşvik edilirken, ülkemizde de uyum süreci bağlamında bu yönde düzenlemeler 

yapılmakta. 

Bu yazımızda, ülkemizin yerel aktörlerin ve diğer paydaşların bu süreçlere katılabilmesi için yaptığı 

düzenlemeler, AB’nin katılımcılık, yöneten-yönetilen ortaklığı konularındaki anlayışı bağlamında 

değerlendiriliyor. Bu yazıda, fasılla ilgili düzenlemelerde yeri geldikçe temas edilen katılımcılık seviyesi, 

etkin ve etkili bir politika geliştirme amacına ne kadar hizmet ettiği sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. 

YEREL AKTÖRLER
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde 

17 Temmuz 2008/26939 ve 30 Haziran 2011/27980 tarih 

ve No’lu Resmi Gazetelerde yayımlanan değişiklikler ile 

birlikte çevre değerlendirme sürecine halkın katılımına 

ilişkin hususların daha da güçlendirildiği ve AB ÇED Direk-

tifi ile sınır ötesi uygulamalar dışında uyumlu hale getiril-

diği düşünülmektedir.

Bölge kalkınma ajanslarının ilgili oldukları bölgeye 

ilişkin planları bölgesel ve yerel aktörlerin aktif katılımı ile 

hazırladıkları belirtilmektedir. 

Uyum politikalarının yönetiminde “ortaklığın” ha-

yati öneme sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu politika 

altında farklı programların oluşturulmasında gerek 

hükümet içerisinde farklı seviyelerdeki birimler ara-

sında gerekse hükümet, özel sektör ve STK’lar arasında 

ortaklığın teşvik edildiği savunulmaktadır. Çok seviyeli 

karar alma süreçlerinin nihai olarak sosyal ve ekonomik 

kalkınmayı doğurduğuna inanılmaktadır. Ülkemizde 

farklı ortaklık yapıları bulunmaktadır. Bu yapıların bi-

zatihi kendisi ve söz konusu yapıların işleyişi ile ilgili 

mekanizmalar geliştirilmeye devam etmektedir. Katı-

lım öncesi müzakere süreçleri ülkemize, özellikle Uyum 

Politikalarının hazırlanması bağlamında, katılım/ortak-

lık ilkelerinin uygulamalarının geliştirilmesi için fırsat 

sağlamaktadır. 
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Bu bağlamda, bölgesel düzeyde katılımcılığa verilen 

en belirgin örnek bölge kalkınma ajansları bünyesinde 

oluşturulan Kalkınma Konseyleridir. Kalkınma Konseyle-

rinin üyeleri, kamu kurumları, özel sektör, STK, üniversite 

ve yerel otoritelerin içerisinde olduğu bölgedeki tüm pay-

daşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu konseylerin, 

sadece istişari rol taşımanın ötesinde, bölgesel kalkınma 

girişimlerine kılavuzluk etmekle yetkili bir ortaklık ve iş-

birliği platformu olduğuna inanılmaktadır. Konsey, düzenli 

olarak yılda iki kez toplanmaktadır. Katılımcı listeleri ilgili 

paydaşların gönüllülüğü esasına göre oluşturulmaktadır.

İçişleri Bakanlığının 2011 yılı Ağustos ayında başlat-

tığı “Stratejik Yerel Yönetişim Projesi”nin yerel seviyede 

stratejik katılımcı yönetişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Doğu Anadolu Kalkınma Projesi İdaresi, Konya Ovası Böl-

gesel Kalkınma İdaresi ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkın-

ma Projesi İdaresinin eylem planlarının katılımcı olacağı 

belirtilmektedir. Ayrıca, Ulusal Düzeydeki Bölgesel Kalkın-

ma Stratejisinin ilgili kamu, özel, STK, üniversiteler, bölge 

kalkınma ajansları ve diğer yerel aktörleri bilgilendirilerek, 

bu çevrelerle istişare ve müzakere edilerek katılımcı bir üs-

lupla hazırlanacağı belirtilmektedir. 

Bölgesel politikaların geliştirilmesinde kullanılan bu 

üslubun yeterli olup olmadığına en iyi literatürde yer alan 

standartlarla karşılaştırarak karar verebiliriz.

AB İÇİN KATILIMCILIK NEDİR?
Katılımcılık, işbirliği, ortaklık vb. kavramlarla ifade 

edilmek istenen; paydaşların politika belirleme, proje tes-

pit etme ve karar alma süreçlerine bir şekilde dâhil edil-

mesidir. Bölgesel ve yerel aktörlerle işbirliği geliştirmek 

için enformasyon, istişare ve aktif katılım olmak üzere üç 

ana yöntem kullanabilmektedir. Bu yöntemlerin kullanım 

oranı, söz konusu aktörlerin bölgesel politikaları belirle-

mede hangi aşamaya ulaştığının bir göstergesi olarak da 

değerlendirilebilir.

Özellikle katılımda, kendi içerisinde, bu aktörlerin 

ve vatandaşların katılım sürecine erişimi- kimin bu sü-

rece dâhil edileceği ve buna kimin karar vereceği, yet-

kilendirilme ve resmi kamu kurumlarını karşılıklı olarak 

etkileme kriterlerine göre çeşitli sınıflandırmalara tabi 

tutulmaktadır. Siyasal bilimler için örnek olarak göste-

rilebilecek bir durum Arnstein tarafından adlandırılan 

“Vatandaş Katılım Merdiveni” (bkz. Şekil 1) ile politik 

karar alma sürecinde, manipülasyondan vatandaş kont-

rolüne uzanan sekiz seviyeden oluşan katılım biçimleri 

tarif edilmektedir.  Buna göre son aşamada, nihai ka-

rara ulaşma konusunda tam bir egemenliğe sahip olan 

paydaşlar tüm karar alma süreçlerini tamamıyla kendi 

kontrolleri altında tutmaktadır1. 

 Paydaş katılımına ilişkin literatürün çoğu, dahil 

olmayı gerçekten mükemmel bir şekilde yapılandırdığı 

düşünülen, Sherry Arnstein’in Katılım Merdivenine da-

yanmaktadır. 

Vatandaş kontrolü aşamasında, paydaşlar belirli 

bir fikre sahiptirler, projeyi, kararı veya politikayı ken-

diliklerinden geliştirebilmektedirler. Yönetenlere sadece 

konuyu tartışmak, tavsiye ve desteklerini almak için 

başvurmaktadırlar. Yönetenlerin herhangi bir yönlen-

dirmesi olmamakta, sadece paydaşlara dikkate almaları 

için nasihatte bulunmaktadırlar. Yetki verme aşamasın-

da, hedefin yöneten tarafından belirlenmesi olasıdır. 

Ancak, problemi çözmek için gerekli kaynaklar ve so-

rumluluk paydaşlara intikal etmektedir. Yetkiyi devre-

denlerle devralanlar arasında açık bir hesap verebilirlik 

çizgisi ve iki yönlü bir iletişim bulunmaktadır. Ortaklık 

aşamasında, paydaşların karar alma sürecine doğrudan 

dâhili, dolayısıyla kararları doğrudan etkilemesi söz ko-

nusudur. Her bir paydaşın, herkesin paylaştığı ortak bir 

hedefe ulaşılması için açık bir rolü, bir dizi sorumluluğu 

ve gücü bulunmaktadır. 

Teskin etme aşamasında, paydaşlar düşüncelerin, 

fikirlerin ve çıktıların şekillenmesinde aktif bir role sahip 

olmakla beraber nihai karar yönetenlere bırakılmakta-

dır.  İki yönlü iletişim esastır. İstişarede, paydaşların dü-

şünceleri ve fikirleri farklı yollarla alınmaya çalışılmakta, 

fakat son kararlar danışma işlevini yürütenler tarafın-

dan verilmektedir. Bilgilendirmede, paydaşlara neler 

olup bittiğine dair bilgi verilmekte ancak herhangi bir 

katkı yapma fırsatı verilmemektedir. İletişim tek yönlü 

olmaktadır. 

Terapi ve Manipülasyon aşamalarında, paydaşlar 

eğitilmektedir. Düşünce önceden belirlenmiştir. Pay-

daşların katılımı sadece kamuoyu desteğini sağlamak 

amacıyla arzu edilmektedir. Karar vericilerde ve politika 

yapıcılarda, paydaşların bilgilendirilmesi halinde yanlış 

bilgilendirme sonucu sahip oldukları tavırlarını değişti-

rebilecekleri ve kendi planlarını son tahlilde destekleye-

cekleri inancı bulunmaktadır. 

Bu merdivenin bir nevi türevi olan aşağıdaki şekilde 

katılım daha detaylı ve günümüz terminolojisine daha 

Terapi

Manipülasyon

Vatandaş

Gücünün

Dereceleri

Tokenismin

Dereceleri

Güç 

Yoksunluğu

Teskin Etme

İstişare

Bilgilendirme

Vatandaş Kontrolü

Yetki Verme

Ortaklık

Arnstein (1969) Vatandaş katılımı merdiveni

Şekil 1: Vatandaş Katılımı Merdiveni

1
 Gottweis, H. (2008). 

Participationand the 

newgovernance of life. 

BioSocieties, 3(3), 265-286.
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uygun bir şekilde tasarlandığı görülmektedir2  (bkz. Şekil 

2).  Burada görüleceği üzere vatandaşlar kamu yönetimi-

nin idaresinde doğrudan kontrolünün olduğu en üst sevi-

yedeki bir etkiyi göstermektedir.

 Hiçbir ulus, aynı anda bu seviyelerden bir tanesine 

veya diğerine denk gelmemektedir. Aynı ulus içerisinde 

farklı insanlar farklı seviyelerde katılım sağlamaktadır. 

Örneğin, milletvekilleri doğrudan denebilecek bir kontro-

le sahipken, çokları nadiren bile olsa tek yönlü süreçlere 

ancak tanık olabilmektedir. Az sayıda insan çok büyük bir 

etkiye sahipken, insanların çoğunluğu yukarıdaki şiddeti 

göreceli olarak gittikçe azalan diğer muhtelif güçlere sahip 

bulunmaktadır. Eğer bu grafik bir koordinat sistemi üze-

rinde gösterilse, aşağıdaki gibi bir görüntü ortaya çıkardı 

(bkz. Şekil 3).

Şekil 3’te yer alan kuyruğun en sol bölümü, daha doğ-

rudan etkileşim biçimleri ile etkinin çoğunun kullanıldığı 

alanı, dolayısıyla katılım sürecinin en üst seviyesini göster-

mektedir. Yukarıdaki en uzun okla gösterilmek istenen ise, 

normal şartlarda en az etkiye sahip vatandaşların katılım 

mekanizmaları vasıtasıyla nüfusun şekilde yatay eksende 

gösterilen kesimleri arasındaki bariyerleri aşıp karar alma 

ve politika belirleme süreçlerine etkilerinin artırılabile-

ceğidir. Literatürdeki herhangi bir mekanizma bu işlevi 

görebilmektedir. Bununla beraber yukarıdaki şeklin sahibi 

olan Jason Kitcat bu okla ifade edilmek istenen işlevi sosyal 

medyanın gördüğünü ifade etmektedir3. 

OECD’NİN KATILIM MERDİVENİ
 Yukarıdaki katılım seviyelerini gösteren grafik çeşit-

lerine yeni eklemeler yapılabilmektedir. Bununla beraber, 

günümüzde en çok Şekil 4’te en sağdaki üç basamaklı 

merdivenle gösterilen OECD’nin katılımla ilgili yaklaşımı 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda belirtilen üç basamak: 

bilgilendirme, istişare ve paydaşların aktif katılımıdır. 

Bilgilendirme

Bilgilendirme (enformasyon), yönetimlerin aldığı ka-

rarları tamamen kendi girişimleriyle ve tek taraflı olarak 

bölgesel ve yerel aktörlere ve vatandaşlara yaymasıdır. 

Paydaşlar söz konusu bilgiye kendi isteğiyle de ulaşabil-

Şekil 2: Vatandaş Katılımı Süreci

Doğrudan Vatandaş Kontrolü İnsiyatif ve 
referandrum sistemi ve iptal sistemi

Yetkilendirme Yerel yönetime doğrudan
dahil olma

Ortaklık Tabanlı Uygulamalar Vatandaş danışma 
komiteleri ve ortaklık girişimler

Katılımcı Planlama ve Hazırlık Katılımcı planlama, 
belli bir amaca tahsis edilmiş çalışma grupları

Ilımlı Müzakereci İstişare Bilimsel müzakereci 
oylama ve vatandaş jürileri

Anlık İstişare Anket, kamu soruşturması, 
kamuoyu yoklamaları, paneller vb.

İletişimsel Bilgi Süreçleri 
Açık duruşma, geribildirim sistemleri, odak 
grupları vb.

Tek Yönlü Bilgi Süreçleri Web siteleri, bilgi kioskla-
rı, halkla ilişkiler kampanyaları vb.

Minimum Etki

Maksimum Etki

Şekil 3: Nüfus İçerisinde Bölgesel 

Politikaları Belirlemede Güç ve 

Yetki Dağılımı

Bölgesel
Politikaları
Belirleme
Gücü

Hükümet Milletvekilleri
ve Merkezi ve
Taşra 
Seviyesindeki
Üst Düzey

İşveren
Temsilcileri
Üniversiteler 
ve STK’lar

Aktivistler Vatandaşlar Nüfus

2
 Anttiroiko, A.-V. (2004). 

IntroductiontoDemocratic 

e-Governance. InMalkia, 

M.,Anttiroiko, A.-V., &Savolainen, 

R. (Eds.), eTransformation in 

Government: newdirections in 

governmentandpolitics. (pp. 22-49). 

London: IdeaGroup Publishing.

Bishop, P.,&Davis, G. (2002). 

MappingPublicParticipation in 

PolicyChoices. AustralianJournal of 

Public Administration, 61(1), 14-29.

3
 Kitcat, Jason, The LongTail in 

e-democracy, http://www.jasonkitcat.

com/2005/06/the-long-tail-in-e-

democracy/
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mektedir. Her iki durumda da, bilgi, yönetimden paydaş-

lara doğru tek yönde akmaktadır. 

Bilgilendirme, düşük seviyeli vatandaş katılımı biçimi 

olarak da değerlendirilebilmektedir. İdarelerin amacı; va-

tandaşlar her şeye katılım sağlayamasa da; neler olduğunu 

takip etmelerine imkan sağlayacak seviyede yeterli bilgiyi 

sağlamak olmalıdır. Elektronik iletişimin en büyük zorluk-

larından bir tanesi sadece daha iyi bilgiyi sunmak değil, 

aynı zamanda daha iyi istişare ve katılım imkânlarına katkı 

sağlamaktır.

İstişare

İstişare, bölgesel politikalar oluşturulurken bir politika 

üzerinde paydaşların görüşlerinin sorulması ve toplanması 

sürecidir. Geri bildirim alabilmek için, öncelikle politika ya-

pım sürecindeki hangi konu hakkında paydaşların görüş-

lerinin arandığının belirlenmesi gerekmektedir. Paydaşlar-

dan belirli bir konuda geri bildirim almak, aynı zamanda, 

geri bildirim öncesi yönetimin paydaşlara, konuyla ilgili 

bilgileri sağlamasını gerektirmektedir. İstişare, bu şekilde, 

yönetimle paydaşlar arasında iki yönlü ancak sınırlı bir ile-

tişim kanalı oluşturmaktadır4. 

Aktif Katılım

Paydaşların aktif bir şekilde karar alma ve politika belir-

leme süreçlerine katılım sağlamasıdır. Aktif katılım paydaş-

ların, bizzat kendilerinin, bir politika önerisinde bulunarak 

politika belirlenmesinde aktif rol almasıdır. Bununla birlik-

te, yönetim, politikayı şekillendirmekte ve son kararı ver-

mektedir. Politika oluşturmaya paydaşların dahil edilmesi, 

idare ile paydaşlar arasında, ortaklık ilkesine dayalı, ileri 

düzeyde iki yönlü bir ilişkinin kurulması anlamına gelmek-

tedir. Online ağlarla veya paydaş toplantıları ile paydaşlar 

bilgi kaynaklarına ve politika kararlarına katkı yapabilmek-

tedirler. İlgilisine açık çalışma grubu toplantıları ve paydaş 

panelleri yerel aktörlerin belirli bir konuyu derinlemesine 

keşfetmesi ve tartışması için fırsat sunmaktadır5.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bölgesel politikaların ve uyum politikalarının belirlen-

mesinde katılımcı bir üslubun tercih edilmesi çok yerinde 

bir yaklaşımdır. Beraberinde pek çok faydayı getirmekte-

dir. En başta gelen faydalardan bir tanesi bu politikalar-

dan etkilenen ilgili tarafların gönüllü bir şekilde uyacağı 

bir politikanın ortaya çıkmasıdır. Bir politika ne kadar en 

doğru ve en yerinde bir şekilde tasarlanırsa tasarlansın, 

toplumun farklı kesimleri ona uymakta gönülsüzse, ken-

disinden beklenen sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Bunun 

yerine, tarafların hangi şartlarda bu politikaları kabul 

edecekleri gibi yöntemlerle ilgililerin rızası alınmalıdır. 

Bölgesel politikaları yeri geldiğinde yerel aktörlerin bizzat 

kendilerinin belirlemesi, kamu otoritelerinin ellerindeki 

imkânlarla onların karar vermesine yardımcı olması, ak-

törlerin bu politikaları tam olarak sahiplenmesini sağla-

yacaktır. Bu bağlamda, bölgesel politikalar belirlenirken 

yerel aktörlerin hangi seviyede bu belirleme sürecine katı-

lacağı hususunun bir kez daha değerlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.

Şekil 4: Katılım Merdiveni 

Vatandaş
Gücü

Tokenizm

Katılım
Mevcut
Değil

Sherrry Arnstain
Vatandaş Katılımı Merdiveni

(1969)

OECD
Devlet Vatandaş İlişkileri

(2001)

IAPP
Halk Katılımı Yelpazesi

Vatandaş Kontrolü

Yetki Verme

Ortaklık

Teskin Etme

İstişare İstişare İstişare

Aktif Katılım

Bilgilendirme Bilgilendirme

Yetkilendirme

Dahil Etme

İşbirliği

Bilgilendirme

Terapi

Manüpülasyon

4
 Citizens as Partners OECD 

Handbook on Informatıon, 

Consultatıon and Public 

Participationin Polıcy-Makıng, 

OECD, 2001, sayfa 16

5 
Citizens as Partners OECD 

Handbook on Informatıon, 

Consultatıon and Public 

Participationin Polıcy-Makıng, 

OECD, 2001, sayfa 16
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KOBİLER VE FİKRİ MÜLKİYETE İLİ KİN 
VARLIKLARIN YÖNETİMİ
Fikri ve sınai haklar, toplumun günlük hayatta karşılaştığı her alanda marka, patent, endüstriyel tasarım, 

coğrafi işaret, eser, yayın gibi ortaya çıkan ve fikri ürünler ile hizmetleri kapsayan haklardır. Bu haklar 

sayesinde ürünü üreten veya hizmeti sunan kişilerin ürünler üzerindeki fikri haklarının korunması 

sağlanmakla beraber, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsadığından topluma önemli faydalar 

sağlanmaktadır.

Ekonomi, ticaret ve teknoloji gibi farklı alanları birbirine bağlayan ürün ve hizmetleri kapsayan fikri 

haklar, bu bağlamda, toplumun gelişmesine ve ekonomik dinamizmin yaratılmasına yardımcı olmakla 

beraber, toplumsal düzeyde inovasyon, yaratıcılık ve rekabet edebilirlik süreçlerinin de güçlenmesine 

olanak sağlamakta ve toplumun bu süreçlerden etkin bir biçimde yararlanmasını gözetmektedir. Nitekim, 

yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edilmesiyle beraber, sürdürülebilir modern ve ekonomik bir altyapının 

oluşturulması ülkelerin gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Destek Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Patent ve Marka Vekili Sayın Ersin Dereligil, fikri ve sınai hakların 

Türkiye için önemini vurgulayan makalesinde, fikri varlıkların korunması, fikri varlıkların yönetimi, patent 

ve marka izleme faaliyetleri ile iş stratejilerinin geliştirilmesinde fikri varlık kültürünün oluşturulması gibi 

önemli konuları mercek altına alıyor.

Ersin Dereligil, 
Patent ve Marka Vekili, Destek Patent 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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İnovasyon, fikri haklar, özelde marka, patent ve tasarım 

gibi sıkça duyduğumuz terimler hepimiz için belirli an-

lamlarla yüklü. Ancak, bunları katma değer sağlayacak 

şekilde firmalarımızda nasıl değerlendirip yönetmeliyiz so-

rusu, daha doğrusu sorunu, artık bizler için kritik hale geldi.

Başarılı iş örnekleri gösteriyor ki terazinin bir kefesin-

deki şirketlere ait arazi, tesis, makine-teçhizatı gibi varlıklar, 

terazinin diğer kefesindeki fikri (haklara ilişkin) varlıkları 

çoğu zaman tartamıyor; hatta uzun vadede kâr da getirmi-

yor. Günümüz ekonomisinde artık bir iş fikri etrafında yük-

selen KOBİ’ler, bir buluş üzerine üniversitelerden doğan 

“spin-off” yapılanmaları, start-up’lar, açık inovasyon, başa-

rılı Ar-Ge şirketleri konuşuluyor.

Devletimizin uygulamaya aldığı yeni teşvik sistem-

leriyle, yakın zamanda çıkmasını beklediğimiz, yasal bazı 

boşlukları dolduran ve üniversiteleri iş hayatına daha çok 

kazandırması hedeflenen yeni patent kanunumuzla, Avru-

pa çapında saygınlığını kanıtlamış Türk Patent Enstitüsü’nün 

gayretli ve başarılı çalışmalarıyla, marka müracaatlarındaki 

Avrupa liderliğimizle güzel bir konumdayız.

Ancak yeterli değil! Markalaşma, patent ve tasarım an-

lamında Amerika ve Japonya bir tarafa, Avrupa, Çin, Kore 

bizden daha hızlı koşuyor. Ağır rekabet şartlarıyla karşılaştı-

ğımız bu çok uluslu pazar ortamında, firmalarımızı güvenle 

yarınlara taşımak adına çok gecikmeden sınai hakları ve yö-

netim mekanizmalarını anlamamız, bunları işletmelerimizin 

bünyesinde hayata geçirerek yönetmemiz son derece önemli. 

ELİMİZDE NE VAR?
Maalesef bir çok firmamız fikri varlıkların ne olduğunu 

ve değerini ancak bir sorunla karşılaştığında anlıyor. O za-

man da çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor.

Burada nasıl yöneteceğimizden önce “firmamın hangi 

fikri varlıkları vardır, bunların durumu nedir, işim için ne ka-

dar önemliler, ben bunları koruyabiliyor muyum?” gibi temel 

sorulara cevaplarımız olmalı.

Fikri varlıklar başlığı altında firma adı, markalar, in-

ternet alan adları, tasarımlar, iş modelleri, telif hakları 

(copyright), coğrafi işaret, patent ve faydalı modellerden 

tutun da, her türlü gizli bilgi, ticari sır, know-how, lisanslar, 

franchise, dağıtım ve işbirliği anlaşmaları, müşteri portföyü, 

teknik çizimler, mühendislik çalışmalarına kadar uzun bir 

liste ile karşılaşırsınız.

Yukarıdaki sorulara gerçek cevabı verecek ve önünüzü 

görmenizi sağlayacak başlangıç ise firmanıza özel yaptı-

racağınız “Fikri varlık inceleme denetimidir (IP audit)”. Bu 

denetim sayesinde sahip olduğunuz fikri varlık portföyünü, 

güncelliğini, yurtiçinde ve yurtdışında potansiyel pazarlar-

daki tescil ve koruma durumunu anlayabilir, sektörünüzde 

başkalarının sahip olduğu, kullandıkları ve işinize yarayabi-

lecek bazı fikri hakları öğrenebilirsiniz.

