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darbe girişiminden sorumlu olan 
Fethullahçı Terör Örgütü’nün etki-
sizleştirilmesi, darbe girişiminden 
sorumlu olanların tutuklanıp yar-
gılanması ve orduda, bürokraside, 
eğitimde, medyada, ekonomide var 
olan FETÖ üyelerinin ve taraftar-
larının sistemin dışına çıkarılması 
oldu. Bu süreç olağanüstü hal kap-
samında gerçekleştirilse de, temel 
hak ve özgürlükler Türkiye gibi 
bir Avrupa Konseyi üyesi ve AB 
üye adayı ülke için önemliydi. Hele 
hele darbe girişimi sonrasında, 
idam cezasının geri getirilmesinin 
gündeme gelmesi, Türkiye’nin AB 
perspektifi açısından kesin bir kır-
mızı çizgiye işaret ediyordu. 

Türkiye daha önce eşi görül-
memiş bu yoğun ve zor gündemle 
başa çıkmaya çalışırken, AB lider-
leri ve yetkilileri genel olarak çe-
kimser ve temkinli bir yaklaşımı 
tercih ettiler. Darbenin ertesi günü 
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mog-
herini ve Avrupa Komisyonu’nun 
Komşuluk Politikası ve Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi 
Johannes Hahn, Asya Zirvesi için 
bulundukları Moğolistan’dan dar-
beyi kınayan bir açıklama yaptılar. 
Merkel gibi AB liderleri de hemen 
darbe girişiminin akabinde açıkla-
malarda bulundu. 

Ancak darbe sonrasında ola-
ğanüstü hal ilan edilmesi, binlerce 
tutuklama ve işten el çektirmelerin 
yaşanması AB’de soru işaretleri 
uyandırdı ve bundan sonraki açık-
lamalarda genellikle insan hakları 
ve hukuk vurgusu ile gelişmeler-

İKV ’den

2016’nın 15 Temmuz’u 
bundan böyle hep hatır-
lanacak. 15 Temmuz bir 
yandan, Türk halkının 
sokağa inip, hayatını 

tehlikeye atarak rejimi savunduğu 
bir demokrasi destanı olarak anılsa 
da bir yandan da Türkiye’nin hala 
askeri darbeleri geride bırakama-
dığı ve rejimi zorla değiştirmek 
isteyen bir gücün devletin en kri-
tik noktalarına sızarak, devleti ele 
geçirme girişimde bulunabildiğini 
göstermesi açısından trajik bir gün 
olarak da tarihe yazılacak. 

Türkiye için 15 Temmuz sonra-
sındaki en büyük öncelik, bir daha 
darbe girişimlerinin yaşanma-
masını garanti altına almak ve bu 

,
den
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İKV ’den

den duyulan endişe ön plana çıkmaya 
başladı. Türkiye’de yetkililer, AB’nin 
çekimser tutumunu eleştirirken, Tür-
kiye’nin bu zor gününde yanında olma-
dığını ve AB’den hiçbir liderin veya yet-
kilinin Türkiye’yi ziyaret etmemesini 
yadırgadıklarını belirtti. AB yetkilileri, 
belki de tatil sezonunun başlamasının 
ve Brexit referandumu sonrasında ken-
di iç problemleri ile meşgul olmasının 
da etkisiyle Türkiye’deki olayın vaha-
metini idrak edemedi ve “zaten sorunlu 
olan bir ülkede bir kriz daha” gibi bir 
yaklaşımla önemsemedi. 

Bu olay aslında son dönemde iyice 
yavaşlayan AB genişleme politikasının 
açmazını da gözler önüne serdi. Ko-
misyon Başkanı Juncker, 2014 yılında 
görevi devralırken AP’de yaptığı konuş-
mada, 5 yıllık görev süresi içinde yeni 
bir üye alımı olmayacağını açıklamıştı. 
Bu yaklaşıma paralel olarak, Avrupa 
Komisyonu’nun genişleme politikası 
ile ilgili bölümünün adı Komşuluk Poli-
tikası ve Genişleme Müzakereleri olarak 
revize edilmişti. Yani AB’nin genişleme 
politikası iyice rölantiye alınmış ve ya-
kın vadede gerçekleştirilmesi düşünü-
len bir öncelik olmaktan çıkmıştı. Oysa 
AB’nin yakın çevresindeki çekim gücü-
nün en önemli unsuru olan genişleme, 
Birlik için bir dinamo görevi görüyordu. 
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Bu çerçevede Türkiye’ye yaklaşım ise 
üyelik perspektifinin iyice belirsizleşti-
ği, sürecin bir an önce tamamlanmasına 
yönelik bir teşvik ve beklentinin yerini 
bıkkınlık ve hayal kırıklığına bıraktı-
ğı bir görünüm kazanmıştı. Türkiye, 
AB’nin gelecek planlarının büyük ölçü-
de dışında kalmış; sadece mülteci krizi-
ni önleme gibi hayati konularda işbirliği 
yapılması öngörülen stratejik bir ortağa 
dönüşmüştü. 2004 yılında Türkiye, AB 
ile müzakerelere başlarken var olan 
Türkiye’yi dönüştürme öyküsü yarı yol-
da kalmış ve AB bu projeyi tamamlama 
hedefinden çoktan vazgeçmişti.

Bu analizi yaparken elbette ki suçu 
sadece AB’ye atmak çözüm değil. 23 
Ağustos’ta Türkiye’yi ziyarete gelen AP 
Türkiye Raportörü Kati Piri’nin dediği 
gibi, “Tango yapmak için 2 kişiye ihtiyaç 
var”. Türkiye de, Avrupa hedefini ikinci 
plana atarak, aslında AB perspektifi ile 
de çok yakından ilgili olan Ortadoğu’da 
bölgesel lider olma hedefini AB üyeli-
ği gündeminden ayırarak, reformlara 
hız vermeyerek ve Avrupa’nın geleceği 
ile ilgili tartışmalarda giderek daha 
eleştirel ve Batı karşıtı bir söylemden 
hareket ederek, AB’li geleceğini zedele-
yecek adımlar attı. Mülteci krizinin ya-
rattığı ortamda Türkiye ve AB yeni bir 
anlaşma çerçevesinde bir araya gelse 
de aslında, ayrı düştü ve üyelik hedefi 
söylemden ibaret kaldı. 

15 Temmuz sonrası Türkiye ve 
AB’nin belki de son bir şansı var. Tür-
kiye’nin yeniden yapılanma ihtiyacının 
su yüzüne çıktığı ve yargıdan, orduya, 
kamu yönetiminden ekonomiye kadar 
birçok alanda yeni bir sürecin başladığı 
bu günlerde, Türkiye’nin AB üyeliği 
hedefinin yeniden canlandırılması söz 
konusu olabilir. Bunun için de en somut 
ve ilerleme sağlanabilecek konu “vize 
serbestliği” olarak görünüyor. Gerek 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gerekse AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, açıkça mülteci anlaşması ve 
geri kabulün uygulanmasının vize ser-
bestliğine bağlı olduğunu ortaya koy-

du. Bu konuda iki taraf arasında yoğun 
temasların devam etmesi Ekim ayında 
olmasa bile, yakın bir gelecekte Türk 
vatandaşlarının kısa dönemli Schen-
gen seyahatlerinde vize serbestliğinin 
sağlanacağı umudunu doğuruyor. Bu 
gerçekleşirse ilişkilerde ilerleme sağla-
mak için iyimser bir hava ortaya çıka-
cak ve Kıbrıs’ta anlaşma sağlanmasına 
bağlı olarak müzakerelerin hızlanması, 
Gümrük Birliği’nin revizyonu sürecinde 
yeni adımların atılması kolaylaşacaktır. 

Dergimizin bu sayısında, Türki-
ye’deki bu olağandışı gelişmelerin 
yanında, AB’deki Brexit tartışmaları 
ve önemli gelişmelere yer verdik. AB 
Bilgi Merkezi’nden bölümümüzde, Bilgi 
Merkezi Koordinatörleri Gökhan Ki-
lit ve Mehmet Poyrazlı, bilgi merkezi-
nin yoğun gündemini anlattı. Gündem 
bölümünde AB ve Türkiye-AB günde-
minde öne çıkan gelişmelere yer ve-
rilirken, Görüş bölümünde, İKV Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, darbe 
girişimi sonrasında Türkiye-AB ilişki-
lerini analiz etti ve ilişkilerin sağlığı 
açısından atılması gereken adımlara 
ilişkin önerilerini ortaya koydu. Yine 
Görüş bölümünde Lefke Avrupa Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Ebru Oğurlu, 
Britanya’nın AB’den ayrılma kararının 
perde arkasını ve etkilerini ortaya ko-
yarken, Britanya’sız bir AB’nin nasıl 
olacağı sorusuna yanıt verdi. 

Dosya bölümünde, İKV Proje Müdü-
rü Selen Akses Slovakya’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı’ndaki önceliklerini 
anlatırken, İKV’nin yeni yayımlanan 
ve kamuoyunda AB’ye yönelik deste-
ği ve AB algısını ölçen kamuoyu an-
ketinin sonuçları irdelendi. Yine aynı 
bölümde, İKV Uzmanı İlge Kıvılcım, 
sektörler üzerinden AB’de düşük kar-
bonlu ekonomiye geçiş sürecini ortaya 
koyarken, Ekonomi Masası bölümünde 
İKV Kıdemli Uzmanı Sema Gencay Ça-
panoğlu, Britanya’daki AB referandumu 
sonrasında üyelikten ayrılmanın AB 
ekonomisi üzerindeki olası etkileri-
ni kaleme aldı. STA Bilgi ve Kapasite 

Merkezi’nden bölümünde İKV Proje 
Müdürü Selen Akses, AB ve Kanada ara-
sında müzakere edilen serbest ticaret 
anlaşmasını ele aldı ve AB jargonunda 
karma anlaşma olarak adlandırılan bu 
anlaşmaların püf noktalarını ortaya 
koydu. Küresel Gündem bölümünde 
İKV Uzmanı Yeliz Şahin, Rusya ile artan 
gerilim ortamında NATO’nun Varşova 
Zirvesi’ne yer verirken, E-Gündem bö-
lümünde İKV Uzman Yardımcısı Ahmet 
Ceran, AB’nin kritik veri güvenliği gün-
demini gizlilik kalkanı ve Brexit sonrası 
tartışmalar ekseninde inceledi. Enerji 
Ajandası bölümünde APCO Worldwide 
danışmanı Tolga Bağ, enerji ilişkileri ve 
boru hatlarını Türkiye-AB-Rusya ekse-
ninde ortaya koydu. Ekoloji Penceresi 
bölümünde, İKV Uzmanı İlge Kıvılcım 
az bilinen bir konuyu, yeşil ürünlere 
sıfır tarifeye yönelik Çevresel Ürünler 
Anlaşması müzakerelerini anlatırken, 
İş Dünyasının AB Perspektifi bölümün-
de İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran, 
AB tarihinin en büyük rekabet cezasını 
getirecek olan kamyon üreticileri kar-
teli davasını ele aldı. AB sahnesinin 
önde gelen şahsiyetlerini mercek altı-
na alan Profil bölümünde İKV Uzmanı 
Yeliz Şahin, Brexit sürecini yönetecek 
yetkilileri bizlere tanıttı. Güncel Hu-
kuk bölümünde Fribourg Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Dr. Ozan Turhan, 
ABAD’da görülen ve Avrupa futbol pi-
yasasını ve UEFA kurallarını değiştiren 
Bosman Kararı’nı analiz ederken, son 
olarak Brüksel’den Bakınca bölümünde 
İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
dünyanın olayı nasıl algıladığını gözler 
önüne serdi. 

İKV olarak, Ağustos ayında Gazian-
tep ve Cizre’de meydana gelen terör 
olaylarını şiddetle kınıyoruz. Bu yıl, 
Büyük Zafer’in 94’üncü yılını kutla-
dığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
en içten dileklerimizle kutluyor; baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi 
minnetle anıyoruz. ■
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İ K V  FA A L İ Y E T L E R İ

Darbe Girişimini LANETLİYORUZ!

15-16 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirilen darbe girişimini la-
netliyor, Türkiye’de bu tür zorla 

iktidara el koyma girişimlerinin başarıya 
ulaşma imkânı kalmadığını bir kez daha 
vurgulamak istiyoruz.

Demokrasiye karşı girişilen bu kalkış-
maya, hükümet, muhalefet, sivil toplum 
ve toplumun geniş kesimleri tarafından 
büyük bir direnç ile tepki gösterilmiştir. 
Bu durum, Türkiye’de halkın demok-
rasiye olan bağlılığını ortaya koyması 
açısından umut vericidir.

Bu başarısız girişim sonrasında, Tür-
kiye için demokrasi ve halk iradesine 
dayanan, insan haklarına saygılı, liberal 
bir rejim dışında alternatif olmadığı bir 
kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu darbe girişimi karşısında direnen 
hükümetimizi, muhalefet partilerini, si-
vil toplum kuruluşlarını ve tüm halkımı-
zı kutluyor, bir daha bu tür girişimlerin 
hiçbir zaman yaşanmamasını diliyoruz.

Darbe girişiminde bulunanların TSK 
içinde münferit bir grup olduğunu dikka-
te alarak, ordumuzun, milletin ordusu ol-
maya devam ettiğini ve itibarının korun-
masının önemini vurgulamak istiyoruz.

Türkiye’nin özgür ve müreffeh ülke-
ler arasında, demokrasisini ve iç barışını 
giderek güçlendirerek, vatandaşları için 
insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne 
dayalı, yüksek hayat standartları sağ-
layan bir ülke olarak, AB üyelik hedefi 
doğrultusunda gelişimini sürdürmesi 
en büyük dileğimiz ve beklentimizdir. ■
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İKV TBMM’de Darbe Girişimine Karşı 
Sivil Toplum Ortak Bildirisine Katıldı

20 Temmuz 2016 tarihinde İKV’yi 
temsilen Genel Sekreter Doç. Dr. 
Çiğdem Nas, TBMM’deki sivil top-

lum toplantısına katıldı. Ortak açıkla-
mayı okuyan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Meclisin, 15 Temmuz Cuma 
günü demokrasiye kasteden alçakça sal-
dırıların hedefi olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu tarafından okunan or-
tak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu-
gün ülkemizin önde gelen, 538 sendika 
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ile birlikte TBMM’de-
yiz. Meclisimiz, demokrasiye kasteden 
alçakça saldırıların hedefi oldu. Vatan 
hainleri tarafından, tarihinde ilk defa 
bombalandı. Kahramanca direndi. Gazi 
unvanını bir kez daha hak etti. Açıktır ki, 
demokrasi ve hukuk devleti yoksa sivil 
toplum kuruluşları da yoktur. 

Bugün burada bir araya gelen bizler, 
ülkemizin geleceği için demokrasi dışın-
da bir seçenek görmüyoruz. Cuma gece-
sinden sabahın ilk ışıklarına kadar halkı-
mızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair 
hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin bütün 
demokratik kurumları ve milletimiz, bu 
alçakça saldırı karşısında demokrasimizi 
sahiplendi. Medya çalışanları, silahlı bas-
kınlara direnerek, milletin haber alma 

özgürlüğünü korumak için kendi canla-
rını tehlikeye attı. 

Cumhurbaşkanımız, Meclis Başka-
nımız ve Başbakanımızdan başlayarak, 
mecliste grubu bulunan tüm siyasi par-
tilerin genel başkanları ve kitle örgütleri 
ilk andan itibaren dik durarak, darbeci-
lerin hesaplarını boşa çıkardılar. Milleti-
miz, yollarda tanklar araçları ve insanları 
ezerken, havadan bombalar düşerken; 
yoğun ateş altında, yılmadan alanları dol-
durdu. Milletimiz, demokrasi konusun-
daki kararlılığını ve azmini ortaya koydu. 
Kahraman emniyet güçlerimiz ve şeref-
li Türk askerleri, darbe teşebbüsünün 
başarıya ulaşmaması için yeminlerine 
sadık kalarak, canlarını ortaya koydular. 
Hainleri suçüstü yakaladılar. Türkiye, bir 
bütün olarak kendisine yakışanı yaptı. 
Demokrasimiz olgunluk imtihanını başa-
rıyla geçti. Türk demokrasisi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik kurumları, 
artık kaba kuvvete teslim olmayacak ka-
dar güçlü olduğunu kanıtladı. Ülkemizin 
93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik kaza-
nımlarına kast edenler, başarısız oldular. 
Bizler, önde gelen sivil toplum kuruluş-
ları olarak, Cuma gecesinin o karanlık 
saatlerinin birlik ve beraberlik içinde 
aşılmış olmasından mutluyuz. 

Bugün burada, Cuma gecesi oluşan 
demokrasi mutabakatının devam etme-
sini talep etmek üzere Gazi Meclisimiz-
deyiz. Bundan böyle ülkemizin geleceği 
için adımlar atılırken, bugünkü demok-
rasi mutabakatı hiç unutulmasın. Ortak 
akıl daim olsun. Milletin kayıtsız şartsız 
egemenliğini hiçe sayan, bu darbe teşeb-
büsü; ülkemizin kurumsal altyapısının 
güçlendirilmesi gerektiğini hepimize 
gösterdi. Bu yönde tedbirlerin alınacağı, 
adımların atılacağı yer; TBMM’dir. 

Bir yandan, milli egemenliğe saldı-
ran vatan hainlerinden hukuka uygun 
olarak, yüce Türk adaleti önünde hesap 
sorulmalı. Öte yandan, bu tür alçakça sal-
dırıları engellemek için siyasetin alması 
gereken tedbirler hızla hayata geçirilme-
li. Kahraman ordumuzu ve vatansever 
askerlerimizi de hiçbir şekilde yıprat-
mamalıyız. Bizler, ülkemizin 538 sendika 
konfederasyonu, meslek ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi olarak, bugün yüce 
Meclisimizi ziyaret ederek, demokrasi 
nöbetine devam ediyoruz. Bizler, milli 
iradeye sahip çıkıyoruz. Geleceğe ve ço-
cuklarımıza güçlü, huzurlu; daha müref-
feh, daha demokratik bir ülke bırakmak 
hepimizin görevidir. Bu nedenle, hızla 
hep birlikte çalışmaya odaklanmalıyız.” ■

538 sendika, konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın kabulünde darbe girişimine karşı ortak bir açıklama yaptı.
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Türkiye’nin gelecekte bu tür bir girişimin 
yaşanmaması için aldığı kapsamlı önlem-
ler, AB’yi tedirgin etmiş ve bundan son-
raki mesajlarında AB liderleri hükümeti 
uyarıcı bir söylem benimsemiştir. 

Türkiye’de devlet kurumlarına sızan 
ve adaletin, ordunun, eğitimin, ekonomi-
nin ve diğer kurumların işleyişine büyük 
zarar veren bir gizli örgütün bertaraf 

Zeytinoğlu şu açıklamada bulundu: 
“Ülkemizde 15 Temmuz’da mey-
dana gelen darbe girişimi sonra-

sında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker ve AB Dışişleri ve Güvenlik Poli-
tikası Yüksek Temsilcisi Federica Moghe-
rini gibi yetkililer darbe girişimini kına-
yan açıklamalarda bulunmuştur. Ancak 

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, darbe girişimi 
sonrasında, AB’nin Türkiye’ye yeterince destek olmadığını ve AB 
liderlerinin Türkiye’de demokrasiye yönelik tehdidin boyutlarını 
algılayamadıklarını belirtti. 

İKV Başkanı Zeytinoğlu: 
“AB Türkiye’nin Yanında Olmalı”
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edilmesi bu dönemde birinci önceliğimiz-
dir. AB’nin bu süreçte Türkiye’nin karşı 
karşıya kaldığı ciddi tehlikeyi anlayarak 
sürece destek olması ve kurumlar ye-
niden yapılandırılırken Türkiye’ye her 
türlü yardımı sağlaması beklenir. AB ku-
rum temsilcilerinin ve AB üyesi devlet 
liderlerinin Türkiye’yi ziyaret etmemesi, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yeterli 
teması kurmamaları bizleri hayal kırık-
lığına uğratmıştır. Unutulmamalıdır ki, 
AB’nin sadece eleştirel bir tutumla sü-
reci uzaktan izlemesi, AB’nin demokrasi, 
insan hakları ve hukuka dayanan değer-
lerini tüm Avrupa sathında savunması 
ve Türkiye’nin geleceğinde etkili olması 
imkânını da zayıflatacaktır.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, İsveç eski 
Başbakanı Carl Bildt’in yayımlanan ya-
zısına da değinerek, Bildt’in vizyoner bir 
devlet adamı olarak, AB’nin Türkiye’deki 
darbe girişimi sonrasındaki çekimser 
yaklaşımını eleştirmekte haklı olduğunu 
söyledi.

Zeytinoğlu şunları ekledi: “Bu süreç-
te, İsveç eski Başbakanı’nın eleştirileri-
nin son derece haklı olduğu görülmekte. 
Bildt, darbe girişiminin gerçek bir tehlike 
olduğunu vurguluyor ve başarılı olsaydı 
ortaya çıkabilecek olan korkutucu sonuç-
lara dikkat çekiyor. Bildt ayrıca AB’nin 
darbe girişiminin yaşandığı akşam he-
men tepki veremediğini ve sonrasında da 
AB temsilcilerinin bugüne kadar anayasal 
düzene yönelik en ciddi tehdidi yaşamış 
olan bir aday ülkeye giderek dayanışma 
sergilemediklerini belirtiyor ve AB’nin 
üzerine düşen tavrı sergilememiş olma-
sının “ahlaki otoritesini” kaybetme ris-
kini doğurduğunu ifade ediyor. Bildt’in 
uyarıları son derece yerinde. Diğer AB 
temsilcileri ve AB liderlerinin de bu uya-
rıyı dikkate alarak gereğini yerine getir-
melerini bekliyoruz”.

“AB Liderlerini Türkiye’ye Davet 
Ediyoruz”

Zeytinoğlu yorumunda Avrupalı dost-
larımız ile dayanışma içinde olmanın öne-
mine dikkat çekerek AB yetkililerine şu 
sözlerle çağrıda bulundu:

“AB yetkililerine bir çağrımız var. Tür-
kiye’ye gelin. Türkiye’nin yanında olduğu-
nuzu Türk halkına ve tüm dünyaya göste-
rin. Dosta düşmana Türkiye bizdendir ve 
bizden olarak kalacaktır mesajını verin. 

Bay Juncker, Bay Tusk, Bay Schulz, 
Bayan Mogherini, Bay Hahn, Bayan Mer-
kel, Bay Renzi, Bay Hollande ve diğer li-
derlere sesleniyorum. Türkiye’ye gelin. 
Türkiye’nin geçirdiği bu zor dönemde hü-
kümetimiz ile angaje olun. Tavsiyelerde 
bulunun, yardım teklif edin. Türkçede bir 
söz vardır: Gözden uzak olan gönülden de 
uzak olur. Türkiye’nin Avrupa perspekti-
finin hem AB için hem Türkiye için kritik 
önemini hepimiz biliyoruz. 