İşte böyle bir analiz sonucunda esas soru gelir: “İşimin 

ticari başarısı için bunlardan mümkün olan en iyi faydayı ve 

neticeyi nasıl elde edebilirim?” 

Bu sorunun cevabı firmanızın türü, büyüklüğü, pazar 

stratejilerine bağlı olarak değişmekle birlikte araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine ne kadar açık olduğunuz mutlak 

belirleyici kriterlerdendir.

Günümüzde hala mücadele, araştırma ve geliştirme fa-

aliyeti sonucu ortaya çıkan bir buluşun inovatif yaklaşımlar-

la yeni ürüne dönüşerek pazar başarısını kovalaması üzerine 

sürmektedir.

 Genel gözlem olarak, bir yılda 5’ten az buluş veya iş 

fikri olan firmaların bilinen teknoloji içerisinde kaldıkları, 

nadiren marka ve tasarım üretebildiği, know-how bilgileri-

nin sabit olduğu ve çok nadir patent bilgisine başvurdukları 

görülmektedir.

Yeni fikir ve buluş sayısı 5 ile 15 arasındaki firmaların ise 

ürün geliştirme safhasını yaşadıkları, gelişen know-how’la 

birlikte düzenli marka ve tasarım ürettikleri, patent bilgisini 

değerlendirip pazar öncesi araştırmalarıyla birlikte tedbiri 

elden bırakmadıkları görülür. Dışarıdan bu alanlarda ihtiyaç 

duydukları hizmeti almak ve yararlandıkları profesyonel da-

nışmanlarla etkin iletişim için bünyelerinde bir irtibat birimi 

kurmuşlardır.

15’in üzerindekiler ise Ar-Ge yapıyorlardır. Marka, 

tasarım, patent, know-how, lisans bilgileri ve sayıları çok 

artmıştır. Firma içinde bir patent ekibi oluşmuş, fikri hak 

yönetimi bir düzen içerisindedir. Tüm birimler arası iletişim 

yetkinlikleri yüksektir.

Dikkat ettiyseniz yukarıdaki sınıflandırmada çalışan 

sayılarından hiç bahsetmedim; çünkü normal koşullarda 

artık önemli olan bu döngünün “her yıl” nasıl başarıyla yö-

netilebileceği, yoksa firmanın ne kadar büyük hacme sahip 

olduğu değil. Anlık fotoğraflar bizi yanıltmasın, uzun vade-

de kalıcılığa, istikrara ve başarıya bakmamız gerekiyor.

FİKRİ VARLIKLARIMIZI NASIL KORUYACAĞIZ ?
Bu sorunun cevabını, sadece Türk Patent Enstitüsü’ne 

veya diğer resmi kurumlara yapılacak tescil başvuruları 

şeklinde görmemeliyiz. Örneğin, patente konu olabilecek 

bir buluşunuzu know-how olarak firma içerisinde sır olarak 

saklamak da isteyebilirsiniz.

Dolayısıyla bunun çok öncesinde dikkat etmemiz ge-

reken hususlar var: “İşimin bir kısmı için dışarıdan destek 

alacaksam (out-sourcing) fikri varlıklarımı koruyacak sözleş-

melerim var mı? İş bilgilerim ne kadar gizli? Ayrılan elemanla 

neler kaybediyorum, peki neden?”

Burada çalışanlarla ve iş ortaklarıyla gizlilik sözleş-

meleri önemlidir; ancak tek başına yeterli olmayıp gerekli 

güvenlik tedbirlerinin alınması zaruridir. Bilgiye ulaşım 

kaynaklarının denetlenmesi, mümkünse bilginin bölünerek 
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farklı paydaşlarla bütünü göremeyecek şekilde paylaşılması 

gibi yaklaşımlar uygulanabilir. 

“Yine fikri varlıklarımı ticarileştireceksem, hak sahibi 

olmayı sürdürmeli miyim? Yoksa bazı yerlerde lisans, bazı 

yerlerde devir gibi opsiyonları mı değerlendirmeliyim? Joint 

venture ve franchising yapsak mı?” gibi pek çok soruya cevap 

vermemiz gerekecektir. Örneğin lisans anlaşmalarında ileri-

deki muhtemel ihtilaflar için dava öncesi arabuluculuk şart-

ları getirme, ülkenin imkanlarına göre Fikri Haklar Sigortası 

şartı koyma düşünülebilir.

Hakların ihlali durumunda ise en çok karşılaşılan yön-

temler ihtarnameler ve davalardır. Burada yetkili mercilerde 

işlemlerin ne zaman ve nasıl başlatılacağı, kimlerden des-

tek ve danışmanlık alınacağı, delillerin eldesi ve muhafazası 

gibi dikkat etmemiz gereken konular mevcuttur. 

FİKRİ VARLIKLAR BİRİMİ 
Firmamızda fikri varlık kültürünün aşılanması, gün-

demde kalması ve yaygınlaştırılması, etkin ve doğru bir 

şekilde yönetilebilmesi için bu endişeleri yönetimle pay-

laşacak bir kişi, birim, irtibat ofisi veya departman kurgu-

lamamız gerekiyor. İhtiyacınıza göre ismi, yapısı ve işlevi 

gelişecektir tabi ki.

Böyle bir birim yeni geliştirmeleri, inovasyon ve buluş-

ları teşvik edecektir. Patent araştırmaları yaparak mevcut ve 

potansiyel teknoloji görülebilecek, işçi buluşları ve ödüllen-

dirme sistemleri üzerine çalışarak firma içinde bir aksiyon 

başlatacaktır. 

Bu departman fikri varlıkların belirlenmesi, korunması 

ve sürekliliğinin kontrolünde, bunların izlenerek faydaya 

dönüştürülmesinde katkıda bulunacaktır, bulunmalıdır…

FİKRİ VARLIKLARIN YÖNETİMİ
Özetle fikri varlıkların yönetiminden, “Fikri Varlık Stra-

tejisi” oluşturarak fikri mülkiyet haklarını “elde etme”, “uy-

gulamaya alma”, “faydaya dönüştürme”, “izleme” ve “yaptı-

rım” konularına artık özen göstermeyi ve firmamızın tüm “İş 

Stratejilerine” bu fikri mülkiyet hassasiyetinin dahil edilme-
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sini anlıyoruz. Fikri mülkiyet haklarını elde etme anlamın-

da fikri varlıklarımızın geliştirilmesi için çalışanlarımızın 

teşvik edilmesi, etkin ve doğru bir işletim mekanizması ile 

buradaki kaynakların değere dönüştürülmesi gerekiyor. 

Uygulama açısından özel durumlar hariç pazara çıka-

cak ürünümüz için mümkün olan tüm hakların alınması 

ve korunması gerekir. Unutmamak gerekir ki ürününün 

bazı özellikleri (ambalajın şekli, tekstil tasarımı, yazılım 

v.b.) birden fazla fikri hak korumasına konu olabilir. Bu-

rada tescil edilebilir sınai haklar için karar verilmesi, mali-

yet-fayda analizi yaparak marka, patent, tasarım gibi her 

türlü opsiyonun değerlendirilmesi esastır. 

Özel durumlar başlığında ticari sır olarak muhafaza 

etmeyi düşündüğümüz buluşlar, know-how değeri ta-

şıyan bilgiler, sınai hak korumasına konu olamayacak iş 

fikirleri veya yazılım kodları sayılabilir. 

Sadece ne için değil, ne zaman ve nereye müracaat 

edelim sorusu da önemlidir. Geliştirme aşamasındaki bir 

tasarım veya buluşun erkenden koruma altına alınması 

arzu edilse bile Ar-Ge aşamasından pazara uzanan süreç-

te ürün üzerideki muhtemel geliştirmelerle ilk başvurulan 

halinden oldukça uzaklaşılmış olabilir. Öte yandan, hedef 

pazarlarınıza, ülke uygulamalarına ve Türkiye’nin de dahil 

olduğu sınai haklara ilişkin uluslararası anlaşmalara bağlı 

olarak önce nereye müracaat edeceğiniz netlik kazana-

caktır. Bu safhada dışarıdan marka veya patent vekilinden 

danışmanlık desteği almanız tavsiye edilir.

Fikri mülkiyet haklarını faydaya dönüştürme konu-

sunda önce firmamızın komple fikri haklar  envanterini 

çıkartıp nasıl fayda sağladıklarını, hakların ve sorumlu-

lukların kime ait olduğunu görmeniz gerekir. Bu aşamada 

“marka değerlemesi”, “patent portföy değerlemesi” gibi 

sahip olunan fikri hakkın rakamsal değerini ifade edecek 

çalışmalar yaptırarak somut konuşmak sizlere büyük fay-

da sağlayacaktır. Ayrıca bu fikri hak değerlemeleri lisans-

lama, birleşme ve satın almalar, hissedar ve yatırımcılara 

raporlamalar için çok kullanışlıdır.

Artık bunları biliyorsak “fon artırma” ve “çapraz li-

sanslama” gibi opsiyonlar masamızdadır. Başka şirket-

lerle, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile “stratejik 

ittifaklar” uygulamaya alınabilir.

PATENT VE MARKA İZLEME
Rakiplerin ve pazarın değerlendirilmesinde patent ve 

marka izleme faaliyetleri ihmal edilmemelidir. Örneğin 

marka izleme sayesinde markanıza zarar verebilecek başka 

müracaatları tescil edilmeden ve uzun ve maliyetli mah-

keme sürecine girmeden itiraz ederek önleme ihtimaliniz 

mevcuttur.

Patent verilerini doğru izleyen ve değerlendiren fir-

maların ise buradan üçlü bir fayda ile “teknik”, “ticari” ve 

“hukuki” bilgi elde etmeleri mümkün olmaktadır. Teknik 

bilgi açısından güncel ve eski teknolojinin detaylarını 

görmek, serbest buluşları değerlendirmek, Ar-Ge’ye veri 

ve kaynak oluşturarak yeniden icadın önüne geçmek gibi 

bir çok faydası vardır. Ticari açıdan patent ve buluş sahip-

lerini inceleyerek ilgilendiğiniz teknik alanda muhtemel 

iş ortakları veya alıcılar bilgisine ulaşabilirsiniz. Hukuki 

açıdan ise pazara ürününüzü sunmadan önce bulundu-

ğunuz coğrafyada başkalarının haklarını ihlal etmeden 

araştırarak öğrenme imkanı tanır.

İ  STRATEJİSİ VE FİKRİ HAKLAR
Sonuçta işletmenin tüm iş stratejisine fikri 

varlık kültürünün ve anlayışının dahil edilmesinden 

bahsediyorsak burada Ar-Ge, pazarlama, muhasebe, 

fonlama, insan kaynakları, teknoloji, ihracat ve yabancı 

yatırım gibi firma bünyesindeki stratejik altyapı 

kurgusunu ve aralarındaki iletişim yeteneklerini de 

değerlendirmeliyiz.

Dolayısıyla doğru insan kaynakları ile araştırma 

geliştirme faaliyetlerinizde patent bilgisinin kullanıl-

ması, performans hedefleri ile bunların patentlenebilir 

buluşlara yönlendirilmesi, Ar-Ge sürecinde (firma için-

deki ve dışarıdaki) avukat ve/veya patent vekilleri ile 

birlikte hareket edilmesi ve Ar-Ge çıktılarını korumaya 

yönelik en etkin araçların dikkate alınması gerekir.

Fonlama açısından yatırımcılara, özellikle risk ser-

mayedarlarına sunulan iş planlarına fikri hakların dahil 

edilmesi önemlidir. Mümkünse fikri haklar menkul de-

ğer şekline dönüştürülmeli ve teminat olarak da göste-

rilebilmelidir. Lisanslama ile düzenli gelir elde etmeye 

yönelik arayışlara girilmelidir.

Pazarlama ayağı marka ve tasarımdan zaten ayrı 

düşünülemez. Marka seçimi, yönetimi, imajı, tescili, 

hedef sektör ve müşteri grubu, reklam faaliyetleri, ge-

rektiğinde marka genişletme, alt-markalar, yeni ürün-

ler için yeni markalar hep birlikte değerlendirilecektir.

Muhasebe ve finans açısından fikri varlıklar, yatı-

rımcılar ve hissedarlar nezdinde firmanın pazar değe-

rini artırır. KOBİ’leri fonlama kararı alırken, Avrupalı 

risk sermayedarlarının göz önüne aldıkları beş temel 

kriterden birisinin fikri (haklara ilişkin) varlıklar olduğu 

unutulmamalıdır. Burada daha önce ifade edildiği gibi 

muhtemel lisans gelirlerinin hesaplanması, satın alma 

ve birleşmeler için fikri hakların değerlemesi ve yine 

bilançoya fikri varlık değerlerinin eklenmesi önemlidir. 

Ülke mevzuatı uygunsa vergi avantajı elde etmek için 

teknoloji transfer anlaşmaları kayıt ettirilmelidir.

Teknoloji kazanımı noktasında lisanslama, know-

how, ticari sır yoluyla bizde eksik olan yeni teknolojilerin 

tespiti ve kazanımı sağlanabilir. Burada, patentli tekno-

loji tedarikçilerini bulmak için patent bilgisi kullanılabilir.

Bir ürünün ihracatı, yabancı üreticiye ve/veya dist-

ribütöre lisanslanması, franchise verilmesi veya yerel bir 

şirkete yatırım yapılması kararı için fikri hakların dikkate 

alınması gerekecektir. Bu yüzden fikri mülkiyet hakları-

nın yurtdışında korunması amacıyla müracaat edilme-

sine ilişkin zaman yönetimi ve haklarının sahipliğine 

ilişkin yabancı ortaklarla müzakereler çok kritiktir.
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TÜİK’İN İL DÜZEYİNDE 
YA AM MEMNUNİYET ANKETİ’NİN 
DÜ ÜNDÜRDÜKLERİ

Melih Özsöz, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü

TÜİK tarafından sonuçları Nisan 2013 tarihinde 

açıklanan “İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi” 

sonuçları, Nisan ayı boyunca ana akım medyada sıklıkla 

yer aldı. Anket sonuçları arasında en popüler olanı 

ise, Türkiye’de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin 

oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 77,7 ile Sinop; en 

düşük olduğu ilin ise, yüzde 42 ile Tunceli olmasıydı. 

Medyaya yansıyan haberlerde Sinopluların neden 

mutlu; Tuncelilerin neden mutsuz olduğu derinlemesine 

incelendi. Sinop’u, daha doğrusu Sinopluları mutlu 

kılanın, şehirde trafiğin, trafik lambasının, korna 

sesinin olmamasına bağlayan da vardı; Türkiye’nin 

en yaşlı şehri olmasına bağlayan da. Tunceli için ise 

durum farklıydı. Kimine göre Tunceli’nin, Tuncelililerin 

mutsuzluğunun nedeni işsizlik ve adaletsiz gelir 

dağılımıydı. Mutsuzluğun sebebini merkezi yönetimden 
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alınan ödeneklerin yetersizliğinde arayanlar kadar, 

şehrin geçmişi ve Türkiye tarihindeki yerine atıfta 

bulunanların sayısı da oldukça fazlaydı. 

TÜİK anketinde yer alan bir ayrıntı ise, Türkiye’nin, 

daha doğrusu Türk insanının AB üyeliğine ilişkin 

tutumunu yansıtması bakımından bir hayli önemliydi; 

ancak birçok kişi tarafından gözden kaçırıldı. Bu 

veri, TÜİK tarafından ankete ilişkin servis edilen 

haber bülteninin de en altında yer alıyordu. TÜİK, 

ankette, Türkiye genelinde AB üyeliğinin birey 

yaşamına etkisini ve AB üyeliği için referandum 

yapılması durumunda üyelik yönünde verilecek 

oyun rengini sormuştu. AB üyeliğinin birey yaşamına 

olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 

37,1 çıktı. Bu oranın en yüksek olduğu il, yüzde 

75,9 ile Hakkâri, en düşük olduğu ile ise yüzde 

18,1 ile Burdur’du. AB üyeliği için referandum 

yapılması durumunda, üyelik yönünde oy vereceğini 

belirtenlerin oranı ise yüzde 46,5 olarak belirlendi. Bu 

oranın en yüksek olduğu il yüzde 78,1 ile yine Hakkâri, en 

düşük olduğu il ise yüzde 23 ile Şırnak oldu.

İki önemli ve somut gerçek var. Bunlardan birincisi,

 AB’ye tam üyelik konusunda kararlılığını ortaya 

koyan Türkiye için, kendi değerlerini ve potansiyelini 

AB’ye; Avrupa’nın değerlerini ve potansiyelini kendi 

vatandaşlarına açık ve net bir şekilde ifade etmesinin, bu 

idealde başarı için gerekli şartlardan bir tanesi olduğu. 

Bir diğeri ise, farklı kaynaklardan da görüleceği üzere 

Türkiye’de AB üyeliği için desteğin sürekli bir düşüş 

eğiliminde olduğu. 

Bu iki somut gerçek ışığında, TÜİK’in anketini nasıl 

okumamız gerekli? Veya TÜİK anketinin AB üyeliğine 

ilişkin boyutundan ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? Daha 

da somutlaştıralım: Hakkâri neden AB üyeliğine en 

yakın şehir? Bu sonuca açıklama getirmekte ne gibi 

parametreler kullanılabilir? İşte bu yazımızda, TÜİK’in 

“İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi” sonuçlarını farklı 

bir çerçeveden, AB perspektifinden okumaya çalışacağız. 
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MÜZAKERE SÜRECİNİN 
OLMAZSA OLMAZI: İLETİ İM

Türkiye, AB’ye tam üyelik yoluyla gelişimini hızlandır-

mayı ve bu Birliğin bir parçası olarak diğer üye ülkeler için 

de değer yaratmayı hedefleyen bir ülke. 2005 yılında Türki-

ye ile AB arasında müzakerelerin resmi olarak başlamasıyla 

birlikte, ilk yıllarda hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da var 

olan iradeyi ve heyecanı, bugünlerde bulmak oldukça zor.  

2014 yılı sonunda, 10 yılını geride bırakacak olan 

Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinde taraflar, son yıl-

larda yaşanan durgunluğu kimi hamleler ile aşmaya çalıştı. 

40 aylık uzun bir aranın ardından Ekim 2013 tarihinde “Böl-

gesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslın-

da müzakerelerin açılmasını takiben, Türkiye-AB Geri Kabul 

Anlaşması’nın imzalanması ve hemen ardından Türk vatan-

daşlarının Schengen üyesi AB üye ülkelerine serbest dola-

şımına ilişkin vize diyaloğunun başlatılması, son dönemde 

yaşanan olumlu gelişmelerin başında yer aldı. Hiç şüphesiz 

vize sorunu gibi yıllardır Türk vatandaşlarının birebir tecrü-

be ettiği ve şikâyetçi olduğu bir konuda adım atılması veya 

müzakereleri neredeyse 10 yıl süren geri kabul üzerinde an-

laşmaya varılması, müzakere sürecinin temel sorunlarında 

kalıcı çözüme yönelik umut ışığı vaat ediyor. 

Aynı şekilde, yine Nisan ayında Dünya Bankası tarafın-

dan hazırlanan ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin değerlen-

dirildiği raporda yer alan tespitler, Türkiye’nin AB ile olan 

ilişkilerinde uzun süredir üzerinde durduğu taşıma kotaları, 

vize ve STA’lar gibi Gümrük Birliği ile ilgili sorunları toplu bir 
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şekilde dikkate alması ve bunlara çözümler üretmesi açısın-

dan büyük önem arz ediyor. 

Hiç şüphesiz, sorunlu alanlarda çözüme yönelik adım-

lardan heyecan duymak gerekiyor. Bu çerçevede yeni fasıl-

ların açılması yolu ile de müzakere sürecine hız verilmesi 

gerekiyor. 

Ancak Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakere sürecine 

dışarıdan baktığımız zaman, bir boyutun yıllar itibariyle 

daha fazla unutulduğu ve göz ardı edildiği de görülüyor.  

O da, müzakere sürecinin olmazsa olmazı: iletişim.

AB’ye tam üyelik konusunda kararlılığını ortaya ko-

yan Türkiye için, kendi değerlerini ve potansiyelini AB’ye; 

Avrupa’nın değerlerini ve potansiyelini kendi vatandaşla-

rına açık ve net bir şekilde ifade etmesi, bu idealde başarı 

için gerekli şartlardan bir tanesi. Tarafların yeteri kadar bilgi 

sahibi olmadan ya da bilinçli veya bilinçsiz bazı kaynakların 

yönlendirmeleri sonucu, önyargılar ve çoğu zaman yanlış 

bilgiler temelinde karşılıklı değerlendirmeleri, hem Türkiye, 

hem de Avrupa kamuoyunda ülkemizin AB üyelik desteği-

nin düşük seviyelerde kalmasına sebep olmakta. 

İşte tam bu noktada Nisan ayı ortasında Türkiye İsta-

tistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “İl Düzeyinde 

Yaşam Memnuniyet Anketi”, Türk kamuoyunun ülkenin AB 

üyeliğine bakışı konusunda ilginç bazı sonuçları ortaya ko-

yuyor (söz konusu anketin sonuçları için bkz. http://www.

tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18507). 

TÜİK’İN İL DÜZEYİNDE YA AM 
MEMNUNİYET ANKETİ

TÜİK tarafından sonuçları Nisan 2013 tarihinde açık-

lanan “İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi”, ilki 2003 

yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak 

uygulanan, 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleş-

tirilmekte olan bir anket. 2013 yılında ilk defa il düzeyinde 

yapılan anket kapsamında, Türkiye genelinde 125.720 ha-

neye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196.203 birey ile 

yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. 

Anketin sonuçları bir hayli ilginç. İlginç olduğu için 

de, anket sonuçları ana akım medyada bolca yer aldı. Hiç 

şüphesiz, medyanın kullandığı en popüler çıktı, illere göre 

mutluluk düzeyiydi. Türkiye genelinde mutlu olduğunu be-

yan eden bireylerin oranının, 2013 yılında yüzde 59 olarak 

tahmin edildiği ankette, mutlu olduğunu beyan eden birey-

lerin oranının en yüksek olduğu il, yüzde 77,7 ile Sinop oldu. 

Sinop’u sırasıyla takip eden iller; yüzde 76,4 ile Afyonkara-

hisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt. Mutlu olduğunu beyan eden 

birey oranının en düşük olduğu il ise, yüzde 42 ile Tunceli 

(bkz. Tablo 1). 

TÜİK araştırması sadece bu veri ile sınırlı da değil. Araş-

tırma sonuçları, Karaman’ın kendilerini en çok ailelerinin 

mutlu ettiğini belirten il olduğunu; Balıkesir’in kendi ge-

leceğinden en umutlu il olduğunu; Afyonkarahisar’ın ulaş-

tırma ve eğitim hizmetlerinden; Kahramanmaraş’ın adli 

hizmetlerden; Artvin’in asayiş hizmetlerinden; Isparta’nın 

sağlık hizmetlerinden; Eskişehir’in çöp toplama hizmet-

lerinden; Kastamonu’nun kanalizasyon hizmetlerinden; 

İstanbul’un şebeke suyu hizmetlerinden; Karaman’ın toplu 

taşıma hizmetlerinden; Kastamonu ve Manisa’nın yol ve 

kaldırım hizmetlerinden; yine Manisa’nın yoksullara yar-

dım hizmetlerinden; Amasya’nın ışıklandırma ve sokak 

levhaları hizmetlerinden en memnun iller olduğunu da 

ortaya koyuyor. 