Bir AB adayı ve Gümrük Birliği ortağı 
olarak, zor günler yaşadığımız bugün-
lerde AB’li dostlarımızın Türkiye’nin ya-
nında olmasını görmek istiyoruz. AB’nin 
üzerinde yükseldiği değerlerin başında 
demokrasi, özgürlük, eşitlik geliyor. AB, 
aday ülkelerde devlet kurumlarının etkin 
bir şekilde çalışması, kamu görevlendir-
melerinde eşitlik ve liyakat esasına uyul-
ması ile iyi yönetişim ilkelerinin benim-
senmesi üzerinde duruyor. Türkiye’de 
tüm devlet kurumlarının etkin çalışabil-
mesi ve iyi yönetişimin tam anlamıyla te-
sis edilebilmesi için FETÖ elemanlarının 
tüm kurumlardan uzaklaştırılması büyük 
önem taşıyor. Liyakata ve eşitliğe dayalı 
bir kamu yönetimi için bunun yapılması 
zorunluluğu var. 

Bunun yanında, eğitim sistemi, ada-
let ve ordu gibi en kritik müesseselere 
sızmış olan bu örgütün unsurlarının te-
mizlenmesi tam anlamıyla AB normları 
ile uyumlu bir yönetişim anlayışının tesis 
edilmesi sağlayacak. Bu anlamda AB’nin 
sadece manevi desteği ve dayanışması 
değil aynı zamanda teknik desteğinin 
de bu süreçte Türkiye açısından gerekli 
olduğu görülüyor.”

“Jagland’ın Ziyareti 
Olumlu Bir Adım”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri Thornbjørn 
Jagland’ın ülkemizi ziyaretine de değindi 
ve yakın ilişki içinde olduğumuz ve ka-

tılım müzakerelerini yürüttüğümüz AB 
yetkililerin de benzer şekilde Türkiye’yi 
ziyaret etmesinin önemine dikkat çekti:

“Türkiye’nin 13 Nisan 1950’de 
13’üncü üye olarak katıldığı ve bugün 47 
Avrupa ülkesini barındıran Avrupa Kon-
seyi özellikle demokrasi, insan hakları 
ve temel özgürlükler açısından Avrupa 
değerlerini temsil eden bir örgüt. Tür-
kiye 1987 yılından beri Avrupa Konse-
yi bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını 
da tanımış durumda. Avrupa Konseyi 
üyeliği Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası 
olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.  
Av r u p a  Ko n s ey i  G e n e l  S e k re te r i 
Jagland’ın ziyareti bu açıdan çok önemli. 
Jagland hem bu zor dönemde Türkiye’ye 
destek veriyor hem de Avrupa adına 
Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki 
hukuksuzluklara yeterli tepki gösteril-
mediği için bir özeleştiri yapıyor. Jagland, 
Türkiye’deki gibi bir darbe girişimi her-
hangi bir Avrupa ülkesinde olsa, mutlaka 
benzer önlemlerin alınacağını da belirti-
yor. Jagland’ın OHAL döneminde alınan 
kararların Avrupa Konseyi standartla-
rında olması ve darbe girişimi ile ilgili 
soruşturmaların yürütülmesinde Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uy-
gun davranılması konusundaki uyarıları 
da dikkate alınmalı.”

“AB Yetkilileri ile 
Yoğun Temasa Geçeceğiz”

Zeytinoğlu ayrıca İKV’nin 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasındaki faaliyet-
lerine değinerek, İKV’nin AB kurumları 
ve Üye Devletler nezdinde bilgilendirme 
ve iletişim çalışmalarına ağırlık verece-
ğini belirtti. Zeytinoğlu, “İKV olarak, AB 
yetkilileri, AP üyeleri, medya mensupları 
ve düşünce kuruluşları temsilcileri ile 
yoğun temaslar gerçekleştireceğiz. Ha-
zırladığımız raporlar, yayınlar, duyurular 
ve ikili temaslar yoluyla, ülkemizin AB ve 
Avrupa değerleri açısından önemini vur-
gulayarak, Türkiye’deki normalleşmeye 
yönelik gelişmeleri anı anına aktaraca-
ğız” dedi. ■
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kazınması için gerekli adımların atıl-
ması gerektiği mesajını verdi. Başkan 
Zeytinoğlu, İKV’nin devlet ve hüküme-
timizin yanında olduğunu belirterek, 
TOBB koordinasyonunda düzenlenen 
ve 538 sendika, konfederasyon, meslek 
örgütü ile STK’nın TBMM’de darbeye 
karşı açıkladığı ortak bildiriye katıl-
dıklarını hatırlattı. Sivil toplum ku-
ruluşları olarak demokrasiye yapılan 
her türlü müdahaleye karşı olduğunu 
ifade eden Zeytinoğlu, demokrasiye 
sahip çıkacağını ve bu durumun en 
önemli vatandaşlık görevi olduğunun 
bilinmesini istedi. 

Başkan Zeytinoğlu şunları ekledi: 
“Beklentimiz bu olağandışı dönemi bir 
an önce atlatarak, demokratik sistemi 
tüm kurumları ve prensipleri ile rayına 
oturtmak ve AB bütünleşme sürecine 
kaldığımız yerden devam etmektir. AB 
ile mülteci anlaşması ve vize serbest-
liği süreci ile yeniden canlanan ilişki-
lerimizi geliştirmeyi ve Ekim ayında 
gerçekleşmesini umduğumuz vize 
serbestliği takvimine yeniden işlerlik 
kazandırmayı umuyoruz.” 

Genel Kurul’un açılış bölümünde 
ayrıca TOBB Başkan Yardımcısı Ha-
lim Mete, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İHKİB Başkanı 
İsmail Gülle, TİM Başkan Vekili Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu ve TİSK Genel Sekreteri 
Bülent Pirler birer konuşma gerçek-
leştirdi. Mütevelli kuruluş temsilcileri, 
darbe girişiminin şiddetle karşısında 
dururken, bundan sonraki süreçte AB 
üyeliği perspektifinin daha da ön plana 
çıktığını belirterek, İKV’nin “Türkiye’nin 
AB uzmanı” olarak bu süreçte kritik bir 
rol oynadığına işaret ettiler.  ■

Divan Başkanlığını Prof. Dr. 
Halûk Kabaalioğlu ve Divan 
Başkan Yardımcılığını İsmail 

Gülle’nin yaptığı Genel Kurul’da, İKV 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zey-
tinoğlu, Temmuz 2015-Temmuz 2016 
tarihleri arasında Vakfın faaliyetlerini 
içeren bir sunum gerçekleştirdi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşma-
sında ayrıca, 15 Temmuz akşamı ülke-
mizin şerefli TSK içine sızan bir grup 
tarafından, devlet ve hükümetimize 
yönelik haince darbe girişiminin Türk 
milletinin her kesiminin demokrasiyi 
korumak adına gösterdiği mücade-
le sayesinde önlendiğinin altını çizdi. 
Zeytinoğlu, bu tür girişimlerin bir daha 
gerçekleşmemesi ve devlet içine yer-
leşmiş ihanet şebekelerinin kökünün 

İKV’nin 54’üncü Genel 
Kurulu Gerçekleşti

İKV’nin 54’üncü Olağan 
Genel Kurulu 26 Temmuz 

2016 tarihinde, vakfın 
Mütevelli Kurum başkanları, 
Destekçi Kurum temsilcileri 

ve delegelerin katılımıyla 
İstanbul’da yapıldı. 
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Britanya’nın AB üyeliğinden ay-
rılma süreci Birlik için bir ilk 
olacak. Bu sürecin nasıl işleye-

ceği, AB ile Britanya arasındaki müza-
kerelerin seyrine bağlı. Britanya’nın 
AB ile yoğun ticari, ekonomik ve sosyal 
ilişkileri göz önünde alınırsa, üyelik 
sonrası dönem için iki taraf arasında 
yakın bir ilişki oluşturulması gereke-
cek. Britanya gibi AB içindeki lider 
ülkelerden birinin AB’den ayrılması-
nın, AB’nin geleceği açısından önemli 
etkileri olacağı açık. AB bu süreçten, 
kendi içinde birliğini ve bütünlüğünü 
güçlendirerek de çıkabilir; ancak bu 
kararın diğer bazı AB üye ülkelerinin 
Birliğe olan bağlılığını olumsuz etkile-
mesi de önemli bir risk teşkil edebilir. 
Her durumda, AB ülkeleri arasındaki 
yüksek karşılıklı bağımlılık düzeyi, 
AB gibi kurumsal bir yapılanmayı zo-

İKV’den Brexit’e İlişkin Yayın
runluluk haline getiriyor. Bu sürecin 
yakından izlenmesi, Türkiye gibi AB 
adayı bir ülke için son derece önemli. 
Ayrıca Türkiye’nin AB ile ilişkisi açı-
sından sonuçlar çıkarmak da mümkün. 

İKV uzmanları tarafından hazır-
lanan bu rapor, Britanya’daki refe-
randum sonrasında, Britanya’nın AB 
üyeliğinden ayrılma sürecini, bu süre-
cin siyasi, ekonomik, ticari etkilerini, 
AB’nin geleceği ve Türkiye açısından 
sonuçlarını irdeliyor. 
Yayın Adı: Britanya Referandumu ve 
Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Ge-
leceği ve Türkiye 
Hazırlayan: İKV Uzman Kadrosu 
İKV Yayın No: 284 
Yayın Tarihi: Temmuz 2016 
Yayın Dili: Türkçe 
Sayfa Sayısı: 44 
ISBN: 978-605-5984-77-9 

İKV’nin Kamuoyu Araştırması Yayımlandı
Türkiye’nin AB’ye katılım müzake-

releri sürecinde 16 fasıl müzakereye 
açılırken, sadece 1 fasıl geçici olarak 
kapatılabildi. Kıbrıs sorunu, üye ülke-
lerin vetoları gibi faktörler müzakere 
sürecine ivme kaybettirdi. Her ne ka-
dar, AB süreci, dış politikada ve ulus-
lararası ilişkilerde bir uyum gerektirse 
de, bu sürecin en önemli tarafı; siyasi, 
ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir 
dönüşümü beraberinde getirmesi.

AB müzakere sürecindeki Türkiye 
pek çok alanda yasal düzenlemeleri 
hayata geçiriyor. Bu süreç tüm top-
lumsal aktörleri, ekonomideki oyun-
cuları ve tüm vatandaşları çok yakın-
dan ilgilendiriyor. Hepimiz biliyoruz 
ki, hayatlarımızı doğrudan etkileyen 
bu sürecin başarılı biçimde yürütüle-
bilmesi için en büyük etken kamuo-

yunun desteği. Bu desteğin ölçülmesi 
için başta Eurostat olmak üzere, farklı 
kurumlar tarafından gerçekleştirilen 
araştırmalar yapılıyor.

Kamuoyu desteğini ölçmenin ya-
nında Türkiye-AB ilişkilerinin dina-
miklerini daha iyi anlamaya hizmet 
eden kamuoyu araştırmalarına 50 yılı 
aşkın süredir bu alanda çalışan uzman 
bir kurum olarak biz de yeni araştır-
mamız ile destek vermek istedik.
Yayın Adı: Türkiye Kamuoyunda AB 
Desteği ve Avrupa Algısı
Hazırlayan: Çisel İleri, Yeliz Şahin, 
İlge Kıvılcım, Ahmet Ceran
İKV Yayın No: 283
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Yayın Dili: Türkçe, İngilizce
Sayfa sayısı: 37
ISBN: 978-605-5984-74-8

19 65

BR TANYA REFERANDUMU VE SONRASI: 
AB ENTEGRASYON SÜREC N N 

GELECE  VE TÜRK YE 

19 65

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI
Yayın No: 284

19 65

ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION
Publication No: 286

PERCEPTION OF 
EUROPE AND SUPPORT 
FOR EU MEMBERSHIP 

IN TURKISH PUBLIC OPINION

19 65

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI
Yayın No: 283

TÜRKİYE KAMUOYUNDA
AB DESTEĞİ 

VE AVRUPA ALGISI



İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ12

AB BİLGİ  MERKEZİ’NDEN

M. Gökhan KİLİT 
İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü 

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü

Mehmet POYRAZLI  
İKV Basın Danışmanı

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü

İKV İstanbul AB Bilgi 
Merkezi’nde Altı Ay
İKV, AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi’nin İstanbul 
ayağında önemli bir görev alarak, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 
İstanbul’da yürütülen AB Bilgi Merkezi faaliyetlerini üstlendi. 2016 
yılının ilk yarısında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 

Öncelikle İKV İstanbul AB Bilgi 
Merkezi (ABBM) olarak, 15 Tem-
muz 2016 tarihinde vuku bulan 

darbe girişiminde şehit olan vatandaş-
larımıza Allahtan rahmet ve yaralılara 
acil şifalar dilediğimizi belirterek, Türk 
demokrasi hayatının kalbine yapılmış 
bu hain girişimi, şiddetle lanetlediğimizi 
ifade etmek isteriz. 

Kurulduğu 1965 yılından bu yana 
AB ve Türkiye-AB ilişkileri konuların-
da uzman bir kuruluş ve bilgi merkezi 
olarak hizmet veren İKV, AB’ye uyum 

sürecinde Türk özel sektörünü ve ka-
muoyunu bilgilendirmeye, kurum ve 
kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlen-
dirmeye yönelik projeler gerçekleştir-
meye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, 
Türkiye’nin ilk AB Kütüphanesi ve AB 
Dokümantasyon Merkezi’ni bünyesinde 
bulunduran İKV, AB Bilgi Merkezleri 
Ağının Desteklenmesi Projesi’nin İstan-
bul ayağında önemli bir görev alarak, 31 
Aralık 2015 tarihi itibariyle İstanbul’da 
yürütülen AB Bilgi Merkezi faaliyetlerini 
üstlendi. 
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deşlerimizin katılımıyla, Süleymaniye 
Külliyesi’nde bulunan Dârüzziyafe’de 
bir iftar yemeği düzenledi. İftar dave-
tine, AB Türkiye Delegasyon Başkanı 
Büyükelçi Hansjörg Haber, İKV Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Halûk Kabaalioğlu ve İKV Yönetim 
Kurulu Üyelerinin yanı sıra Başkonso-
loslar, yabancı misyon şefleri, akade-
misyenler, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, basın mensupları ve mül-
teciler katıldı.

Son olarak, İKV ABBM Koordina-
törleri, 28-29 Temmuz 2016 tarihinde, 
AB Türkiye Delegasyonu ile TOBB ta-
rafından düzenlenen AB Bilgi Merkezi 
Ağı Koordinasyon toplantısına katıldı. 
Toplantı kapsamında, 2016 yılının ilk 
yarısı değerlendirilirken, yılın 2’inci ya-
rısında yapılması planlanan etkinlikler 
konuşuldu. 

İKV ABBM’nin Twitter ve Facebook’ta 
bulunan sosyal medya hesaplarını takip 
ederek, ABBM faaliyetlerinden haberdar 
olabilirsiniz. ■

sonrası, Bahçeşehir Okulları’ndan gelen 
öğrenciler tarafından müzik dinletisi 
gerçekleştirilirken, Zeybek ve Flamenko 
dansı gösterisi sahneledi. 

Türkiye çapında 19 ilden gelen 120 
öğretmen ve eğitim aktörü, akademis-
yenler, gazeteciler ve STK temsilcilerinin 
katılımıyla 30 Mayıs-1 Haziran 2016 
tarihleri arasında AB Eğitim Forumu 
Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Haziran ayında, İKV ABBM’nin Bi-
sikletliler Derneği ile birlikte düzenle-
diği 3’üncü Uluslararası Bisiklet Fes-
tivali yoğun katılımla gerçekleştirildi. 
Dört gün süren etkinlikler boyunca İs-
tanbul genelinde organize edilen çeşitli 
bisiklet gezilerine katılan katılımcılar, 
festivalin son gününe denk gelen Dün-
ya Çevre Günü vesilesiyle 10 Bin Bisik-
letli ile Boğaz Köprüsünden geçerek, 
Kıtalararası İstanbul Bisiklet Gezisi’n-
de pedal çevirdi. İKV ABBM, 20 Hazi-
ran Dünya Mülteci Günü’nde Mülteci 
konusuna dikkat çekmek ve farkın-
dalık yaratmak amacıyla, mülteci kar-

Bu kapsamda 2016 yılının ilk yarı-
sında çeşitli etkinlikler gerçekleştiril-
di. İKV ABBM, Şubat ve Mart aylarında  
bilgilendirme standı açtı. Katılımcılara 
AB konusunda yayınlar dağıtan AB Bilgi 
Merkezi Koordinatörleri, AB konusunda 
gelen soruları yanıtladı. 

İKV ABBM, İSO ortaklığıyla İş Dün-
yası ve Sivil Topluma Yönelik AB Fonları 
Semineri 22 Nisan 2016 tarihinde 1’inci 
Bölgesel Etkinliği gerçekleştirdi. Sanayi 
4.0’a geçişe seyirci kalmamak adına, iş 
dünyası ve sivil toplumun AB fonların-
dan daha iyi yararlanmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen seminere, iş dün-
yası ve sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileri interaktif şekilde katıldı.

İKV ABBM, Mayıs ve Haziran ay-
larında oldukça yoğun bir etkin-
lik dönemini geride bıraktı. 9 Mayıs 
Avrupa Günü’nde, Bahçeşehir Okulla-
rı öğrencileri arasında “Hayalimdeki 
Avrupa” isimli bir resim yarışması dü-
zenlenerek, dereceye giren yarışmacı-
lara çeşitli ödüller verildi. Ödül töreni 
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AB GÜNDEMİ

18 Temmuz
AB Dışişleri Konsey Toplantısı 
Gerçekleştirildi 
Toplantıda, 14 Temmuz 2016 tarihinde Nice’te 
gerçekleşen terör saldırısı ve Türkiye’de 15 
Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi 
başta olmak üzere birçok önemli konu ele 
alındı.

Komisyon’dan Düşük Karbon 
Ekonomisine İlişkin Paket 
Komisyon 20 Temmuz paketi ile AB ETS’nin 
2021-2030 uygulama döneminde emisyonların 
azaltılması hedefinin yanı sıra AB ETS dışı 
sektörlerde de (ulaştırma, tarım, ormanlar, atık, 
binalar vb.) emisyon azaltımının sağlanmasını 
planlıyor. 

20 Temmuz

AB’nin Brexit 
Müzakerecisi Belli Oldu
Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, 
Britanya’nın AB’den ayrılması konusunda 
AB ile yapılacak müzakerelerde AB heyetine 
Fransız muhafazakâr politikacı Michel 
Barnier’in liderlik etmesine karar verdi.

27 Temmuz

12-13 Temmuz
18’inci AB-Çin Zirvesi Gerçekleşti
Zirve, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ve 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang’ın 
katılımıyla Pekin’de gerçekleştirildi. Zirvede 
ikili ilişkilerin yanı sıra, bu yıl Eylül ayında Çin’in 
ev sahipliğinde yapılacak G20 Zirvesi önemli 
gündem maddeleri arasında yer aldı. 

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

1 Temmuz
Slovakya, AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı Hollanda’dan Devraldı 
2004 yılında AB üyesi olan, 2007 yılında 
Schengen Bölgesi’ne entegre olan ve 2009 
yılında Avro Alanı’na dâhil olan Slovakya, ilk 
kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini 
devraldı.  

TTIP Müzakerelerinin 14’üncü Turu 
Brüksel’de Gerçekleştirildi   
AB adına müzakere heyet başkanlığını Ignacio 
Garcia Bercero, ABD adına ise Dan Mullaney’in 
yürüttüğü turda taraflar görüşmeleri “pazara 
erişim”, “yasal düzenlemenler” ve “kurallar” 
olmak üzere üç başlıkta sürdürdü. 

11-15 Temmuz



İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ 15

27 Temmuz
Polonya’ya Hukukun 
Üstünlüğü Eleştirisi
Komisyon, Polonya’da yargı ve hukukun 
üstünlüğü alanlarındaki endişelerini ortaya 
koyan ve değerlendirmelerini içeren Tavsiye 
Kararı’nı kamuoyu ile paylaştı.

Avro Alanı Enflasyon 
Rakamları Açıklandı
Eurostat verilerine göre, Temmuz ayı Avro Alanı 
enflasyon oranı yüzde 0,2 olarak açıklandı. 
Önceki yılın aynı döneminde de aynı olan 
oranın, Haziran ayına oranla yüzde 0,1’lik artış 
gösterdiği kaydedildi.  

18 Ağustos

AB’den Dünya İnsani Gününe 
İlişkin Ortak Açıklama
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini ve Komisyonun İnsani 
Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi 
Christos Stylianides Dünya İnsani Günü’nde 
ortak açıklamada bulundu. 2015 yılında 80’in 
üzerinde ülkede 134 milyon kriz mağduruna 
yardımda bulunulduğu belirtildi.  

19 Ağustos

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

Birleşik Krallık Başbakanı May Oldu
Birleşik Krallık’taki Brexit referandumunun 
sonrasında Başbakanlıktan ve Muhafazakar 
Parti’nin Genel Başkanlığından ayrılan David 
Cameron’un yerine, Theresa May, Başbakan 
olarak resmen göreve başladı. 

13 Temmuz 

Fransa’nın Nice Şehrinde 
Terör Saldırısı
Fransa’nın Nice kentinde 14 Temmuz Ulusal 
Günü kapsamındaki kutlamalar sırasında, halkın 
arasına dalan, silah ve bomba yüklü kamyon 84 
kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin 
de yaralanmasına sebep oldu. Fransa’da Kasım 
ayında Paris’te gerçekleştirilen terör saldırıların-
dan sonra başlatılan olağanüstü hal 3 aylığına 
uzatıldı. 

14 Temmuz 

AB Ekonomi ve Maliye 
Bakanları Biraraya Geldi
AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi üye 
ülkelerin ekonomi, istihdam ve maliye poli-
tikalarına yönelik 29 Haziran 2016 tarihinde 
kabul edilen tavsiyeleri yayımladı. Söz konusu 
tavsiyelerin yayımlanmasıyla birlikte üye ülke 
ekonomi politikalarının izlenmesine ilişkin 2016 
yılı Avrupa Sömestri de sona erdirilmiş oldu. 

17 Temmuz
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TÜRKİYE-AB GÜNDEMİ

25 Temmuz
KİK Üyelerinden 
Cumhurbaşkanlığına Ziyaret
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi 
kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde ağırlandı. Görüşmeler basına 
kapalı gerçekleştirildi. 

Yeni AB Delegasyonu 
Başkanı Belli Oldu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Hansjörg Haber’in 14 Haziran 2016 tarihinde 
görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardın-
dan Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Chris-
tian Berger bu göreve getirildi. 

27 Temmuz

3 Ağustos

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

8-9 Temmuz
NATO Zirvesi’nde Türk ve AB’li 
Liderler Bir Araya Geldi
Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da 
gerçekleştirilen Zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve 
beraberindeki heyet ile katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, AB üye ülkelernin devlet 
ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Bakan Çelik Nice Saldırısına
İlişkin Açıklamada Bulundu
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik 
Fransa’nın Nice kentinde meydana gelen terör 
saldırılarının ardından yayımladığı yazılı açık-
lamada terörün nerede, ne şekilde ve hangi 
gerekçe ile yapılırsa yapılsın her daim acımasız 
olduğunu ve teröre karşı birlik olunması gerek-
tiğini vurguladı. 

14 Temmuz

16 Temmuz

Darbe Girişimi Sonrası
 İlk Üst Düzey Ziyaret
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn 
Jagland, darbe girişimi ardından Ankara’ya 
gerçekleştirilen ilk üst seviye ziyarette “Türkiye, 
son derece vahşi saldırılarıyla karşı karşıya 
kaldı. Türkiye, demokrasi alanında attığı adım-
lar için son derece büyük övgüyü hak ediyor.” 
ifadesini kullandı. 

AB Kurumlarından Darbe 
Girişimine Karşı Ortak Açıklama
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçek-
leştirilen darbe girişiminin ardından AB Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Federica 
Mogherini tarafından ortak bir yazılı açıklama 
yayımlandı. 
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5 Ağustos

AB Büyükelçilerinden 
TBMM’ye Sembolik Ziyaret
AB Büyükelçileri darbe girişiminde bombala-
nan TBMM’ye çelenk bırakmak üzere sembolik 
bir ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında AB 
ülkelerinin Büyükelçileri ile TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında bir toplantı 
gerçekleştirildi. 

17 Ağustos

Komisyon Yetkilileri Gaziantep’te 
Gerçekleşen Terör Saldırısını Kınadı 
Gaziantep’te meydana gelen ve 50’den fazla 
kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına 
ilişkin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Ko-
misyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes 
Hahn ortak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

21 Ağustos 

16 Temmuz
Bakan Çelik’ten Darbe Girişimine 
Karşı Temel Değerlere Vurgu
15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de meydana 
gelen darbe girişimine ilişkin AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Ömer Çelik yazılı bir açıkla-
ma yayımladı. Açıklamasında Bakan Çelik, 
Türkiye’nin her zaman bir Avrupa demokrasisi 
olduğunu, gelinen noktada demokrasinin galip 
geldiğini belirtti. 

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

AP Dışişleri Komisyonu’nda 
15 Temmuz Darbe Girişimi Tartışıldı
Darbe girişimi ve olağanüstü halin görüşül-
düğü oturumda, Türkiye’nin, AB’nin temel de-
ğerleri olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
insan hakları kurallarına sadık kalması gerektiği 
vurgulandı. 

19 Temmuz

21 Temmuz

2016-2017 Dönemi Jean Monnet 
Bursları İptal Edildi
Türkiye’de yaşanan gelişmelerden ötürü, 
2016-2017 Akademik Yılına ilişkin Jean Monnet 
Burs Programının iptal edildiği, internet sitesi 
üzerinden duyuruldu.

AB’den Olağan Üstü Hal Açıklaması 
Türkiye’deki darbe girişimine yönelik AB 
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun 
Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzake-
relerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn 
tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, 
darbe girişimi kınanırken, Türkiye’de ilan edilen 
olağanüstü halin takip edileceği vurgulandı. 
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GÖRÜŞ

Doç. Dr. Çiğdem NAS
İKV Genel Sekreteri

Darbe Girişimi Sonrasında 
Türkiye-AB İlişkileri: 
Türkiye’nin AB’li Geleceği 
Açısından Çıkarımlar
ABD ve AB çevrelerinden gelen açıklamaların yeterli 
görülmemesi ve hiçbir Batılı liderin destek amacıyla Türkiye’yi 
ziyaret etmemesi darbe girişimi sonrasında Batı karşıtı söylemin 
giderek güçlenmesine neden oldu. 
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15 Temmuz 2016 gecesi, Türki-
ye’nin daha önce görmediği tür-
den, silahlı kuvvetlerin içindeki 

FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkan 
bir grup subay tarafından emir komuta 
zinciri dışında bir darbe girişimi ger-
çekleştirildi. Bir cuma gecesi herkesin 
hala yollarda ve televizyonları başında 
olduğu bir saatte başlayan girişim sa-
baha doğru büyük ölçüde kontrol altına 
alındı ancak tamamıyla sona ermesi 22 
saatte oldu. Darbe girişimi sırasında 
asker, polis ve sivil olmak üzere 161 
kişinin hayatını kaybettiği, bin 154 ki-
şinin yaralandığı ve 104 darbeci askerin 
öldürüldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın facetime üzerinden CNN 

Türk televizyon kanalına bağlanması ve 
halka meydanlara çıkarak darbecilere 
karşı direnme çağrısında bulunması 
sonrasında binlerce kişi Boğaziçi Köp-
rüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi 
stratejik lokasyonlara giderek darbeci-
leri ikna etmeye çalıştı. Bu sırada üzer-
lerine ateş açılan veya tankların altında 
kalan birçok kişi yaşamını kaybetti veya 
yaralandı. Parlamentoda toplanan mil-
letvekilleri TBMM’yi hedef alan bomba-
lara karşın direndi. Hükümet, muhale-
fet, sivil toplum, medya kuruluşları ve 
iş dünyası kuruluşları darbe girişimini 
lanetleyen ortak bir duruş sergiledi. 

Darbeye karışanların tutuklanması 
sonrasında, yargı organları, bakanlık-
lar, okullar, üniversiteler, medya, özel 
ve kamu kuruluşlarından binlerce kişi 
tutuklandı veya işten el çektirildi. 20 
Temmuz’da toplanan Milli Güvenlik 
Kurulu’nda daha önce “illegal paralel 
yapılanma” olarak adlandırılan Gülen 
cemaatinden Fethullahçı Terör Ör-
gütü olarak söz edildi ve hükümete 
olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiye-
sinde bulunuldu. 3 aylığına ilan edi-
len OHAL kapsamında çıkarılan ka-
nun hükmünde kararnamelerle silahlı 
kuvvetlerin yeniden yapılandırılması, 
askeri okulların kapatılması, askeri te-
sislerin kent merkezlerinden taşınması 
ve FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edi-
lenlerin yargı, güvenlik güçleri, kamu 
kuruluşları, üniversiteler, şirketler vs 
gibi kuruluşlardan uzaklaştırılmasına 
yönelik kararlar alındı. Bu arada bir-
çok vatandaş geceleri Taksim ve Saraç-
hane Meydanı gibi sembolik yerlerde  
yeni bir girişime karşı “nöbet” tutmaya 
devam etti. 7 Ağustos 2016 tarihinde 
Yenikapı’da düzenlenen ve milyonlar-
ca kişinin katıldığı bildirilen mitinge 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıl-
dırım’ın yanında, CHP ve MHP liderleri 
ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 
katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. 

FETÖ’nün devlet ve toplumsal ku-
rumlardaki etkisini bertaraf etmeye, 
mali kaynaklarına son vermeye yönelik 
önlemlerin en önemli halkalarından 

biri de Fethullah Gülen’in ABD’den ia-
desinin istenmesi oldu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri 
darbe girişimi sonrasında ABD’yi sık-
lıkla suçladı ve Gülen’in iadesini talep 
etti. Habertürk televizyon kanalının 
yayınına konuk olan Bakan Mevlüt Ça-
vuşoğlu, “Bir terör örgütünün başı bir 
ülkede yaşıyorsa ve ABD onu bize ver-
mediği zaman ilişkilerimiz etkilenir. Biz 
bu noktaya gelmek istemiyoruz” dedi1. 
Türkiye’de darbe girişiminin arkasında 
ABD’nin olduğuna dair yaygın kanı ikili 
ilişkileri de olumsuz etkiledi. Özellikle 
ABD ve AB çevrelerinden gelen açıkla-
maların yeterli görülmemesi ve hiçbir 
Batılı liderin destek amacıyla Türkiye’yi 
ziyaret etmemesi darbe girişimi son-
rasında Batı karşıtı söylemin giderek 
güçlenmesine neden oldu. 

Rusya ile yaşanan kriz özellikle 
turizm ve ihracat sektörlerini vurdu 
ve ekonomik kayıplara yol açtı.  Bu-
nun üzerine geçen seneden beri üst 
üste gerçekleşen terör saldırıları da 
eklenince Türkiye, seyahat etmenin 
güvenli olmadığı bir ülke olarak değer-
lendirilmeye başlandı. Bunun yanında 
Türkiye’nin istikrarsız, şiddetin yaşan-
dığı, terör örgütlerinin kol gezdiği bir 
ülke olarak görülmesi ve bozulan imajı, 
ekonomik kayıplara yol açtığı gibi ulus-
lararası ilişkilerine de zarar verdi. 15 
Temmuz darbe girişimi yurtdışında ve 
özellikle Batı kamuoylarında tam ola-
rak anlaşılamadı. Darbe girişimi birçok 
hükümet ve lider tarafından kınandı. 
Ancak darbe girişimi sonrasında OHAL 
ilanı ve alınan kapsamlı önlemler, işten 
çıkarmalar ve tutuklamalar soru işa-
retleri doğmasına neden oldu. Gülen 
ve cemaatinin nasıl olup da bu kadar 
etkili olduğu, kurumlara sızabildiği, ka-
rar alma süreçlerini etkileyebildiği gibi 
konuların anlaşılması da Türkiye’de 
1970’lerden beri yaşanan ve 2000’li 
yıllarda Ergenekon ve Balyoz gibi da-
valarla hız kazanan süreci bilmeyenler 
için oldukça zordu. 

Türkiye’de genel olarak, bir demok-
rasi zaferi olarak görülen darbe girişi- 
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oylarındaki yaygın kanıyı gidermeye 
yönelik olarak hükümetin yanında sivil 
toplum ve iş dünyası kuruluşları da 
iletişim kampanyaları yürütmeye baş-
ladılar3. Verilmek istenen temel mesaj 
şuydu: “Korkmayın. Türkiye güvenlidir. 
İşler yoluna giriyor. Türkiye’ye gelin. 
Türkiye’ye yatırım yapın”.

 Darbe Girişimine 
AB’nin Tepkisi

AB’nin darbe girişimine tepkisi 
öncelikle darbeyi kınamak yönünde 
olurken, darbe girişimi sonrasında alı-
nan kapsamlı önlemler, binlerce kişi-
nin tutuklanması, işten el çektirilmesi, 
üniversitelerin, gazetelerin kapatılması 
AB’yi endişeye sevk etti ve demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü vurgusu tüm 
demeçlerde öne çıktı. Türkiye’de darbe 

minin önlenmesi ve darbe girişiminden 
sorumlu olan örgütün bertaraf edilmesi 
süreci, Batıda birçok çevrede tam tersi 
bir gelişme olarak algılandı ve  “acaba 
muhalefet mi susturulmaya çalışılıyor?” 
yönünde kuşkulara yol açtı. Türkiye’de 
olanların daha iyi anlaşılabilmesi ve 
uluslararası medyada yer alan yanlış 
haberlerin olumsuz etkilerini gider-
meye yönelik olarak bir halkla ilişkiler 
ajansı ile anlaşıldı2. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan birçok yabancı medya kuru-
luşuna röportajlar vererek kendi ba-
kış açısını anlattı. Darbe girişiminin 
kimler tarafından yapıldığından, idam 
cezasının geri getirilmesine kadar bir-
çok soruyu cevapladı. Son zamanlarda 
Türkiye’de otoriterleşmenin yaşandığı 
ve temel haklar ve özgürlüklerde ge-
riye gidiş olduğu yönünde Batı kamu-

Darbe girişimi sonrasında 
alınan kapsamlı önlemler,  

AB’yi endişeye sevk etti. 
Demokrasi ve hukukun 

üstünlüğü vurgusu tüm 
demeçlerde öne çıktı. 
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girişiminin hemen sonrasında AB Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 
ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 
Avrupa-Asya Zirvesi için bulundukları 
Moğolistan’dan ortak bir bildiri yayınla-
dılar4. Bildiride, Türkiye’nin AB’nin kilit 
bir partneri olduğu, AB’nin demokratik 
olarak seçilmiş hükümeti, tüm kurum-
ları ve hukukun üstünlüğünü destekle-
diği belirtilirken, anayasal düzene hızla 
geri dönüş çağrısında bulunuldu. 

18 Temmuz günü AB Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini başkanlığında top-
lanan Dışişleri Bakanları Konseyi’nde, 
darbe girişimi şiddetle kınandı,  ülke-
nin meşru kurumlarına destek mesajı 
verilirken, siyasi partilerin demokrasiyi 

savunmalarından memnuniyet duyul-
duğu ifade edildi. Toplantı sonrasında 
yayınlanan bildiride AB, polis ve gü-
venlik güçleri başta olmak üzere tüm 
yetkililerin ılımlı davranması, huku-
kun üstünlüğüne ve ülkenin demok-
ratik kurumlarına saygı gösterilmesi 
hatırlatmasında bulundu. Ayrıca Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne saygı 
gösterilmesi gereğine dikkat çekildi ve 
özellikle idam cezasının kaldırılması-
nın AB müktesebatına uyumun temel 
bir unsuru olduğu vurgulandı. Bildiri-
de son olarak şu ifadelere yer verildi: 
“Türkiye aday ülkedir ve AB için kilit bir 
partnerdir. AB demokratik, kapsayıcı ve 
istikrarlı bir Türkiye ile ortak sınama-
lara karşı birlikte çalışmaya bağlılığını 
devam ettirmektedir”5. 

Söz konusu Dışişleri Bakanları Kon-
seyi’ne ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
de katılmıştı. Toplantı sonrasında dü-
zenlenen basın toplantısında Kerry ve 
Mogherini darbe girişimini kınarken, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğüne 
saygı hatırlatmasında bulundu ve dar-
be girişimi sonrasında binlerce tutuk-
lamanın yapılması ve idam cezasının 
geri getirilmesinden söz edilmesinin de 
endişeyle karşılandığını belirtti. Kerry, 
Türkiye’nin NATO üyeliği kapsamın-
da da demokrasiyi korumaya yönelik 
sorumlulukları olduğunu hatırlattı ve 
darbe girişimi sonrasındaki günlerde 
de Türkiye’de olanları izleyeceğini be-
lirtti. Mogherini “idam cezasını geri ge-
tiren bir ülkenin AB üyesi olamayacağı” 
uyarısını yineledi6. AP Başkanı Martin 
Schulz 8 Ağustos’ta attığı bir tweette 
Erdoğan’ın idam cezasının geri getiril-
mesi ile ilgili ifadelerine değindi ve idam 
cezasının reddinin AB’nin temel ilke-
lerinden olduğu ve Erdoğan’ın sürekli 
bunu gündeme getirmesinin Türkiye’yi 
AB’den daha da uzaklaştırdığını belirtti. 

Türkiye’de olanlar AB içinde görüş 
ayrılığına ve farklı tepkilere yol açtı. 
Türkiye’de OHAL’in ilan edilmesi, tu-
tuklamalar ve işten el çektirmelerin 
devam etmesi “acaba iktidar kendi gü-
cünü merkezileştirmek amacıyla darbe 

girişimini gerekçe olarak göstererek, 
bu girişim ile ilgili olmayan kişileri mi 
hedef alıyor” sorusunu gündeme ge-
tirdi. Kimileri Türkiye’ye daha sert bir 
tepki verilmesini, örneğin Avusturya 
Başbakanı Christian Kern üyelik müza-
kerelerinin kesilmesini7 savunurken, 
Komisyon Başkanı Juncker ve Almanya 
Başbakanı Merkel gibi bazı siyasetçiler 
daha ılımlı bir yaklaşım benimsediler. 
Basında yer alan haberlere göre, Avru-
pa Komisyonu’nun bir iç toplantısında, 
Komisyon’un Genişleme Müzakereleri 
ve Komşuluk Politikasından sorumlu 
üyesi Johannes Hahn darbe girişimi 
sonrasındaki binlerce tutuklama ve 
işten el çektirmenin siyasi bir tasfiye 
olduğunu düşünerek, Türkiye’ye mül-
teci ortak eylem planı çerçevesinde söz 
verilen mali kaynakların kesilmesini 
savundu. Türkiye ile üyelik müzakerele-
rinin kesilmesi gerekip gerekmediği ile 
ilgili bir soruyu, “Her gün olmasa da sık 
sık kendime sorduğum meşru bir soru 
bu” diye cevaplayan Hahn, Türkiye’nin 
darbe girişimine katılmakla suçlanan-
ların yasalar çerçevesinde işlem gördü-
ğünü kanıtlaması gerektiğini belirtti8. 

Türkiye’de OHAL ilanı sonrasında 
ortak bir bildiri yayınlayan Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Mogherini ve Komisyon’un Genişleme 
Müzakereleri ve Komşuluk Politikasın-
dan sorumlu üyesi Hahn, Türkiye’deki 
gelişmeleri, özellikle okullar, yargı ve 
medyaya ilişkin alınan kararları endi-
şeyle izlediklerini belirtirken, OHAL’in 
kararname ile yönetme imkanı tanıdığı 
ancak anayasaya göre temel hakların 
OHAL altında dahi korunması gerektiği-
ni hatırlattı. Bildiride, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın alınan önlemlerin demok-
rasi, hukukun üstünlüğü ve temel öz-
gürlükleri etkilemeyeceği konusunda 
verdiği güvence doğrultusunda yetkili-
lerin temkinli davranacağının beklendi-
ği vurgulandı ve AB’nin durumu yakın-
dan izlemeye devam edeceği belirtildi9.  

AB’nin önde gelen üye devletleri-
nin liderleri de darbe girişimini kına-
yarak, darbe girişimi sonrasında alı- 
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GÖRÜŞ beklediğini belirtirken, Cumhurbaşkanı 
Hollande, darbe girişimi sonrasında 
alınan önlemlerle bir baskı döneminin 
ortaya çıkacağını söyledi11. 

Türkiye’de OHAL ilanı sonrasında 
AB üyelik müzakerelerinin kesilmesini 
savunanlar da oldu. Genellikle bu yön-
deki görüşler, Türkiye ile üyelik müza-
kerelerinde uzun süredir anlamlı bir 
ilerleme kaydedilmediği, 15 Temmuz 
darbe girişimi ve sonrasındaki OHAL’in 
üyelik müzakerelerinin yararsızlığını 
bir kez daha ortaya çıkardığı ve artık 
bu müzakerelere bir son vermenin za-
manının geldiği yönündeydi. Avusturya 
Başbakanı Christian Kern, ülkenin de-
mokratik ve ekonomik alandaki eksik-
likleri sebebiyle üyelik müzakerelerinin 
kesilmesi için diğer AB üyesi devlet ve 
hükümet başkanları ile görüşeceğini be-
lirtti. Üyelik müzakerelerinin diploma-
tik bir hayal ürünü olduğunu söyleyen 
Kern, Türkiye’deki demokratik stan-
dartların AB üyeliğini müzakere etmesi 
için yeterli olmadığının açık olduğunu 
söyledi12. Kern’in açıklamaları üzerine,  
Komisyon Başkanı Juncker bunun ciddi 
bir hata olacağı ve diğer üye devletlerde 
bu yönde bir niyetin olmadığı şeklinde 
bir açıklama getirdi. Juncker, bunun ya-
nında, Türkiye’nin mevcut durumunda 
AB üyesi olamayacağını belirtti ve özel-
likle idam cezasının geri getirilmesi ha-
linde bunun müzakerelerin derhal dur-
durulmasına yol açacağını hatırlattı13. 
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter 
Steinmeier de Juncker gibi, üyelik mü-
zakerelerinin bitmesi için en belirleyici 
faktörün idam cezasının geri getirilmesi 
olacağına dikkat çekti ve “bunun ol-
ması halinde, AB üyelik hedefi ile ilgili 
soru kendi kendine cevaplanmış olur” 
dedi14. Giderek tartışmalı hale gelen 
Türkiye’nin AB müzakereleri hakkında 
diğer bazı politikacıların da iddialı açık-
lamaları oldu. Alman CDU milletvekili 
Roderich Kiesewetter Türkiye’nin AB 
üyesi olamayacağını müzakereleri de-
vam ettirmenin amacının Türkiye’nin 
Rusya ve Çin ile yakınlaşmasını önlemek 

nan önlemlere ilişkin olarak hukuk ve 
demokrasi vurgusu yaptılar. Almanya 
Şansölyesi Merkel, halkın yöneticilerini 
hür seçimlerle seçme hakkı ve iktidar 
değişiminin siyasi kurumlar çerçeve-
sinde ve demokratik rekabet kuralları 
uyarınca olması gerektiğini belirttikten 
sonra, suçluların yargılanmasında hu-
kukun üstünlüğü prensiplerine saygı 
gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Avru-
pa Parlamentosu Dış ilişkiler Komitesi 
Başkanı ve Merkel’in Partisi olan CDU 
üyesi Elmar Brok, darbe girişimi son-
rasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 
girişimi gerekçe göstererek gücüne güç 
katmak için harekete geçmesini bekle-
diğini belirtti10. Fransa Dışişleri Bakanı 
Ayrault, Türkiye’de demokrasinin dar-
be girişiminden güçlenerek çıkacağını 

Almanya Dışişleri Bakanı 
Frank-Walter Steinmeier 

de Juncker gibi, üyelik 
müzakerelerinin bitmesi için 
en belirleyici faktörün idam 

cezasının geri getirilmesi 
olacağına dikkat çekti ve 

“Bunun olması halinde, AB 
üyelik hedefi ile ilgili soru 

kendi kendine cevaplanmış 
olur” dedi.
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olduğunu söylerken , Almanya SDP’den 
Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, 
Türkiye’nin AB’ye katılımının 10-20 yıl 
daha mümkün olmayacağını söyledi15. 

Darbe girişimi sonrasında Türki-
ye’nin üyelik müzakerelerinin gelece-
ğine ilişkin tartışmaların yanında, AB 
çevrelerinin üzerinde durduğu bir diğer 
konu, vize serbestliği ve Mart ayında 
yapılan mülteci uzlaşısı oldu. AB genel-
likle vize konusunda Türkiye’nin tüm 
kriterleri yerine getirme şartından taviz 
verilmeyeceğini vurgularken, mülteci 
anlaşmasının devam etmesi konusunda 
oldukça hassastı. Almanya Başbakan 
Yardımcısı Sigmar Gabriel, iki konunun 
birbiriyle alakalı olmadığını ve  bu ko-
nunun bir şantaj malzemesi olmama-
sı gerektiğini hatırlatırken, Komisyon 
Başkanı Juncker Türkiye’nin vize ser-
bestliği için koşulları yerine getirme-
sinin şart olduğunu vurguladı. AB’nin 
bu tutumuna karşı, gerek Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, gerekse Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu ve AB Bakanı Çelik, birçok 
defa AB’nin vize konusunda sözünü 
yerine getirmesi gerektiği aksi takdirde 
Türkiye’nin mülteci anlaşmasını dur-
duracağını açıklamıştı16. İki taraf ara-
sındaki bu farklılığın nasıl çözümlene-
ceği önümüzdeki günlerde belli olacak. 
Ancak mülteci anlaşmasının AB için 
kritik önemi dikkate alınırsa, Türkiye 
ile uzlaşmaya açık olacağı, yetkililer 
arasındaki teknik bazı görüşmeler son-
rasında bir gecikmeyle de olsa vize ser-
bestliğinin sağlanacağı öngörülebilir. 

Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri Jagland’ın Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer 
yetkililerin darbe sonrasında Batı’ya 
yönelik sitemlerini gideren tek önemli 
ziyaret, Avrupa Konseyi Genel Sekre-
teri Thorbjorn Jagland’ın ziyareti oldu. 
Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi oldu-
ğu dikkate alınırsa, bu ziyaretin önemi 
ve gerekliliği daha fazla anlaşılabilir. 
Türkiye’nin 13 Nisan 1950’de 13’üncü 
üye olarak katıldığı ve bugün 47 Avru-

pa ülkesini barındıran Avrupa Konse-
yi özellikle demokrasi, insan hakları 
ve temel özgürlükler açısından Avru-
pa değerlerini temsil eden bir örgüt. 
Türkiye 1987 yılından beri Avrupa Kon-
seyi bünyesindeki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru hak-
kını da tanımış durumda. Dolayısıyla, 
Türkiye henüz AB üyesi olamasa da, 
Avrupa Konseyi üyesi olarak, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olma-
sı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne bireysel başvuru hakkını tanıması, 
geniş Avrupa içinde yerini çoktan almış 
olduğunu ve Avrupa Konseyi’nin tem-
sil ettiği ve gözetimini yaptığı Avrupa 
insan hakları rejiminin bir parçası ol-
duğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin Av-
rupa Konseyi üyesi olarak yükümlülük-
lerini yerine getirmemesi, Avrupa’dan 
dışlanması anlamına gelir ki bu Türki-
ye’nin siyasi ve ekonomik olarak göze 
alabileceği bir durum değildir. Benzer 
şekilde, Avrupa için de, Türkiye’nin bu 
şekilde dışlanması rasyonel bir seçim 
olmayacaktır. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Jagland, Türkiye’nin geçirmekte olduğu 
bu zor dönemde yapmış olduğu ziya-
ret ve gerçekleştirdiği görüşmeler ile 
Türkiye’ye güçlü bir destek vermiş oldu. 
Jagland, ziyaretinde diğer Avrupalı 
yetkililer ve liderlere Türkiye’yi anla-
maya çalışmaları ve daha fazla destek 
olmaları çağrısında bulunurken, aynı 
zamanda insan hakları ve temel özgür-
lüklere saygı ile ilgili hatırlatmalarda 
bulunmayı da ihmal etmedi. Jagland 
Avrupa Konseyi adına bir özeleştiride 
de bulundu ve Ergenekon ve Balyoz 
gibi sonradan asılsız oldukları ortaya 
çıkan ve büyük ölçüde Gülen örgütü 
tarafından sahte deliller ve iddianame-
ler üzerinden oluşturulduğu anlaşılan 
davalardaki hukuksuzluklara zama-
nında Avrupa tarafından yeterli tep-
ki gösterilmediğini belirtti17. Jagland, 
Türkiye’deki gibi bir darbe girişimi 
herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa, 
mutlaka benzer önlemlerin alınacağını 

da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hükümet yetkilileri ve muhalefet parti 
liderleri ile görüşen Jagland, Avrupa 
Konseyi’nin üst düzey temsilcisi olarak, 
OHAL döneminde alınan kararların Av-
rupa Konseyi standartlarında olması ve 
darbe girişimi ile ilgili soruşturmaların 
yürütülmesinde Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihadına uygun davranıl-
ması konusunda uyarılarda bulundu. 
TBMM’nin bombalanan ve hasar gören 
bazı bölümlerini gezen Jagland, dar-
beye karşı da güçlü bir mesaj vererek, 
yönetimin sadece meşru seçimler ile el 
değiştirmesi gerektiği vurgusunda bu-
lundu ve bunun yanında darbeciler ile 
mücadele ederken hukukun üstünlüğü 
ilkesine bağlı kalınması gerektiğini ha-
tırlattı. Jagland, “Erdoğan ve hükümet 
yetkilileriyle yaptığımız bütün görüş-
melerde; çalışmalarınızın, yapılan her 
işin, Avrupa Konseyi ilkeleri ve AİHM 
içtihatlarına en uygun şekilde yerine 
getirilmesi için bizim üstümüze düşen 
ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu 
belirttik. Şu aşamada daha fazla şey 
anlamak ve öğrenmek istiyoruz” dedi18. 
Jagland’ın ziyareti Avrupa’dan gelen tek 
üst düzey ziyaret olması ve Türkiye’ye 
Avrupa’nın bir parçası olduğunu hatır-
latması açısından önemliydi. Ziyaret 
sonrasında vatandaşı olduğu Norveç’te 
bir televizyon kanalına yaptığı açık-
lamada “Türkiye Avrupa ile yollarını 
ayırmaya karar verebilir” yönündeki 
sözleri ise, Türkiye’nin kritik bir döne-
meçte olduğuna dair izlenimini gözler 
önüne serdi19. 

Türkiye’nin AB’li Geleceği 
Açısından Çıkarımlar:

Tüm bu açıklamaların ve Türkiye’de 
tepkiyle karşılanan söylemlerin son-
rasında AB’nin Türkiye’ye bakışını şu 
şekilde özetleyebiliriz:
1- İdam cezası konusu ilişkilerde kır-

mızı çizgiyi oluşturmaktadır. Türki-
ye’de idam cezasının geri getirilme-
si AB ile ilişkileri derinden sarsar ve  
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GÖRÜŞ da OHAL kapsamında alınan önlem-
ler, geniş çaplı tutuklama ve işten 
el çektirmeler konusunda endişe-
lidir. Hükümetin gizli bir gündemi 
olmadığı, alınan önlemlerin haklı 
gerekçelere dayandığı yönünde AB 
çevrelerinin bilgilendirilmesi ve 
gelişmelerden anı anına haberdar 
edilmesi büyük önem taşımakta-
dır. Bunun yanında, özellikle Gülen 
örgütü ile ilgili tutuklamalar yapı-
lırken, düşünce ve basın özgürlüğü 
kapsamına girecek fiilleri suç kapsa-
mından çıkarmak büyük önem taşı-
maktadır. Türkiye’nin karşı karşıya 
olduğu tehlike, FETÖ yapılanması ve 
bunun Türkiye’nin yönetilebilirliği 
açısından doğurduğu sonuçlar açık 
bir şekilde AB’li paydaşlara anlatıl-
malıdır. Bunu yaparken, hamasetten 
uzak, daha teknik ve soğukkanlı bir 
biçemin benimsenmesi gereklidir. 

3- Önemli oranda Türk nüfusa sa-
hip olan bazı  AB ülkelerinde 
Türkiye’deki darbe girişiminin et-
kilerinin hissedilmesi endişe ya-
ratmıştır. Türkiye’deki darbe giri-
şiminin toplumsal huzursuzluğa 
sebep olması ve otoriterleşmeye 
yol açması yönünde yaygın bir endi-
şe bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Almanya’da düzenlenen 
mitinge video konferans yoluyla ka-
tılması da bu sebeple engellenmiştir. 
Türkiye’deki olayların özellikle AB 
ülkelerine nasıl yansıdığı ve ne gibi 
sonuçlara yol açabileceği hesaba 
katılarak bu ülkeler ile diplomatik 
temaslar gerçekleştirilmeli ve siyasi 
partiler, medya ve sivil toplum ör-
gütleri başta olmak üzere toplumsal 
aktörlerle iletişim sağlanmalıdır. 

4- Son tahlilde, Türkiye’nin demokra-
si, insan hakları ve hukukun üstün-
lüğü temelinde istikrarlı bir rejim 
oluşturması AB’nin de beklentisidir. 
Türkiye’nin bu yöndeki gelişmeler 
konusunda güvence vermesi ve oto-
riterleşme yönünde gelişmelerin ol-
duğu kanısını güçlendiren her türlü 
adımı atmaktan kaçınması gerek-

üyelik müzakerelerinin kesilmesine 
neden olabilir. Türkiye’nin Helsinki 
Zirvesi sonrasında AB ile müzake-
relere başlayabilmek için gerçekleş-
tirdiği reformlarla kaldırılan idam 
cezası, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi ve buna ekli 6. ve 13. Protokol 
hükümlerince yasaklanmıştır. 13. 
Protokol savaş zamanı ve savaş teh-
didinin yakın olduğu durumlar dahil 
her koşulda idam cezasını yasakla-
mıştır. Türkiye’de son idam 1984’te 
gerçekleştirilmiş ve idam cezasının 
kaldırıldığı 2002’ye kadar yasada 
olsa bile bu ceza uygulanmamıştır. 
Türkiye’de idam cezasının tekrar 
getirilmesinin tartışılması dahi AB’li 
geleceği açısından endişe vericidir.  

2- AB, Türkiye’deki darbe girişimini 
koşulsuz kınarken, darbe sonrasın-

AB ülkelerinde, Türkiye’deki 
darbe girişiminin toplumsal 
huzursuzluğa sebep olması 

ve otoriterleşmeye yol 
açması yönünde yaygın 

bir endişe bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Almanya’da düzenlenen 
mitinge video konferans 

yoluyla katılması da bu 
sebeple engellenmiştir. 
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mektedir. Türkiye AB ile ilişkilerinde 
bugüne kadar aradığını bulamasa 
da, Gümrük Birliği, AB programla-
rına katılım, mülteci işbirliği ve AB 
müzakereleri kapsamında müktese-
bata uyum süreci önemli kazanımlar 
sağlamıştır. Bu kazanımların devam 
ettirilmesi, AB ülkeleri ile aramızda-
ki kapsamlı ticari, ekonomik ve sos-
yal bağlar da dikkate alınırsa kritik 
önem taşımaktadır. 

5- AB’nin de Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu bu kritik dönemeçte üze-
rine düşenler vardır. Herşeyden 
önce son yıllarda Türkiye’ye karşı 
geliştirilen dışlayıcı, küçümseyici 
yaklaşımın gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. Türkiye AB ilişkilerin-
de, daha güçlü taraf olan AB nasıl 
Türkiye’den kriterlerini yerine ge-
tirmesini talep ediyorsa, Türkiye’yi 
Avrupa ailesinin bir ferdi olarak 
görmesi ve zor zamanlarında ya-
nında olması da beklenmelidir. İKV 
olarak AB liderlerine şöyle bir çağ-
rıda bulunduk:

 “Bay Juncker, Bay Tusk, Bay Schulz, 
Bayan Mogherini, Bay Hahn, Bayan 
Merkel, Bay Renzi, Bay Hollande 
ve diğer liderlere sesleniyoruz. 
Türkiye’ye gelin. Türkiye’nin geçir-
diği bu zor dönemde hükümetimiz 
ile angaje olun. Tavsiyelerde bulu-
nun, yardım teklif edin. Türkçede 
bir söz vardır: Gözden uzak olan 
gönülden de uzak olur. Türkiye’nin 
Avrupa perspektifinin hem AB için 
hem Türkiye için kritik önemini 
hepimiz biliyoruz. Bu perspektifin 
Türkiye’nin geleceğinin şekillenme-
sinde etkili olmaya devam etmesi 
için Türkiye’nin yanında olduğu-
nuzu Türk halkına ve tüm dünyaya 
gösterin.  Dosta düşmana Türkiye 
bizdendir ve bizden olarak kala-
caktır deyin.”
Türkiye gibi zor bir dönemden ge-

çen bir ülkeye AB’nin herşeyden önce 
destek sağlaması ve dayanışma içinde 
olması Türkiye’yi kazanması için büyük 
önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Batı’nın Türkiye’yi yalnız 
bıraktığı yönündeki açıklamalarına hal-
kın büyük bir çoğunluğu da katılmakta-
dır. Bu ortamda AB’nin destek mesajları 
büyük önem taşımaktadır. Mülteci krizi 
sırasında nasıl AB liderleri ve AB ku-
rumları yetkilileri Türkiye’yi sık sık 
ziyaret etmiş ve bu konuda bir anlaşma 
sağlamak için çaba sarf etmişse, şimdi 
de aynı şekilde Türkiye ile angaje olma-
ları ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu ye-
niden yapılanma sürecinde Türkiye’ye 
yardımcı olmaya hazır oldukları me-
sajını vermeleri gerekmektedir. Ancak 
bu şekilde Türkiye de kendisini Avrupa 
ailesinin bir parçası olarak hissedebilir 
ve Türkiye’de Helsinki ile başlamış olan 
Avrupalılaşma süreci derinleşerek iler-
leyebilir. Aksi takdirde, AB Türkiye’nin 
gelecek planlarında giderek marjinal 
bir konuma düşecek ve dönüşüm ya-
ratıcı etkisini kaybedecektir. Bunun 
yanında, Türkiye’de de liderlerin Batı 
karşıtı söylemi kontrollü bir şekilde 
kullanması uyarısında bulunulmalıdır. 
Türkiye’nin NATO ve Avrupa Konseyi 
üyeliği gibi kurumsal bağları, AB güm-
rük birliği gibi ekonomik bağları ve 
demokratikleşme ve kalkınma hedefi 
için AB dışında bir alternatifi yoktur. 
Türkiye’nin de bunun bilincinde olarak 
kendisi için en uygun olan, demokratik 
ve özgürlükçü adımları atması büyük 
önem taşımaktadır. ■ 
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GÖRÜŞ

Darbe Girişiminin Güncesi:
Saat 23.24: Ankara’nın Gölbaşı ilçe-

sindeki Polis Özel Harekat Eğitim Mer-
kezi’nde bir patlama meydana geldi. 

Saat 23.30: Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe girişi-
minde bulunan bir grup asker tarafın-
dan rehin alındığı bildirildi.

Saat 24.00: Güvenlik kaynakların-
ca, “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması(FETÖ/PDY) mensubu bir 
grup subay tarafından yapılmaya çalı-
şılmaktadır” açıklaması yapıldı.

Saat 00.09: Ankara Yenimahalle’de 
bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
kampüsüne askeri helikopterlerce ateş 
açılması üzerine MİT’in çevre güvenliği-
ni sağlayan unsurlarca saldırıya silahla 
karşılık verildi.

15 Temmuz Cuma Saat 22.00: Ge-
nelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve 
bir helikopterden dışarıda bulunanların 
üzerine ateş açıldı.

 Bu kapsamda Ankara’da Genelkur-
may Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel 
Müdürlüğü askerlerce ele geçirildi. Aynı 
saatlerde İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker 
tarafından geçişe kapatıldı.

Saat 23.30: Başbakan Binali Yıl-
dırım, bir televizyon kanalının canlı 
yayınına bağlanarak yaptığı açıkla-
mada, “bir kalkışma girişimi”nin ol-
duğunu belirterek, “Bu girişime izin 
verilmeyecektir. Bunu yapanlar en 
ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin 
içerisinde bir grubun kalkışması söz 
konusu” dedi.
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Saat 00.11: Marmaris’te bulunan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

Saat 00.13: TRT’yi işgal eden kal-
kışmacı askerler, korsan darbe bildirisi 
okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynakla-
rınca, açıklamanın TSK tarafından ya-
pılmadığına dikkat çekilerek, “Korsan 
bildiridir” denildi. Korsan bildirinin 
TRT’de okutulmasından bir süre sonra 
TÜRKSAT, TRT’nin yayınını kesti.

Bu açıklamaların ardından Cumhur-
başkanı Erdoğan bir televizyon kana-
lının canlı yayınına bağlanarak, aske-
ri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı 
meydanlara davet etti. Erdoğan, “Milli 
iradeye yönelik bu ayaklanma hareke-
tine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, 
anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun 
bir defa cevabını bu yapı ister silahlı 
kuvvetler içinde olsun, bir grup azın-
lık da olsa ister başka kurumlarımızın 
içerisinde olsun, gereken cevabı alacak-
lardır” dedi.

 Türkiye genelinde vatandaşlar so-
kağa çıkarak darbe girişiminde bulu-
nanlara tepki göstermeye başladı.

 Saat 00.35: Darbe girişimiyle ilgili 
ilk soruşturma İstanbul’da başlatıldı. 
Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, 
darbe girişimini yapan askerlerle ilgili 
soruşturma başlatıldığını ve askerlerin 
görüldükleri yerde tutuklanacaklarını 
bildirdi.

Saat 00.57: Saldırganlar, TRT ya-
yınlarını kesen TÜRKSAT’ın Gölbaşı’n-
daki tesislerine askeri helikopterlerle 
saldırdı.

Saat 01.01: Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin 
saldırısına uğradı. Milli Savunma Baka-
nı Fikri Işık, “Bu, TSK içinde bir cunta-
nın kalkışma girişimidir” dedi.

Saat 01.39: TBMM Genel Kurul Sa-
lonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kah-
raman ve milletvekilleri Genel Kurul 
Salonu’da yerini aldı.

Saat 02.00: Darbe girişiminde bulu-
nan FETÖ mensubu askerler gözaltına 
alınmaya başlandı.

Saat 02.20: Askerler Gölbaşı Özel 

Harekat Daire Başkanlığı’nı havadan 
hedef aldı. Hava saldırısı sonucu 17 po-
lis şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne 
ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulu-
nanların elindeki Sikorsky helikopteri 
düşürdü. TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 
1’i rütbeli 5 asker vatandaşlar ve polis 
tarafından etkisiz hale getirildi.

Saat 02.30: Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’ne girmeye çalışan bölücü terör ör-
gütü FETÖ mensubu 3’ü rütbeli 13 asker 
gözaltına alındı. Bu sırada Milli İstihba-
rat Teşkilatı (MİT) Basın Danışmanı Nuh 
Yılmaz, “Darbe püskürtüldü” dedi.

Saat 02.42: TBMM’ye atılan bom-
ba nedeniyle bazı polis memurlarıyla 
Meclis görevleri yaralandı, kulis camları 
kırıldı.

Saat 02.49: Meclis’e yeni bir bomba 
atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve Genel Kurul’daki milletvekilleri Mec-
lis sığınağına indi. 

Saat 02.55: Yeniden televizyon ya-
yınına bağlanan Başbakan Binali Yıldı-
rım, “Havadaki jetlerle kurumlarımıza 
mermi, bomba yağdıranlar adeta bu 
terör örgütünün elemanı gibidir, deva-
mı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş, şanlı 
silahlı kuvvetler bayrağı altında görev 
yapan hiç bir subayımıza, hiç bir askeri-
mize yakıştırılacak bir iş değildir” dedi.

Saat 03.00: TRT yeniden normal 
yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü 
binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ 
mensubu askerler gözaltına alındı.

Saat 03.10: Başbakan Yıldırım, An-
kara semalarında, MİT, Meclis, Cumhur-
başkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik 
bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü 
askeri helikopter ve uçağın füzeyle in-
dirileceğini açıkladı.

Saat 03.15: Genelkurmay Başkanlı-
ğından yeniden çatışma sesleri gelmeye 
başladı.

Saat 03.20: Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, İstanbul’a geldi.

Saat 04.00: Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, darbe girişiminde bulu-
nan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı 
yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh 
Komitesi” mensubu general, amiral, 

subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında 
gözaltı kararı verdi.

Saat 04.42: Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın, Marmaris’te konakladığı ve 
gece yarısı ayrıldığı otele helikopterler-
den ateş açıldı. Helikopterlerden inen 
yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan 
askerler oteli abluka altına aldı. Çıkan 
çatışmada 5 polis yaralandı.

Saat 05.20: Başbakan Yıldırım, res-
mi twitter hesabından darbe girişimi 
içerisinde yer alan bir generalin öldü-
rüldüğü bilgisi geldiğini ve aralarında 
albayların da bulunduğu 130 askerin 
gözaltına alındığını bildirdi.

Saat 06.00: Gölbaşı Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili 
soruşturma başlatıldığı, Gölbaşı’ndaki 
Özel Harekat Merkezi’nde 42 kişinin 
hayatını kaybettiği, bölgede olayların 
kontrol altına alındığı bildirildi.

Saat 06.30: Güvenlik çemberine 
alınan Çankaya Köşkü ve Başbakanlık 
Resmi Konutu’na çıkan tüm yollar kapa-
tıldı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ 
mensuplarınca kullanılan ve TÜRK-
SAT’ı bombalayan askeri helikopter 
Gölbaşı’nda düşürüldü.

Saat 06.43: FETÖ mensuplarınca, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakın-
larına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet 
Camisi’nin önüne park etmiş araçlardan 
birinin üzerine düştü.

Saat 06.52: Başbakan Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 
1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dün-
dar’ın atandığını bildirdi.

Saat 07.00: Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi yakınındaki Jandarma Genel Ko-
mutanlığının bulunduğu kavşağa askeri 
uçaktan bomba atıldı.

Saat 07.10: İçişleri Bakanlığı’ndan 
edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu 
336 kişi gözaltına alındı.

Saat 07.35: FETÖ mensuplarının 
darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruş-
turmalar kapsamında, Türkiye gene-
linde 754 Türk Silahlı Kuvvetleri men-
subu gözaltına alındı. Etimesgut’taki 
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 
Komutanlığı’nda darbe girişimine ka- 
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tılan askerler, karargahta görevli diğer 
askerlerce polise teslim edildi. Gözaltı-
na alınarak sivil polis aracına konulan 
üniformalı askerlerin rütbeleri söküldü.

Saat 07.41: Genelkurmay Başkanlı-
ğı’ndan dışarıya çıkarılan tank, barikat 
amacıyla kurulan kamyonların olduğu 
bölgeye ateş açıldı.

Saat 07.50: Fetullahçı Terör Örgü-
tü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala tarafından görevden 
uzaklaştırıldı.

Saat 08.32: Asker, Ankara Akıncı 4. 
Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon 
düzenleyerek Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’ı kurtardı.

Saat 08.36: Jandarma Genel Komu-
tanlığı, emniyet özel harekat polislerin-
ce ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı 
Terör Örgütü’ne mensup askerler etki-
siz hale getirildi.

Saat 09.10: Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı terör örgü-

tü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkın-
da en ağır tedbiri almak üzere toplandı.

Saat 09.32: Darbe girişimiyle ilgili 
başlatılan soruşturmalar kapsamında, 
Türkiye genelinde, silahlı terör örgütü 
FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 
58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral 
Murat Aygün’ün de bulunduğu öğrenildi.

Saat 09.40: Genelkurmay Başkanlı-
ğı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve 
erbaş polise teslim oldu.

Saat 09.44: FETÖ’nün darbe giri-
şimi nedeniyle çıkan olaylarda Türkiye 
genelinde, 90 kişinin şehit olduğu, bin 
154 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saat 09.46: Eski Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile 
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Ko-
mutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek 
Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyi-
dil hakkında, vatana ihanet suçundan 
işlem başlatıldı.
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 Saat 09.56: Soruşturmalar kapsa-
mında, Türkiye genelinde silahlı FETÖ 
üyesi bin 563 kişi gözaltına alındı.

Saat 09.58: Türkiye genelindeki 
tüm hakim ve savcılardan izinli olanla-
rın, izinlerini keserek derhal görevleri-
ne başlamalarına ve adli tatilin iptaline 
karar verildi.

Saat 10.07: Genelkurmay Başkanlı-
ğı’ndan çıkan 700’e yakın silahsız er ve 
erbaş polise teslim oldu.