TÜİK ANKETİNE AB ÜYELİĞİ 
PENCERESİNDEN BAKMAK

Yukarıda görüldüğü üzere TÜİK anketi, Türkiye’de iller 

bazında ilginç sonuçları ile, Türk halkının çeşitli hizmetlere 

yönelik tutumlarını ortaya koyuyor. Ankette gözden kaçan, 

ancak gözden kaçmaması gereken iki veriye daha yer veri-

liyor. Ankete ilişkin TÜİK tarafından hazırlanan haber bül-

teninin (Sayı: 18507) en alt bölümünde, Türkiye genelinde 

iller bazında, Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin iki ilginç veri 

paylaşılıyor. 

Tablo 1: İllere Göre Mutluluk Düzeyi, 2013 (yüzde) 

En yüksek iller Yüzde En düşük iller Yüzde

Sinop 77,7 Tunceli 42,0

Afyonkarahisar 76,4 Osmaniye 45,8

Bayburt 75,9 Diyarbakır 48,7

Kırıkkale 75,5 Antalya 49,8

Kütahya 73,8 Hatay 50,3

Kaynak: TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi - 2013

Tablo 2: AB Üyeliğine Yönelik Referandum Yapılması Halinde Üyelik 

Yönünde Oy Vereceğini İfade Edenlerin Oranı, 2013 (yüzde) 

En yüksek iller Yüzde En düşük iller Yüzde

Hakkari 78,1 Şırnak 23,0

Adıyaman 67,4 Burdur 26,5

Kahramanmaraş 63,7 Manisa 28,5

Kaynak: TÜİK, İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi - 2013

Tablo 3: Ülkenizin AB Üyeliğini Destekler misiniz? (yüzde)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desteklerim 71 59 44 52 49 47 42 40 38 40

Desteklemem 13 17 25 22 21 28 32 35 37 34

Nötr 9 20 23 17 17 14 15 14 9 11

Fikrim Yok 7 3 8 9 12 11 11 11 11 15

Kaynak: Eurostat, Eurobarometre Anketleri
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2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapılan ankete göre, 

Türkiye’de AB üyeliği için yapılacak bir referandumda, nüfu-

sun yüzde 46,5’i ‘evet’; yüzde 27,2’si ‘hayır’ diyor. Kararsızla-

rın oranı ise yüzde 26,3. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 

78,1 ile Hakkâri, en düşük olduğu il ise yüzde 23 ile Şırnak 

(bkz. Tablo 2).

 Türkiye’de AB üyeliği için desteğin sürekli düşüş eği-

liminde olduğu, bilinen bir gerçek. AB’nin resmi istatistik 

kurumu Eurostat tarafından hazırlanan Eurobarometer an-

ketlerinde, Türk vatandaşlarına sorulan “Ülkenizin AB üye-

liğini destekler misiniz?” sorusuna verilen cevapların, yıllar 

içindeki değişimi bunun en büyük göstergesi (bkz. Tablo 3). 

 German Marshall Fund tarafından her yıl düzenli olarak 

yayımlanan Transatlantik Eğilimler Anketi de, Türkiye’de AB 

üyeliği için desteğin sürekli düşüş eğiliminde olduğu tespi-

tini destekler nitelikte (bkz. Tablo 4).  

 TÜİK anketi sonuçları ele alındığında, Türk kamuoyu-

nun AB desteğinde bir artışın olduğu, ilk göze çarpan ger-

çek. Tabii, müzakerelerin başladığı ilk yıllarda var olan yüz-

de 70’in üzerindeki destekten bugün itibariyle bahsetmek 

mümkün değil; ancak desteğin 2013 yılı itibariyle yeniden 

artış eğiliminde olduğunu görmek, sevindirici bir gelişme. 

Hiç şüphesiz Avrupa’da olumlu bir Türkiye; Türkiye’de ise 

olumlu bir Avrupa yaratmak, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin 

en önemli kilit taşlarından bir tanesi. Türkiye-AB üyelik mü-

zakerelerinde teknik sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi kadar, 

kamuoylarının doğru bilgilendirilmesi ve algıların doğru yö-

netilmesi de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, TÜİK anketi 

sonuçlarına, Türk kamuoyunda AB desteğine olan artışın 

göz ardı edilmemesi gerekiyor. 

TÜİK ANKETİNİ FARKLI BİR ÇERÇEVEDEN 
OKUMAK MÜMKÜN MÜ?

TÜİK tarafından yayımlanan anketin, Türk kamuoyun-

daki AB desteğine ilişkin sonuçlarını, alt alta sıralandığımız-

da daha çarpıcı çıktılar elde etmek mümkün (bkz. Tablo 5). 

İşte onlardan bazıları:

● TÜİK’in İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi so-

nuçlarına göre, coğrafi bölge bazında bakıldığında, 

Türkiye’de AB desteğinin en yüksek olduğu 2 bölge; 

Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge-

si. Bu iki bölgeyi sırasıyla Marmara Bölgesi, Karadeniz 

Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz 

Bölgesi izliyor. 

● Coğrafi bölge düzeyindeki sıralamada ilgi çekici iki nok-

ta: (1) Türkiye’nin “Batı’ya dönük yüzü” olarak bilinen; 

belki de en fazla Avrupalının çeşitli amaçlarla ziyaret 

ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin, listenin son sırasın-

da yer alması; (2) AB desteğinin en yüksek olduğu ilk 10 

ilin 9 tanesinin, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde bulunması. Başka bir deyişle, “Ankara’nın 

doğusu”nda AB desteği, “Ankara’nın batısı”ndan daha 

fazla.

● TÜİK’in İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi sonuç-

larına göre, illerin coğrafi konumları bazında, desteğin 

en yüksek olduğu ilk 13 il, Ankara’nın doğusunda. Tür-

kiye ortalamasına kadar, AB’yi destekleyen illerin yüzde 

70’nin Ankara’nın doğusunda; yüzde 30’nun Ankara’nın 

batısında olduğunu söylemek bile mümkün.

● Türkiye’yi Batı-Doğu ekseninde 3 eşit parçaya bölersek 

(Batı-Orta-Doğu), sonuç yine değişmiyor. Türkiye’de 

AB’yi en çok destekleyen ilk 10 şehirden 8 tanesi 

Doğu’da; 2 tanesi Orta’da. Yine Batı’dan bir il yok. An-

laşılacağı üzere araştırmadan çıkan “Hakkâri’nin en AB 

taraftarı il” olmasının ötesinde, Türkiye’nin ortasında ve 

doğusunda AB desteğinin çok daha fazla olduğu görü-

lüyor. 

Tablo 4: Ülkenizin AB Üyeliğini Destekler misiniz? (yüzde)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desteklerim 73 63 54 40 42 48 44 48 48 -

Kaynak: German Marshall Fund, Transatlantik Eğilimler Anketleri
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Türkiye’de AB üyeliği için 

desteğin sürekli düşüş 

eğiliminde olduğu, bilinen 

bir gerçek. AB’nin resmi 

istatistik kurumu Eurostat 

tarafından hazırlanan 

Eurobarometer anketlerinde, 

Türk vatandaşlarına sorulan 

“Ülkenizin AB üyeliğini 

destekler misiniz?” sorusuna 

verilen cevapların, yıllar 

içindeki değişimini en iyi 

gösteren ve bunun en büyük 

göstergesi German Marshall 

Fund tarafından her yıl 

düzenli olarak yayımlanan 

Transatlantik Eğilimler Anketi 

de, Türkiye’de AB üyeliği 

için desteğin sürekli düşüş 

eğiliminde olduğu tespitini 

destekler nitelikte.
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Tablo 5: AB Üyeliğine Yönelik Referandum Yapılması Halinde Tutum ve Nüfus

 İl

AB 

Referandumu 

Olumlu

AB 

Referandumu 

Olumsuz

AB 

Referandumu 

Fikir Yok

Nüfus 2013 Coğrafi Bölge
Ankara’nın 

Batısı/Doğusu**

Türkiye’nin 

Batısı/Ortası/

Doğusu***

Hakkari 78,1 12,6 9,3  273 041 DAB D D

Adıyaman 67,4 13,0 19,6  597 184 GAB D O

Kahramanmaraş 63,7 23,8 12,4 1 075 706 AB D O

Van 60,6 12,1 27,3 1 070 113 DAB D D

Tunceli 59,6 19,2 21,3  85 428 DAB D D

Bingöl 59,2 14,3 26,5  265 514 DAB D D

Muş 59,1 12,8 28,1  412 553 DAB D D

Batman 57,7 13,2 29,1  547 581 GAB D D

Mardin 57,1 16,1 26,8  779 738 GAB D D

Bitlis 55,4 15,5 29,1  337 156 DAB D D

İstanbul 53,5 28,7 17,8 14 160 467 MB B B

Balıkesir 53,0 26,2 20,8 1 162 761 MB B B

Iğdır 52,8 15,8 31,4  190 424 DAB D D

Diyarbakır 52,7 12,3 35,1 1 607 437 GAB D D

Kars 52,6 18,2 29,1  300 874 DAB D D

Malatya 52,6 21,9 25,5  762 538 DAB D O

Kırklareli 51,7 26,3 22,0  340 559 İAB B B

Amasya 51,2 26,6 22,2  321 977 KB D O

Edirne 50,6 26,9 22,5  398 582 MB B B

Çanakkale 50,5 27,6 21,9  502 328 MB B B

Tekirdağ 50,4 25,6 24,1  874 475 MB B B

Elazığ 50,1 24,6 25,3  568 239 DAB D D

Erzurum 49,4 22,9 27,7  766 729 DAB D D

Kocaeli 48,6 33,8 17,6 1 676 202 MB B B

Ankara 48,0 29,6 22,4 5 045 083 İAB B O

Bursa 47,6 29,3 23,1 2 740 970 MB B B

Zonguldak 47,3 24,5 28,1  601 567 KB B B

Ardahan 47,1 20,7 32,2  102 782 DAB D D

Samsun 46,7 29,3 24,0 1 261 810 KB D O

Ağrı 46,6 16,4 37,0  551 177 DAB D D

Sivas 46,6 30,9 22,5  623 824 İAB D O

Türkiye 46,5 27,2 26,3 76 667 864    

Mersin 46,5 25,9 27,6 1 705 774 AB D O

Şanlıurfa 45,7 15,2 39,1 1 801 980 GAB D O

Çorum 45,7 17,4 37,0  532 080 KB D O

Artvin 45,6 23,5 31,0  169 334 KB D D

Yalova 45,3 30,2 24,5  220 122 MB B B

İzmir 45,2 27,4 27,3 4 061 074 EB B B

Kırşehir 45,2 27,0 27,8  223 498 İAB D O

Adana 44,5 31,6 23,9 2 149 260 AB D O

Kayseri 44,3 35,0 20,6 1 295 355 İAB D O
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 İl

AB 

Referandumu 

Olumlu

AB 

Referandumu 

Olumsuz

AB 

Referandumu 

Fikir Yok

Nüfus 2013 Coğrafi Bölge
Ankara’nın 

Batısı/Doğusu**

Türkiye’nin 

Batısı/Ortası/

Doğusu***

Sakarya 44,3 46,4 9,3  917 373 MB B B

Tokat 43,7 24,1 32,3  598 708 KB D O

Erzincan 43,5 19,8 36,7  219 996 DAB D D

Bilecik 43,4 27,4 29,2  208 888 MB B B

Bayburt 43,0 30,2 26,8  75 620 KB D D

Nevşehir 42,4 28,5 29,1  285 460 İAB D O

Yozgat 42,3 23,4 34,2  444 211 İAB D O

Karabük 42,0 26,0 32,0  230 251 KB B O

Konya 41,7 37,8 20,5 2 079 225 İAB D O

Ordu 41,7 20,7 37,6  731 452 KB D O

Gümüşhane 41,6 26,8 31,6  141 412 KB D D

Bartın 41,4 20,5 38,2  189 139 KB B O

Eskişehir 40,6 36,3 23,2  799 724 İAB B B

Rize 40,6 28,9 30,6  328 205 KB D D

Hatay 40,4 28,8 30,8 1 503 066 AB D O

Aksaray 40,4 26,8 32,9  382 806 İAB D O

Giresun 40,3 26,2 33,5  425 007 KB D O

Antalya 40,2 31,0 28,8 2 158 265 AB B B

Kırıkkale 39,8 28,6 31,5  274 658 İAB D O

Karaman 39,6 36,8 23,5  237 939 İAB D O

Kastamonu 38,6 20,0 41,3  368 093 KB D O

Aydın 38,4 28,0 33,5 1 020 957 EB B B

Gaziantep 38,4 22,4 39,3 1 844 438 GAB D O

Trabzon 38,0 34,1 28,0  758 237 KB D D

Muğla 37,7 28,0 34,3  866 665 EB B B

Afyonkarahisar 37,6 25,5 36,9  707 123 EB B B

Siirt 35,5 11,1 53,4  314 153 GAB D D

Kilis 35,4 21,0 43,7  128 586 GAB D O

Çankırı 35,4 31,9 32,8  190 909 İAB D O

Denizli 34,8 30,8 34,4  963 464 EB B B

Bolu 33,8 22,1 44,1  283 496 KB B B

Sinop 33,3 23,1 43,5  204 568 KB D O

Düzce 33,1 46,8 20,0  351 509 KB B B

Niğde 32,8 31,3 35,9  343 658 İAB D O

Kütahya 31,8 26,7 41,5  572 059 EB B B

Uşak 31,7 27,3 41,0  346 508 EB B B

Osmaniye 30,9 30,9 38,2  498 981 AB D O

Isparta 29,2 24,5 46,3  417 774 AB B B

Manisa 28,5 24,6 47,0 1 359 463 EB B B

Burdur 26,5 28,4 45,0  257 267 AB B B

Şırnak 23,0 7,6 69,5  475 255 GAB D D

*(AB: Akdeniz Bölgesi / EB: Ege Bölgesi / MB: Marmara Bölgesi / DAB: Doğu Anadolu Bölgesi / GAB: Güneydoğu Anadolu Bölgesi / KB: Karadeniz Bölgesi / İAB: İç Anadolu Bölgesi)

**(B: Batı / D: Doğu)

***(B: Batı / O: Orta / D: Doğu)
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TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA AB DESTEĞİ NEDEN 
DAHA FAZLA?

Bu noktada belki de sorulması gereken soru şu: “Neden 

Türkiye’nin doğusunda AB desteği daha fazla?” 

Bu soruya, TÜİK’in yaşam memnuniyet anketi çerçe-

vesinde elde edilen veriler ile bir istatistiki cevap vermek 

mümkün değil. En nihayetinde anket, anket katılımcılarına 

verecekleri kararın nedenini sormuyor. Ancak AB desteğinin 

ülkenin orta ve doğusunda yüksek oranlarda seyretmesi, 

akıllara AB desteğinin istihdam, işsizlik, ticaret fırsatları, 

göç, gelişmişlik, kalkınma, eğitim, adalet gibi birçok unsur-

la bağlantısı olup olmadığı sorusunu getiriyor. TÜİK’in İl Dü-

zeyinde Yaşam Memnuniyet Anketi sonuçlarını, yine TÜİK’in 

başka istatistikleri ile yan yana sıraladığımızda ortaya çıkan 

tespitler veya kurulacak bağlantılar ise spekülatif olmaya 

açık hale geliyor. 

AB desteği ile göç oranları arasında bir bağ var mı?

TÜİK’in AB desteği oranları ile illerin göç verme oranla-

rı karşılaştırıldığında, bir bağlantı yakalamak mümkün. AB 

desteğinin en yüksek olduğu ilk 10 il arasında 8 tanesi, yük-

sek göç veren illerden oluşuyor (bkz. Tablo 6). Dolayısıyla “göç 

veren illerde AB desteği yüksek” demek yanlış olmayacaktır.

AB desteği ile ticaret rakamları arasında bir bağ var mı?

TÜİK’in AB desteği oranları ile illerin ithalat ve ihracat 

rakamları; hatta ithalat ve ihracat sıralamalarındaki yerleri 

karşılaştırıldığında (2012 rakamları), AB desteğinin en yük-

sek olduğu ilk 10 il arasında 8’inin Türkiye’nin ithalat-ihracat 

sıralamasında son sıralarda bulunduğu görülmektedir (bkz. 

Tablo 7). 

 

AB desteği ile gelişmişlik oranları arasında bir bağlantı 

var mı?

AB’ye desteğin en yüksek olduğu ilk 10 ile bakıldığında 

Tablo 6: AB Üyeliği Referandumu ve Net Göç Hızı (binde)

 İl

AB 

Referandumu  

Olumlu

AB 

Referandumu 

AB 

Referandumu 

Net Göç Hızı 

(Binde) 2012-2013

Hakkari 78,1 12,6 9,3 -8,3

Adıyaman 67,4 13,0 19,6 -13,9

Kahramanmaraş 63,7 23,8 12,4 -4,4

Van 60,6 12,1 27,3 -6,0

Tunceli 59,6 19,2 21,3 33,9

Bingöl 59,2 14,3 26,5 0,1

Muş 59,1 12,8 28,1 -21,9

Batman 57,7 13,2 29,1 -2,5

Mardin 57,1 16,1 26,8 -8,8

Bitlis 55,4 15,5 29,1 -14,3

Tablo 7: AB Üyeliği Referandumu ve İthalat-İhracat Rakamları

 İl AB Referandumu 

Olumlu

AB Referandumu 

Olumsuz

AB Referandumu 

Fikir Yok

İthalat

(Milyon $)
İthalat Sıra (2012)

İhracat

(Milyon $)
İhracat Sıra (2012)

Hakkari 78,1 12,6 9,3 38,9 54 363 26

Adıyaman 67,4 13,0 19,6 35 56 104 46

Kahramanmaraş 63,7 23,8 12,4 1037 16 753 20

Van 60,6 12,1 27,3 33 57 21 67

Tunceli 59,6 19,2 21,3 18 80 0 81

Bingöl 59,2 14,3 26,5 1 79 7 72

Muş 59,1 12,8 28,1 3 78 13 69

Batman 57,7 13,2 29,1 26 60 83 52

Mardin 57,1 16,1 26,8 151 30 948 18

Bitlis 55,4 15,5 29,1 6 73 2 77
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bu illerin gelişmişlik endeksi açısından sıralaması belki 

de AB’ye desteği açıklayan en önemli verilerden birini 

oluşturmakta. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar 

Bölümü’nün Şubat 2014 tarihinde yayınlanan çalışması-

na göre, AB’ye desteğin en fazla olduğu ilk 10 ilin geliş-

mişlik sıralamasındaki yeri, AB’ye destek oranı ile büyük 

benzerlik göstermekte (bkz. Tablo 8).

 Bu tabloya bakıldığında, AB’ye desteğin en yüksek 

olduğu Hakkâri’nin aynı zamanda gelişmişlik endeksinde 

sonda yer alan ilimiz olması, bir hayli ilginç. AB’ye deste-

ğin yüksek olduğu diğer illerde de genellikle düşük ge-

lişmişlik düzeyleri gözlemlenirken, gelişmişlik düzeyinde 

ortalarda yer alan Kahramanmaraş ve Diyarbakır istisna 

oluşturmakta. 

Tablo 8: AB Üyeliği Referandumu ve Gelişmişlik Oranı

İl AB Referandumu  Olumlu Gelişmişlik Endeksi Sırası

Hakkâri 78,1 81

Adıyaman 67,4 68

Kahramanmaraş 63,7 36

Van 60,6 66

Tunceli 59,6 72

Bingöl 59,2 74

Batman 57,7 61

Mardin 57,1 63

Iğdır 52,8 76

Diyarbakır 52,7 41
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L evi’ye göre Spinelli Hegel’in “tarihsel insan” 

tanımına uymaktadır1. Tarihsel insanlar, insanlığın 

ne istediğini, ilk olarak ifade edebilen kişilerdir. 

Dönemin ruhunu anlayarak, insanların hissettikleri ve 

düşündükleri ama somutlaştıramadıkları fikirleri ifade 

edebilen ve insanlığın sesi olabilen eylemcilerdir. Tıpkı 

bu tanımda olduğu gibi, Altiero Spinelli de Avrupa’nın iki 

büyük savaşı yaşadığı bu zor döneminde bu yaşlı kıtanın 

insanlarının duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş ve 

eski kıyafetlerden sıyrılarak yeni ve taze bir başlangıç için 

yola çıkarak Federal Avrupa hareketine öncülük etmiştir.

Ventotene Manifestosu Altiero Spinelli ve Ernesto Rossi 

tarafından 1941 yılında yazılmıştır. Bu sırada iki yazar da 

Ventotene Adası’nda tutukludur. İtalyan Komunist Partisi 

üyesi olan Spinelli, Avrupa ulusları arasındaki çatışmaların 

ancak, federal bir yapıya dayalı yeni bir Avrupa düzeni 

oluşturulması ile mümkün olacağını düşünmüştür. 

Sosyalist ilkelere olan inancı ile Spinelli, sosyal eşitsizliklerin 

ortadan kalkacağı, evrime dayalı bir ilerlemeci modeli öne 

sürmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ile Avrupa’nın 

yeniden şekillendirilmesi için tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını 

düşünmüştür. Ancak Avrupa’nın kaderinin büyük ölçüde 

yükselen iki süper gücün elinde olması, bağımsız ve yeni 

bir Avrupa düzeni oluşturma hayallerinin gerçekleşmesini 

engellemiştir. Soğuk Savaş’ın somutlaşması, Almanya’nın 

Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreteri

Bir İtalyan siyasetçi olan Altiero Spinelli, Avrupa idealinin en önemli vizyonerlerinden biridir. 

İtalya’da faşist rejim döneminde hapse atılmış, “Özgür ve Birleşik bir Avrupa” için Ventotene 

Manifestosu’nu kaleme almış ve İkinci Dünya Savaşı ertesinde ülkesinde Federal Avrupa 

hareketini kurmuştur. Spinelli de Gasperi, Spaak ve Monnet gibi Avrupa siyasetinin önde gelen 

isimlerine danışmanlık yapmış ve akademik çalışmaları ile de Avrupa bütünleşmesine katkıda 

bulunmuştur. 1970-76 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nda sanayi politikasından sorumlu üye 

olarak çalışmış, İtalyan Parlamentosu’na seçilmiş ve 1979 yılında da Avrupa Parlementosu’na 

(AP) seçilmiştir. Spinelli 1984 yılında Avrupa Parlamentosu’na sunduğu Plan ile de meşhurdur. 

Spinelli Planı olarak adlandırılan bu plan federal bir AB için bir Antlaşma’dır ve AP’de büyük 

çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu Federal Antlaşma tasarısı, Avrupa entegrasyonunu güçlendiren 

Tek Avrupa Senedi ve Maastricht Antlaşması’na da ilham kaynağı olmuştur. 

ALTIERO SPINELLI: İDEALLERİN AVRUPASI

1
Lucio levi et al.,EP Committee on 

Constitutional Affairs,“Altiero Spinelli: 

European Federalist”, PE 410.673, 

Brüksel, 2009 http://www.europarl.

europa.eu/document/activities/cont/2

00903/20090316ATT51977/20090316A

TT51977EN.pdf s.7.
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ikiye ayrılması ve SSCB egemenliğinin Orta Avrupa’ya kadar 

uzanması bu yeni dönemin koşullarını belirlemiştir. Buna 

rağmen, 6 Batı Avrupa ülkesi arasında Avrupa Toplulukları 

kurulabilmiş ve ekonomik entegrasyona bağlı siyasi bir 

hareket olarak, giderek derinleşmiştir. 