Saat 10.15: Bingöl 49. Komando 
Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus 
Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay 
Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, 
gözaltına alındı.

Saat 10.22: Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın bir süre kalıp ayrıldığı Marma-
ris’teki otele ağır silahlarla helikopter-
lerden ve karadan ateş açan askerler, 
darbe girişiminin başarısız olması so-
nucu bölgeden kaçtı.

Saat 10.34: Genelkurmay Başkan-
lığı içinde darbeye katılmadığı için el-
leri bağlı olarak odalar içinde kilitli 
tutulan subay ve astsubaylar, sabah 
saatlerinde tahliye edildi. Aralarında 
tankçı subay ve astsubayların da bu-
lunduğu bir grup rütbeli asker ve erbaş 
da teslim oldu.

Saat 10.37: Başbakan Yıldırım “Ge-
nelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ 
salim kurtarıldı ve şu anda Çankaya’da 
kriz merkezinde görevinin başındadır” 
açıklamasında bulundu.

Saat 10.59: İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Sahil Güvenlik Komutanı Tümami-
ral Hakan Üstem’i görevden aldı.

Saat 10.41: Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nda üslenen FETÖ men-
supları, darbe girişimlerinin başarısız-
lıkla sonuçlanması üzerine üssü terk 
etmeye başladı.

Saat 11.27: Genelkurmay Başkan-
lığı Karargahında bulunan FETÖ terör 
örgütü mensubu askerler, teslim olmak 
için müzakere talebinde bulundu.

Saat 12.04: Özel Harekat polisle-
rinin operasyon düzenlediği Jandarma 

Genel Komutanlığı binasında 200 kadar 
asker gözaltına alındı.

Saat 12.56: Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İş-
lenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 
görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları 
teslim almak için Genelkurmay Başkan-
lığı nizamiyesine geldi.

Saat 12.57: Başbakan Yıldırım, Çan-
kaya Köşkü’ne geldi, kameraların kar-
şısına geçti ve açıklamalarda bulundu. 
Yıldırım, “Bu kalkışma bastırılmıştır, 
toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar 
bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık 
kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana 
kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede subay, 
asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey 
rütbeliler de mevcuttur” dedi.

Saat 14.37: HSYK Genel Kurulu, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gö-
zaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üye-
sinin üyeliğinin düşürülmesine karar 
verdi. HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece 
idari yargıda, 2 bin 204’ü ilk derece adli 
yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 
hakimi açığa aldı.

Saat 14.43: Darbe girişiminde bu-
lunan FETÖ mensuplarının bir bölümü, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Saat 15.03: Danıştay Başkanlığın-
daki FETÖ mensubu üyelerden 5’i Da-
nıştay Genel Kurul Salonunda gözaltına 
alındı.

Saat 15.26: FETÖ’nün darbe girişi-
miyle ilgili haklarında yakalama kararı 
bulunan 10 Danıştay üyesi gözaltına 
alındı.

Saat 16.08: Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, terör örgütü üyeliği 
suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay 
üyesi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu 
isimlerden 11 Yargıtay ve 4 HSYK üyesi 
gözaltına alındı.

Saat 17.00: Başbakan Binali Yıldı-
rım olağanüstü toplanan TBMM Genel 
Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti. 
Yıldırım konuşmasına İstiklal Marşın-
dan dizeler okuyarak başladı.

Saat 18.46: Örgüt mensuplarınca 

darbe girişiminde kullanılan Ankara 
Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesindeki 
tanklar, askeri tırlarla kışlaya çekildi.

Saat 19.25: FETÖ’nün darbe girişi-
minin ardından yürütülen soruşturma 
kapsamında, evinde arama yapılan Ana-
yasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan 
gözaltına alındı.

Saat 20.02: Emniyet yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, Akıncı 4. Ana Jet 
Üssü’ndeki FETÖ darbesine yönelik 
operasyon sona erdi. Operasyonda 67 
kişilik grup teslim oldu. Operasyonun 
sona ermesinin ardından gelen istihba-
ri bilginin ardından yapılan aramalarda 
5 asker daha gözaltına alındı.

Saat 20.50: Ankara Akıncı 4.Ana 
Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbe-
sine yönelik operasyonda Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi 
kurtarıldı. Mendi’nin görevinin başına 
döndüğü bildirildi.

Saat 21.09: FETÖ’nün darbe giri-
şimi ardından yürütülen soruşturma 
kapsamında evinde arama yapılan 
Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan, 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerin-
ce gözaltına alındı.

Saat 21.19: HSYK 2. Dairesince açı-
ğa alınan adli yargıdaki hakim ve savcı-
ların isimleri açıklandı.

Saat 21.57: FETÖ’nün darbe gi-
rişimine ilişkin soruşturma başlatan 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm 
ağır ceza cumhuriyet başsavcılıkları-
na yazı göndererek, “aynı örgüte üye 
oldukları değerlendirilen” idari ve adli 
yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 
hakim ve savcının gözaltına alınması ve 
haklarında soruşturma yürütülmesini 
istedi. ■ 

Kaynak: TRT Haber, “ Darbe girişimi 
nasıl başladı? Nasıl bertaraf edildi?”, 18 
Temmuz 2016, http://www.trthaber.
com/haber/gundem/darbe-girisimi-na-
sil-basladi-nasil-bertaraf-edildi-261585.
html (10.08.2016).

http://www.trthaber/
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İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Nedenleri ve Muhtemel 
Sonuçları ile BREXIT (1)
Britanya’da 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan AB referandumu, 
aslında bir iç politika meselesi olarak gündeme geldi. Süreç, 
Muhafazakar Parti Başkanı David Cameron’un Ocak 2013 
tarihinde verdiği bir sözle başladı. Referandum konusu 
Muhafazakâr Parti’nin Mayıs 2015 seçim manifestosunun önemli 
bir parçası oldu.
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AB son yıllarda zor bir dönemden 
geçiyor ve birbiriyle bağlantılı 
bir dizi krizle mücadele ediyor. 

Avro ve Schengen krizleri, mülteci krizi 
ve bu kapsamda yükselişe geçen Avru-
pa karşıtlığı, Rusya’nın özellikle Doğu 
Avrupa’da etki alanını artırmak için 
izlediği politikalar neticesinde ortaya 
çıkan gerginlik, TTIP çerçevesinde ABD 
ile yaşanan sorunlar ile eş zamanlı uğ-
raşmak zorunda kalan AB, 23 Haziran 
2016 tarihinden itibaren yepyeni bir 
krizle daha yüzleşti. Bu tarihte gerçek-
leştirilen referandumla yüzde 51,8 oy 
oranıyla AB üyeliğinden ayrılma kararı 
alan Birleşik Krallık, Birliği daha önce 
yaşamadığı yepyeni bir sorunla karşı 
karşıya bıraktı. Aslında üye ülkeler-
den herhangi birinin ayrılması Avrupa 
entegrasyonu ile ilgili pek çok teorik 
ve pratik bilgiyi sarsacak nitelikte bir 
gelişme olduğu için hem tehlikeli hem 
de sorunlu. Söz konusu ülkenin AB’nin 
en güçlü ve en etkili üyelerinden biri ol-
ması ise durumu daha da zorlaştırıyor 
ve karmaşıklaştırıyor. 

İKV Dergisi’nin bu ve bir sonraki sa-
yısında olmak üzere 2 bölüm olarak yer 
alacak bu yazı sadece AB’yi değil daha 
geniş anlamda uluslararası sistemi ve 
ilişkileri etkileyebilecek kapasiteye sa-
hip bu sembolik gelişmenin sonuçlarını 
tartışacak. Birleşik Krallık’ta referandu-
ma giden sürecin ortaya konmasından 
sonra bu kararın arkasındaki neden-
ler incelenecek. Takiben, İngiltere’nin 
üyelikten ayrılışının doğurabileceği 
sonuçlar farklı açılardan incelenmeye 
çalışılacak. Son olarak, söz konusu ay-
rılışı takiben ortaya çıkabilecek farklı 
senaryolar hem İngiltere-AB ilişkileri 
ekseninde hem de AB’nin geleceği ek-
seninde tartışılacak.

Üyelik Referandumu Kararının 
Perde Arkası

Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 2016 
tarihinde yapılan AB referandumu as-
lında bir iç politika meselesi olarak 
gündeme geldi. Süreç, Muhafazakar 
Parti Başkanı David Cameron’un Ocak 

2013 tarihinde verdiği bir sözle başladı. 
Cameron, giderek sorunlu hale gelen ve 
hatta Birleşik Krallığın aleyhine işler 
hale gelen AB üyeliğinin Birlik ile ye-
niden müzakere edilmesi gerektiği yö-
nünde görüşünü açıkladı; hatta bu mü-
zakereleri takiben de 2017 yılı sonuna 
kadar AB üyeliğinin devamı konusunda 
bir referandum yapılacağını duyurdu. 
Bu referandum konusu Muhafazakâr 
Parti’nin Mayıs 2015 seçim manifes-
tosunun önemli bir parçası haline gel-
di. Bu tarihte yapılan ve Muhafazakar 
Parti’nin galibiyeti ile sonuçlanan se-
çimden sonra Kasım 2015’te başbakan 
olan Cameron ilerleyen dönemde, iki 
tarafın da çıkarları doğrultusunda yeni 
bir anlaşmanın temelini oluşturmak 
üzere, ekonomi yönetişimi, rekabet, 
egemenlik ve göç konu başlıklarında AB 
ile görüşmelerin başlayacağını açıkladı. 
Şubat 2016 tarihinde ikili görüşme-
lerin bitmesinin ardından ise Birleşik 
Krallık için, mevcut durumdan, daha 
olumlu bir hava yakalandığını belirten 
Cameron referandum tarihi olarak 23 
Haziran 2016’yı işaret etti.

Açıkça görüleceği üzere bir iç po-
litika oyunu olarak öne sürülen üyelik 
referandumunun kamuoyu tarafından 
kabul edilmesini kolaylaştıran bazı ne-
denler de mevcuttu. Siyasi ve iktisadi 
bağlamda ortaya çıkan ve aşağıda kı-
saca tartışılan bu gerekçeleri kullanan 
siyasiler böylece yapılması kararlaş-
tırılan üyelik referanduma meşruiyet 
kazandırmış oldular. 

AB ile ilk günden itibaren sorunlu 
bir ilişkisi olan İngiltere’nin en hassas 
olduğu konuların başında egemenlik 
geliyor. AB bütünleşmesi çerçevesinde 
uluslar-üstü kurumların etkilerini ve 
ağırlıklarını giderek artırmasıyla ulusal 
kurumların gölgede kalması, özellikle 
demokrasinin garantisi olması bekle-
nen ulusal parlamentoların hakları-
nın çok sınırlı ve kısıtlı olması ve yasa 
yapımı sürecinde etki ve yetkinin AB 
kurumları lehine kaybedilmesi İngiliz 
halkı ve siyasileri arasında ulusal ege-
menliğin geleceği ile ilgili şüphelerin 

doğmasına neden oldu. Bu şartlar al-
tında İngiltere Birliğin temel felsefe-
si olan daha yakın ve daha sıkı Birlik 
idealinden giderek uzaklaşmaya baş-
ladı.

Uluslar-üstü niteliği vasıtasıyla en-
tegrasyon ivmesini her geçen gün bi-
raz daha pekiştiren AB aynı zamanda 
bilindiği üzere çift yönlü bir meşruiyet 
krizi ile karşı karşıya. İktisadi anlamda, 
uluslar-üstü kurumlar tarafından kabul 
edilen ekonomik kararlar neticesinde 
üye ülkelere zorlanan ve uygulanan ke-
mer sıkma politikaları AB’nin ekonomik 
meşruiyetini zedeledi. Bunun yanın-
da, demokratik kontrolden, gündelik 
yaşamdan ve halktan hızla uzaklaşan 
AB’de siyasi meşruiyet ve demokrasi 
açığı sorunları da kaçınılmaz hale geldi1. 

Yukarıda bahsedilen uluslar-üstü-
cülük özelliği üye ülkeleri ulusal politi-
ka alanlarında çoğu zaman alternatifsiz 
bırakıyor. Tüm AB genelinde hissedilen 
ancak tek tek ülkeler üzerinde fark-
lı yansımaları olabilen konular veya 
sorunlar karşısında üye ülkeler kendi 
ulusal mekanizmalarından mahrum 
kalmakta ve her türlü sonucuna razı 
olarak AB genelinde alınan kararlara 
uymak zorunda bırakılıyor. Bu çerçe-
vede, özellikle son zamanlarda Suriye 
krizi ile tırmanan göç ve mülteci soru-
nu, mültecilere verilen sosyal yardımlar 
ve mültecilerin sebep olduğu toplumsal 
sorunlar İngiltere’yi ciddi şekilde sı-
kıntıya soktu. Kendi toplumunu, ulusal 
güvenliğini ve ulusal çıkarlarını etkile-
yen bu tip konularda söz hakkı olması 
gerektiğini savunan İngiltere üyeliğini 
sorgulamaya başladı. Göç konusuna 
benzer bir şekilde uluslar-üstücülük 
tarım, dış politika, adalet ve içişleri ile 
ticaret politikalarında da İngiltere’nin 
ulusal çıkarlarına zarar veriyordu.

İngiltere’nin ciddi anlamda rahat-
sız olduğu bir başka konu AB bütçesi-
ne yaptığı katkıdan kaynaklanıyordu. 
2015 yılında AB bütçesindeki yüzde 
12,5 oranındaki katkısıyla, Almanya 
ve Fransa’nın ardından üçüncü sırada2  
gelen Birleşik Krallık bu katkısının kar- 
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şında geliyor3.  Bu sebeple referandumu 
sadece üyelik konusu ile sınırlandırmak 
ve çıkan sonucu bu çerçevede değer-
lendirmek konuyu basite indirgemek 
olacaktır.

Birleşik Krallık’ın üyelik referandu-
mu yeni bir dönemin başlangıcı olarak 
düşünülse de aslında referandumdan 
çıkan “hayır” sonucu hem İngiltere hem 
de AB için bir belirsizlik ve bilinmezlik 
sürecinin başlangıcı olacak. Öncelik-
le iki taraf da neredeyse elli yılı bulan 
ortaklık stratejilerini yeniden tanım-
lamak zorunda kaldı. Daha açık ifade 
etmek gerekirse, hem İngiltere hem de 
AB siyasetten ekonomiye, ticaretten 
diplomasiye, güvenlikten dış politikaya 
kadar pek çok alanda yeni düzenle-
meler içine girecek. Özellikle İngiltere, 
AB siyaseti, politikaları ve kurumları 
bağlamında Birlik ile ilişkilerini yeni 
parametreler çerçevesinde gözden 
geçirmek ve yeniden tanımlamak zo-
runda. Aynı şekilde AB de bir üyesinin 
eksilmesiyle birlikte hem kendi içinde 
yeniden yapılanmak hem de söz konusu 
eski üyesiyle ilişkilerini şekillendirecek 
bir çerçeve oluşturmak durumunda.

Referandumun Siyasi Sonuçları
İngiltere’nin Birlik üyeliğinden ay-

rılışı fikirsel anlamda Avrupa entegras-
yonu için bir ikilem doğurmaktadır ve 
kesin etkisinin ne olacağı konusunda 
ortak bir görüşe ulaşılamadı. Bir ta-
rafta, İngiltere üyeliğinin ilk gününden 
itibaren AB içinde daha sıkı işbirliği 
ve daha derin entegrasyon fikirlerine 
çekimser yaklaşmış ve bu görüşlere 
muhalefet etti. Bu yüzden Birlik’ten 
ayrılışı her zamankinden daha yakın ve 

şılığını ne iktisadi ne de siyasi anlamda 
alabiliyordu. Diğer sorunların yanında 
bu adaletsizlik de İngiltere’de üyelik-
ten duyulan rahatsızlığı ciddi oranda 
artırmış ve karşılıklı ilişkilerin gözden 
geçirilmesi ile ilgili kamuoyu desteğini 
kolaylaştırdı ve hızlandırdı.

Referandum Sonrası
İngiltere’nin Birlik ile ilişkileri ba-

şından beri sorunlu oldu. Bu gerçek 
sadece üyeliğin, olumlu ve olumsuz an-
lamda, sonuçları ile sınırlı değil. Bila-
kis; kimlik, iç siyaset, parti politikaları, 
değişen Avrupa da dâhil pek çok farklı 
parametre İngiltere’nin Birlik üyeliğini 
değerlendirirken rol oynadı. Dolayısıy-
la, söz konusu faktörler referandum 
sonuçlarını da belirleyen faktörlerin ba-

Birleşik Krallık’ın üyelik 
referandumu yeni bir 

dönemin başlangıcı olarak 
düşünülse de aslında 

referandumdan çıkan “hayır“ 
sonucu hem İngiltere hem 

de AB için bir belirsizlik 
ve bilinmezlik sürecinin 

başlangıcı olacak.
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daha sıkı bir Avrupa için uygun bir or-
tam yaratabilecek hatta Federal Avrupa 
tartışmalarını tekrar başlatabilecek4. 

Diğer taraftan pratik anlamda, bu re-
ferandum Avrupa entegrasyonu fikrini 
tam kalbinden vurarak entegrasyonun 
kendisini tartışmalı hale getirebilecek 
ve Avrupa şüpheciliğini ve karşıtlığını 
güçlendirebilecek. Benzer eğilim ve 
taleplerin başta Fransa, Hollanda ve 
Avusturya olmak üzere diğer üye ül-
kelere şimdiden sıçramış olması Bir-
leşik Krallık referandumunun domino 
etkisini veya yayılma tehlikesini5 gös-
teriyor. Böylece, kendi üyeliklerini ve 
yükümlülüklerini sorgulamaya başla-
yan ülkelerdeki merkezkaç kuvvetlerin 
yükselişe geçmesi ile bundan sonraki 
süreçte gündemi Avrupa bütünleşmesi 
yerine Avrupa’nın dağılması/ayrışması 
tartışmaları işgal edecek6.  Bu gelişme-
ler üye ülkelerdeki sağ siyasi eğilimleri, 
artan milliyetçi ve ırkçı söylemleri ve uç 
partileri cesaretlendirecek. Radikal ve 
popülist siyasi hareketlerin yükselişte 
olacağı bir Birlik, kuruluş ideallerinin 
aksine, hoşgörü yoksunu, korumacı ve 
kendi kendine yeten içe dönük bir yapı 
haline gelecek.

Benzer bir ikilem AB’nin dış poli-
tikası için de söz konusudur. Dış po-
litika, AB’nin uluslar-arasıcılık ilkesi 
çerçevesinde, kararların oybirliği ile 
alındığı alanlardan biri. Özünde, bu 
gereklilik Birlik çapında ortak bir dış 
politika oluşturulamamasının temel 
nedenidir. Bu sebeple AB uluslarara-
sı olaylarda kendinden beklenen rolü 
oynayamıyor ve etkisini hissettiremi-
yor. Bu şartlar altında varlığını “siyasi 
bir cüce” olarak devam ettire geldi. Dış 
politikanın oybirliği ile belirlenmesi 
konusunda en güçlü destek veren ülke-
lerin başında İngiltere gelmekteydi. Bu 
sebeple Birlikten ayrılışı dış politikada 
entegrasyon ruhuna uygun olarak bazı 
değişiklikleri ve ilerlemeleri beraberin-
de getirebilecek. Diğer taraftan İngilte-
re’nin AB’den ayrılışı ile ilgi duyduğu 
ve öncelik verdiği bölge ve konuların 

-bölgesel bazda Asya, Afrika, ülkesel 
bazda Japonya, Hindistan, ABD gibi- 
AB’nin gündeminden düşmesi de olası. 
Bu bağlamda sahip olduğu global bakış 
açısını kaybedecek bir AB daha koru-
macı ve dar kapsamda hareket eden 
bir yapı haline gelebilecek7.  Buna mu-
kabil, İngiltere uluslarası alandaki bu 
üstünlüğünü daha esnek bir biçimde 
kendi menfaatleri için daha etkin olarak 
kullanabilecek.

İngiltere’nin üyelikten ayrılmasıyla 
mevcut yapıdaki güçler dengesi hem ül-
kesel hem kurumsal bazda yeniden şe-
killenecek. Yeni konjonktürde, jeo-eko-
nomik düşünceyi jeo-politikanın önüne 
koyan Almanya liderliğinde yepyeni bir 
AB görmek olası. Daha da önemlisi za-
man zaman İngiltere arabuluculuğuna 
ihtiyaç duyan Almanya-Fransa ekseni 
çerçevesinde gözlenen çıkar çatışma-
ları veya fikir anlaşmazlıkları, bir uz-
laştırıcının yokluğunda, AB genelindeki 
istikrar ortamını zedeleyecek boyuta 
ulaşabilecek.8 

İngiltere’nin üyelikten ayrılışı AB 
kurumlarında yeniden düzenlemeleri 
kaçınılmaz kılacak. Birleşik Krallığın 
Avrupa Parlamentosu’nda sahip oluğu 
73 koltuğun yeniden paylaştırılması 
gerekecek söz konusu bu paylaşım Par-
lamento içindeki siyasi grupların pozis-
yonlarını etkileyecek. Benzer şekilde 
İngiliz komiserler Avrupa Komisyo-
nu’ndan İngiliz hâkimler Avrupa Adalet 
Divanı’ndan çekilecek ve kurumların 
iç dengelerini değiştirecekler. Benzer 
şekilde, nitelikli oy çoğunluğunun ve 
ulusal kotaların yeniden hesaplanması 
gerekecek. Tüm bu düzenlemeler neti-
cesinde Birlik genelinde şimdiye kadar 
gözlenen büyük-küçük, Doğu-Batı, Ku-
zey-Güney, korumacı-liberal dengeler 
değişecektir. Sonuçta, daha karmaşık, 
daha bölünmüş ve daha zayıf bir Avru-
pa’nın ortaya çıkması olası9. 

İngiltere, AB’nin ortak savunma 
fikrine ve politikasına her zaman mu-
halefet etmiş ve Avrupa’nın güvenliği 
için NATO’nu rolünü ve önemini öne 

çıkarıyor. Bu durumda, İngiltere olma-
dan mevcut şartlar altında 27 üyeli bir 
AB ortak savunma politikası alanında 
daha kararlı ve istekli hareket edebi-
lecek. Ancak, iradi anlamda daha etkin 
ve yetkin hale gelecek AB’de bu defa 
kapasite anlamında yeni sorunlar baş 
gösterebilecek. Çünkü sahip olduğu as-
keri ve nükleer güç ile sağlam ve geniş 
istihbarat ve diplomatik bağlantılarına 
istinaden İngiltere AB savunması için 
çok önemli bir katkı oluşturuyordu. 
Böyle bir kaynağın kaybı doğal olarak 
AB’nin savunma gücünü kısa vadede 
zayıflatacak. Söz konusu zayıflamanın 
nedeni, yukarıda da belirtilmeye çalışıl-
dığı gibi, İngiltere’nin sahip olduğu hem 
askeri teçhizat, ekipman ve kuvvet an-
lamında sert güç araçlarından hem de, 
aynı derecede önem gösteren, eğitim, 
kültür, diplomasi anlamında yumuşak 
güç araçlarından mahrum kalacak ol-
manın doğal bir neticesi10. ■
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Selen AKSES 
İKV Proje Müdürü

Slovakya, AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı Devraldı
Slovakya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 6 aylığına 1 Temmuz 
2016 tarihinde Hollanda’dan devraldı. 2004 yılında AB üyesi olan 
Slovakya, ilk kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütme görevini 
üstleniyor. Bu görevin, Britanya’daki referandumun AB’den çıkma 
yönünde sonuçlanmasının hemen sonrasına denk gelmesiyle 
Slovakya’yı zorlayıcı bir sürecin beklediği şüphesiz. 
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Britanya’daki referandum so-
nuçlarından bağımsız olarak 
Slovakya Hükümeti’nin AB Kon-

seyi Dönem Başkanlığı için belirlediği 
öncelikler şu dört temele dayanıyor: 
Ekonomik Anlamda Güçlü bir Avrupa, 
Modern Tek Pazar, Sürdürülebilir Göç 
ve Sığınma Politikası ile Küresel Aktör 
olarak Avrupa1.