Spinelli Federal Avrupa ülküsünü hiçbir zaman 

terk etmemiştir. 1970’li yıllarda Avrupa Komisyonu’nda 

etkili olmuş, daha sonra AP’ye girerek, Avrupa 

siyasetindeki etkisini tekrar artırmıştır. 1970’lerin sonu 

Avrupa entegrasyonunda bir duraklama dönemi olarak 

nitelendirilebilir. 1973 petrol krizinden sonra 1979’da 

İran Devrimi ile tekrar petrol piyasalarının altüst olması, 

Ekonomik ve Parasal Birlik projesinin 1977 itibarıyla terk 

edilmesi, Ortak Pazar’ın üye devletlerin korumacı önlemleri 

nedeniyle tam olarak gerçekleştirilememesi bütünleşmenin 

tıkanıklığa girmesine neden olmuştur. Bunun yanında, 

İngiltere’de AB fikrine karşı bir liderin, Margaret Thatcher’in 

başa gelmesi, sonrasında İngiltere’nin ortak bütçeye yaptığı 

katkı konusunda yaşanan tartışmaların üye devletler 

arasındaki dayanışmayı sarsması da Avrupa Topluluğu’nun 

(AT)’nin geleceğine yönelik umutların sönmesine yol 

açmıştır. İşte bu ortamda Spinelli, 8 arkadaşı ile birlikte 

Krokodil Kulübü’nü kurmuştur. Bu 9 Avrupa sevdalısı, 

hareketlerini Strazburg’da toplandıkları restoranın adından 

ilham alarak “Krokodil Kulübü” olarak adlandırmıştır. 

Spinelli Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme kazandırmak 

için yeni bir Antlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. 

Krokodil Kulübü vasıtası ile AP’de bu yeni Antlaşma’nın 

tasarlanmasını hedeflemiştir.  

Bu çalışmalar sonucunda, Spinelli’nin raportörlüğü-

nü yaptığı bu yeni Antlaşma 1984 yılında, AP’de çoğunluk 

oyu ile kabul edilmiştir. Avrupa bütünleşmesinin bu sıkın-

tılı döneminde bir taze kan ve yeni başlangıç görevi gören 

“Avrupa Birliği için Antlaşma Tasarısı”, 1993’te kabul edilen 

AB Antlaşması / Maastricht Antlaşması’nın öncülü olmuştur. 

Spinelli 1945 sonrasında olamayan Birleşik Avrupa idealinin 

artık gerçekleştiğini görmek istemektedir. Spinelli AB’nin 

supranasyonel yapısının önemli aktörleri olan Komisyon 

ve Parlamento’yu bir araya getirmek suretiyle, karar ver-

me münhasır yetkisine sahip, hükümetler üstü bir Birlik 

oluşturmak istemektedir. Spinelli’nin öngördüğü Antlaşma 

ile AP’nin yetkileri büyük ölçüde artacak, ağırlıklı çoğunluk 

temel oylama metodu olacak, Komisyon tek yürütme orga-

nı haline gelecek, Adalet Divanı güçlendirilecek ve Birlik dış 

ve güvenlik politikasında da yetkili hale getirilecektir. Bu 

Federal Avrupa ülküsüne ulaşırken, Spinelli “yerindenlik / 

subsidiarité” ilkesine de başvurmuş ve egemenliğin AB ka-

tında olmasını desteklerken, tüm kararların uygun olan en 

alt düzeyde alınmasını da sürecin önemli bir aracı olarak 

görmüştür. 

Spinelli’nin nihayet Birleşik Avrupa’ya ulaşılmasını 

sağlayacak bu önerisi sadece iki üye devlet, İtalya ve 

Belçika tarafından desteklenmiştir. Diğer üye devletler 

entegrasyonun adım adım tedrici olarak ilerlemesini ve 

hükümetlerarası yöntemin belirli alanlar ile sınırlı olsa 

da, devamını tercih etmektedir. AT Konseyi bütünleşmenin 

ilerlemesine yönelik olarak, İrlanda Senatörü James Dooge’un 

başkanlığında bir komite oluşturmuştur. Dooge Raporu da 

“gerçek bir siyasi birlik için niteliksel bir sıçrama” yapılmasını 

önermiştir. Bu Komite’nin önerileri Spinelli’nin tasarladığı 

Antlaşma’nın birçok ögesini içinde barındırmıştır. Bu öneriler 

de daha sora 1987 Tek Avrupa Senedi ve 1993 AB /Maastricht 

Antlaşması ile hayata geçirilmiştir. 

Spinelli Maastricht Antlaşması ile AT’nin Federal 

Avrupa’ya doğru yeni bir aşamaya adım attığını göremeden 

1986 yılında vefat etmiştir. İki Dünya Savaşı’nın yıkımını 

yaşamış olan bir nesle mensup olan Spinelli, totaliter 

rejimlerin Avrupa uygarlığını duraklama dönemine soktuğunu 

görmüş ve modern uygarlığın yeniden güçlü bir şekilde inşası 

için özgür ve birleşik bir Avrupa’nın gereğine inanmıştır. 

Spinelli, Federal Avrupa’nın ulusal devletler arasındaki ölesiye 

rekabetin önüne geçeceğini ve yapıcı bir süreci doğuracağını 

öne sürmüştür. Bunun yanında, Spinelli’nin Avrupa vizyonu 

aynı zamanda, sosyal eşitsizliklerin giderileceği, eski 

konservatif yapıların yıkılacağı yeni bir eşitlikçi ve adil düzeni 

de öngörmektedir. Özellikle 2008 küresel mali krizi sonrasında 

AB’nin yaşadığı çok boyutlu kriz birçok sosyal harekete yol 

açmış ve Londra, Madrid, Paris, Roma, Atina gibi birçok Avrupa 

başkenti günler ve aylar süren protestolara sahne olmuştur. 

Bu sadece ekonomik nitelikli bir kriz değil, siyasal bir krizdir. 

Protestocular, işsizlik, sosyal yardımlardaki kesintiler, sıkı 

para politikaları gibi uygulamaları eleştirse de, daha derine 

giden bir düzenin sorgulanışı da söz konusu olmuştur. Avrupa 

bütünleşmesinin bu ileri aşamasında girdiği krizi anlamak ve 

krizden çıkmak için, Spinelli’nin düşüncelerine geri dönüp bir 

kez daha okumak ufuk açıcı olabilir. Spinelli’nin sosyal düzen 

ile ilgili öngörüleri özellikle AB’nin sosyal boyutunun eksik 

olması ile ilgili eleştiriler ile örtüşmektedir. AB’nin krziden 

çıkabilmesi ve Avrupa vatandaşlarına gerçek anlamda hitap 

edebilmesi, malların Avrupası, sermayenin Avrupası’nın 

yanında, sosyal yanı güçlü bir Vatandaşlar Avrupası’nı 

oluşturabilmesine bağlıdır.   
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NORVEÇ ESKİ BA BAKANI STOLTENBERG, 
NATO GENEL SEKRETERLİĞİ’NE ATANDI
Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği’ne atandı. Stoltenberg, 

kritik dönem olarak adlandırılan süreç içinde, 28 üyeli Kuzey Atlantik İttifakı’nın büyük 

desteğini alarak görevine başladı.

Norveç eski Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO 

Genel Sekreteri olarak atandı. NATO genel 

sekreterliği görevini, mevcut Genel Sekreter 

Anders Fogh Rasmussen’in görev süresinin dolmasının 

ardından, 1 Ekim 2014 tarihinde devralacak olan Stol-

tenberg, bu görevi, Kuzey Atlantik İttifakı’nın, Rusya’nın 

Kırım’ı ilhak etmesi başta olmak üzere, birçok zorlukla 

karşı karşıya kaldığı kritik bir dönemde üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni NATO 

Genel Sekreteri’nin atanması sürecinde İttifak’ın yeni üye-

leri olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden bir genel 

sekreter atanması konusunda tartışmalar yaşanmasına 

rağmen, Stoltenberg 28 üyeli Kuzey Atlantik İttifakı’nın 

büyük desteğini aldı.

2000-2001 ve 2003-2011 tarihleri arasında 

Norveç’in Başbakanı olarak görev yapan Jens Stolten-

berg, uluslararası alanda tanınan bir isim. Başbakanlığı 

döneminde NATO’nun Afganistan ve Libya’daki askeri ope-

rasyonlarına destek vermesi ve 2011 yılında aşırı sağcı 

Anders Breivik’in Ütoya Adası’nda 77 kişinin ölümüne 

neden olan saldırısının ardından takındığı sakinleştirici 

ve sağduyulu tavrıyla tanınıyor.
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Avrupa Komisyonu, Schengen Vize Kodu’nda yeni düzenlemeler içeren teklif paketini 

açıkladı. Öneri, vize başvuru taleplerinin daha kısa sürede neticelendirilmesini; sık seyahat 

eden üçüncü ülke vatandaşları için ise 3 yıl geçerli çok girişli vizelerin verilmesi içeriyor.

AVRUPA KOMİSYONU SCHENGEN 
VİZE KODU’NDA DEĞİ İKLİK TEKLİFİNİ SUNDU

A vrupa Komisyonu’nun Sanayiden Sorumlu Üyesi 

Antonio Tajani ve Komisyon’un İçişlerinden Sorumlu 

Üyesi Cecilia Malmström, 1 Nisan 2014 tarihinde, Schen-

gen üyesi AB üye ülkelerini ziyaret etmek isteyen üçüncü 

ülke vatandaşları için, 2010 yılından bu yana geçerli olan 

Schengen Vize Kodu’nda değişiklikleri içeren değişiklik 

teklif paketini açıkladı. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, 

genel olarak Schengen vize başvuru taleplerinin daha kısa 

sürelerde neticelendirilmesi, çok girişli ve kalış süresi 90 

günden daha fazla olan vizelerin başvuranlara verilmesini 

öneriyor.  

2010 tarihli Schengen Vize Kodu’na ilişkin değişiklik 

teklifi paketinde şu yeni düzenlemeler bulunuyor:

● Vize başvurusunun ardından, ilgili kararın 15 yerine 

10 gün içerisinde verilmesi;

● Bir üçüncü ülkede başvuru sahibinin gitmek istedi-

ği Schengen üyesi AB ülkesinin temsilciliği yok ise, 

mevcut herhangi bir Schengen üyesi AB üye ülke 

temsilciliğinden vize başvurusuna olanak sağlan-

ması;

● Sık seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları için, 3 

yıl geçerli çok girişli vizelerin verilmesi;

● Başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve online 

başvuru imkanının tanınması;

● Bir Schengen üyesi AB ülkesinde ve en fazla 15 gün 

geçerli olmak üzere, sınırda vize verilmesi uygula-

masının Schengen üyesi AB ülkeleri için mümkün 

hale getirilmesi;

● Bir üye ülkede gerçekleştirilecek özel etkinliklerde, 

üye ülkelerin sınırda vize vermesi imkânının sağ-

lanması;

●  “Touring-visa” isimli yeni bir vize tipinin oluşturul-

ması ve bu çerçevede AB üye ülkeleri arasında sık-

lıkla seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarına en 

fazla bir yıllık ve çok girişli vizenin tanımlanması.  

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa 

Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia 

Malmström, Avrupa’nın daha akıllı bir vize politikasına 

ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Özellikle turistler, iş in-

sanları, araştırmacılar, sanatçılar ve öğrencilerin AB’ye 

yakınlaşmalarının sağlanarak, Avrupa ekonomisini 

canlandırmaya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Malms-

tröm, bu çerçevede yeni iş imkânlarının yaratılması ve 

ekonomik dinamizme katkıda bulunulacağını belirtti.



G Ü N D E M D E N70

19 65

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk 

Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 7-8 Nisan 

tarihlerinde Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Füle, ziyareti 

çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY li-

deri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel 

Temsilcisi Lisa Buttenheim ile bir araya geldi. Füle’nin Kıbrıs 

ziyareti, geçtiğimiz Şubat ayında tekrar başlayan Kıbrıs barış 

müzakereleri çerçevesinde bir Komisyon üyesinin adaya yap-

tığı ilk ziyaret olması açısından büyük önem taşıyor.

Štefan Füle, 2012 yılının Haziran ayında gerçekleştirdiği 

son ziyaretinden bu yana, Kıbrıs adasındaki konjonktürün 

değiştiğini, özellikle Suriye’deki iç savaş sonrasında bölge 

istikrarının bozulduğuna değindi. Kıbrıs sorununa adil ve 

kapsamlı bir çözüm bulunmasının önemini vurgulayan Füle, 

Kıbrıs adası için yeniden birleşmenin haricinde bir alternati-

fin olmadığını ifade etti. Öte yandan, Türkiye’nin Kıbrıs barış 

müzakerelerinde yapıcı bir rol oynadığına da değinen Füle, 

GKRY ile Türkiye’nin daha yakın ilişkiler kurmasının Ada’daki 

toplumsal bütünlüğün sağlanması, pazarların karşılıklı olarak 

açılması, inşaat, turizm ve enerji sektörlerine yatırımların ya-

pılması açısından önemli olduğunu belirtti. Štefan Füle, eko-

nomik olarak zorlu bir dönemden geçen Kıbrıs’ta, olası bir bir-

leşmenin, önemli ekonomik kazançlara imkân sağlayacağını, 

hatta birleşik Kıbrıs adasının toplam GSYİH’sinin 2035 yılında 

iki katına çıkabileceği tahminlerinin olduğunu ifade etti.

AB’nin, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel 

Barroso’nun liderliğinde Kıbrıs barış müzakereleri süre-

cinde daha çok dâhil olacağını ifade eden Füle, Kıbrıs Türk 

tarafının AB müktesebatına uyumu sürecinde, Kıbrıslı Türk 

yetkililere yardımcı olacaklarını, AB’nin çözüm sürecine yö-

nelik gerekli desteği vereceğini dile getirdi. Ortak açıklama 

metnine de değinen Füle, bunun çözüm sürecinde önemli 

bir yapı taşı olduğunun altını çizdi ve çözüm sonrasında bir-

leşmiş etkin ve etkili bir Kıbrıs’ın AB tarafından müktesebat 

kriterlerini yerine getiren bir üye olarak kabul edilebileceği-

nin de sinyallerini verdi. 

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİ LEMEDEN SORUMLU ÜYESİ 
ŠTEFAN FÜLE KIBRIS’I ZİYARET ETTİ

Avrupa 

Komisyonu’nun 

Genişlemeden 

ve Komşuluk 

Politikasından 

Sorumlu Üyesi 

Štefan Füle, 

Kıbrıs’ı ziyaret 

etti. Ziyaret, Kıbrıs 

barış müzakereleri 

çerçevesinde bir 

Komisyon üyesinin 

yaptığı ilk ziyaret 

olması açısından 

büyük önem 

taşıyor.
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ALMANYA’DA ÇİFTE VATANDA LIK YASASI ONAYLANDI
Almanya 

Hükümeti’nden 

çifte vatandaşlık 

tasarısına onay 

geldi. 30 milyon 

Türk’ün yakından 

takip ettiği yasa, 

iki uyruktan 

birini seçme 

zorunluluğunu 

ortadan kaldırıyor.   

IMF Dünya 

Ekonomik 

Görünümü 

Raporu’na 

göre Türkiye, 

ihracattaki 

iyileşmeye karşın 

büyüme hızında 

düşüş yaşayacak.

Almanya Hükümeti, yabancı kökenli gençlerin çifte 

vatandaş olmasını sağlayacak yasa tasarısını 8 Ni-

san 2014 tarihinde onayladı. Yasa tasarısı Almanya’da ya-

şayan yaklaşık 30 milyon Türk kökenli vatandaşı yakından 

ilgilendiriyor. Tasarıya göre ancak Almanya’da doğan ve 

21 yaşına kadar Almanya’da en az 8 yıl yaşamış olan veya 

6 yıl okula gitmiş olan gençler çifte vatandaşlık hakkı ka-

zanıyorlar. Tasarının getirdiği bir diğer iyileştirme ise çifte 

vatandaşlık için başvuran gençlerin durumunu belgeleme 

sorumluluğunun devlete ait olması. Söz konusu koşulları 

karşılamayan gençler ise değişiklik öncesinde olduğu gibi 

23 yaşlarına geldiklerinde iki uyruktan birisini seçmek 

zorundalar.

Hatırlanacağı üzere çifte vatandaşlık konusu Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat 2014 tarihinde 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le yaptığı görüşmede 

de gündeme gelmişti. Ayrıca çifte vatandaşlık konusu Sosyal 

Demokrat Parti’nin (SPD) Şansölye Angela Merkel liderliğin-

deki Hıristiyan Demokratlar ile geçtiğimiz yıl yaptığı koalis-

yon anlaşmasında yer alıyordu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Federal Hükümetin 

Göç, Sığınmacılar ve Entegrasyon Bakanı Aydan Özoğuz, “Bu, 

ülkemizdeki pek çok genç için çok iyi bir mesaj. Yüz binlercesi 

rahat bir nefes alabilir. Gelecekte çok sayıda gencin ebeveyn-

lerinin uyruğunun aksine yönde karar vermek ya da kendi 

ülkelerinde yabancı haline gelmekten kurtulacak olmasından 

memnunum” dedi.

Yasa taslağına ilişkin çeşitli eleştiriler de yapılıyor. Bun-

lardan en fazla öne çıkanı yasa tasarısının sadece gençleri 

kapsadığı;  ancak uzun yıllar Almanya’da yaşamış olan kişileri 

kapsam dışında bırakması. Yasa taslağı Meclis onayı sonra-

sında yürürlüğe girecek.

IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU AÇIKLANDI

Güncellenmiş IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu 

8 Nisan 2014 tarihinde açıklandı. Rapora göre dünya 

ekonomisinin geçen yıl yüzde 3 büyüdüğü belirtilirken, bü-

yümenin bu yıl yüzde 3,6, 2015’te ise 3,9 olacağını öngö-

rüldü. Avro Alanı’ndaki hassaslıklar, Ukrayna kaynaklı artan 

jeopolitik riskler bölgede aşağı yönlü riskler ortaya koyuyor.

Avro Alanı’nın 2014 ve 2015’te yüzde 1’in biraz üzerinde 

büyümesi öngörülüyor. Söz konusu oran Avro Alanı’nın birkaç 

yıl önce göstermiş olduğu performanstan daha iyi görünü-

yor ancak 2014 ve 2015 için sırasıyla yüzde 3,6 ve 3,9 olarak 

öngörülen dünya ortalama büyüme oranından daha düşük 

durumda bulunuyor. Hemen bütün AB ülkeleri, kurtarma 

programına kapsamındaki üç ülke (İrlanda Portekiz ve Yuna-

nistan) de dahil olmak üzere, düşük büyüme kaydetti. GKRY 

ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 ve Hırvatistan’ın yüzde 0,6 kü-

çülmesi bekleniyor. Mali politikada kemer sıkma önlemleri-

nin hafifletilmesi büyümenin artmasını destekledi. Rusya’da 

büyüme, Rusya ve Ukrayna’daki son gelişmeler nedeniyle 

coğrafi risklere bağlı olarak, 2014’te yüzde 2’den yüzde 1,3’e 

indi. ABD yüzde 3 oranında büyürken Hindistan ve Çin yüzde 

7,5 büyüdü.

Türkiye’de net ihracatta öngörülen iyileşmeye karşın 

Türkiye’de büyümenin 2013’te yüzde 4,3’ten, 2014’te yüzde 

2,3’e inmesi bekleniyor. Kamu yatırımlarının 2014 bütçe he-

defleriyle uyumlu tutulması olasılığı bulunuyor. IMF Türk Li-

rası’ndaki son bir yıldaki sert değer kaybının yanı sıra Merkez 

Bankası’nın faiz artırımının büyümeye olumsuz yansıyacağını 

öngördü. Büyümenin 2015’te yüzde 3,1’e yükselmesi bekle-

niyor. Makro ihtiyati tedbirler ve piyasalardaki gelişmeler so-

nucu tüketim harcamalarının azalması, ihracatın büyümeye 

olumlu katkısına karşın, daralan iç taleple birlikte büyüme-

nin 2013’teki olumsuz etkilendiği belirtildi.
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AB BAKANI ÇAVU OĞLU 
BRÜKSEL VE STRAZBURG’A ZİYARET GERÇEKLE TİRDİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, 

Brüksel ve Strazburg’a resmi ziyaretlerde bu-

lundu. Her iki ziyaret, Türkiye’nin son gelişmeler nedeniyle 

AB yetkilileri tarafından sıklıkla eleştiriye mazur kaldığı bir 

dönemde yapılması ve 2014 yılının Türkiye tarafından “AB 

Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle önem taşıyor.

Çavuşoğlu, AB Bakanı olmasından sonra Brüksel’e 

yaptığı ikinci ziyarette, Brüksel’deki sivil toplum kuruluş-

ları, İslam İşbirliği Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) temsilcileri ile de 

görüşmelerde bulundu. AB Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Nisan 

tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen 74’üncü Türkiye-AB KPK 

toplantısı sırasında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden 

Sorumlu Üyesi Štefan Füle ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu ziyaretinde, “Yargı ve Temel Haklar” ile 

“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasıllarının (23 ve 24’üncü 

fasıllar) ve yeni fasılların da müzakerelere açılmasını um-

duğunu kaydetti. AB liderlerinin iki faslın açılması için daha 

önce bir uzlaşı sağlandığını hatırlatan AB Bakanı, bunun 

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve demokratik standartların 

gelişmesine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Bakan ayrıca, 

AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalıştığı 

bir dönemde, enerjide transit ülke olan Türkiye’nin, “Enerji” 

faslında (15’inci fasıl) müzakerelerin başlamasında AB’nin 

isteksizliğinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 7-8 Nisan 2014 tarihinde Strazburg’a 

geçerek, Aralık 2013 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi’ne 

ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Hatırlanacağı gibi, AB 

Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

(AKPM) heyetine 2003 yılında dâhil olmuştu. Çavuşoğ-

lu, Avrupa Konseyi’nin kurulduğu 1949 yılından itibaren, 

2010-2012 yılları arasında, AKPM Başkanlığı görevini yürü-

ten ilk Türk parlamenter niteliğini taşıyor. 

Eski AKPM Başkanı sıfatına istinaden, Onursal Baş-

kanlık Diploma ve Madalyası verilen Bakan Çavuşoğlu, 

Strazburg’da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils 

Muiznieks, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jag-

land, AKPM Başkanı Anne Brasseur ve Venedik Komisyo-

nu Başkanı Gianni Buquicchio ile görüştü. AKPM Başkanı 

Anne Brasseur Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde, Twitter 

ve YouTube yasaklarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

ve AKPM için olmazsa olmaz değerler olan ifade ve haber 

alma özgürlükleri açısından, “kabul edilemez” olduğunu 

söylemişti. AB Bakanı ile görüşme sırasında AKPM Baş-

kanı Brasseur, AKPM’nin medya konularıyla uğraşan alt 

komisyonunun, haber alma, basın ve internet özgürlüğü 

konularını görüşmek üzere 12-13 Mayıs 2014 tarihlerinde 

İstanbul’da bir toplantı düzenleyeceğini kaydetti. 

AB Bakanı ve 

Başmüzakereci 

Mevlüt Çavuşoğlu, 

Brüksel ve 

Strazburg’a resmi 

ziyaretlerde 

bulundu.  

Ziyaretler, 2014 

yılının Türkiye 

tarafından “AB Yılı” 

olarak ilan edilmesi 

nedeniyle önem 

taşıyor.
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TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU TOPLANDI

74 ’üncü Türkiye-AB Karma Parlamento Komis-

yonu (KPK) Toplantısı Eşbaşkanlar Afif De-

mirkıran ve Hélène Flautre’nin başkanlığında 

10-11 Nisan 2014 tarihlerinde Brüksel’de yapıldı. AB Bakanı 

ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu’nun 

Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi 

Štefan Füle ve Dönem Başkanlığı’nı temsilen Yunanistan’ın 

AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Theodoros Sotiropoulos’un da 

katıldığı toplantıda  “Türkiye’deki Yargı Reformu, Demokra-

tikleşme ve 23’üncü ve 24’üncü Fasılların Açılması Üzerine 

Beklentiler” ile “27’nci Çevre Faslında Mevcut Durum” konu-

ları, üçüncü oturumda ise “Türkiye-AB Gümrük Birliği, Ser-

best Ticaret Anlaşmaları ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım 

Ortaklığı” konuları ele alındı.

KPK toplantısında bir konuşma yapan Avrupa 

Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 

Türkiye’nin AB sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Füle, 

Türkiye’de son birkaç ayda yaşanan gelişmelerin ülkenin 

Avrupa değerleri ve standartlarına bağlılığı konusunda te-

reddütlere neden olduğunu kaydetti ve Türkiye’nin reform 

sürecine ağırlık vermesini umduğunu söyledi. Füle konuş-

masında, 2013 yılının sonlarına doğru AB Türkiye ilişkilerin-

de Bölgesel Politikalar Faslı’nın müzakereye açılması ile yeni 

bir ivme kazanılması yönünde adım atıldığı yorumunu yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi 

Štefan Füle, konuşmasında ayrıca adalet ve içişleri, yargı, 

ifade özgürlüğü, ticari ilişkiler ve enerji konularına ilişkin 

Türkiye’de kaydedilen gelişmeler konusunda değerlendir-

melerde bulundu. Komisyon Üyesi Füle, özellikle hukukun 

üstünlüğü ve temel haklar konusunda güçlendirilmiş bir iş-

birliği oluşturulmasının, Türkiye-AB arasında daha derin bir 

diyalog kurulmasını, iki taraf arasındaki yanlış anlamaların 

önlenmesini ve ülkenin AB’ye yakınlaşmasına katkı sağlaya-

cağını söyledi.

KPK tarafından yapılan ortak açıklamada, Mısır’da 528 

kişiye verilen idam cezalarına tepki gösterilerek karardan de-

rin endişe duyulduğu bildirildi. KPK adına Eşbaşkanlar Hélène 

Flautre ve Afif Demirkıran imzasını taşıyan yazılı açıklamada, 

Türkiye ve AB’nin idam cezasına her şart altında karşı çıktığı 

belirtildi. Açıklamada, “İdam cezası, zalim ve insanlık dışı olan, 

caydırıcı bir eylem olamayan, insan haysiyeti ve bütünlüğünün 

kabul edilemez inkârıdır” ifadesine yer verildi. Komisyon, Mısır 

yönetiminden, cezaları uygulamamasını ve uluslararası stan-

dartlara uygun şekilde sanıkların, net suçlamalara, düzgün 

ve bağımsız soruşturmalara dayalı adil ve zamanlı yargılama 

hakkını güvence altına almasını talep etti.  

 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 74’üncü Toplantısı Eşbaşkanlar Afif 

Demirkıran ve Hélène Flautre’nin başkanlığında 10-11 Nisan tarihlerinde Brüksel’de 

gerçekleştirildi.
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AB-TÜRKİYE ODALAR FORUMU TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo 

Abruzzini ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı AB-Türkiye Odalar Forumu 

Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

AB Türkiye Odalar Forumu (ETCF-2) tarafın-

dan düzenlenen konferansa AB Bakanı 

ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve 

EUROCHAMBRES (Avrupa Odalar Birliği) Başkan Yardımcısı ve 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmacı olarak katıl-

dı. Konferansta, Türkiye’de 3700, AB’de 1700 firmayla yapılan 

anketin sonuçları açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen konferanstaki 

konuşmasında, hükümetin reform kararlılığını vurgulaya-

rak, AB’nin yeni fasılları müzakerelere açmasını bekledikle-

rini dile getirdi. Çavuşoğlu, Ukrayna krizi nedeniyle enerjide 

Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışan AB’nin, Türkiye 

ile enerji faslını açmakta isteksiz davrandığını söyledi. AB Ba-

kanı her iki taraftaki işletmelerin çoğunluğunun Türkiye’nin 

AB entegrasyonuna desteğinin memnuniyet verici olduğunu 

belirterek, ekonomik ilişkilerin kamuoyundaki algıyı olumlu 

etkilediğini ifade etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada 

AB’nin genişleme sürecine değindi ve genişlemenin AB’ye 

yük getirmediğini, tam aksine büyük ekonomik fırsatlar 

sunduğunu belirterek, gelecek ay yapılacak Avrupa Parla-

mentosu seçimlerinde genişleme taraftarlarının güçlen-

mesi dileğinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, AB ve Türk şirketlerinin birlikte hare-

ket etmeleri halinde Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve diğer 

pazarlarda çok daha başarılı olacaklarını söyledi. M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının vize sorununun artık aşıl-

masını ve AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret 

anlaşmalarının haksız rekabete neden olmaması için Güm-

rük Birliği’nin revize edilmesini beklediğini ifade etti.

EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini de 

Türkiye-AB ilişkilerinin güçlü ve derin ekonomik entegras-

yona dayandığını belirterek, “Gümrük Birliği’nin başarısı 

inkâr edilemez fakat modernize edilmeli, işleyişi iyileştirilmeli 

ve kapsamı genişletilmelidir” çağrısında bulundu.

AB-Türkiye Odalar Forumu’nun araştırmasına göre, 

Türk işletmelerin yüzde 75’i AB üyeliğini desteklerken, 10 

yıl içinde üyelik bekleyenlerin oranı yüzde 51’de kalıyor. 

Türk şirketlerinin yüzde 28’i üyeliğin asla gerçekleşmeye-

ceğini düşünüyor. Avrupalı işletmeler Türkiye’nin üyeliği 

konusunda daha iyimser. Ankete göre, AB’deki şirketlerin 

sadece yüzde 8’i Türkiye’nin asla üye olmayacağı görü-

şündeyken 10 yıl içinde üyelik bekleyenlerin oranı yüzde 

55’e ulaşıyor. Avrupalı işletmelerden Türkiye’ye ihracat ya 

da yatırım yapanların yüzde 37’si üyelik konusunda lobi 

yaparken, Türk pazarına henüz girmemiş şirketlerde bu 

oran yüzde 7’ye iniyor. TOBB ve EUROCHAMBRES tarafın-

dan yürütülen ETCF projesi ile Türk ve AB Odaları arasında 

karşılıklı bilgi, diyalog ve uzun vadeli işbirliği geliştirilerek 

Türk ve Avrupa iş dünyalarının entegrasyonunun artırılması 

amaçlanıyor. 
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TÜRKİYE-AB GERİ KABUL ANLA MASI’NA İLİ KİN GENELGE, 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

KARMA İSTİ ARE KOMİTESİ, 
BA BAKAN İLE GÖRÜ TÜ

Düzensiz göçle mücadele ve geri kabule ilişkin genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Genelge, bu konuda yapılacak tüm uygulamalar için  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’ne gerekli olan her türlü katkı ve desteğin sağlanmasını içeriyor.

T 
ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) heyeti Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. 

KİK heyetinde, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Er-

gün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-

Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve TİSK Yönetim Kurulu 

Başkanı Tuğrul Kudatgobilik yer aldı. Basına kapalı olarak 

gerçekleşen kabul sonrasında heyet adına açıklama yapan 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ve TESK 

Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’nin sözü dinlendikçe, 

sözlerinin dinleneceğini, Türkiye var oldukça var olacaklarını, 

Türkiye güçlü oldukça güçlü kalacaklarını çok iyi bildiklerini 

söyledi. Her görüşten, inançtan, etnik gruptan üyeleri bulun-

duğunu belirten Palandöken, her şeyden önce huzur içinde 

çalışmak, üretmek ve Türkiye’nin büyümesine katkıda bulun-

mak istediklerini anlattı.

Palandöken, Türkiye’nin bir seçim sürecini daha geride 

bıraktığını anımsatarak, siyasi ortamın yumuşatılmasının 

önemine değindi. Küresel ekonominin zorlu bir dönemden 

geçtiğini dile getiren Palandöken, Türkiye’nin dışa açık bir 

ülke olduğunu vurgulayarak, dışa açılarak zenginleşebi-

leceklerini yaşayarak öğrendiklerini, dışa açık bir ülkenin, 

dışarıdan gelen şoklara her zaman hazır olması gerektiğini 

de bildiklerini aktardı.

Bendevi Palandöken, Türkiye’de gündemin artık eko-

nomi olması gerektiğini düşündüklerini belirterek, şöyle 

devam etti: “Sosyal devlet niteliğimize uygun sosyal politika-

lara ağırlık verilmesi gerektiği inancındayız. Türkiye’nin gele-

ceğine ilişkin iyimserliğimize destek vermenizi diliyoruz. AB 

katılım sürecindeki kararlılık sürdürülmelidir. Yeni anayasa 

arayışımızla gündeme gelen daha fazla özgürlük, daha fazla 

demokrasi ve daha fazla hukuk sürecinin devam ettirilmesini 

yürekten istiyoruz.”  

16 
Aralık 2013 tarihinde imzalanan Türkiye-AB 

Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin Başbakanlık 

tarafından bir genelge yayımlandı. Düzen-

siz göçle mücadele ve geri kabule ilişkin kuralların hayata 

geçirilmesi ile ilgili hazırlık ve uygulama aşamalarında, tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’ne gerekli hukuki, mali, idari ve teknik 

her türlü katkı ve desteğin sağlanmasını içeren genelge, 16 

Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, düzensiz göçle mücadelenin, Türkiye’nin 

bulunduğu coğrafyada önemli sorunlar arasında yer aldığı 

ifade edilirken, bu süreçte geri kabul anlaşmalarının büyük 

rol oynadığı belirtildi. Türkiye tarafından düzensiz göçe kay-

nak veya transit ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapıldığı, 

bu kapsamda AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın 

TBMM’nin onayına sunulduğu kaydedildi.

Anlaşmanın uygulanabilmesi için, 6458 sayılı Yabancı-

lar ve Uluslararası Koruma Kanunu’yla kurulan; göç alanına 

ilişkin politika ve stratejileri uygulamak ve bu konularla 

ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağla-

makla görevli olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Mü-

dürlüğünün idari kapasitesinin artırılacağının ifade edildiği 

genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, söz ko-

nusu Genel Müdürlüğe gerekli desteğin sağlanması istendi.
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Letonya 

Cumhurbaşkanı 

Andris Berzins, dokuz 

yıl aradan sonra 

Türkiye’ye resmi bir 

ziyarette bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı 

nezdinde yapılan 

ziyaretin iki ülke 

açısında ayrı bir 

öneme sahip olduğu 

belirtildi. 

LETONYA CUMHURBA KANI ANDRIS BERZINS 
TÜRKİYE’YE RESMİ BİR ZİYARET GERÇEKLE TİRDİ

C umhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya 

göre Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins’in 

ziyareti, dokuz yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı 

nezdinde Letonya tarafından Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret 

oldu. Ziyaret, Çankaya Köşkü’nde Devlet Başkanı nezdinde 

yapılan ilk atlı süvarili karşılama töreni olması açısından 

Türkiye tarafı için ayrı bir öneme sahipti. Cumhurbaşkanı 

Andris Berzins, beraberindeki Ekonomi, Tarım, Savunma, 

Eğitim ve Bilim Bakanları ile görüşmelere iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından konuk Cum-

hurbaşkanı onuruna verilen akşam yemeğinde, tarihsel sü-

reçte gelişen ilişkilerin dostluk çerçevesinde devam ettiğini 

ve Bakanlar nezdinde bir araya gelinmesini tarihsel sorum-

luluğa bağlayan Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında ayrıca 

1925 tarihli Dostluk Anlaşması’nı öne çıkararak, Letonya’yı, 

coğrafi açıdan uzak ancak kalben yakın bir dost ülke olarak 

nitelendirdi ve 2004 yılında NATO üyesi olan Letonya’nın 

savaşta ve barışta güven duyulabilecek bir müttefik haline 

geldiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Gül, 2015 yılının iki taraf için çok 

boyutlu önemine işaret ederek, 2015 yılının diplomatik 

ilişkilerin 90’ıncı yılına ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılma-

sının 10’uncu yılına denk gelmesini ve Letonya’nın 1 Ocak 

2015 tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak olma-

sını, Türkiye’nin AB üyeliğine verilen desteğin devamı için 

önemli beklentiler arasında gösterdi. 

Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ise Cumhur-

başkanı Abdullah Gül’e benzer açıklamalarda bulunarak, 

çok boyutlu işbirliğinin artırılması çabalarını, iki ülkenin bu 

konudaki kararlılığını gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı 

Berzins’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen 

görüşmesi basına kapalı yapılırken, Ankara ziyaretinin ar-

dından Cumhurbaşkanı Berzins, İstanbul’a geçerek tarihi 

yarımadayı gezdi. 
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CENEVRE’DE VARILAN UZLA IYA RAĞMEN 
UKRAYNA’DA GERİLİM SÜRÜYOR 

AB, ABD, Ukrayna 

ve Rusya 

temsilcilerinin 

bir araya gelerek 

imzaladığı Cenevre 

Ortak Bildirisi’ne  

rağmen, 

Ukrayna’da gerilim 

sürüyor. 

C 
enevre’de 17 Nisan 2014 tarinde bir araya gelen 

AB, ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcileri altı saat sü-

ren görüşmelerin ardından Ukrayna’daki gerilimin 

düşürülmesi için silahlı grupların dağıtılması, ele geçirilen 

devlet binalarının tahliyesi ve Ukrayna’daki bölgelerin daha 

fazla özerklik elde edebilmesine imkân sağlayacak siyasi 

diyaloğun kurulması gibi bir dizi önlemi öngören bir çerçe-

ve üzerinde anlaşmaya vardı. Buna karşılık ülkenin Rusça 

konuşan nüfusun yoğun olarak yaşadığı doğusunda gerilim 

tırmanmaya devam ediyor. 

Cenevre Ortak Bildirisi, tüm yasadışı silahlı grupların 

silahlarını bırakması ve yasadışı ele geçirilen binaların meş-

ru sahiplerine iadesini ve Ukrayna’da yasadışı işgal edilen 

sokak, meydan ve diğer kamu alanlarının, kasaba ve şe-

hirlerin boşaltılması çağrısında bulunmaktaydı. Buna kar-

şılık, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmesi ve 

Ukrayna’ya karşı başlattığı doğalgaz savaşına son vermesi 

konularına ise Cenevre bildirisinde değinilmemişti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Ashton Cenevre görüşmelerinin ardından yaptığı açıklama-

da, temel önceliklerinin tırmanmanın önlenmesi olduğunu 

ifade ederken, bir an önce uygulanmak üzere bir dizi somut 

adım üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti. Avrupa Gü-

venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonunun bu bağlam-

da önemli bir rol üstleneceğini kaydeden Yüksek Temsilci 

Ashton, AGİT’in görevinin Ukrayna makamlarının ve yerel 

toplulukların gerekli önlemleri almalarına yardımcı olaca-

ğını ifade kaydetti. Ashton, Ukrayna’nın kapsayıcı ve şeffaf 

anayasal bir süreç başlatma taahhüdünü memnuniyetle 

karşıladıklarını ifade ederken, 25 Mayıs’ta gerçekleşmesi 

planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve adil bir 

ortamda gerçekleştirilmesine verdikleri önemi bir kez daha 

yineledi. Ukrayna’nın birliğine, toprak bütünlüğüne ve 

egemenliğine bağlı olduklarını kaydeden Ashton, AB’nin 

Ukrayna’daki durumun istikrara kavuşturulması yolundaki 

çabaları mali, siyasi ve ekonomik açıdan desteklemeye de-

vam edeceğini ifade etti.

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı silahlı grupla-

rın Cenevre uzlaşısını tanımadıklarını açıklayarak resmi bi-

nalardaki işgal eylemlerini sürdürmesi ve tarafların birbirini 

anlaşmaya uymamakla suçlaması sebebiyle gerginlik arttı. 

20 Nisan’da Ukrayna’nın doğusundaki Sloviansk’ta düzen-

lenen saldırıda en az üç kişi yaşamını yitirdi. Rusya Dışişleri 

Bakanı Sergey Lavrov, Kiev yönetimini yasadışı askeri grup-

ları silahsızlandırmamakla suçlarken,  Kiev yönetiminin Ce-

nevre anlaşmasını ihlal ettiğini kaydetti. Rusya, saldırıdan 

Ukraynalı aşırı sağcı Sağ Sektör’ü sorumlu tutuyor.

Ukrayna’daki son duruma ilişkin 24 Nisan’da bir açık-

lamada bulunan Yüksek Temsilci Ashton, tüm tarafların 

Cenevre anlaşmasının maddelerinin tamamen uygulanma-

sını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Bu kapsamda, 

tarafları yasadışı silahlı örgütler üzerinde baskı kurarak 

bunların şiddete son vermeleri ve silahlarını bırakmaları 

konusunda harekete geçemeye çağırdı.

Ukrayna’nın doğusundaki olayları derin bir endişe ile 

karşıladığını kaydeden Ashton, ölüm olayların araştırılması 

ve faillerinin adalete teslim edilmesi için bağımsız ve şeffaf 

bir soruşturmanın önemine dikkat çekti. Silahlı gruplarca 

yasadışı yollarla rehin tutulan kişilerin bir an önce serbest 

bırakılması gerektiğini kaydeden Ashton, Ortak Cenevre 

Bildirisi’nde belirtildiği gibi tehdit, şiddet ve provokatif eylem 

ve açıklamalara son verilmesi çağrısını yineledi.
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TÜRKİYE, MALEZYA İLE 
SERBEST TİCARET ANLA MASI İMZALADI

T ürkiye ve Malezya arasında Mayıs 2010’ta başlayan STA 

Başbakan Erdoğan’ın daveti üzerine Malezya Başbakanı 

Najib Tun Razak’ın 17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’ye 

gerçekleştiği resmi ziyareti esnasında taraflarca imzalandı. 

Müzakereleri Ocak 2014’te tamamlanan bu ticari anlaşma, 

Türkiye’nin Güney Kore’den sonra Asya’da imzaladığı ikinci, 

Güney Asya bölgesinde ise imzaladığı ilk STA özelliğini taşıyor. 

Türkiye ve Malezya hükümetlerinin iç mevzuatlarına göre ger-

çekleştirecekleri onay işlemlerinin tamamlanmasıyla anlaşma-

nın yürürlüğe girmesi bekleniyor. AB’nin Malezya ile yürüttüğü 

STA müzakerelerin devam etmesi nedeniyle, Türkiye’nin AB’den 

önce Malezya pazarına tercihli giriş imkânı ele etmiş durumda.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye ve Malezya 

arasındaki STA çerçevesinde, sanayi ürünlerindeki tüm 

gümrük vergilerinin en geç 8 yıl sonunda karşılıklı olarak 

sıfırlanacağını açıkladı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girdikten 

bir yıl sonra, tarafların ayrıca hizmetler ticaretinin serbest-

leştirilmesine yönelik müzakerelere de başlayacakları belir-

tildi.

Türkiye’nin 2013 yılında Malezya’ya karşı yaklaşık 960 

milyon dolar dış ticaret açığı kaydettiği göz önünde tutulur-

sa, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber, Türkiye’nin 

kaydettiği dış açığının azalması, ikili ticari ilişkilerinin geliş-

mesi ve yatırım imkânlarının da artması bekleniyor.

Türkiye ve Malezya arasında müzakereleri Ocak ayında tamamlanan Serbest Ticaret 

Anlaşması (STA), 17 Nisan’da imzalandı. Anlaşma, Türkiye’nin Güney Kore’den sonra 

Asya’da imzaladığı ikinci, Güney Asya bölgesinde ise imzaladığı ilk STA özelliğini taşıyor. 
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BA BAKAN’IN 1915 OLAYLARINA İLİ KİN 
AÇIKLAMASI OLUMLU KAR ILANDI

A BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, günlük 

basın brifinginde, Başbakan Erdoğan’ın 1915 olay-

larına ilişkin mesajına yönelik soruları da yanıtladı. 

Erdoğan’ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunu 

tarihi ve olumlu bir adım olarak gördüklerini belirten Psaki, 

“Başbakan Erdoğan’ın, Ermenilerin 1915 yılında yaşadığı 

acıları kamuoyu önünde tarihi kabulünden memnuniyet du-

yuyoruz. Bunun, gerçeklerin tam, dürüst ve adil şekilde kabul 

edilebileceğine yönelik olumlu bir işaret olduğuna inanıyor, 

Türkler ve Ermeniler arasındaki uzlaşı sürecini ileriye götürece-

ğini umuyoruz” dedi.

Avrupa Komisyonu da Başbakan Erdoğan’ın 1915 

olaylarına ilişkin mesajını memnuniyetle karşıladı. Avrupa 

Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 

Twitter mesajında, “Başbakan Erdoğan’ın Ermenilere ilişkin 

açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Barışma kilit AB de-

ğeridir. Bu ruha uygun adımların takip edeceğini umuyorum” 

ifadelerine yer verdi.

Başbakan Erdoğan’ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına 

ABD’de yerleşik Ermeni diasporasından tepki geldi. ABD’deki 

Ermeni kuruluşlarını çatısı altında toplayan Amerikan Ermeni 

Ulusal Komitesi (Armenian National Committee of America-

ANCA), Erdoğan’ın açıklamasını “Uluslararası alanda giderek 

yalnızlaşan Ankara, inkârı yeninden ambalajladı” diye değer-

lendirdi. 

Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın 24 Nisan anma törenleri 

konuşma metninde ise Erdoğan’ın açıklamalarına değinil-

mezken, Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde 

yayımlanan konuşma metninde, Türkiye’nin 1915 olaylarının 

inkârı politikasının devam ettiği ifadeleri yer aldı. 

1915 olayları ile ilgili olarak Başbakan tarafından ya-

pılan açıklamada “Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan 

hadiseler, hepimizin ortak acısıdır. Bu acılı tarihe adil hafıza 

perspektifinden bakılması, insani ve ilmi bir sorumluluktur” 

ifadeleri kullanılıyor. Her din ve milletten milyonlarca insanın 

hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi 

gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış olması-

nın, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına 

ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel 

olmaması gerektiği belirtiliyor. “Bugünün dünyasında tarih-

ten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edile-

bilir olmadığı gibi ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir 

şekilde yararlı da değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde 

incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısının 

geçerliliğini koruduğu belirtilerek, Türk, Ermeni ve uluslara-

rası tarihçilerin yapacağı çalışmanın, 1915 olaylarının aydın-

latılmasında ve tarihin doğru anlaşılmasında önemli bir rol 

oynayacağı vurgulanıyor ve Türkiye’nin arşivlerinin bütün 

araştırmacıların kullanımına açık olduğu belirtiliyor.  

“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve gö-

reneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konu-

şabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle 

ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20’nci yüzyılın 

başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur 

içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz” 

ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Aynı dönemde benzer 

koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun 

tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz” 

denildi.

İKV tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasın-

da, Başbakan Erdoğan’ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı 

mesaj; vicdani, insani ve siyasi bakımdan önemli bir jest 

olarak değerlendirildi ve bu yaklaşımın Türkiye’nin AB ile 

sürdürdüğü müzakere sürecine de olumlu etkileri olacağına 

inanıldığı kaydedildi.

İKV’nin açıklamasında, 1915 olaylarına ilişkin bu son 

yaklaşımın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, 

Türkiye’nin 2005 yılından bu yana AB ile yürüttüğü müzakere 

sürecine de yapıcı bir etki sağlayacağının düşünüldüğü ifade 

edildi. Ermeni meselesinin doğrudan bir AB üyelik kriteri ol-

mamakla birlikte, uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yollar-

la çözümünün AB tarafından, Helsinki Zirvesi’nde Kopenhag 

Kriterlerine ek olarak üyeliğin ön şartı olarak nitelendirildiği 

belirtildi. Açıklamada, Türkiye tarafından sergilenen yak-

laşımın,  bir aday ülkenin uluslararası alanda karşılaştığı 

problemlere sağduyulu ve barışçı bir şekilde yaklaşabilmesi 

ve sorunlara yapıcı çözümler üretebilmesi açısından önemi 

vurgulandı. Bu konunun, Ekim ayında yayımlanması öngö-

rülen 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda da yer alacağı 

kaydedildi ve “Bu noktada AB’den beklentimiz, yapılan açık-

lamanın samimiyetini ve Türkiye’nin atmış olduğu bu önemli 

adımın değerini dikkate alması olacaktır.” denildi. Bu adımın, 

konunun muhatabı tüm taraflarca samimiyetle karşılık bul-

ması ve sorunun çözümüne de fayda sağlamasının temenni 

edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin İKV basın açıklamasının tam metnine 

www.ikv.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.  
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Bu sayımızda 7 Nisan 2014 tarihinde İKV’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Sanayiciler ve 

Girişimciler için Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı” ile gündeme gelen Avrupa 

Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ni (The Office for Harmonization in the Internal Market 

– OHIM) ele alacağız. İlk başta merkezi olmayan bir ajans olarak 1994 yılında kurulan ve 

daha sonra İspanya-Alicante’de bir merkez kuran OHIM, AB’deki şirketlerin ve yaratıcıların 

fikri mülkiyet haklarını korumaktadır. 