Ekonomik Anlamda 
Güçlü Bir Avrupa

Slovakya’nın AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nda, ekonomik ve mali kri-
zin etkilerini hissetmeye devam eden 
AB’nin ekonomisinin yatırımlar ara-
cılığıyla güçlendirilmesi planlanıyor. 
Slovakya Hükümeti, AB nezdinde yatı-
rımları teşvik edici bir ortamın oluşma-
sını sağlayarak AB’nin sürdürülebilir 
ekonomik büyümesini desteklemeyi 
ve yeni istihdam imkânlarını yarat-
mayı hedefliyor. Bu amaç doğrultu-
sunda, başta Avrupa Stratejik Yatırım 
Fonu, AB Bütçesi ve Sermaye Piyasaları 
Birliği (Capital Markets Union) olmak 
üzere tüm yatırım araçlarından azami 
şekilde faydalanılmasına özen göste-
rilmesi bekleniliyor. Ancak yatırımla-
rı teşvik edici önlemlerin alınmasıyla 
beraber AB Üye Devletlerinin kendi 
yatırım ortamlarını iyileştirecek yapı-
sal reformları hayata geçirmeleri ge-
rektiği hususuna da vurgu yapılıyor. 
Slovakya’nın AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı sırasında, KOBİ’lerin banka 
kredilerinin dışında başka alternatif 
finansman kaynaklarından faydalan-
malarını sağlayacak Sermaye Piyasaları 
Birliği’nin oluşmasında yol kat edilmesi 
isteniyor.

AB’nin dünya çapında rekabet gü-
cünü artırmak için, AB içinde iyi bir 
ekonomik ve yatırım ortamının oluştu-
rulmasının yanı sıra Ekonomik ve Para-
sal Birliği’nin etkin bir şekilde işlemesi 
de önem teşkil ediyor. 2009 yılında 
AB’yi derin bir şekilde sarsan küresel 
kriz bir bakıma Ekonomik ve Parasal 
Birliği’nin zayıf noktalarını ortaya çı-

karmış bulunuyor. Durum böyle iken, 
Slovakya’nın AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı sürecinde, Ekonomik ve Parasal 
Birliğin mali ayağının oluşturulması 
yönünde girişimlerde bulunulması ön-
görülüyor. Tüm bunların yanı sıra, Ban-
ka Birliği tamamlanarak Avrupa’daki 
bankacılık sektörünün istikrarının sağ-
lanması hedefleniyor. Slovakya’nın AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı’nda, Banka 
Birliği’ne ilişkin olarak mevduat sahip-
lerinin korunması ve mali istikrarın 
sağlanmasında önemli katkı sağlayacak 
Avrupa Mevduat Sigorta Sistemi’nin 
oluşturulması konusunda yürütülen 
tartışmalara ağırlık verilmesi planla-
nıyor.  

Tüm bunlara ilaveten, Slovakya’nın 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın 
ekonomik gündemi kapsamında 2017 
yılının bütçesi, vergi kaçakçılığı ile mü-
cadele ve mevcut ortak KDV sisteminin 
revizyonu gibi konuların da ele alınma-
sı söz konusudur. 

Modern Tek Pazar
AB’nin ekonomik entegrasyon sü-

recinde en önemli başarılardan birini 
teşkil eden Tek Pazar’ın günümüzdeki 
yeni ekonomik koşullar ışığında yeni-
den düzenlenmesine ihtiyaç duyuluyor. 
Bu durum karşısında, Slovakya’nın AB 
Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Enerji 
Birliği ve Dijital Tek Pazar’a yönelik ça-
lışmalara ağırlık verileceği anlaşılıyor. 

Dijital Tek Pazar oluşturulması ve 
AB nezdinde verilerin serbest dolaşı-
mının sağlanması yolunda Slovakya 
Hükümeti, dijital ekonominin önündeki 
engellerin kaldırılması, e-hizmetle-
rin yaygınlaştırılması, pazara erişimde 
kolaylıkların sağlanması,  tüketicilerin 
haklarının korunması ve güçlendiril-
mesine yönelik çalışmalara da öncelik 
vermeyi planlıyor. 

Öte yandan, Enerji Birliği ile AB’de-
ki enerji arzın güvenliğinin sağlanması 
ve Birliğin bu alandaki rekabet gücü-
nün artırılması amaçlanıyor. Günümüz-
de enerji ihtiyacının yüzde 50’den faz-

lasını ithal yoluyla karşılayan AB’nin 
Enerji Birliği ile karşılanabilir fiyatlar-
da güvenilir ve temiz enerji tedarikini 
sağlaması en büyük önceliklerden biri-
dir. Bu hedef doğrultusunda, Slovakya 
Hükümeti, AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı’nda, öncelikli olarak doğalgaz 
tedarikinin güvenliğini güçlendirmek 
için bu alandaki bölgesel işbirliğini ge-
liştirmeyi hedefliyor. Enerji Birliği kap-
samında iklim değişikliği politikasının 
da ön planda tutulacağı anlaşılıyor. 

Tüm bunların yanı sıra, Slovakya 
Hükümeti ayrıca AB’de sürdürülebilir 
büyüme konusuna ilişkin olarak, doğal 
kaynakların daha iyi yönetilmesine 
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Bu 
çerçevede, Slovakya’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı sırasında, atık olu-
şumunun azaltılması ve çevrenin ko-
runması konularına da önem verileceği 
açıklandı.

Sürdürülebilir Göç ve 
Sığınma Politikası

Günümüzde hem AB hem de Tür-
kiye’nin gündemini yoğun bir şekilde 
meşgul eden göç ve mülteci krizi ile 
ilgili olarak Slovakya’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı sırasında AB’nin 
göç ve sığınma politikalarında daha 
sürdürülebilir temellerin atılması için 
çaba gösterilmesi bekleniyor.

Bazı ülkelerin göç ve mülteci kriz-
lerini kontrol altına almak amacıyla iç 
sınırlara geçici olarak kontroller getir-
melerinin kişilerin serbest dolaşımına 
dayalı Schengen sisteminin işleyişini 
tehlikeye soktuğu inkâr edilemez. Bu 
durumda, Slovakya açısından AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı için Schengen 
sisteminin yeniden işler hale getiril-
mesi ve bir bütünlük kazandırılması 
öncelik teşkil ediyor. Bu süreçte, Slo-
vakya Hükümeti’nin bir diğer önceliği 
de AB’nin dış sınırlarının daha iyi ko-
runmasının sağlanmasıdır. Bu kapsam-
da, örneğin dış sınırların yönetiminin 
iyileştirmesi ve düzensiz göçmenlerin 
geri gönderilmeleri için Avrupa Sınır ve  



İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ36

DOSYA

ortak bir Avrupa sığınma sisteminin 
oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkardı. 
Bu konuya ilişkin tartışmaların bu Dö-
nem Başkanlığı’nda da devam etmesi 
ve Üye Devletler arasında uzlaşmaya 
varılan alanlarda bu sürecin ileri aşa-
malara taşınması bekleniliyor.

Son olarak, Slovakya’nın AB Dönem 
Başkanlığı’nda AB’nin son zamanlarda 
maruz kaldığı ciddi terör tehdit kar-
şısında, Üye Devletlerin polis ve adli 
makamlar arasındaki işbirliğini ve ko-
ordinasyonu güçlendirmeye yönelik 
girişimlerde bulunması bekleniyor. 

Küresel Aktör Olarak Avrupa 
Küresel aktör olarak AB’nin de 

dünya çapında barışın ve istikrarın 
yaygınlaşması açısından kilit bir rol 

Sahil Güvenlik Birimi’nin oluşturulma-
sına yönelik çalışmalara odaklanılması 
öngörülüyor. Slovakya’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı sürecinde yeni ve 
modern teknolojilerin kullanımıyla Sc-
hengen ülkelerine giriş prosedürlerini 
kolaylaştıracak ve hızlandıracak “Akıllı 
Sınırlar Paketi”nin hayata geçirilmesi 
de gündemde. Bu yeni uygulama dü-
zensiz göçe karşı mücadeleyi ve AB’nin 
iç güvenliğini güçlendirecek önemli bir 
araç olarak nitelendiriliyor. Tüm bu 
süreçte, göç sorununa karşı AB’nin göç-
menler için transit ve göç veren ülkeler 
ile sıkı bir işbirliği içinde bulunması 
önem arz ediyor. Bu çerçevede Türkiye 
ile mevcut işbirliğinin önemli bir örnek 
teşkil ettiği düşünülüyor. 

Göç ve mülteci krizi AB nezdinde 

Slovakya Hükümeti’nin, 
Dönem Başkanlığı 

sırasında, AB’nin geleceği 
açısından, Avrupa projesine 

yönelik inancın yeniden 
güçlendirilmesi görevi 

büyük önem taşıyor. 
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oynadığı göz ardı edilemez. Bu bağlam-
da özellikle AB’nin yürüttüğü Avrupa 
Komşuluk Politikası aracılığıyla komşu 
ülkelerde refah, istikrar ve güvenliği-
nin artırılması ve başta insan hakları 
olmak üzere demokrasi değerlerinin 
yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Slovak-
ya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’n-
da daha etkin komşuluk politikasının 
yürütülmesi ve ilgili ülkeler ile ilişkile-
rin güçlendirilmesi bekleniyor. Bu kap-
samda, AB’nin bu ülkelerin ekonomik, 
siyasi ve güvenlik alanlarında istikrar 
sağlamalarında destekte bulunması 
öngörülüyor. 

Slovakya Hükümeti, AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığı sürecinde genişleme 
politikasına da odaklanacağını açıkla-
dı. Nitekim komşu ülkelerde istikrar, 
refah ve demokrasi değerlerinin yay-
gınlaştırılmasında genişleme politikası 
önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. 
Slovakya Hükümeti, aday ülkeler ile 
yürütülen katılım müzakerelerinde hâ-
lihazırda yakalanan momentumu koru-
yup süreçte ilerleme kaydetmek istedi-
ğini açıkladı. Slovakya’nın AB Dönem 
Başkanlığı sürecinde, hem Türkiye hem 
de Batı ülkeleri ile yürütülen müzakere-
lerde somut adımların atılması istendi-
ği mesajı da açıkça verildi. Nitekim AB 
Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in 
AB Dönem Başkanlığı görevini üstlen-
meye hazırlanan Slovakya’ya Haziran 
ayında yaptığı resmi ziyaret sırasın-
da, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri 
Bakanı Miroslav Lajčák, Slovakya’nın 
Türkiye’nin AB’ye katılımı ve müzakere 
sürecini desteklediğini ifade etmişti. 
Slovak Bakanı, Slovakya’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı’nda hem Batı ülkele-
ri hem de Türkiye ile yürütülen katılım 
müzakerelerinde ilerleme kaydetmek 
ve bu çerçevede yeni başlıkları müzake-
reye açmak istediklerini belirtti2.

Tüm bunların yanı sıra, Slovak-
ya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’n-
da üçüncü ülkeler ile yürütülen serbest 
ticaret anlaşmalarına da odaklanılacağı 
ve bu anlaşmalar kapsamında ABD ile 

yürütülen Transatlantik Ticaret ve Ya-
tırım Ortaklığı’nın öncelik teşkil ettiği 
açıklandı. 

Slovakya Dönem 
Başkanlığı’nın En Önemli 
Sınavı: Brexit Yönetimi

Slovakya’nın AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nı, Britanya’da yapılan AB 
referandumunda ayrılık kararının çık-
masının hemen akabinde Hollanda’dan 
devralması çok kritik bir döneme denk 
geliyor. Britanya’nın Lizbon Antlaş-
ması’nın 50’nci maddesine dayanak 
AB’den ayrılma talebini iletmesi duru-
mu Avrupa entegrasyon sürecinde bir 
ilki oluşturacak. 

Britanya’nın AB’den ayrılma başvu-
rusunda bulunması halinde bu sürecin 
nasıl yönetileceği ve AB üzerinde ne 
tür siyasi, ekonomik ve kurumsal etki-
leri olacağı merak ediliyor. AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Slovakya 
Hükümeti’nin bu süreci nasıl yürütü-
leceğine ilişkin belirsizliği ve tüm soru 
işaretlerini hızlıca kaldırılması önem 
arz ediyor. Bu bağlamda, 16 Eylül 2016 
tarihinde Bratislava’da düzenlenecek 
gayri resmi AB Zirvesi, İngiltere’nin 
AB’den çıkmasının AB’nin geleceğini 
nasıl etkileyeceği konusu açısından bü-
yük önem taşıyor. Britanya’nın AB’den 
ayrılma kararıyla Avrupa entegrasyon 
sürecine ve AB’nin geleceğine ilişkin 
tartışmalara da ışık tutması bakımın-
dan, tüm dikkatler bu gayri resmi zir-
veye çevrilmiş durumda. Slovakya’nın 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında, 
AB ve Britanya arasında nasıl bir ilişki-
nin hükmedeceği yönünde tartışmalar 
kuşkusuz ön plana çıkacak.  

Bir Üye Devletin AB’den ayrılmak 
istemesi Avrupa vatandaşları nezdinde 
Avrupa entegrasyon sürecine ilişkin 
güvensizliğin artmasına ve bir bakıma 
Avrupa projesine yönelik inancın ze-
delenmesine de yol açmış bulunuyor. 
Bu süreçte başta Hollanda, Fransa ve 
Danimarka olmak üzere bazı Üye Dev-
letler’de yükselen ve AB karşıtı olan ke-

simlerin seslerini daha da yükseltmek 
için uygun bir ortam oluştuğu da inkâr 
edilemez. Bu tablo karşısında, Slovak-
ya Hükümeti’nin, Dönem Başkanlığı 
sırasında, AB’nin geleceği açısından, 
Avrupa projesine yönelik inancın ye-
niden güçlendirilmesi yönündeki görev 
büyük önem taşıyor. 

Referandumu takip eden sürecin 
iyi bir şekilde yönetilmesi Slovakya 
açısından kuşkusuz önemli bir sınav 
niteliğinde. Ancak Slovakya Dışişleri 
ve Avrupa İşleri Bakanı Lajčák’in da 
dikkat çektiği gibi, şu da bir gerçek 
ki, 1993 yılında Çekoslovakya’nın iki 
devlete ayrılması sonucunda bağımsız 
bir ülke konumuna gelen Slovakya, esa-
sında Brexit sürecini yönetebilecek bir 
tecrübeye sahip olabilir3. 

Öte yandan, Slovakya Hükümeti’nin 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı için 
belirlediği önceliklerin bir kısmının 
Brexit sürecinin gölgesinde kalma ih-
timali yüksek görünüyor. Bu durumda, 
Slovakya Dönem Başkanlığı’nın ön-
celikleri arasında önemli yere sahip 
olan üyelik müzakere süreçlerinin de 
arka planda kalma tehlikesi içinde bu-
lunduğu göz ardı edilemez. Kuşkusuz 
önümüzdeki dönemde AB’de olduğu 
kadar Türkiye’de yaşanan iç sorunlar 
da her iki tarafın gündeminde öncelik 
teşkil edecek. Ancak Türkiye’nin AB 
müzakere sürecinde, geçtiğimiz bir yıl 
içinde, hem Lüksemburg Dönem Baş-
kanlığı’nda açılan Ekonomik ve Parasal 
Politika başlığı ve ardından Hollanda 
Dönem Başkanlığı’nda açılan Mali ve 
Bütçesel Hükümler başlıkları sayesin-
de kazanılan ivmenin devam etmesi 
büyük önem taşıyor. ■

1 Programme of the Slovak Presidency of the Council of the European 

Union ( 1 July–31 December 2016), http://www.consilium.europa.

eu/en/council-eu/presidency-council-eu/, Erişim tarihi: 25.07.2016.

2 Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, 

“SR-Turkey: A fair approach under SK PRES to EU enlargement”, 

https://www.mzv.sk/web/en/ministry/state_secretary/activities/-/

asset_publisher/i8X6FEhysFI5/content/sr-turecko-ferovy-pris-

tup-sk-pres-aj-rozsirovaniu-eu/10182, Erişim tarihi: 02.08.2016.

3 “Tough call for Slovakia’s EU Presidency?”, BBC News, 30.06.2016.

http://www.consilium.europa/
https://www.mzv.sk/web/en/ministry/state_secretary/activities/-/
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SLOVAKYA 

NÜFUS DİL

SLOVAKYA & AB

ENDÜSTRİ
DEMOGRAFİK YAPI PARA BİRİMİ

5,414  
 milyon; 
AB nüfusunun  
%1,07’’ü.

SLOVAKÇA

Nüfus    5.4 milyon (2013 – DB)
Başkent    Bratislava

Yönetim Şekli   Parlamenter Cumhuriyet
Cumhurbaşkanı  Andrej KISKA
Başbakan   Robert FICO

Ülkenin para birimi 
avrodur.
Slovakya 1 Ocak 2009 
tarihi itibarıyla Avro 
Alanı’na dahil oldu.

1993  Slovakya bağımsız bir devlet oldu.
1993 AB ve Slovakya arasında Ortaklık Anlaşması imzalandı.
1995 Slovakya AB’ye üye olmak için başvuruda bulundu.
2003 AB ve Slovakya arasında Üyelik Antlaşması imzalandı.
2004  AB üyesi oldu.
2007  Schengen Bölgesi’ne entegre oldu.
2009  Euro Bölgesi’ne dâhil oldu.
2016 AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Hollanda’dan devraldı. €

Slovakya 
ekonomisinin en 
önemli sektörlerinin 
başında sanayi 
(%24,7) ve savunma, 
eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetler 
(%14,5) geliyor. 

Ülke aynı zamanda 
AB içinde önemli bir 
otomotiv üreticisi 
konumunda. 

Slovakya’da bir çok 
büyük markanın 
otomobil fabrikası 
bulunuyor. 

A
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SLOVAKYA-AB İLİŞKİLERİ



ÇEK CUMHURİYETİ

BRATİSLAVA
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EKONOMİ
GSMH 78.1 milyar avro
Kişi Başı Gelir 14.394 avro 
Büyüme hızı % 3,6 
Enfl asyon % -0,4
İşsizlik % 11,5
İhracat 67,9 milyar avro
İthalat 64,5 milyar 
avro
İş yapma endeksi 189 ülke arasında  
 29’uncu sırada

MACARİSTAN

UKRAYNA

AVUSTURYA

POLONYA

YÜZÖLÇÜMÜ

Toplam
45.035
km2

Orta Avrupa 
iklim kuşağında 
bulunan Slovakya, 
yazları sıcak ve 
nemli, kışları ise 
soğuk ve bol 
yağışlıdır. 
Slovakya’da 
ortalama sıcaklık 
yaz aylarında 20, 
kış aylarında ise 
0 derece civarın-
dadır. Sıcaklık 
yaz aylarında 35 
dereceye kadar 
yükselebilmekte, 
en soğuk aylar 
olan Ocak ve Şu-
bat’ta ise -5 ile -10 
dereceye kadar 
düşebiliyor.

İKLİM
• 2000 yılı başından beri kaydettiği 

yüksek büyüme oranlarıyla, Orta 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
ekonomisine dönüşen Slovakya, 
“Kaplan Ekonomisi” olarak 
nitelendiriliyor. 

• Ekonomik krizden öce 2007 yılında 
yüzde 10,8 büyüyen Slovakya, kriz 
sonrasında 2009 yılında yüzde 5,5 
oranında daralma kaydetmesine 
rağmen, hızlı bir şekilde ekonomik 
krizin üstesinden geldi.

• Slovakya’nın ekonomik başarısının 
ardında siyasi istikrarın yanı sıra 
yüksek verimlilik oranı, düşük işgücü 
maliyeti, düşük sabit  vergi oranlarıyla 
yatırım ortamının iyileştirilmesi 
olduğu belirtiliyor.
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DOSYA

Türkiye’nin AB Üyeliğiyle İlgili 
Kamuoyu Ne Düşünüyor?
AB üyelik sürecindeki bir ülke için kamuoyu desteğinin yüksek 
olması reformların hızla yapılması, yeni yasal düzenlemelerin 
benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor. İKV olarak 50’nci 
yaşımızı kutladığımız 2015 yılında Türkiye’deki AB algısı ve AB 
üyeliğine verilen desteği gösteren ilk kamuoyu araştırmamızı 
kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu yıl da Nisan ayında gerçekleştirilen 
kamuoyu araştırmasının sonuçları ülkemizde AB üyeliğine 
desteğin arttığını gösteriyor. AB ile ilişkilerin gerildiği bu dönemde 
araştırma sonuçlarını iyi okumak gerekiyor. 



ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
Bu araştırma İKV tarafından Realta Araştırma Şirketi’ne, Türkiye 

kamuoyunda AB’ye ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi 
ile Türkiye’de AB üyeliğine destek konusundaki görüşlerin incelenmesi 
amacıyla yaptırılmıştır. 

Kamuoyu araştırması 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde, TÜİK örneklem 
verileri dikkate alınarak, Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü seçmen nüfu-
sunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 1 bin 254 katılımcıyla, 
hanede kantitatif araştırma ve yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. 

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı 
örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülen katılımcıların belirlenmesinde 
cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Araştırma sonuçları gerek sahada gerekse bilgisayar ortamında çeşitli 
kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlı olduğu gözlem-
lenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde olup,  
yüzde 2,5’tir. 

Kamuoyu araştırmasının sonuçları üzerine yapılan tüm analizler, İKV 
uzman kadrosu tarafından hazırlanmıştır.   
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İKV’nin 50’nci yaşını kutladığı 2015 
yılında Avrupa Günü’nde açıklanan ilk 
kamuoyu araştırması, ülkemizdeki AB 

algısı ve Türkiye’nin AB üyelik sürecine 
ilişkin önemli sonuçlar ortaya koymuştu. 
Bu yıl da Nisan ayında yapılan ve 9 Mayıs 
günü açıklanan kamuoyu araştırmamızın 
sonuçları, geçen yılla benzerlik gösterdiği 
ve ayrıştığı noktalarla ilginç bir tablo ya-
ratıyor. Kuşkusuz Türkiye-AB ilişkilerinde 
mülteci sorunu, vize serbestisi, siyasi, 
ekonomik ve enerji üst düzey diyalog top-
lantıları, yeni bir başlığın müzakerelere 
açılması gibi gelişmeler Türkiye-AB iliş-
kilerine ivme kazandırdı. Bu ivmenin AB 
üyeliğine olan desteğe olumlu yansıdığı 
ve kamuoyunun AB üyeliğine desteğinin 
yüzde 75,5’e yükseldiği görülüyor. 