Kuruluşundan bu yana temel görevini ticari markaların ve tasarımların kaydedilmesi 

olarak açıklayan OHIM, 2012 yılında yeni bir görev üstlenmiş; böylece fikri mülkiyet 

haklarında bir sonraki aşamayı oluşturan yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ürünü olan eserlerin 

korunmasının sürdürülmesi de sağlamıştır. Bu çerçevede OHIM, AB içerisinde fikri 

mülkiyet hakları ihlallerini de izlemektedir.

OHIM’in AB ajansları içerisinde öne çıkan özelliklerinden biri, tüm faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği kayıt işlemlerinden alınan ücretlerle hayata geçirmesi; bu sayede AB 

bütçesine ve vatandaşlarına ek bir mali yük getirmemesidir.

Çisel İleri, İKV Proje Müdürü

AVRUPA BİRLİĞİ İÇ PAZARDA 
UYUMLA TIRMA OFİSİ 
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KURUMSAL YAPI
Avrupa’nın her köşesinden ve dünyanın çeşitli ülke-

lerinden gelen uzmanlardan oluşan OHIM, yaklaşık 1200 

kişilik kadrosuyla en kalabalık Birlik ajanslarından biridir. 

İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca’nın 

çalışma dilleri olduğu OHIM’de başvurular, AB’nin 24 resmi 

dilinde de yapılabilmektedir.

Kurumsal yönetimde esas olarak bir İdari Heyet ve bir 

Bütçe Komitesi bulunmaktadır. Bu iki yapı da Üye Devlet-

lerin ve Avrupa Komisyonu’nun bir esas bir de yedek tem-

silcisinden oluşmaktadır. İdari Heyet’in başında bulunan 

Başkan ve Başkan Yardımcısı, AB Konseyi tarafından atan-

maktadır. Hâlihazırda kurumun Başkanı António Campi-

nos, Başkan Yardımcısı ise Christian Archambeau’dur.

KURUM VİZYONU
Beş yıllık olarak hazırlanan Stratejik Plan ile kurumun 

geleceğe dair hedefleri ve planları ortaya koyulmaktadır. 

Bu çerçevede OHIM, 2015 yılına kadar kendi içerisinde or-

ganizasyonel mükemmelliğe erişmeye çalışırken dışarıya 

dönük olarak da kapsamlı ve amaca uygun hizmetler su-

nabilmek için uluslararası işbirliği geliştirecektir. Stratejik 

Plan’da kurum için belirlenen üç temel hedef şu şekildedir:

● Güçlü, parlak ve yaratıcı bir kurum yaratmak,

● Gerçekleştirilen operasyonların zamanlarının optimi-

ze edilmesi ve bunların kalitesinin artırılması,

● Uygulamaların uyumlaştırılmasının desteklenmesi.

Yukarıda sıralanan üç hedefe erişilebilmesi için öngö-

rülen altı temel faaliyet ise şunlardır:

● İnsan kaynakları reformu ve kültürel yenilenme,

● Bilgi sistemlerinin basitleştirilmesi ve modernleştiril-

mesi,

● Çalışma ortamının genişletilmesi ve optimizasyonu,

● Fikri mülkiyet akademisinin ve bilgi deposunun oluş-

turulması,

● Kalitenin iyileştirilmesi ve genişletilmesi,

● Bir Avrupa Ağı’nın oluşturulması.

OHIM üstlendiği görev nedeniyle, doğrudan stan-

dartlarla ilgili çalışırken kurumun kendi hizmetlerinin 

kalitesi açısından da müşteri memnuniyetini odak nok-

tasına almaktadır. Operasyonel kapasitesinin üstün beşeri 

sermaye, iyi işleyen bilgi sistemleri ve fiziki altyapıdan 

oluşan iyi bir kombinasyonla başarıyı getirdiği inancıy-

la faaliyetlerini yürüten OHIM, kendisine başvuranların 

memnuniyetini, 2005 yılından beri geniş kapsamlı olarak 

gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyeti araştırmaları ile 

ölçmektedir. Bunun yanında özel ilgi alanlarında araştır-

malar yapılmaktadır.

AVRUPA TİCARİ MARKA VE TASARIM AĞI
OHIM ve ulusal fikri mülkiyet ofisleri, patent ensti-

tüleri tarafından oluşturulan bu ağ ile tüm AB çapında 

ticari marka ve tasarımların kaydedilmesinin benzer hale 

getirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm dünyada şirketlerin ve 

bireylerin ticari markalarını ve tasarımlarını kaydettirir-

ken ulusal ve bölgesel sistemler arasında kullanılan araç 

farklılıklarına göre değil, kendi iş stratejilerine göre karar 

vermeleri esastır. Bundan yola çıkarak oluşturulan Avrupa 

Ticari Marka ve Tasarım Ağı kapsamında üç temel yöntem 

kullanılacaktır:

● İşbirliği Fonu aracılığıyla ortak bilişim araçları oluştu-

rulacaktır.

● Uyumlaştırma Programı aracılığıyla fikri mülkiyet ofis-

lerinin uygulamaları uyumlaştırılacaktır.

● Ticari markalar ve tasarımlara ilişkin yasal düzenleme-

ler uyumlaştırılacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
İHLALLERİNİN İZLENMESİ

Haziran 2012’den bu yana AB çapında fikri mülkiyet 

hakları ihlallerinin gözlemlenmesiyle görevlendirilen 

OHIM, bünyesinde oluşturulan platform ile kamu ve özel 

sektör uzmanlarını bir araya getirmiştir. Bu platform ka-

rar alıcılara ve yetkili kurumlara fikri mülkiyet haklarının 

korunması ve uygulanması konusunda yardımcı olan bir 

düşünce kuruluşu gibi hareket etmektedir. Bu platformun 

temel faaliyetleri:

● Kamuoyu farkındalığının artırılması,

● Uzmanlaşmış uygulama eğitimleri,

● AB çapında korsan ve sahtecilikle mücadele konusun-

da temel bilgilerin paylaşılması, raporlanması ve ince-

lenmesi,

● Uygulamadaki iyi örneklerin belirlenmesi ve raporlan-

masıdır.

OHIM AKADEMİ
2011 yılında kurulan OHIM Akademi, kurumun çalı-

şanları, AB içerisindeki fikri mülkiyet ofislerindeki çalışan-

lar, OHIM’in paydaşlarında çalışanlar ve AB dışındaki fikri 

mülkiyet hakları uzmanları için bir eğitim ve bilgi merkezi 

işlevindedir. Akademi altında online eğitim kurslarının yer 

aldığı bir portal da mevcuttur.

Avrupa ekonomisinin yaratıcılığını ve yenilikçiliğini 

korumak gibi son derece önemli ve zorlu bir görevi üstlen-

miş olan OHIM’e, ticari marka ve tasarımların kaydıyla ilgili 

daha fazla bilginin yer aldığı internet sayfasından ( https://

oami.europa.eu/ohimportal/en/home) erişmek mümkün. 
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2008 küresel mali krizin ilk kurbanlarından olan ve ülkenin en önemli bankalarının iflas bayrağını 

çekmesiyle ekonominin raydan çıktığı İzlanda, son dönemde ilginç bir rotaya girdi. Krizin yarattığı ekonomik 

kuraklık, ülkede yavaş yavaş kayboluyor ve hatta gelinen noktada AB’ye aday ülke konumunda olan 

İzlanda’da Hükümet, katılım müzakerelerini Mayıs 2013’de resmen askıya aldığını açıkladı. Uluslararası 

ilişkilerde çok fazla dillendirilmeyen İzlanda’nın AB entegrasyonundan uzaklaşma nedenlerini bu ayki AB ve 

Üçüncü Ülkeler dosyamıza taşıdık. İzlanda için üç önemli sonuç: Ulusal beklentiler, kriz ve siyasi değişim.

İlge Kıvılcım, İKV Uzman Yardımcısı

AB’NİN EN BATI UCU, İZLANDA:

KRİZ VE SONRASI
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VERİMLİ GEÇEN 3 SENELİK MÜZAKERELER 
Bilindiği gibi İzlanda, AB’ye aday olan ülkelerden biri. 

Müzakerelere başlandığı günden itibaren açılan başlıkla-

rın sayısına bakıldığında, üyeliğe giden sürecin hem AB 

hem de İzlanda Hükümeti tarafından çok hızlı bir şekilde 

yürütüldüğünü görmek mümkün. Avrupa Komisyonu’nun 

aday ülkeler için her yıl düzenli olarak hazırladığı İlerle-

me Raporlarının İzlanda için hazırlanan son  raporun-

da, özellikle siyasi kriterlerin tamamen karşılandığı ve 

ekonomik kriterlerin de istenilen seviyede olduğu ifade 

edilmekte. Bu mesajlar, kriz öncesi için de geçerliydi. 

Temmuz 2009’da AB’ye katılım için resmi başvurunun 

ardından karşılıklı olarak sürecin hızlı ilerleyeceği tahmin 

ediliyordu. Nitekim İzlanda’nın uyum düzeyi de bunu 

gösteriyordu. Bir yıldan az bir sürede tamamlanan Tara-

ma Süreci’nin hemen sonrasında gerçekleşen Hükümetler 

arası Konferans’ta İzlanda için dört başlığın açılmasına ve 

ikisinin de geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. 

İzlanda için müzakerelerin en yoğun geçtiği Haziran 

2011-Aralık 2012 döneminde toplamda 27 başlık açıl-

mış1 ve 11 başlık2  geçici olarak kapatılmıştır (Açılmayan 

başlıklar: “Balıkçılık”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Gıda 

Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı”, “İş Kurma Hakkı 

ve Hizmet Sunumu Serbestîsi”, “Sermayenin Serbest Do-

laşımı”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”). 

Hızlı ve verimli geçen müzakere sürecinin en temel 

sebeplerinden biri aslında 1994 yılına kadar uzanıyor. 

1 Ocak 1994 yılında oluşturulan ve AB üyeliği öncesi 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyelerini (Norveç, 

İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn) AB’nin pazarına yakın-

laştırma çabasıyla gündeme gelen “Avrupa Ekonomik 

Alanı’na” (AEA) İzlanda’nın dâhil olması, ülke için AB’ye 

uyum konusunda önemli bir başlangıç niteliği taşıyor. 

İleriye dönük bu adım dışında İzlanda, aynı zamanda 

AB’nin Schengen Alanı’na dahil olan bir ülke. AB’nin 

Arktik politikasında da yeri kuvvetli olan İzlanda, AB ile 

özellikle balıkçılık sektöründe önemli bir ölçüde ticari 

ülke konumunda. AB ile yenilenebilir enerji kaynakları 

ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak çalışmalar da 

yürütülmekte. 

1
 Açılan başlıklar: “Ulaştırma”, 

“Sosyal Politika ve İstihdam”, 

“Mali Kontrol”, “Bilgi Toplumu 

ve Medya”, “Mali ve Bütçesel 

Hükümler”, “Rekabet Politikası”, 

“Enerji”, “Mali Hizmetler”.

2
 Geçici olarak kapatılan başlıklar: 

“Bilim ve Araştırma”, “Eğitim 

ve Kültür”, “İşçilerin Serbest 

Dolaşımı”, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, 

“Şirketler Hukuku”, “İşletme ve 

Sanayi Politikası”, “Trans-Avrupa 

Ağları”, “Yargı ve Temel Haklar”, 

“Tüketicinin ve Sağlığın 

Korunması”, “Dış, Güvenlik ve 

Savunma Politikaları”, “Rekabet 

Politikası”.
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 Ancak bu sürece rağmen İzlanda Hükümeti’nin 27 

Nisan 2013 tarihinde gerçekleşecek genel seçimlere kadar 

müzakerelerde önemli bir gelişme olmayacağını açıklaması 

ilişkileri bir anda dondurdu. Peki, bu isteksizliğin sebebi sa-

dece seçimler miydi? Seçimler öncesinde başlayan ekono-

mik kriz de önemli bir etkendi. Bunun dışında İzlanda’nın 

kendi ekonomisi için kayda değer öneme sahip bazı poli-

tika alanlarının öncelikleriyle ile AB’deki uygulamaların 

uyuşmaması da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. 

Ulusal önceliklerin ve gelişmişlik düzeyinin korunması ça-

baları öne çıkarken, aslında krizin yol açtığı şaşkınlık ortamı 

ve siyasi ortamdaki AB’ye yönelik farklı yorumlarla İzlanda, 

AB entegrasyonunu gündem maddeleri arasından kolaylık-

la çıkarabildi.

KRİZ VE İÇE DÖNME DÖNEMİ
AB’ye yönelik ilişkilerin yoğun yaşandığı ortamda 

patlak veren küresel mali kriz, İzlanda’da bankacılık sek-

törünü derinden etkilemiş; İzlandalılar için hem ekonomik 

hem de siyasi güvensizlik ortamına neden olmuştu. Krizin 

Avrupa’da hissedilmeye başlandığı 2008-2009 döneminde 

hükümet, ekonomiyi rayına oturtmak için borç batağına 

düşmüş olan bankaların yükünü hafifletici önlemler alma-

ya başlamıştı. Hatta ülkedeki enerji kaynaklarının varlığı 

bile Rusya’nın, elini taşın altına koyarak, İzlanda’ya yardım 

kutusunu aralamıştı. Ancak güvensizlik ortamı, sokaklara 

taşan protestolar, İzlandalılar için bir nevi “uyanma” çağ-

rısı gibi gerçekleşti; çünkü o döneme kadar özel sektör ve 

bankacılık üzerinden bir anda kazanılan paraların çarçur 

edilmesi ülkedeki çılgın harcamalara dikkat çekmişti. 

Nitekim ülkenin en ünlü siyaset yorumcularından biri 

olan Egill Helgason’a göre, küçük bir nüfusa rağmen krizin 

çapı oldukça büyüktü. Helgason, ülkesindeki çöküşün en 

önemli nedenlerini kriz öncesi uygulanan “yanlış para poli-

tikalarına” ve özellikle “bankacılık sektörünün bir anda aşırı 

büyümesine” bağlıyor. Az nüfuslu bir ülkede de çoğu zaman 

gücün el değiştirmesi çok kolay olacağından, İzlanda’da ya-

şanan durum, 2002 yılında önemli bankaların özelleştirile-

rek, bütçelerinin gereğinden fazla artmasına neden olma-

sıydı. Yabancı sermayenin, büyümenin en temel taşı haline 

geldiğini belirten Helgason, kolay paranın küçük bir ülkede 

ortaya çıkardığı çılgınlığa   vurgu yapıyor. 

İzlanda bankaları uzun süredir mortgage pazarı içine 

girmiş durumdaydı. Firmaların, yurtdışına satın alımlarını 

finanse ettirme noktasında borçlanma oranları artmıştı. Bu 

piyasanın işlemez hale gelmesiyle beraber, bankaların borç 

batağına düştüğü gerçeği de su yüzüne çıktı. Böyle bir du-

rumda, AB ile müzakerelerin çok verimli geçmesi ülkedeki 

siyasi kanat için pek mümkün gözükmedi. 

Tablo 1. Katılım Müzakereleri Özeti

16 Temmuz 2009 AB’ye katılım için resmi başvurunun yapılması

11 Ocak 2010 Başkent Reykjavík’te AB Delegasyonu’nun kurulması

24 Şubat 2010 Avrupa Komisyonu’nun üyelik için olumlu görüş bildirimi3 

17 Haziran 2010 AB Konseyi’nin olumlu bildirimi4

27 Temmuz 2010 İlk Hükümetler arası Konferans’ın yapılması

15 Kasım 2010 Tarama sürecinin başlatılması

26 Haziran 2011 Tarama sürecinin tamamlanması

Haziran 2011-Aralık 2012 Toplam 27 başlığın açılıp; 11 başlığın geçici olarak kapatılması

Ocak 2013 İzlanda Hükümeti’nin genel seçimlere kadar müzakerelerde ilerleme kaydedilmeyeceğini açıklaması

27 Nisan 2013 Genel seçimler

Mayıs 2013 Yeni hükümetin katılım müzakerelerinin resmi olarak dondurma kararı

3
 Bildiriye http://ec.europa.

eu/enlargement/pdf/

key_documents/2010/

is_opinion_en.pdf internet 

adresinden ulaşılabilir.

  
4 

Bildiriye http://

eu.mfa.is/media/esb/EUCO-13-

10-conclusions-17-June-2010.

PDF internet adresinden 

ulaşılabilir. 

 

Tarihte İzlanda: 9’uncu yüzyılda toplumun ço-

ğunluğunu Norse ve azınlık olarak Keltler oluşturur. 

1262’de Norveç egemenliğine geçer. Danimarka ve 

Norveç monarşilerinin 1380’de birleşmesiyle 500 yıl 

kadar bu egemenlikte kalır. 1874’te yeni bir anayasa 

hazırlanır. 1918’de Danimarka ile beraber monarşi 

yönetimi başlar (Act of Union). 1944’de ise bağımsız-

lığına kavuşur. 
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İzlanda Hükümeti, AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası’ndan (OBP) ziyade, uluslararası 

platformda balıkçılık konusunda AB’yi temsil eden bir pozisyonda yer almak istiyor. 
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Krizin etkisi dışında, AB ile müzakerelerde bir başka 

nokta, İzlanda’nın diğer özel durumunu yansıtıyor: “Balıkçı-

lık sektörü”, İzlanda ekonomisini besleyen can damarlardan 

biri olmakla beraber AB’nin İlerleme Raporlarında da en 

pürüzlü alanlardan  birine işaret ediyor.

ÜYELİK, BALIKÇILIK AĞINDAN KURTULAMIYOR
Brüksel ve Reykjavik arasında en çetin konu Balıkçılık 

Politikası. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Avrupa Komisyo-

nu Başkanı José  Manuel Barroso’nun açıklamaları İzlanda 

ile müzakereleri tıkayan önemli meselelerden biri olan 

balıkçılık kotalarına ilişkin son kararın verilmesi gerektiğine 

ilişkindi. Özellikle tartışmalar uskumru balığının avlanma 

kotasının AB’nin isteği üzerine düşürülmesi etrafında be-

lirginleşmekte. İzlanda Hükümeti’nin isteği ise şu: 

AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası’ndan (OBP) ziya-

de uluslararası platformda balıkçılık konusunda AB’yi 

temsil eden bir pozisyonda yer almak. İzlanda’nın 

AB Delegasyonu tarafından yayımlanan bir rapora 

göre5, İzlanda’nın balıkçılık üzerindeki hakları, AB Üye 

Devletleri’ne kıyasla oldukça kuvvetli ve balık stokları 

İzlanda’ya “bölgesel” alanda “özel bir yönetim alanını” 

(special management zone) kullanma yetkisi bile ve-

rebilir. İzlandalılar, aynı şekilde yüzyıllardır balıkçılık 

sektörünün içinde bulunması sebebiyle ülkelerinde 

sürdürülebilir balıkçılık kurallarının uygun bir şekil-

de yürütülebileceğini ve bu konuda özel bölgelerin 

tespiti ve kontrolü gibi sorumlulukların üstlenilebi-

leceğini savunuyor. OBP’nin 13 Temmuz 2011 tarihli 

Reform Paketi’nin6  öne sürdüğü “merkezi kontrol” (de-

centralized) politikasından ziyade daha çok, söz konusu 

ülkede yeni balıkçılık kurallarından “en fazla etkilene-

bilecek kesimlerin dikkate alınması” politikası, aslında 

İzlanda’nın mesajını bir noktada destekleyebiliyor. 

2010 yılında İzlanda’nın AB ile müzakerelerinden 

sorumlu Bakanı Stefán Hakuer Johannesson ile ülke-

nin durumu hakkında yapılan özel bir röportajda7 Ha-

uker, AB ile olan ilişkilerin bitme noktasına geldiğini 

belirten mesajları, iyimser bir tavırla çok erken yapılan 

yorumlar olarak nitelendiriyordu. Bakan, İzlanda’nın o 

dönemde, AB’nin 28’inci üyesi olma yolunda ümitlerin 

kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekliyordu. Ancak, 

İzlanda’nın özellikle balıkçılık ve tarım politikalarındaki 

hassasiyetini de destekliyordu. İzlanda’nın AB’ye en çok 

ihracat yaptığı ürünler balıkçılık sektöründen oluşuyor. 

2011 yılında İzlanda’nın ihracatı 933 milyon avro idi; ki 

bu miktar, AB’nin balık ithalatının yüzde 5’i. 

SİYASİ DEĞİ İM
AB ile 2009 yılında masaya oturan İzlanda’da o dö-

nem, Sosyal-Demokrat İttifakı ile merkez-sağdan aday 

olan Bağımsızlık Partisi, birinci ve ikinci parti olarak yarışı 

kazanmıştı. O dönemde sosyal demokratların baskısıyla 

İzlanda, AB yoluna girmişti. Ancak, İzlanda’nın tarihinde-

ki en bunalımlı günlerine tanıklık eden partiler, böyle bir 

ortamda siyasi liderlikte çözüm yollarını oluşturmak için 

Tablo 2. 27 Nisan 2013 Genel Seçimlerdeki Parti Dağılımı (Althingi-Parlamento)

Parti Oy Oy Yüzdeliği Sandalye

Bağımsızlık Partisi 50, 455 26,7 19 

İlerici Parti 46,173 24,4 19

Sosyal-Demokrat İttifakı 24,294 12,9 9

Sol-Yeşil Hareket 20,546 10,9 7

Björt Framtio 15,584 8,2 6

Piratar 9,648 5,1 3

Diğer 22,295 11,8 -

Kaynak: National Electoral Commission of Iceland8

5
 “Iceland’s Accession 

Negotiations”, Institute of 

International Affairs, University 

of Iceland, 08.04.2014, http://

eeas.europa.eu/delegations/

iceland/press_corner/all_news/

news/2014/20140408_en.htm

  
6 

Reform 

Paketi’nin özetine http://europa.

eu/rapid/press-release_IP-11-

873_en.htm?locale=en internet 

adresinden ulaşılabilir. 

  
7 

Röportaja 

http://grapevine.is/Features/

ReadArticle/The-Negotiator 

internet adresinden ulaşılabilir. 

8 
National Electoral Commission 

of Iceland (2003,2007,2009 

ve 2013 seçim sonuçları), 

Kasım 2013, http://www.

landskjor.is/media/frettir/

AnalysisIcelandElection2013.pdf
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pek uzun bir özgeçmişe sahip değildiler. Bağımsızlık Partisi 

Başkanı Geir Haarde, nitekim güvensizliğin hâkim olduğu 

ülkede sokaklara dökülen İzlandalıların aşırı baskısı ve 

ülkenin istikrarlı rakamlarının bir anda aşağıya inmesiyle 

hükümetin çöktüğünü açıkladı. 2010 senesinden, en son 

yapılan 2013 genel seçimlerine kadar siyasi ortam, AB’yi 

destekleyenler ve desteklemeyenler olarak ikiye ayrıldı. 

Bu durum referandum sesleriyle daha da belirginleşerek, 

halk düzeyinde de AB entegrasyonunun sorgulanmasını 

hızlandırdı. Özellikle kriz ortamında parlamento içindeki 

birliğin bozulması, AB ile olan ilişkilerde doğal olarak bir 

gerilemeyi beraberinde getirdi. 

YAVA  TOPARLANMA 
2008 yılında ani şok dalgasıyla gelen ekonomik ka-

yıplar ve büyümedeki düşüş sonrası, gerek Hükümetin 

gerekse dış yardım olarak IMF’den gelen yardımların 

etkisiyle ülke yavaş bir toparlanma dönemine geçmeyi 

başardı.  

2008 yılının Ekim ayında hissedilen kriz öncesine 

bakıldığında, Ocak 2008 tarihinde ülkedeki enflasyon 

oranı yüzde 3,1 iken, Mart itibariyle 6,8; Nisan itibariyle 

10,7 ve 2009 yılının Ocak ayında rekor bir seviyede 21,9 

olarak kaydedildi. Enflasyon oranında genel ve yavaş 

toparlanma 2010 yılının ilk yarısından itibaren 7,6 sevi-

yelerine geriledi9. 24-75 yaş arası işsizlik oranlarında ise, 

2007 yılındaki yüzde 1,3’lük oran krizle beraber artmaya 

devam ederken, yine toparlanmanın 2010 yılının ikinci 

yarısından itibaren başladığını görmek mümkün (bkz. 

Tablo 3). 

Tablo 3. Temel Göstergeler

İşsizlik (25-74 yaş) yüzde 5,5 (Mart 201410); yüzde 1,9 (Ocak 2008); yüzde 5,5 (2009); yüzde 5,8 (2010); yüzde 5,5 (2011); yüzde 4,5 (2012); yüzde 

4,3 (2013)11   

Enflasyon yüzde 2,2 (Mart 2014); yüzde 21,9 (Ocak 2009)

Ekonomik Büyüme yüzde 2,7 (2011); yüzde 1,5 (2012); yüzde 3,3 (2013); yüzde 2,7 (2014, tahmini); yüzde 3 (2015,tahmini)

GDP12 yüzde 2,7 büyüme (tahmini, 2014); yüzde 3 (tahmini 2015) 

Kaynak: Statistics of Iceland (Ocak 2014) ; Eurostat (Mart 2014)13

9
  Verilere http://www.cb.is/

publications-news-and-speeches/

publications/economic-indicators/

data-for-charts-in-economic-

indicators/2014/march-2014/ internet 

adresinden ulaşılabilir. 

  
10 

Verilere http://epp.

eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?

tab=table&language=en&pcode=te

ilm020&tableSelection=1&plugin=1 

internet adresinden ulaşılabilir. 

  
11 

Verilere http://

epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/

refreshTableAction.do?tab=table&plug

in=1&pcode=tsdec460&language=en 

internet adresinden ulaşılabilir. 

12 
11 Nisan 2014 tarihli ekonomik 

veriler, http://www.statice.is/

Pages/452?itemid=b0b76948-2f1c-

442c-a1db-2908bbb80f57

  
13 

Verilere http://

www.statice.is/ internet adresinden 

ulaşılabilir. 
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Tablo 4. İzlanda’nın AB ve Diğer Ülkelerle Ticareti, 2012

İthalat (milyon avro) İhracat (milyon avro) Toplam Ticaret (milyon avro)

Dünya 3,719 100 (yüzde) Dünya 3,932 100 (yüzde) Dünya 7,651 100 (yüzde)

AB 1,639 44,1 AB 2,880 73,2 AB 4,518 59,1

Norveç 618 16,6 Norveç 197 5,0 Norveç 815 10,7

ABD 377 10,1 ABD 177 4,5 ABD 554 7,2

Çin 265 7,1 Rusya 152 3,9 Çin 313 4,1

Brezilya 247 6,6 Nijerya 103 2,6 Brezilya 254 3,3

İsviçre 60 1,6 Japonya 80 2,0 Rusya 180 2,4

Japonya 55 1,5 İsviçre 66 1,7 Japonya 135 1,8

Kanada 41 1,1 Çin 47 1,2 İsviçre 126 1,7

 MÜZAKERELER SONA ERECEK Mİ?
Ülkede kemer sıkma politikaları sürüyor. AB’ye yakın-

laşmak istemeyen yeni hükümetin, AB entegrasyonunu 

desteklemesi kısa vadede pek mümkün görünmüyor. 

Hükümet kanadı özellikle AB üyeliğini referanduma gö-

türmekte ısrarlı ve referandum yapılmadan AB ile masa-

ya tekrar oturma niyetinde değil. Avrupa Komisyonu’nun 

2013-2014 Genişleme Stratejisi’nde15 AB kanadı ise, 

İzlanda’yı AB’nin önemli ortaklarından biri olarak göster-

meye devam ediyor. Ancak İzlanda’daki merkez sağ hü-

kümetinin müzakereleri askıya alması nedeniyle, AB’nin 

aday ülkelere sunduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 

(IPA) bileşenlerinden İzlanda’nın çıkarılması Avrupa Ko-

misyonu tarafından da teyit edilen bir durum. 

2010 yılından itibaren gözüken toparlanma belirtile-

ri, gelinen noktada umut verici olarak gözükebilir. Ulus-

lararası gelişmişlik düzeyi hatırlandığında, ülkenin ezber 

bozmayan performansına geri dönmesi çok uzun gibi 

gözükmemekle beraber, özellikle eğitim düzeyinin yüksek 

olması büyük avantaj. İzlanda’nın, pek çok raporda sıra-

lamaların üst sıralarında yer aldığını söylemek mümkün. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2013 İnsani 

Gelişme Endeksi’ne göre16  ülke, kriz dönemi hariç, 1980 

yılından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen ve 2012 

yılında 0,906 puan ile “yüksek değerli ülke” kategorisinde 

yer almıştır. 

Öte yandan, İzlanda hakkında araştırmalara bakıldı-

ğında, ülkenin diğer krizle boğuşan Güney Avrupa ülke-

lerine örnek teşkil eden bir “İzlanda modeli” sergilediği 

belirtiliyor. Bu model, ülkede fazlaca bulunan yabancı 

sermaye bazlı büyüme seçeneğinden uzaklaşmada saklı. 

Farklı bir boyuta inersek, bireysel çabaların ülkede çeşit-

lilik yarattığı ve krizle beraber vatandaş düzeyinde yaşam 

tarzındaki değişimlerin, “tasarrufu” en iyi seçenek olarak 

sunduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak İzlanda’nın üyeliği, AB’ye teknik uyum kap-

samının dışına taşıyor. Ülkedeki siyasi değişim, ulusal 

öncelikler ve ekonomik krizin kalıntıları oldukça güncel. 

Müzakereler henüz tamamen sona ermiş değil; ancak son 

yapılan anketlerde, halkın yüzde 82’si AB’nin bir parçası 

olmaktan sakınıyor17. 

TÜRKİYE İLE İLİ KİLER
İzlanda ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha çok ticari 

boyutta yoğunlaşmaktadır. Ancak ticari boyutun zayıf kal-

dığını belirtebiliriz. Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre18, 

2012 yılında iki ülke arasında gerçekleşen ihracat 16 mil-

yon, ithalat 14 milyon ABD doları iken; 2013 yılında ihra-

cat 20, ithalat 14 milyon dolar seviyesinde kaydedilmiştir. 

Karşılıklı diplomatik ilişkiler, fahri konsolosluklar aracılı-

ğıyla gerçekleşmekte olup; Oslo’daki Türkiye Büyükelçiliği 

İzlanda’ya, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği Türkiye’ye 

akreditedir. 

Türkiye, dış ticaretinin gelişmesi politikasında, EFTA 

ülkeleri üzerinden İzlanda ile ticari ilişkilerini geliştirmek-

tedir. TÜİK’in 2013 verilerine göre19, Türkiye’nin EFTA ülke-

leriyle yapmış olduğu ithalat tüm ithalatının yüzde 4,2’si; 

ihracat ise toplam ihracatının yüzde 1,1’i oranındadır.

Kaynak: Avrupa Komisyonu, Ticaret Genel Müdürlüğü (Kasım 2013)14 

14 
Verilere http://trade.ec.europa.

eu/doclib/docs/2006/september/

tradoc_113389.pdf internet 

adresinden ulaşılabilir. 

  
15 

Communi-

cation From the Commission 

to the European Parliament 

and the Council, Enlargement 

Strategy and Main Challenges 

2013-2014, s. 45, http://

ec.europa.eu/enlargement/pdf/

key_documents/2013/package/

strategy_paper_2013_en.pdf

 
16 

Verilere 

http://hdr.undp.org/sites/defa-

ult/files/reports/14/hdr2013_

en_complete.pdf internet 

adresinden ulaşılabilir. 

  
17 

Haber 

içeriğine http://www.euractiv.

com.tr/genisleme/article/

izlandalilar-ab-muzakereleri-

icin-referandum-istiyor-029257 

internet adresinden ulaşılabilir. 

  
18 

Verilere 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-

izlanda-siyasi-iliskileri.tr.mfa 

internet adresinden ulaşılabilir. 

19 
Verilere http://www.tuik.gov.

tr/UstMenu.do?metod=temelist 

internet adresinden ulaşılabilir.
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1
 IPCC Raporlarına http://www.

ipcc.ch/report/ar5/ internet 

adresinden ulaşılabilir. 

BE İNCİ IPCC RAPORU’NUN ARDINDANNisan ayı başında, 

Birleşmiş Milletlerin 

(BM) uzman kuruluşu 

olan Hükümetlerarası 

İklim Değişikliği 

Paneli’nin (IPCC) beşinci 

raporunun ilk üç kısmı 

tamamlandı. Her 4 ila 6 

yıl arasında yayımlanan 

bu raporlar, mevcut 

iklim değişikliğinin 

etkilerini ve yapılması 

gerekenleri tüm dünya 

liderlerine ve bizlere 

sunuyor. Ülkeler 

üzerinde bağlayıcılığı 

olmayan bu raporlar, 

dünya çapında önemli 

iklim bilimcilerin, 

akademisyenlerin 

ve araştırmacıların 

notlarını içermesi 

açısından bilimsel bir 

gerçekliğe ve değere 

sahip. 

IPCC Raporları1, tek bir seferde yayımlanmayarak, par-

çalar halinde ve yıl içinde farklı tarihlerde açıklanmak-

ta. Her bir bölüm içinse farklı çalışma grupları oluştu-

ruluyor. Bilindiği gibi son raporun ilk kısmı, 30 Eylül 2013 

tarihinde yayımlanmıştı. Raporda, Sanayi Devrimi’nden bu 

yana fosil yakıtlarda yüzde 40’lık bir artışın gözlemlendiği 

ve iklim değişikliğinin olasılık kavramı dışında, yüzde 95 

oranla kesin olarak insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığı 

gerçeği yansıtılmıştı. Raporun ikinci parçası (Climate Chan-

ge 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability-Contributi-

on to AR5-WGII) 30 Mart 2014 tarihinde Japonya’da BM Ge-

nel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından açıklandı. Raporda, 

insan sağlığı güvenliği, canlı türlerindeki azalma, tarımsal 

verimliliğin düşmesi, gıda ve su kıtlığı gibi konular, gele-

cek dönemin en temel sorunları olarak gösteriliyor. İklim 

değişikliğinin gelecekteki olası etkilerine karşı coğrafi böl-

gelerin detaylı durum analizlerine de yer veriliyor. Rapora 

göre, Afrika’daki aşırı sıcaklıklar, en başta gıda, su ve sağlık 

krizini gündeme getirirken, Avrupa Kıtası’nda aşırı yağışlar 

ve su seviyesindeki yükselmeler, ekonomik zararların daha 

da artmasına neden olacak. Aynı şekilde, enerji ve suya 

olan talebin artması ile tarım ve sanayi gibi temel sektör-

lerin olumsuz yönde etkilenme seviyeleri çarpıcı boyutlara 

gelebilecek. Gıda fiyatlarındaki artışın ise rekor seviyelerde 

olacağı tahmin ediliyor. 

 Raporun azaltım (savaşım) konulu üçüncü kısmı ise 

(Mitigation of Climate Change) 7-12 Nisan 2014 tarihleri 

arasında Berlin’de açıklandı. Raporda, emisyon değer-

lerinin giderek arttığı ve gerçek sonuç için büyük çapta 

davranış değişikliğine gidilmesi gerektiği tekrarlanıyor. 

1970-2010 yılları arasında emisyon değerlerinde yüzde 

70’e varan bir artış yakalandığı belirtilen raporda, bu artı-

şın büyük kısmını enerji (yüzde 48), sanayi (yüzde 37), ula-

şım (yüzde 11) ve binalar (yüzde 3) oluşturuyor. Raporda, 

teknolojilerin doğru tercihlere yönelik kullanılmasının ya-

nında ulusal tercihlerin, uluslararası azaltım çalışmalarına 

uyumlu hale getirilmesi ve tüketim davranışlarında gerekli 

olan köklü değişimlerin sıcaklık artışını büyük oranda fren-
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leyebileceği uyarısı yapılıyor. İklim değişikliğinin en büyük 

etkilerinden biri olacak kıtlık sorunun artması ile gerçek-

leşebilecek toplumlar arası göçlerin ortaya çıkmaması ve 

her türlü “eşitliğin” temini konusunun, iklim değişikliği ile 

mücadelede sergilenen mevcut uyum ve azaltım çalışma-

larına verilen desteğe bağlı olduğu belirtiliyor. 

TÜRKİYE NOTLARI ENDİ E VERİCİ
Raporun hazırlanması için oluşturulan çalışma grup-

ları dünyanın farklı yerlerinden uzman kadroları barındır-

makta. İkinci kısım rapor toplam 70 ülkeden, 309 yazarın 

katkısıyla şekillendirildi. 11 Nisan 2014 tarihinde Boğa-

ziçi Üniversitesi’nde yapılan konferansa katılan son IPCC 

Raporu’nun ikinci kısmında görev almış baş yazarlardan 

Prof. Dr. John Morton’ın Türkiye notları da oldukça endi-

şe verici. Mevcut politikaların devam ettirilmesi halinde 

Türkiye’de;

● 2035’e kadar, 1 ila 1,5 derecelik ısınma yaşanacak. Bu, 

bazı yerlerde 1,5-2 dereceyi bulabilecek.

● 2065’e kadar, 2 ila 3 derecelik ısınma olacak. 

● 2100’e gelindiğinde ise özellikle doğuda 3 ila 4 derece 

ve bazı yorumlara göre 7-9 derecelik ısınma yaşana-

cak.

“KÜRESEL VİZYON EKSİKLİĞİ”
2014 yılı oldukça önemli.  Bu yıl, 2015 yılında Paris’te 

yapılacak BM Konferansı’nda imzaya açılması planlanan 

yeni ve bağlayıcı bir iklim değişikliği anlaşmasının taslak 

metninin çıkarılması şart. Ancak sorunlar güncelliğini 

koruyor. Ekonomik kaygıların yoğun yaşandığı iklim deği-

şikliği müzakere ortamı, BM takvimi çerçevesinde yapılan 

toplantılarla canlı tutulmaya çalışılıyor. En önemlisi ise bu 

yıl Eylül ayında New York’ta BM Genel Sekreteri Ban-Ki 

moon önderliğinde yapılacak toplantıda saklı. Ancak Ge-

nel Sekreter’e göre, en önemli sorun, “küresel vizyon” ek-

sikliği. Küresel çapta, emisyon azaltımını destekleyici me-

kanizmalardan biri olacak ve küresel ısınmayı 2 dereceyle 

sınırlayacak bu anlaşmanın, tüm taraflar tarafından kabul 

edilmesi vazgeçilmez çözümlerden biri olarak gösteriliyor. 

AB tarafından, Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemden 

Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard ise, büyük ekonomilerin 

emisyonlarını azaltmaları konusunda daha güçlü taahhüt-

lere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu sene başında gündeme 

getirilen AB’nin 2030 İklim Değişikliği ve Enerji Paketi2  

de ayrı bir soru işareti olarak Avrupalıların ve uzmanların 

gündeminde. Paket, henüz yasal zemindeki yerini almış 

değil; ancak Hedegaard bu konuda diğer dönemlere göre 

artırılmış hedefleri içeren bu paketin, kabul edilmesini 

önemsediğini ifade ediyor. Avrupa Komisyonu, paketin en 

geç bu yılın Ekim ayında sonuca bağlanacağını açıklamıştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE İLK ON 
İklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında sür-

dürülebilir yatırımların önemi, her fırsatta dile getiriliyor. 

Ezber bozan türden olmasa da, bazı raporların sonuçları 

incelenmeye değer. ROBECOSAM’ın raporu bunlardan biri. 

Avrupa’da sürdürülebilir yatırım üzerine faaliyet gösteren en 

köklü şirketlerinden biri olan İsviçre merkezli ROBECOSAM’ın 

2013 yılı verilerini yayımladığı “Ülke Sürdürülebilirlik Dere-

cesi” (Country Sustainability Ranking) Raporu’nda3  yine 

Kuzey ülkeleri başarıda ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye ise 59 

ülke arasında 41’inci sırada (Bkz. Tablo 1).

Raporda, ülkelerde en önemli değişkenin yüzde 60’lık 

oranla yönetişim olduğu belirtiliyor. Diğer değişkenler 

yüzde 15’lik oranla çevre (yüzde 5’er oranla emisyonlar, 

enerji kullanımı ve çevresel risk azatlımı) ve yüzde 25’lik bir 

oranla toplumsal değişkenler (refah düzeyi yüzde 10, insa-

ni gelişim yüzde 10 ve grevler (yüzde 5) olarak sıralanıyor.  

 

Birinci IPCC Raporu, 1990 Uluslararası anlaşma çağrısı

İkinci IPCC Raporu, 1995 Küresel iklim değişikliği insan kaynaklıdır.

Üçüncü IPCC Raporu, 2001 Kyoto Protokolü’nün daha iyi uygulanması için yeni mekanizmalar çağrısı

Dördüncü IPCC Raporu, 2007 İklim değişikliği müzakerelerinin Sözleşme ve Protokol hattı üzerinden yapılması kararı (Bali Yol Haritası)

Beşinci IPCC Raporu, 2013 Son bölümü olan “Sentez Rapor” (Synthesis Report) bu yılın Ekim ayında Kopenhag’da açıklanacak. 

Tablo 1. Sürdürülebilirlikte İlk On

İsveç  8,25

Avustralya  7,87

İsviçre  7,83

Danimarka  7,71

Norveç  7,68 

Birleşik Krallık  7,57

Kanada  7,53

Finlandiya  7,36

ABD  7,27

Hollanda  7,22

...  

15. Almanya  4,71

…  

25. Birleşik Arap Emirlikleri  5,72

...  

40. Tayvan  4,94

41. Türkiye  4,86

42. Arjantin  4,84

...  

55. Rusya  3,85

...  

59.Nijerya  2,51

2
 Ayrıntılı bilgiye http://

ec.europa.eu/clima/

policies/2030/index_en.htm 

internet adresinden ulaşılabilir. 

3 
Rapora http://www.

robecosam.com/im7,71ages/

CS_Ranking_E_Rel.FINAL.pdf 

internet adresinden ulaşılabilir.
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AB’nin hukuki düzenleme araçlarından biri-

si olan Yönergeler, (Directives) ulaşılması 

amaçlanan hedefleri belirlerler ve üye 

devletler öngörülen sürede gerekli düzenlemeleri yaparak 

bunları iç hukuklarına aktarmakla yükümlüdürler. Ancak AB 

Adalet Divanı verdiği bir kararda (preliminary ruling), belirli 

şartlar altında üye ülkelerin bu yükümlülükten istisna tutu-

labileceklerine hükmetmiştir1. 

Bu karara neden olan olaylar şu şekilde gelişmiştir. 

Adalet Divanı, 2005 yılında Belçika’nın Valon Bölgesi’nin 

(Région Wallonne), 91/676 sayılı Yönerge’nin ilgili madde-

lerinin öngördüğü önlem ve kararları almadığı için Yöner-

geyi iç hukukuna aktarma yükümlülüğünü ihlal ettiğine 

karar vermiştir2. Söz konusu Yönerge, tarımsal kaynaklı 

nitratın sebep olduğu su kaynaklarının kirlenmesini azalt-

mak ve daha fazla kirlenmesini önlemek amacıyla tanım-

1
 Case C-41/11, Inter-Environnement 

Wallonie et Terre wallone v. Region 

Wallonne, 28 February 2012

   
2

 Case C-221/03, 

Commission v. Belgium, 2005

ÜYE ÜLKELERİN AB YÖNERGELERİNİ 
UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNASI
AB Adalet Divanı, üye ülkelerin Yönergeler’i gerekli düzenlemeler yaparak  iç hukuklarına 

aktarması zorunluluğuna verdiği bir kararla istisna  getirdi.
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lanmış bazı hassas (vulnerable) alanlar için üye ülkelerin 

eylem programları (action programmes) hazırlamalarını 

öngörmektedir (Yönerge, Madde 5). Ardından 2007 yılın-

da Valon Hükümeti Yönerge’de belirtilen yükümlülüğünü 

yerine getirmek üzere bir eylem programı hazırlamıştır. 

Ancak iki çevre örgütü, AB’nin bir başka düzenlemesi olan 

2001/42 sayılı Yönergesi’nin, çevreye ilişkin bazı eylem plan 

ve programlarının çevre üzerindeki etkisini ölçmek için etki 

analizi yapılmasını gerektirdiği, böyle bir analiz yapılmadan 

bir eylem planı hazırlanmasının 2001/42 sayılı Yönerge’ye 

aykırı olduğu gerekçesiyle Belçika Danıştayı’nda dava aç-

mışlardır. Bunun üzerine Belçika Danıştayı, dava konusu 

eylem programının, bir yandan 2001/42 sayılı Yönerge hü-

kümlerine uyulmadan hazırlandığı için AB Hukuku’na aykırı 

olduğu ve iptalinin gerekmesini, diğer yandan 91/676 sayılı 

Yönerge’ye uygun olması karşısında verilecek iptal kararının 

etkisinin, yeni bir eylem programı hazırlanıncaya kadar kısa 

bir süre geri bırakılmasının AB Hukuku açısından uygun 

olup olmayacağını Adalet Divanı’na sormuştur.

Divan yaptığı değerlendirme sonucunda, öncelikle 

kural olarak ulusal mahkemelerin AB Hukuku’na aykırı 

bir iç hukuk düzenlemesini-ki bu olayda 2001/42 sayılı 

Yönerge’ye aykırı olarak çevre etki analizi yapılmadan hazır-

lanan eylem programını-AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 

(ABİDA) 43’üncü Maddesi gereğince iptal etmekle yükümlü 

olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Divan, söz konusu 

olayda eylem programının geriye dönük olarak iptal edil-

mesi halinde ortaya yasal bir boşluk çıkacağından, usulüne 

uygun olarak yenisi hazırlanıncaya kadar, eğer iç hukukta 

mümkünse mahkemenin mevcut programın bir süre daha 

yürürlükte kalmasını sağlamasının, bu olaya özgü olarak 

istisnaen haklı görülebileceğine karar vermiştir. Olayın öz-

güllüğünü ve böyle bir istisna tanınmasını ise Divan, istisna 

talep edilen konunun mali ya da ekonomik değil, çevrenin 

korunması olmasına bağlamıştır. Zira Divan’a göre, çevrenin 

korunması Birliğin temel amaçlarından birisidir. Nitekim 

ABİDA’nın 11’inci Maddesi’ne göre, “Özellikle sürdürülebilir 

gelişmenin desteklenmesi amacıyla, çevrenin korunmasına 

ilişkin gerekler, Birliğin politika ve tedbirlerinin belirlen-

mesine ve uygulanmasına entegre edilmelidir.” Yine aynı 

Antlaşma’nın 191/2’nci Maddesi uyarınca, “Birliğin çevre po-

litikası, Birliğin çeşitli bölgelerindeki koşulların farklılığını dik-

kate alarak, yüksek seviyeli bir koruma hedefler.” Dolayısıyla 

söz konusu eylem programının geriye doğru iptal edilmesi, 

bir süre daha yürürlükte kalmasına oranla çevre açısından 

daha dezavantajlı bir durum yaratacaksa, Birliğin çevrenin 

korunması amacı doğrultusunda böyle bir istisna tanın-

ması haklı görülebilecektir. Ancak yine Divan’a göre, iptali 

istenen eylem programının geçerliliği, hukuka uygun-çevre 

etki analizi yapılmış-yeni eylem programının hazırlanması 

için gerekli olan makul süreyi de kesinlikle aşmamalıdır. 

Divan’ın bu kararı, üye ülkelerin yönerge hükümlerinin 

gereklerini yerine getirme yükümlülüklerine bazı şartlarla 

istisna getirilebileceğini göstermesi bakımından önemli bir 

karardır. Divan’ın çevrenin korunmasının AB’nin temel amaç-

larından (essential objectives) birisi olduğu gerekçesiyle söz 

konusu olayda Yönerge’nin gereklerinin uygulanmasından 

istisna tutulmasına onay verdiği anlaşılmaktadır. Ancak 

Divan, Birliğin temel amaçlarının hangi kriterlere göre be-

lirleneceğine dair herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. 

Birliğin temel amaçlarına AB Antlaşması’nın (ABA) 3’üncü 

Maddesi’nde yer verilmiştir; ve çevrenin yüksek düzeyde 

korunmasının sağlanması da bunlar arasında sayılmıştır. 

Ayrıca ABİDA’nın 11’inci Maddesi’nde çevrenin korunma-

sının gereklerinin Birliğin tüm politika alanlarına entegre 

edilmesi zorunluluğu getirilerek çevrenin korunmasının 

AB için bir temel amaç olma özelliği özel bir hüküm konu-

larak vurgulanmıştır. Dolayısıyla kanaatimizce ancak 3’üncü 

Madde’de yer alan amaçlar söz konusu olduğunda ve çev-

renin korunmasında olduğu gibi sorunun sadece bir üye 

ülkeyi değil, bir bütün olarak AB’yi ilgilendiren durumlarda 

Divan’ın bazı istisnalara sıcak bakabileceği söylenebilir.  

Kararda açık olan husus ise Divan’ın bir üye ülkenin salt 

mali ya da ekonomik mülahazalara dayalı olarak yönerge-

leri uygulama yükümlülüğüne istisna tanınmasına izin ver-

meyeceğine işaret etmiş olmasıdır. 
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Raporu kısaca özetlemeden önce, sunum toplantı-

sında açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu’nun 

Genişlemeden Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin birkaç cüm-

lesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle söyledi Komisyon 

Üyesi: “İlişkinin süresi göz önünde bulundurulunca genel-

de ‘Türkiye’nin sabrı tükeniyor’ deniliyor ama unutmayın 

ki AB’nin de bir sabrı var.”  Diğer cümleleri ise daha yakın 

vadeyle ilgiliydi: “Komisyon her olaya tek tek tepki göste-

remez, raporuyla konuşur. Türkiye’de cereyan edenlere olan 

tepkimizi ekim ayında İlerleme Raporu’nda göreceksiniz. Bu 

da bize bazı düzeltmeler yapmak için yaklaşık üç aylık bir 

çalışma süresi bırakıyor”.

Bu sözler bize, raporların hazırlanmaya başlamasının 

on beşinci, müzakerelere başlamamızın onuncu yılında, 

çok büyük ihtimalle Komisyon Üyesi Füle’nin sorumluluğu 

altında hazırlanacak bu son raporun tonu hakkında güçlü 

bir işaret olarak kabul edilebilir. AB kamuoyunda, özellikle 

Almanya’da, Türkiye’nin üyeliğine verilen desteğin çok aşa-

ğılara inmiş olduğunu gösteren anket sonuçları ile birlikte 

değerlendirildiğinde, ekim ayında AB tarafından gelecek 

çok ciddi eleştirilere ve haliyle bizden gelecek ciddi tepki-

lere hazır olalım.

AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaklaşık iki senelik bir çalışma sonucunda hazırlanmış 

olan söz konusu raporun belli başlı bulguları aşağıdaki gi-

bidir:

1) Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği (GB), ala-

nında öncü niteliğindedir ve eşsizdir. AB’nin üye olmayan 

bir ülke ile ilk kapsamlı gümrük birliğidir ve yine AB’nin 

yasal sistemini üye olmayan bir ülke ile paylaşmasının ilk 

örneklerinden bir tanesidir. 

2) GB çok önemli bir entegrasyon aracı olmuştur. 

GB’nin yürürlükte olduğu geçtiğimiz 20 yıl içinde Türkiye 

ile AB arasındaki ticaret çok ciddi biçimde büyümüştür 

(1996’dan günümüze değer olarak 4 kat artmıştır). GB, 

bunun yanı sıra, Türk sanayisinin rekabet gücündeki artışa 

katkıda bulunmuştur. Bir diğer olumlu etkisi de, mevzuat 

uyumu yoluyla Türkiye’nin hukuki altyapısının ve idaresi-

nin modernleştirilmesi olmuştur. Türkiye, GB kapsamında-

ki mevzuat uyumunun yüzde 85 olduğunu belirtmektedir; 

ancak bu oranın AB tarafından da teyit edilmesi için daha 

şeffaf bir izleme prosedürü oluşturulmalıdır.

3) GB’nin faydaları -taraflar arasındaki masraflı men-

şe kuralları uygulamasını kaldırdığı için- muhtemel bir 

Serbest Ticaret Anlaşmasından (STA) daha yüksek olmuş-

tur. Hesaplamalar, GB koşullarında Türkiye’nin ihracatının 

STA’ya göre yüzde 7, ithalatının yüzde 4 daha fazla ola-

cağını göstermektedir. Bu durumdan en fazla etkilenen 

sektörler ise motorlu araçlar, televizyon ve tekstil olacaktır.

4) Ancak, aynı dönemde değişen global ekonomik 

BEKLENEN RAPOR: DÜNYA BANKASI’NIN 
GÜMRÜK BİRLİĞİ RAPORU
Türkiye - AB ilişkileri üzerinde değerlendirme yapmanın giderek zorlaştığı günler 

yaşıyoruz. Her iki tarafta da dikkatler seçimlere odaklanmış durumda, kimsenin gözü 

başka bir şey görmüyor. Yıl sonuna kadar, her iki taraftan da durgunluk halini değiştirecek 

esaslı, yeni bir adım beklenmemeli. Bu da bize eski dosyaları tekrar açmaktan başka çare 

bırakmıyor. Sadece biz değil; AB tarafı da öyle yapıyor. Hatırlayacaksınız, bir süre önce 

Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası’ndan Türkiye-AB Gümrük Birliği üzerine bir rapor 

hazırlamasını istemişti. Raporun hazırlık aşamasındaki çalışmaları ve beklentilerimizi 

dergimizin 2013 yılı Mart sayısında sizlerle paylaşmıştık. İşte o rapor nihayet tamamlandı 

ve 8 Nisan tarihinde TOBB ve Dünya Bankası tarafından ortak düzenlenen bir toplantıyla 

İstanbul’da Türk kamuoyuyla, iki gün sonra da Brüksel’de Avrupa kamuoyuyla paylaşıldı.

Dünya Bankası bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Raporda son derece net teknik 

değerlendirmelerle Gümrük Birliği sistemi içinde yaşanan sorunların özünün tespit 

edildiğini ve -eğer hayata geçirilebilirse- sistemin yararlarının artırılarak ileri taşınmasını 

sağlayacak tavsiyeler getirildiğini sevinerek gördük.

M. Haluk Nuray, İKV Brüksel Temsilcisi
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koşullar GB’nin yeniden biçimlendirilmesi ihtiyacını net biçimde 

ortaya çıkarmıştır. Tarafların ticari ilişkileri biçim değiştirmektedir. 

STA’ları, her iki taraf için de bir öncelik haline gelmiştir. Mevcut 

haliyle GB, global ticaret entegrasyonunun getirdiği yeni koşullar-

la başa çıkmakta giderek daha yetersiz kalmaktadır.

5) 2000’li yıllarda AB’nin Doğu Avrupa’ya doğru genişleme-

si, Türkiye’ye yönelik riski daha da büyütmüş; iki taraf arasındaki 

ticareti düzenleyen ve yöneten temel çerçevenin (yani GB’nin) 

yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını artırmıştır. Araştırmalar, 

Türkiye’nin, entegrasyonun yararlarını yeni AB ülkelerine kaptır-

ma riskinin giderek arttığını; örneğin AB’ye yönelik yüksek tekno-

loji ihracatında Macaristan’ın Türkiye’yi geçtiğini göstermektedir.

6) Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülen çok taraflı ticaret 

anlaşması çalışmalarının aksaması, tarafları ikili STA’lara öncelik 

vermeye yönlendirmiştir. Bu durum, AB’ye kendi insiyatifi ile STA 

müzakereleri başlatmaya izin verdiği, ancak Türkiye, AB üyesi 

olmadığı için masaya oturmasına izin vermediği için çok ciddi 

bir asimetri yaratmıştır. Teoride, taraflar aynı ülkelerle benzer 

anlaşmaları, aynı zamanlarda imzalayabildikleri durumlarda bu 

asimetrinin olumsuz etkileri asgariye inmekle birlikte, pratikte 

bunu gerçekleştirmenin çok güç olduğu görülmüştür (örnek Tür-

kiye-Meksika STA’sı). Böyle durumlarda, hem taraflar için potan-

siyel maliyetler hem de yokluğu GB’nin fayda yaratmasının temel 

unsuru olan orijin kontrollerinin yeniden başlatılması durumu/

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (bir başka deyişle, bu tür uygulamalar 

yaygınlaştıkça GB, bir nevi STA’ya dönüşecektir).

7) AB ile Türkiye arasındaki ticaretin artarak devam etmesi 

için bir reform “paketi” gerekmektedir (burada, uzun süredir ma-

sada olan Türkiye’nin taleplerinin bir paket olarak nitelendirilmesi, 

AB’nin bugüne dek benimsemediği bir bakış açısı olduğundan ta-

rafımızca son derece önemli addedilmektedir).  Türkiye hâlihazırda 

vize serbestliği olmayan tek aday ülkedir. Raporda vize serbestîsi 

sağlanana kadar, Türk iş insanları için özel kolaylık önlemleri geti-

rilmesi önerilmektedir.

Paket’in içinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır: 

● Transit Karayolu Kotaları: Malların serbest dolaşımını engel-

lemektedir;

● İş adamlarına uygulanan vizeler de aynı şekilde engelleyici-

dir;

● Ticari Koruma Önlemleri (anti-damping gibi) de taraflarda 

kaygı yaratmaktadır.

8) GB’nin tarım ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletil-

mesi de taraflara yarar getirecektir. Bugün, tarım Türkiye eko-

nomisinin yüzde 10’unu, hizmetler yüzde 60’ını teşkil etmekte 

ve bu iki alan da GB’nin kapsama alanının dışında kalmaktadır. 

Türkiye’nin En Fazla Kayırılan Ülke (MFN) ilkesi çerçevesinde uygu-

lamakta olduğu tarifeler hayli yüksektir (yüzde 41,7). Tarım ürün-

lerinde bunun üzerine bir de tarife kotaları ve fiyat düzenlemeleri 

uygulanmaktadır. AB tarifelerinin kabulü Türkiye açısından, koru-

manın azaltılması anlamına gelecektir. AB’nin koruma duvarları 

da inecektir, ama Türkiye’nin bu avantajdan yararlanması, AB’nin 

gıda güvenliği, veterinerlik ve sağlık kurallarını ne ölçüde ve ne 

hızla uygulayabileceğine bağlı olacaktır.

Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi halinde ciddi bir po-

tansiyel yarar olduğu görülmektedir. Raporda, Türkiye’nin hizmet 

sektörünün karşılıklı olarak açılmasından elde edeceği statik 

fayda 1,1 milyar avro olarak hesaplanmıştır. Öte yandan, hiz-

metler sektöründe AB ile Türkiye’nin genel anlamda serbest-

lik seviyeleri nispeten daha yakın olmakla birlikte sektörel 

bazda çok büyük farklılıklar bulunduğu da not edilmektedir. 

9) İster bu haliyle kalsın, ister reforme edilsin, isterse 

de genişletilsin, GB’nin yararlarının artması için karar alma 

ve katılım mekanizmalarının düzeltilmesi şarttır. Bu hu-

suslardaki asimetri GB’nin, Türkiye’nin tam üyeliği yolunda 

geçici bir uygulama (geçiş dönemi uygulaması - transitional 

arrangement) olarak dizayn edilmesinden kaynaklanmakta-

dır. Örneğin, GB kararında Türkiye’ye AB’nin mevzuatına ve 

politikalarına uyum yükümlülüğü getirilmekte ancak buna 

karşılık Türkiye’ye karar yapma (decision making) değil karar 

şekillendirmeye (decision shaping) katılım hakkı verilmekte-

dir. Üstelik bu dahi eksik uygulanmaktadır. Taraflar danışma 

ve bilgi paylaşımı süreçlerinde bazı iyileştirmeler sağlayarak 

geçici çözümler üretebilirler ama nihai çözüm bu asimetrileri 

giderecek yeni, esaslı düzenlemeler yapmaktan geçmektedir.

Türkiye’nin AB mevzuatına uyumu açısından, ön bilgi-

lendirme açığını da giderecek, daha şeffaf ve kurumsallaştı-

rılmış bir mekanizma kurulması da şarttır.

10) STA’lar konusunda, AB’nin müzakere ettiği ülkelerle 

Türkiye’nin aynı anda iyi düzenlenmiş paralel müzakereler 

yürütmesi sağlanabilirse, hem Türkiye’nin zararlarının en aza 

indirilmesi sağlanabilir hem de orijin kuralları uygulanması 

ihtiyacı ortadan kaldırılarak GB’nin sulandırılmasının önüne 

geçilebilir. Bunu sağlamak üzere AB’nin STA’larındaki “Türkiye 

maddesinin” güçlendirilmesi gerekmektedir. Tarafların ayrıca, 

Türkiye’nin o ülkeye ihracatının AB ihracatını sağlayacak (özel 

ikili menşe kümülasyonu gibi) önlemler üzerinde de çalışma-

ları mümkündür (ki bu, daha önce AB ile Türkiye arasındaki 

görüşmelerde hiç gündeme gelmemiş, tamamen yeni bir öne-

ridir).

11) İyi işleyen bir Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizma-

sının (AÇM) hayata geçirilmesi ticaret tavizlerinin ve AB’nin 

pazara giriş yükümlülüklerinin dengelenmesinin yanı sıra, bu 

tür anlaşmalarda normal olarak ortaya çıkabilecek ticari ra-

hatsızlıkların (özellikle AB firmalarının sorunlarının) çözümü-

nü de kolaylaştıracaktır. GB’de öngörülen AÇM’ler yetersizdir. 

Bu konuda yeni nesil STA’larda uygulanan AÇM’ler örnek 

alınabilir ama AB firmaları açısından çözüm getirebilecek bu 

yeni AÇM’lerin, mevcut asimetriler giderilmedikçe, Türkiye 

açısından uygulanması mümkün değildir. Çünkü, böyle bir 

durumda, örneğin, AB tarafından, Türkiye’ye yeterince da-

nışılmadan ve Türkiye karar süreçlerine dâhil edilmeden bir 

yasa çıkarılabilir ve daha sonra da Türkiye, bu yasaya uyma-

dığı için dava edilebilir ki; böyle bir şeye evet demek Türkiye 

için mümkün değildir.

12) Rapordaki en önemli tespitlerden birisi de AB ile ABD 

arasında müzakere edilmekte olan yeni nesil STA’nın etkile-

ri ile ilgilidir ve sonuçta Türkiye’nin mutlaka bir şekilde bu 

sisteme girmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Dört 

senaryolu simülasyon modeline göre, eğer AB-ABD STA’sı 

imzalanırsa, Türkiye ABD’den gelen mallara karşı korumasını 
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muhafaza etse dahi, refah kaybı yaşamaktadır. Eğer ABD 

ile eş zamanlı STA imzalanır ya da üçlü STA’ya taraf oluna-

bilirse refah etkisi pozitif olmaktadır.

Görüleceği üzere, söz konusu tespitler, uzun yıllardır 

içinde yaşayarak tespit ve şikâyet ettiğimiz tüm hususları 

mükemmelen kapsamaktadır. Daha en başta tahmin etti-

ğimiz ve dile getirdiğimiz gibi, Dünya Bankası ciddi bir aka-

demik çalışma yürütmüş ve bulgularını tarafsız bir biçimde, 

dürüstçe kayda geçirmiştir. Birkaç detay husus dışında, 

bilmediğimiz, yeni bir şey söylememektedir, ama bizzat AB 

tarafından görevlendirilen bir kurumun vize, taşımacılık ko-

taları gibi çok şikâyet ettiğimiz tüm hususları hem de serbest 

dolaşımı engellediğini açıkça belirterek bir “paket” olarak 

görmesi; GB kararı içinde yer alan asimetrinin altını kuvvetle 

çizmesi ve giderilmesinin şart olduğunu belirtmesi son dere-

ce olumludur. 

Dünya Bankası raporunda, yukarıda 12 madde halin-

de özetlenen tespitlerden sonra aşağıdaki sonuçlara ulaşıl-

makta ve bazı öneriler getirilmektedir.

● AB pazarının büyüklüğü ve sofistikasyonu göz önüne 

alındığında, ticaretinin yapısındaki tüm değişmelere 

karşın, hala daha AB ile entegrasyonu ilerletmekte 

Türkiye için çok büyük faydalar olduğu görülmektedir. 

Bir başka deyişle, GB’nin içinde hâlâ daha kullanılma-

mış bir potansiyel bulunmaktadır. Aslında entegras-

yonun artması her iki tarafın da yararınadır.

● Entegrasyonu daha ileri götürmek için araç olarak, 

GB’nin daha geniş ve daha derin bir versiyonu kulla-

nılabileceği gibi, alternatif düzenlemeler, öncelikle de 

Türkiye’nin tam üyeliği düşünülebilir.

● Hesaplamalar, GB’nin avantajlarının STA’dan daha 

yüksek olduğunu göstermektedir (burada, bazı yetki-

lilerimiz tarafından ara sıra dile getirilen “GB’yi bırakıp, 

AB ile STA imzalayalım” yaklaşımına bir cevap olduğu 

açıktır). 

● Bu şartlar altında, temel amaç ve hedef ideal GB’ye 

ulaşmak değil entegrasyonu artırmak olarak konma-

lıdır.

ÖNERİLER
I) Türkiye ile danışma mekanizmalarını artırmak ve 

Türkiye’nin ilgili üçüncü ülke ile paralel müzakereler yürüt-

mesini sağlamak suretiyle STA’lar konusundaki dengesizlik 

giderilmelidir.

II) En azından GB kapsamındaki ürünler için, transit 

taşımacılığa öncelik verilerek, karayolu taşımacılığı ser-

bestleştirilmelidir (kısacası, TIR kotaları kaldırılmalıdır).

III) İş dünyası için, daha az ve basit dokümanla, uzun 

süreli ve çok girişli bir özel (business) vize kategorisi yara-

tılmalıdır.

IV) İyi düzenlenmiş bir Anlaşmazlıkların Çözümü Me-

kanizması yaratılmalıdır.

V) (Türkiye’nin mevzuat uyumunu kolaylaştırmak üze-

re) Mevcut bilgilendirme eksikliğini giderecek bir danışma 

mekanizması oluşturulmalıdır (Pozitif Gündem gibi). Aslın-

da bunun en iyi yolu müzakereleri ileri götürmektir.

VI) Hizmetler, taraflar arasındaki ticari entegrasyonun 

artırılması için ilk düşünülecek alandır. Bu konuda bir alter-

natif olarak (GB’nin genişletilmesine alternatif olarak öneri-

liyor ki, şahsi kanaatimce harika bir öneri) Türkiye’nin, diğer 

AB ülkeleriyle aynı koşullarda AB Hizmetler Tek Pazarı’na 

katılması sağlanabilir.

VII) Tarımın da daha ileri ticaret entegrasyonuna dâhil 

edilmesi iki tarafa da yarar sağlayacaktır.

VII) Bu öneriler teker teker ele alınabileceği gibi bir pa-

ket halinde de ele alınıp gerçekleştirilebilir. Böyle bir paket, 

müzakere süreci ile tamamen uyumlu olarak hazırlanabilir 

ve böylelikle müzakere süreci yavaşlamış olsa dahi, tam üye-

lik hedefine doğru ilerlenmiş olur. Dolayısıyla kapsamlı bir 

paket yaklaşımının tercih edilmesi gerektiği açıktır.

Bu bölümde Türkiye’nin uzun süredir devam eden 

şikâyetlerine çözüm getirebilecek somut öneriler getirilmiştir. 

Üstelik, sadece GB’nin revizyonu ile sonuç alınamayacağı dü-

şüncesi ile konunun “Ticari Entegrasyonun Artırılması” başlığı 

altında ele alınması bence yaratıcı ve işleri kolaylaştıracak bir 

öneridir. 

Bu çalışmaların tam üyeliğe alternatif değil de onu des-

tekleyecek biçimde yürütüleceğinin altının çizilmesi bazıları-

nın kafasında oluşabilecek istifhama peşin cevap niteliğinde-

dir. 

Sorunları analiz ederken kullanılan paket anlayışının çö-

zümler noktasında da kullanılması olumludur. 

Yani, rapor, GB konusundaki şikâyetlerimizin giderilmesi-

ni sağlayacak sağlam önerilerle, bizim açımızdan kabul edile-

bilir bir çerçeve çizmektedir. 

Öte yandan, kâğıt üzerinde çok güzel görünen bu raporun 

hayata geçirilmesi o kadar kolay olmayabilir. 

Öncelikle, bu raporun, AB tarafından yaptırılmış olsa 

dahi, AB kurumlarınca tamamen benimsenmemesi riski 

vardır. Genişleme Genel Müdürlüğü’nün rapora daha olum-

lu yaklaşması tabiidir. Ancak Ticaret Genel Müdürlüğü aynı 

şekilde sıcak bakmayacaktır. Onlar, kurgulanmalarının bir 

gereği olarak, konuyu daha ziyade piyasaya giriş ve AB şirket-

lerinin şikâyetlerinin giderilmesi açısından değerlendirecekler 

ve paket yaklaşımı yerine sadece kendi yetki alanları içindeki 

bölümler üzerinde çalışmayı yeğleyeceklerdir. Konsey düzeyin-

de de sorunlar çıkması muhtemeldir. Sonuçta, Ticaret Genel 

Müdürlüğü’nün görüşünün baskın çıkmasından korkarım.

Karşı çıkışlar sadece AB tarafında değil bizde de görüle-

bilir. Bazı bakanlıkların ve kurumların, örneğin yakın zamana 

kadar “GB’den çıkalım” diyen kesimlerin itirazlarını devam 

ettirmeleri beklenebilir. Üstelik, bu süreçte AB ile entegrasyo-

nun artırılması hususunda siyasi kararlılığımız da yeniden test 

edilecektir. Bu noktada da sorun çıkabilir.

Hizmetler ve tarımın dâhil edilmesinin, liberalizasyona 

ters bakan ya da yeterince bilmediği için uzak duran bürokrasi 

kesimlerince benimsenmesi hususunda da sorun yaşanabilir. 

İlke olarak kabul edilse dahi, bu defa da işlemleri hakkınca 

yapmaya yetecek kapasite olup olmadığı muamması ile karşı 

karşıya kalabiliriz.
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