 Araştırma 45 yaş altındaki nüfusun 
Türkiye’nin AB üyeliğini daha fazla des-
teklediğini ve üyeliğin gerçekleşeceğine 
daha fazla inandığını gösteriyor. Katılım-
cılardan 23-30 yaş aralığında her 2 kişi-
den 1’i Türkiye’nin AB üyesi olacağına 
inanıyor. Yine aynı yaş grubu, önümüz-
deki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin AB üyesi 
olabileceğine en fazla inanan yaş grubu 
olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin AB’ye üyesi olacağına 
yönelik beklentinin meslek gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında; özel sektör 
katılımcıları diğer meslek gruplarına 
göre Türkiye’nin AB üyeliği konusunda 
daha iyimser.  Özel sektör katılımcıla-
rının yarısından fazlası Türkiye’nin AB 
üyesi olacağına inanıyor. 

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 
9’u AB’yi daha önce duyduğunu ifade 
etmekle birlikte, katılımcıların yüzde 
85’i AB hakkında ‘hiç’ veya ‘biraz’ bil-
gi sahibi olduğunu belirtiyor. Geçtiği-
miz yıla kıyasla Türkiye kamuoyunda 
AB’nin bilinirliği artmasına rağmen 
AB konusunda bilgi sahibi olanlar aynı 
oranda artmamış durumda. Bu da Tür-
kiye kamuoyunda AB konusunda genel 
olarak bilgi eksikliğinin devam ettiğine 
işaret ediyor. AB bilinirliğinin ve AB 
hakkında bilgi düzeyinin en yüksek 
olduğu grubun 23-44 yaş arası olduğu 
görülüyor.  

 Şekil 1: Türkiye’nin AB Üyeliğine Desteğin Yıllara Göre Dağılımı (%)
 

61,8

38.2

75,5

24,5

Hayır
Evet

2015 2016

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Türkiye’nin AB’ye Üye Olacağına İlişkin 
Beklentisi ve Yaş Aralığı Arasındaki İlişki (%)

 18-22
Yaş Arası

23-30 
Yaş Arası

31-44 
Yaş Arası

45 Yaş ve Üstü

Evet         34,6 51 30,8 25,7
Hayır        65,4 49 69,2 74,3
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DOSYA

“Temel Kaygı: Türk Kimliğinin 
Kaybı ve Çifte Standart”

Araştırma sonuçlarına göre, AB üyeli-
ğini desteklememe sebeplerinin başında 
AB’nin Türk kültür ve kimliğine zarar 
vereceği kaygısı geliyor. Her 5 katılım-
cıdan 1’i ise AB üyeliğini desteklememe 
sebebi olarak AB’nin Türkiye’ye yönelik 
uyguladığı “çifte standartlı yaklaşımı” 
göstermiştir. Bunun yanında araştırma 
sonuçları katılımcıların, Türkiye’nin AB 
üyeliği önündeki en önemli engelin dini 
ve kültürel farklılıklar olarak gördüğünü 
ortaya koyuyor.

“Türkiye-AB İlişkilerindeki En 
Önemli Konu: Mülteci Krizi”

Araştırmaya katılan  her 2 katılım-
cıdan 1’i Türkiye-AB ilişkilerindeki en 
önemli konunun mülteci krizi olduğunu 
belirtiyor. İkinci sırada ‘vize serbestliği’ 
yer alıyor. Türkiye-AB Mülteci Uzlaşı-

“AB Üyeliğine Desteğin 
Nedenleri: Ekonomik 
Gelişmişlik Düzeyinin Artması 
ve Serbest Dolaşım”

Araştırma katılımcıların Türkiye’nin 
AB’ye üye olmasını destekleme sebep-
lerinin başında refah ve ekonomik ge-
lişmişlik seviyesinin artması ile serbest 
dolaşım, yerleşim ve eğitim imkânlarının 
geldiğini gösteriyor. Araştırmaya katılan 
her 2 kişiden 1’i AB üyeliğini destek-
leme sebebi olarak refah ve ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin artmasını, her 3 
kişiden 1’i ise Avrupa’da dolaşım, yer-
leşme ve eğitim imkanı olarak belirtiyor.  
AB üyeliğini destekleme sebebi olarak 
refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyi-
nin artmasına en fazla önem verenlerin 
gençler olduğu görülüyor. Avrupa’da do-
laşım, yerleşme ve eğitim imkanı 18-22 
yaş grubunda diğer yaş gruplarına göre 
neredeyse iki kat daha önemli. 

Evet
85,2

Hayır
14,8

Hayır
29,7 

Evet
83,5 Hayır

16,5 

Evet
83

Evet
92,4

Evet
51,1

Evet
70,3

Evet
75,2

Hayır
7,6 

Hayır
48,9

Hayır
24,8

Hayır
17

Şekil 2: AB Bilinirliği ve Yaşanılan Bölge Arasındaki İlişki  (%)

AB bilinirliğinin 
yükselmesi ile son 

dönemde
 Türkiye-AB ilişkilerindeki 
sıcak gündem nedeniyle 

özellikle geleneksel 
medya araçlarında AB 
konusunun daha fazla 

yer alması arasındaki 
paralellik dikkat çekici. 



ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
“Türkiye’nin AB üyeliğine desteğimiz artıyor”
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 75,5’i Türki-

ye’nin AB üyeliğini desteklemektedir. AB üyeliğine destek bir önceki yıla 
kıyasla yaklaşık yüzde 13,7 oranında artmış.  Benzer şekilde Türkiye’nin 
AB üyeliğinin gerçekleşeceği yönündeki beklentide de son bir yıl içerisin-
de artış yaşandığı görülüyor. 2015 yılında Türkiye’nin AB üyesi olacağına 
inandığını belirtenlerin oranı yüzde 30,1’den yaklaşık 5 puanlık bir artışla 
yüzde 35,6’ya yükselmiş durumda. Ülkemizin önümüzdeki 5 yıl içerisin-
de AB üyesi olacağına ilişkin beklenti ise yüzde 33,8. Artışa rağmen AB 
üyeliğine verilen desteğe kıyasla AB üyeliğinin gerçekleşeceğine yönelik 
beklenti düşük seyrediyor. 
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sı ise her 4 katılımcıdan 1’i tarafından 
olumlu bulunurken her 2 katılımcıdan 
1’i mülteci uzlaşısına olumsuz yaklaşı-
yor. Dikkat çekici bir diğer nokta sıkça 
gündeme gelen ve modernizasyonu için 
çalışmaların başlatıldığı Gümrük Bir-
liği’nin katılımcıların çok az bir kısmı 
tarafından önemli olarak görülmesi. Bu 
sonuç, Gümrük Birliği’nin daha teknik 
bir konu olması ve kamuoyunda fazla-
ca ilgi uyandırmaması ile açıklanabilir. 
Bunun yanında, Gümrük Birliği’nin re-
vizyon süreci ile ilgili olarak kamuoyu 
bilgilendirme çalışmalarının artırılması 
gereğini de ortaya koyuyor. 

 “AB’yi Medyadan ve İnternetten 
Takip Ediyoruz.”

Araştırma AB hakkında yaygın bilgi 
kaynaklarının geleneksel medya araç-
ları (televizyon, gazete, radyo) ile inter-
net olduğunu gösteriyor. Araştırmaya 
katılan her 10 kişiden 9’u geleneksel 
medya araçlarından, her 2 kişiden 1’i 
internetten AB hakkında bilgi edindiğini 
belirtiyor. Bu yılki araştırmada AB bili-
nirliğinin yükselmesi ile son dönemde 
Türkiye-AB ilişkilerindeki sıcak gündem 
nedeniyle özellikle geleneksel medya 
araçlarında AB konusunun daha fazla 
yer alması arasındaki paralellik dikkat 
çekici. 

Araştırma sonuçları geçtiğimiz yıla 
kıyasla AB üyeliğine olan desteğin ve 
inancın arttığını gösterirken, bu desteğin 
ardındaki nedenlerin, desteklememe 
nedenlerinin, AB konusundaki haber 
kaynaklarımızın ve hatta endişelerimizin 
aynı kaldığını gösteriyor. Rakamlar ve ve-
riler orta ve uzun vadede süreçleri daha 
iyi okuyabilmemiz ve anlayabilmemiz 
için birer araç nihayetinde. Biz de İKV 
olarak her yıl düzenli biçimde gerçek-
leştirilecek kamuoyu araştırmalarımızın 
ülkemizin AB üyelik yolculuğuna katkı 
sunacağını umuyoruz.  

Kamuoyu araştırmasının sonuçları-
na Türkçe ve İngilizce olarak İKV web 
sitesinden (http://www.ikv.org.tr/ikv.
asp?ust_id=70&id=207) ulaşmak müm-
kün. ■

 Şekil 3: Türkiye’nin AB Üyeliğini Destekliyor musunuz? (%)

Hayır
24,5

Evet
75,5

Tablo 2: Türkiye’nin AB’ye Üye Olmasını Neden Destekliyorsunuz? (%)

Refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyi artacak 45,4
Demokrasi ve insan hakları gelişecek 33,8
Avrupa’da dolaşım, yerleşme ve eğitim imkânı olacak 35,8
Ülkemizin dünyadaki saygınlığı ve etkinliği artacak 18
Eğitim ve kültür seviyesi artacak 20,3
Diğer 1

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.

http://www.ikv.org.tr/ikv
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hedeflerindeki yüzde 80-95 oranındaki 
emisyon azaltım hedefi AB için ciddi bir 
oran olmakla birlikte bu hedefin düşük 
karbon ekonomisine geçişe katkı sağla-
ması noktasında Brüksel’in gündemin-
deki sektörler hangileri?

Şunu belirtmek gerekir ki, AB’nin 
2030 yılına ait İklim ve Enerji Çerçevesi, 
AB’nin 2050 yılında düşük karbonlu eko-
nomiye geçmesi için önemli bir “tamam-
layıcı” strateji niteliğinde. 2030 İklim 

Hangi Sektörler Gündemde?
AB, 2020 yılına ilişkin olarak, sera 

gazı emisyonlarında 1990 yılına göre 
yüzde 20 azaltım ile enerji verimliliğinin 
ve yenilenebilir enerjinin kullanım payı-
nın aynı yıla göre yüzde 20 artırılması 
hedeflerine hemen hemen ulaşmış du-
rumda. Ancak bunun da ötesinde, AB’nin 
iklim ve enerji politikaları “orta vadede” 
artık 2030 yılına işaret ediyor. Yani “AB ve 
2030” çok sık kullanılacak ifadeler. 2050 

İlge KIVILCIM
İKV Uzmanı

AB’de Sektörler Düşük Karbonlu 
Ekonomiye Hazırlanıyor
AB, 2020 iklim ve enerji politikası hedeflerine büyük bir oranda 
ulaşmış durumda. Ancak bunun da ötesinde, AB’nin gündemine 
orta vadede artık 2030 yılı hâkim. Bu şu demek: Düşük karbonlu 
ekonomi için sektörel değişim sinyalleri başladı. 
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ve Enerji Paketi aslında 22 Ocak 2014 
tarihinde Komisyon tarafından açıkla-
nan öneriler doğrultusunda sunulmuştu. 
AB, bu pakette, 1990 yılı verilerine göre 
emisyonlarda yüzde 40 azaltım hedefini 
benimsemiş durumda. 

20 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa 
Komisyonu tarafından düşük karbonlu 
ekonominin uygulanmasına ilişkin kap-
samlı bir paket yayımlandı. Komisyon, 
bu kapsamda, AB’nin karbon pazarı olan 
ve enerji ile sanayi sektörlerinin büyük 
bir bölümünü içeren AB Emisyon Ticaret 
Sistemi (AB ETS) ve yüzde 55’lik emisyon 
değerine sahip AB ETS-dışı sektörlerden 
ulaştırma, tarım, ormanlar ve atık gibi 
sektörlerde emisyonların azaltılmasını 
ve yeni pazarda yeni iş imkanlarının sağ-
lanmasını amaçlıyor. 

2014 yılındaki “22 Ocak önerileri”, 
biri 2030 İklim ve Enerji Paketi diğeri 
ise AB ETS reformu ya da diğer bir ifade 
ile “Pazar İstikrarı Rezervi”ni (Market 

Stability Reserve-MSR) içermekte. AB ETS 
reformu, AB ETS’nin dördüncü uygulama 
dönemine denk geliyor ve bakıldığında 
AB’nin 2030 yılı için öngördüğü iklim 
ve enerji politikasında AB ETS dahilinde 
olan ve olmayan tüm sektörler, düşük 

karbonlu ekonomiye geçiş hedefi için 
önemli bir konumda olacak. 

Dolayısıyla 2030 yılı için AB ETS’nin 
önemi oldukça belirgin. Nitekim, sistemin 
son uygulama döneminin bitiş tarihi he-
men hemen 2030 yılına denk geliyor. Ay-
rıca İklim Eylemi Genel Müdürlüğü’nün 
(DG CLIMA) internet sitesi ziyaret edil-
diğinde Komisyon tarafından AB ETS, 
AB’nin iklim politikasının can damarı 
olarak ifade edilmekte. Komisyon veri-
lerine göre, AB ETS sektörlerinin toplam 
emisyonların yüzde 45’ini oluşturduğunu 
da hatırlatalım. 

 
Taşımacılık Enerji Tüketiminde 
AB ETS-Dışı Sektörlerde Birinci 

20 Temmuz’da açıklanan önerilerde 
taşımacılık sektörünün AB’nin düşük 
karbon ekonomisine geçmesinde önem-
li bir payı olması bekleniyor. Nitekim, 
Komisyon verilerine göre, enerji tüketi-
minde ulaştırma sektörü yüzde 33,2’lik 
oran ile birinci sırada. taşımacılık sektö-
rünü, sanayi yüzde 25,9 ve binalar yüzde 
24,8’lik oran ile takip ediyor. Aynı şekilde 
taşımacılık (havacılık dahil) sektörünün 
emisyon oranı AB’de 2014 yılında yüzde 
23,2 ile ikinci sırada. Yüzde 55,1 oran ile 
fosil yakıt kullanımına dayalı tüketim (ta-
şımacılık hariç) birinci sırada yer alıyor 
(Eurostat, 11.07.2016). 

Taşımacılık ve iklim değişikliği po-
litikası bağlamında konunun boyutu da 

 

12 Bin Tesisi İçeren AB ETS Sektörleri ve Azaltım Hedefleri

Uygulama 
Dönemi Sektörler

AB ETS Sektörlerinin 
AB’nin Toplam 

Emisyonlarındaki Payı
2020 2030

2013-2020 
(Üçüncü Dönem)

Güç ve ısınma santralleri 
ile enerji-yoğun sanayi 
sektörlerinden çelik, 
alüminyum, kağıt, sera-
mik, cam, demir, asitler 
ve organik kimyasallar, 
karton, çimento, rafine 
yağlar ve metallere (CO

2
) 

ek olarak nitrik, adipik, 
glioksal ve glioksilik asit 
üretimi (N

2
O).

yüzde 45
 

2005 Yılına Göre Sek-
törlerde Emisyon Azaltım 

Hedefleri

2021-2028 
(Dördüncü 
Dönem)

yüzde 21 yüzde 43

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla AB ETS kapsamına havacılık sektörü de dâhil edilmiştir. Havacılık dışında, diğer 
taşımacılık sektörleri (kara, demiryolu ve deniz) sistem dâhilinde değildir. 
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toplam emisyonlarında yüzde 44’lük bir 
emisyon oranına sahip otomobiller için 
Komisyon’un yeni emisyon standartları 
konuşuluyor. Buna göre, yeni emisyon 
standartlarının otomobiller için 2021, 
kamyonetler için 2020 yılından itibaren 
geçerli olması bekleniyor. Bilindiği gibi, 
2015 yılında otomobiller için emisyon 
standartları km başına 130 gr’a indiril-
mişti. Bu standart, 2021 yılı için 95 gr 
olarak kabul edildi. Kamyonetler için ise 
bu standartlar, 2017 yılı için 175 gr ve 
2020 yılı için 147 gr olarak uygulamaya 
koyulacak. 2030 yılında, deniz taşıma-
cılığından kaynaklı emisyonlarda 2008 
yılına göre yüzde 20 azaltım hedefi de 
mevcut. 2050 yılında ise uluslararası de-
niz taşımacılığı hariç, 1990 yılına göre ta-
şımacılık emisyonlarında yüzde 60 azal-
tım ve tankerlerin emisyon miktarlarında 

AB için oldukça karmaşık ve kapsamlı. 
Mevcut süreçte deniz taşımacılığını ayrı 
ele almakta fayda var. Nitekim, deniz 
taşımacılığından kaynaklı emisyonla-
rın azaltılması konusu son dönemde 
AB gündemine girmiş durumda. Ancak 
bu sektör; gerek AB ETS-dışı bir sek-
tör olması gerekse uluslararası deniz 
taşımacılığını, ticari faaliyetleri, AB üye 
ülkelerin iç sularındaki deniz taşımacı-
lığını ve balıkçılık politikalarını ilgilen-
dirmesi nedeniyle AB’nin zorlu çalışma 
alanlarından biri. 

Ancak 2020 ve 2050 yılları arasında 
AB, taşımacılık sektörü üzerinden düşük 
karbonlu ekonomi için gerekli olan alt 
başlıklarında, örneğin uluslararası de-
niz taşımacılığında 2050 yılı için 2005 
yılına göre yüzde 60 azaltım öngörüyor. 
Ayrıca AB’nin taşımacılık alanındaki 

Paris Anlaşması’nın yeni iklim 
rejiminde, köklü sektörel 

değişimleri kaçınılmaz hale 
getireceği de aşikâr. 
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2005 yılına göre yüzde 40 azaltım hedefi 
belirlendiğini ekleyelim. 

 
Paris Anlaşması’na Paralel Beş 
Yıllık Kontrol Mekanizması 

AB, 2030 İklim ve Enerji Paketi’ndeki 
emisyonlarda yüzde 40 azaltım hedefini 
ayrıca geçen yıl onaylanan ve imza süreci 
devam eden yeni iklim rejimi Paris Anlaş-
ması taahhüttü olarak da sundu. Büyük 
bir olasılık ile 2020 yılından itibaren yü-
rürlüğe girecek Paris Anlaşması’nın yeni 
iklim rejiminde, köklü sektörel değişim-
leri kaçınılmaz hale getireceği de aşikâr. 
Başta sanayi ve enerji sektörleri bu deği-
şimin tam ortasından geçecek. Yeni iklim 
rejiminin etkili kılınması için yeni bir 
mekanizma olarak, Anlaşma’ya sunulan 
ulusal hedefler (INDC) BM tarafından her 
5 yılda bir kontrol edilecek. Bu mekaniz-
manın nasıl yürütüleceği net değil ancak 
bu mekanizmaya paralel olarak, AB’nin 
2030 kontrol mekanizması konuşuluyor. 
Nitekim Komisyon, 20 Temmuz’da açık-
ladığı plan kapsamında ilki 2021-2025 
dönemini inceleyen ve 2027 yılında açık-
lanacak diğeri ise 2026-2030 dönemini 
inceleyen ve 2032 yılında açıklanacak 
değerlendirme raporları sunacak. 

Komisyon Cephesindeki 
Zorlayıcı Sınavlar 

Geçen yıla damgasını vuran “Volkswa-
gen skandalının” Komisyon için önemli 
bir sınavı başlattığını söyleyebiliriz. Ni-
tekim, Komisyon tarafından açıklanan 
düşük karbonlu ekonomiye geçiş için sek-
törler üzerinden ilerleyecek planlar, bir 
bakıma pazar güveninin oluşturulması 
ihtiyacını da gündeme getiriyor. Hatırla-
nacağı üzere, havacılık sektörünün 2012 
yılında AB ETS dâhiline alınması, başta 
havayolu şirketlerinin büyük tepkisini 
çekmiş ve bu tepki henüz tam anlamıy-
la hafifletilmiş değil. Dolayısıyla iklim 
değişikliği ile mücadele, Enerji Birliği ve 
düşük karbonlu üretim için sektörel de-
ğişimler kolay olmamakla birlikte, Komis-
yon için önemli ve zorlu bir ikna süreci 
başlayacak. Bu noktada “kontrol meka-
nizmaları” oldukça belirleyici olacak. ■

Üye Ülkelerin AB ETS-dışı Sektörlerdeki Emisyon Azaltım Hedefleri (%)
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AB ETS-Dışı: Taşımacılık Sektörünün Yüzdelik Emisyon Değerleri  (AB-28, 2014)

  Kaynak:  Avrupa Çevre Ajansı (EEA Signals 2016)
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EKONOMİ MASASI

Britanya 
Referandumu 
Sonrası AB’nin 
Ekonomik 
Görünümü

Sema Gençay ÇAPANOĞLU
İKV Kıdemli Uzmanı

Britanya’daki referandum 
sonucunun, özel tüketimi 

ve yatırımları yavaşlatması, 
dış ticareti olumsuz 

etkilemesi bekleniyor.  
Belirsizlik ortamı hem 

Britanya’da hem AB’de  
büyümenin sınırlı 

kalmasına neden olacak.

AB’nin ikinci büyük ekonomisi 
Britanya’da gerçekleşen referan-
dumdan, beklentilerin aksine 

AB’den ayrılma kararının çıkması gerek 
ülkede gerekse AB’de siyasi ve ekonomik 
deprem etkisi yarattı. Bu olağandışı geliş-
menin kısa dönemdeki etkileriyle birlikte, 
orta ve uzun dönemde etkilerinin olması 
bekleniyor. Bu etkiler tartışılırken, Avrupa 
Komisyonu da AB’nin Britanya referandu-
mundan hemen sonra AB’nin ekonomik 
görünümü ve geleceğine ilişkin beklen-
tileri değerlendiren bir rapor yayımladı. 
Komisyon raporunda referandumun ya-
rattığı belirsizliğin ekonomik görünümde 
etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere ekonomik belirsizlik; 
tüketiciler, yatırımcılar ve politikacılar 
gibi ekonomik aktörlerin gelecekteki eko-
nomik gelişmelere ilişkin net tahminlerde 
bulunamamaları anlamına geliyor. Mevcut 
durumda AB’nin ekonomik görünümü, en 
başta referandumun yarattığı belirsizlik 
ortamından dolayı olumsuz etkilenmekte. 
Britanya’nın AB’den çıkışından sonraki 
olası etkiler, belirsizliğin yarattığı şokun 
boyutlarını ve süresini de ortaya koyacak.  

Britanya referandumu ilk aşamada 
finans piyasalarının ve döviz kurlarının 
aşırı derecede dalgalanmasına yol açar-
ken belirsizlik ortamını da şiddetlendirdi. 

Bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra Bri-
tanya’nın AB’den çıkış görüşmelerinin 
uzun sürmesinin beklenmesi de AB’nin 
ekonomik toparlanmasına ters yönde 
etki edecek faktörler olarak görülüyor. 
Britanya’nın AB’den çıkışından sonra 
ülkenin AB ile ticari ilişkilere olduğu ka-
dar malların, hizmetlerin ve işgücünün 
dolaşımı gibi temel politikalar ile bunlara 
ilişkin izlenecek yol ve alınacak önlemler 
netleştirilmeden, AB içinde bir denge-
nin sağlanması pek olası görünmüyor. 
Zaman içinde belirsizliğin azalmasının 
beklenmesine karşın, Britanya ile AB üye 
ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi 
ilişkilerdeki değişimin orta ve uzun va-
dede ekonomik görünüme uzun süreli 
etki edeceği tahmin ediliyor. Bu koşullar 
altında, Britanya’nın yarattığı belirsizliğin 
derinlik ve süresi de ortaya koyulacak 
çözüm yöntemlerine ve kaydedilecek iler-
lemeye bağlı olarak değişim gösterecek. 

İki Senaryolu Komisyon 
Değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu, referandumun 
kısa vadeli etkilerine ilişkin ve etkinin 
derecesine göre 2 alternatif senaryo 
ortaya koyuyor. Referandumun ortaya 
çıkardığı belirsizliğin yaratacağı etki-
nin hafif olacağı varsayımına ilişkin ilk 
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yönde etki edeceği tahmin ediliyor. Avro 
Alanı’nda büyümenin 2016 yılında yüz-
de 1,5 ila 1,6 arasında olmak üzere orta 
düzeyde gerçekleşeceği ve 2017 yılında 
yüzde 1,3 ila 1,5 aralığında olmak üzere 
biraz daha düşük seviyede olacağı tahmin 
ediliyor. Referandum sonucunun enflasyo-
na etkisinin ise hem Avro Alanı’nda (yüzde 
eksi 0,25 - 0 puan) ve hem Britanya’da 
(yüzde 0,75 - 1 puan artış) 2017 yılında 
görülmesi bekleniyor.

Britanya halkının AB’den ayrılma yö-
nündeki kararı, ekonomik görünüme iliş-
kin riskleri artırarak olağanüstü bir belir-
siz durumu yarattı. Britanya’nın üyelikten 
çıkışından sonra yeni dengeye ilişkin yeter-
li bilgi henüz olmamakla birlikte, belirsiz-
lik ortamının sebep olduğu riskler, mevcut 
iç ve dış risklerin en üstüne yerleşti.

AB dışındaki ekonomik görünüm de 
zayıf seyrederken, Britanya’nın yarattığı 
belirsizliğin, dünya piyasalarında “güvenli 
liman” arayışı içindeki sermayenin daha 
güvenli olarak görülen ABD, İsviçre ve 
Japonya gibi ülkelerin döviz kurlarına doğ-
ru kaymasına yol açması söz konusu.

Britanya referandumunun olumsuz 
etkileri referandumdan kısa bir süre önce 
görülmeye başlandı. Piyasa oyuncularının 
büyük bir bölümünün, Britanya’nın AB’de 
kalması yönünde oy kullanacağı varsayı-
mında bulunmalarına karşın, sonucun aksi 
yönde çıkması piyasaların çalkalanmasına 
yol açtı. Sermayenin güvenli limanlara git-
mesi sonucu risk primleri artarak menkul 
kıymet getirilerinin de düşmesine yol açtı. 
Bundan AB’nin en güçlü ekonomisi olan 
Almanya menkul piyasası da nasibini aldı. 
Avrupa Merkez Bankası’nın, söz konusu 
dalgalanmalara karşı menkul kıymet alım 
programı uygulamaları ile dalgalanmanın 
çok ileri boyutlara gitmesini önlemiş olma-
sına rağmen, orta vadede Brexit’in piyasa 
güveni üzerinde olumsuz etkisinin sürmesi 
bekleniyor.

Bankacılık sektöründe ise düşük kâr-
lılık, düşük faiz oranları, düşük ekonomik 
büyüme ortamı gibi mevcut olumsuz ko-
şullara bir de Britanya referandumunun 
eklenmesi ile bazı üye ülkelerde bankaların 
bilançolarını, sermaye artışı ya da geri 

dönmeyen kredilerin oranını azaltmak 
suretiyle iyileştirmeleri güç hale gelebi-
lecek. Banka kredilerinin hacminde de 
azalma bekleniyor.

Avro Alanı’ndaki ekonomik görünüm, 
2016 ilk çeyrekte ılımlı bir büyüme sergi-
lemekte iken Britanya referandumunun, 
hem Britanya ekonomisine hem de AB 
ekonomisine birçok kanaldan olumsuz 
etkisinin olması öngörülüyor. Özel tüke-
timin, yatırımların ve dış ticaretin yavaş-
layacağı tahmin ediliyor.

İşgücü piyasalarına baktığımızda 
2016’nın ilk çeyreğinde AB ve Avro Ala-
nı’nda istihdam artışı sağlanmaktaydı. 
Bazı üye ülkelerde işgücü piyasasına 
yönelik yapısal reformlar gerçekleştiril-
mekteydi. İşsizlik, Avro Alanı’nda Mayıs 
2016’da yüzde 10,1 ile 2011’den beri en 
düşük seviyesine inmişti. Ancak referan-
dumun, işgücü piyasalarının toparlanma-
sına da olumsuz yansıması bekleniyor.

Enflasyon ise 2016 ilk çeyrekte düşük 
seviyede seyretti. Britanya referandu-
mundan önce 2016 yılı için Avro Alanı 
enflasyon oranının düşük de olsa yüksel-
me eğilimde olması bekleniyordu. Ancak 
Britanya’nın yaratığı belirsizliğin enflas-
yon artışında etkisinin fazla olması öngö-
rülmezken bunun ancak hafif bir şekilde 
2017’de görülmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Britanya referandumu-
nun yarattığı belirsizlik ortamı devam et-
tiği sürece ekonomiye maliyetinin de art-
masından endişe ediliyor. Bu belirsizlik 
ortamının giderilmesinin yanı sıra AB ve 
Britanya ekonomisinin zayıflamalarının 
önlenmesi amacıyla Britanya’nın Lizbon 
Antlaşması’nın 50’inci Maddesi uyarınca 
öncelikle AB’den ayrılma kararını en kısa 
sürede AB’ye bildirmesi ve daha sonra da 
AB ile ilişkilerini ne şekilde sürdürece-
ğine ilişkin görüşmelere başlaması son 
derece önemli. 

Avro Alanı ve AB’de ekonomik kriz-
den bu yana son iki yıldır kaydedilen 
toparlanma eğiliminin, referandumun 
sonucu ile riske atılmaması için gerek 
Britanya’nın gerekse AB’nin dikkatli ve 
planlı bir şekilde hareket etmeleri gere-
kiyor. ■

senaryoya göre, ekonomik büyümenin 
sadece kısa bir dönem için olumsuz et-
kilenmesi öngörülüyor. İkinci senaryoda 
ise referandumun yarattığı belirsizliğin, 
daha kuvvetli ve uzun süreli etkisinin 
olacağı tahmin ediliyor. Bu ikinci durum-
da Komisyon, risk primleri ve finansman 
maliyetleri artarken hane halkını ihtiyati 
tasarruflarını artırmaya yönlendiriyor.

Her iki senaryoda da sterlinin avro 
karşısında yüzde 15 oranında değer kay-
bedeceği varsayılıyor. Sterlinin değer 
kaybı, Britanya’nın ihracat artışını des-
teklerken ithalat fiyatlarının artmasına 
ve kullanılabilir gelirde azalışa yol açıyor.  
Diğer üye ülkelerin ise sterlinin değer 
kaybından ve düşük talepten doğrudan 
etkilenmeleri ve ihracatlarının azalması 
söz konusu. Belirsizliğin AB üye ülkeleri-
nin aynı zamanda yatırımları ve tüketimi-
ni de azaltması olasılığı mevcut. Ancak bu 
etkinin Britanya’dakinden daha az olması 
bekleniyor. Bu iki senaryo da henüz Bri-
tanya ile AB arasında gelecekte herhangi 
bir ticaret veya göçe ilişkin anlaşmayı ya 
da Britanya’nın AB bütçesinden çıkmasını 
içermiyor. Zira bunların Avrupa Komisyo-
nu’nun ekonomik tahmin döneminden 
sonra gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Bu senaryolar ışığında artan belir-
sizlik ortamının 2016 ve 2017 yılında 
hem Britanya, hem de AB’nin ekono-
mik büyümesine ilişkin görünümünü 
zayıflatacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz 
döneme baktığımızda, AB ekonomisi, 
Avrupa Komisyonu’nun bahar dönemi 
ekonomik tahminleri paralelinde geli-
şim gösterdi. Ekonomik büyüme sınırlı 
düzeyde gerçekleşti ve hemen hemen iç 
faktörlerin itici gücüyle gelişti. İç tüketim, 
petrol fiyatları, elverişli para politikaları 
ve istihdamda artışın etkisiyle yatırım-
lar bir miktar artış gösterdi. Ticaret ise 
büyümde önemli bir faktör oldu. 

Britanya referandumundan önce 
GSYİH büyümesinin Avro Alanı’nda 2016 
ve 2017 yılında yüzde 1,7’ye ulaşması 
bekleniyordu. Ancak Britanya’daki oyla-
ma sonucunun AB’den ayrılma yönünde 
çıkmasının özel tüketimi ve yatırımları 
yavaşlatacağı, dış ticarete de olumsuz 
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Selen AKSES
İKV Proje Müdürü

AB-Kanada Kapsamlı 
Ekonomi ve Ticaret Anlaşması: 
Uzayan Süreç 
AB ve Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret 
Anlaşması (CETA) şu ana kadar AB’nin gelişmiş bir sanayi ülkesi 
ile yaptığı en geniş çaplı anlaşma olma özelliği taşıyor. Bu 
anlaşma ile AB, özellikle Kanada’nın kamu alımları pazarına 
erişim konusunda önemli ayrıcalıklar elde etmiş olacak. Ancak 
Temmuz ayında Avrupa Komisyonu’nun bu anlaşmayı AB 
Konseyi’ne bir “Karma Anlaşma” olarak sunması, anlaşmanın 
onay sürecinin uzaması endişesini de beraberinde getirdi. 
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ürünlerinde uygulanan gümrük vergile-
rinin büyük oranda sıfırlanması ve kalan 
kısmının ise yedi yıl içinde kaldırılması 
yönünde karar alındı. Sanayi ürünleri 
üzerinde uygulanan gümrük vergileri-
nin kaldırılması sonucunda, Avrupa ih-
racatçılarının yılda yaklaşık 470 milyon 
avro değerinde tasarrufta bulunacağı 
tahmin ediliyor1. 

Buna ilaveten, CETA ile AB tarım 
ürünlerinin de yaklaşık yüzde 92’si-
nin gümrüksüz olarak Kanada’ya ih-
raç edilebilmesi de öngörülüyor. Tarım 
ürünleri üzerinde uygulanan gümrük 
vergilerinin kaldırılmasıyla Avrupa ih-
racatçılarına yaklaşık 42 milyar avroluk 
tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor2. 
Tüm bunların yanı sıra, şarap ve alkolü 
içkiler için uygulanan vergilerin ve ta-
rife dışı engellerin de kaldırılması söz 
konusu. Ancak bazı hassas ürünler için 
karşı tarafın pazarına erişim, kotalar ile 
kısıtlandı. Bu hassas ürünlerin kapsamı-
na, sığır eti, domuz eti ve mısır (AB ta-
rafı için);  kümes hayvanları ve yumurta 
(Kanada tarafı için) dâhil edildi.

CETA’nın AB açısından en önem-
li ayağı ise kuşkusuz kamu alımları3. 
CETA ile Avrupa şirketlerine Kanada’da 
her ölçekte (federal, eyalet ve beledi-
ye) yapılan ihalelere katılabilme im-
kânı tanınıyor. CETA ile Kanada’nın 
kamu alımları pazarını ilk defa yabancı 
şirketlere (özellikle eyalet düzeyinde) 
bu kadar açtığı gözlemleniyor. Kanada 
daha önce benzeri görülmemiş bir bi-
çimde hem federal hem de eyalet dü-
zeyinde taahhütlerde bulunarak kamu 
alımlarını AB’ye tamamen açmaya hazır-
lanıyor. Bu anlaşmanın yürürlüğe girme-
siyle birlikte, Avrupa şirketleri, Kanada 
kamu alım pazarında diğer üçüncü ülke-
lerin şirketlerinden çok daha avantajlı 
konuma geçecek. 

CETA ile kamu alım pazarının açıl-
masının yanı sıra hizmet ticaretinin ser-
bestleştirilmesine yönelik önlemler de 
AB açısından büyük önem taşıyor. Bu 
anlaşma ile Avrupa şirketlerinin Kanada 
hizmet pazarına erişimlerinin kolaylaş-

tırılması da amaçlanıyor. CETA sayesinde 
Avrupa şirketlerinin posta, enerji, çevre, 
telekomünikasyon ve denizyolu taşı-
macılığı hizmetleri alanlarında Kanada 
pazarına daha kolay erişerek hizmet 
sunma imkânları doğacak. Tüm bunlara 
ek olarak, bu anlaşma ile ayrıca AB ve 
Kanada arasında kilit hizmet sunucuları 
ve şirket personellerinin geçici olarak 
dolaşımına kolaylık getirilmesi de öngö-
rüldü. Bu kapsamda, örneğin, Avrupalı 
mühendislerin, muhasebecilerin ve mi-
marların Kanada’da daha kolay hizmet 
sunabilmeleri için önlemlerin alınması 
söz konusu. Bu önlemler özellikle şirket-
lerin karşı pazarda satış sonrası hizmet 
sunma imkânını artırması açısından bü-
yük önem taşıyor. Tüm bu önlemlere pa-
ralel olarak, taraflar anlaşma kapsamın-
da mesleki yeteneklerin karşılıklı olarak 
tanınması için de bir çerçeve oluşturdu. 

AB ve Kanada arasında öngörülen 
bu anlaşma çerçevesinde, fikri mülkiyet 
haklarının ve AB tarımsal ürünlerinin 
korunması ile ilaç sektöründe ve belir-
li coğrafi bölgelerde üretilen tarımsal 
ürünlerin ihracatında olumlu geliş-
meler yaşanması da bekleniyor. CETA 
kapsamında tarafların fikri mülkiyet 
haklarının güçlendirilmesi konusunda 
adımlar atmaları öngörüldü. Bu anlaş-
ma ile özellikle yeni ilaçlara yönelik fikri 
mülkiyet haklarının iyileştirilmesi ön-
celik teşkil ediyor. Öte yandan yaratıcı 
endüstrilerde çalışanların, müzisyen-
lerin ve sanatçıların çalışmalarının da 
ödüllendirilmesi konusuna özen gös-
terilmesi yönünde karar alındı. CETA 
kapsamında; Kanada, AB’nin 145 coğ-
rafi işaretli ürününün korunacağına dair 
taahhütte bulundu. 

Bütün bunlara ek olarak, taraflar 
CETA kapsamında sürdürülebilir kal-
kınmaya yönelik yükümlülüklerine 
bağlı olduklarını da gösterdiler. AB ve 
Kanada arasında ekonomik ve ticari 
ilişkiler geliştirilirken çevrenin ve işçi 
haklarının korunmasına dikkat edili-
yor. CETA kapsamında ayrıca şeffaflığın 
artmasını ve iki ortak arasında standart 

Serbest ticareti savunan ülkelerin 
başında gelen Kanada’nın, AB’nin 
önemli bir ticaret ortağı olmasına 

rağmen, AB’nin bu ülke ile ticari ilişki-
lerinin, potansiyelin çok altında kaldığı 
bir gerçek. AB’nin, Kanada’nın ABD’den 
sonra en önemli ikinci ticaret ortağı ol-
masına karşın, Kanada AB’nin en önemli 
ticaret ortakları arasında 12’nci sıra-
da yer alıyor. Şöyle ki; 2015 yılında AB, 
Birlik dışındaki mal ithalatının yüzde 
1,6’sını (28.2 milyar avro), ihracatının da 
yüzde 2’sini (35.2 milyar avro) Kanada 
ile yaptı. Kanada ise ithalatının yüzde 
11,4’ünü (47.6 milyar avro) AB’den te-
min ederken ihracatının yüzde 7,2’sini 
(26.6 milyar avro) AB’ye yönelik olarak 
gerçekleştirdi. AB ve Kanada’nın yatı-
rım ilişkileri incelendiğinde ise, AB’nin 
Kanada’daki doğrudan yabancı yatırım-
larının 2014 yılında 275 milyar avroya 
ulaşmış olduğu görülüyor. Kanada’nın 
AB’deki doğrudan yabancı yatırımları 
ise 166 milyar avro değerinde.

CETA’nın Kapsamı ve Öngörülen 
Ekonomik Kazanımlar

6 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen 
AB-Kanada Zirvesi’nde, bu iki küresel 
aktör tarafından ikili ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla CETA 
müzakerelerinin başlatılması yönünde 
karar alındı. Beş yıl süren bu müzakere-
ler, Ağustos 2014’te tamamlandı.

Anlaşmayla birlikte AB ve Kanada 
arasındaki gümrük vergileri önemli öl-
çüde kaldırılarak, karşılıklı hizmetler ve 
yatırım alanlarında yeni pazar imkân-
larının yaratılması hedefleniyor. Her ne 
kadar AB ve Kanada arasında gümrük 
vergileri düşük oranda seyretse de bu 
vergilerin kaldırılmasıyla birlikte, Av-
rupalı ve Kanadalı ihracatçıların karşı-
lıklı olarak tasarruflarda bulunmaları 
ve şirketler açısından da idari külfetin 
azalması sağlanacak. Ayrıca CETA kap-
samında, sanayi ürünleri üzerinde uy-
gulanan gümrük vergilerinin tümünüm 
kaldırılması da öngörülüyor. Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, sanayi 
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ne önemli katkılarının yanı sıra yeni iş 
imkânlarının yaratılması için de vesile 
olacağı kuşkusuz.

CETA’da Tartışma Konusu: 
Yatırımların Korunması

CETA müzakerelerinin Ağustos 
2014’te tamamlanmasına rağmen, an-
laşmanın yatırımların korunmasına iliş-
kin maddeleri (özellikle yatırımcılarla 
devlet arasındaki uyuşmazlıkların halli 
mekanizması) önemli tartışma konusu 
olmaya devam etti. Tarafların anlaşma 
üzerinde bir uzlaşmaya varmasına rağ-
men, birçok AB ülkesinde anlaşmanın 
yatırımların korunmasına ilişkin hü-
kümlerine yönelik endişelerinin gideril-
mediği gözlemleniyordu.

Yatırımcılarla devlet arasında-
ki uyuşmazlıkların halli mekanizması 
(Investment- State- Dispute Settlement 
- ISDS) aracılığıyla, herhangi bir anlaş-
mazlık olduğu takdirde, yabancı ser-
mayeli şirket yatırımcılarına yatırımın 
yapıldığı ev sahibi ülkenin hükümeti-
ne karşı uluslararası bir mahkemede 
dava açma imkânı tanınıyor. Bu tahkim 
sisteminin böyle bir imkânı çok uluslu 
şirketlere tanımasıyla, hükümetlerin 
düzenleme yetkisini güçlendirmek ye-
rine kısıtlayacağı yönünde endişeler 
dile getirildi. Sivil toplum örgütleri bu 
sistemin özellikle çevre ve sosyal stan-
dartlar alanında gerilemeye yol açacağı 
kaygılarını paylaşıyor. 

AB ve ABD arasında yürütülen TTIP 
müzakereleri için ISDS konusunda AB’de 
gerçekleştirilen kamuoyu istişare süreç-
lerinin ardından bu alandaki endişelerin 
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması 
sonucu, Kanada ile anlaşmanın tekrar 
gözden geçirilmesi kaçınılmaz oldu.  Bu 
endişeler ve kaygılar ışığında, anlaş-
mada yer alan yatırımların korunması 
ve ISDS’ye ilişkin maddelerinin gözden 
geçirilmesi yönünde birçok talep oldu. 
Sonuç itibariyle, özellikle devletlerin 
düzenleme yetkileri, tahkim sisteminin 
işleyişi, ulusal yasal düzenlemeler ve 

ve teknik düzenlemeler üzerinde iş-
birliğinin teşvik edilmesini sağlayacak 
hükümler de belirlendi. Örneğin AB 
ve Kanada karşılıklı olarak elektrikli 
ürünler, elektronik ve radyo ekipman-
ları, oyuncaklar, makineler ve ölçme 
ekipmanları gibi alanlarda uygunluk 
değerlendirme belgelerinin tanınma-
sı konusunda anlaşmaya vardılar. Bu 
girişim özellikle küçük şirketler için 
önemli ölçüde maliyeti düşürücü nitelik 
taşıyor4. 

CETA’nın yürürlüğe girmesi halin-
de, AB ve Kanada arasındaki ticaretin 
mal ve hizmetlerde yüzde 23 oranında 
(yaklaşık 26 milyar avro değerinde) ar-
tış kaydetmesi ve AB’nin GSYİH’sinin 
yılda 12 milyar avro değerinde artması 

CETA müzakerelerinin 
Ağustos 2014’te 

tamamlanmasına rağmen, 
anlaşmanın yatırımların 

korunmasına ilişkin 
maddeleri önemli tartışma 
konusu olmaya devam etti.
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ISDS arasındaki bağlantı ile temyiz me-
kanizmasına ilişkin maddeler yeniden 
değerlendirildi.

TTIP kapsamında devam eden tar-
tışmalar ve değerlendirmeler sonucu, 
Komisyon ile Kanada Hükümeti, CETA 
çerçevesinde yatırımların korunması 
ve ISDS’ye yönelik yeni bir yaklaşım 
benimseyerek, anlaşmanın çerçevesini 
yeniden gözden geçirdi.  CETA’nın Şubat 
2016’da açıklanan nihai şeklinde ISDS 
yerine Yatırım Mahkemeleri Sisteminin 
oluşturulması önerildi. CETA çerçeve-
sinde yatırımcılar ve devlet arasındaki 
anlaşmazlıkları çözmek için bu sistemle, 
TTIP’de de öngörüldüğü gibi, duruşma-
ların tarafsız ve tam nitelikli yargıçlar 
tarafından şeffaf bir şekilde yürütülmesi 
planlanıyor. Yargıçlara yönelik bir dav-
ranış kodu belirlenmesi de söz konusu. 
Ayrıca bu sistemin Birinci Derece Mah-
keme ve bir Temyiz Mahkemesi’nden 
oluşması öngörülüyor. Tüm bunların 
yanı sıra, CETA’da yatırıma ilişkin ayrılan 
bölümde, hükümetlerin meşru politik 
amaçlara yönelik (örneğin tüketicile-
rin ve çevrenin korunması) düzenleme 
yetkisine sahip olduğu hususuna vurgu 
yapıldı5.  

CETA’nın, “Karma Anlaşma” 
Olarak Sunulması

AB ile Kanada’nın üzerinde uzlaştığı 
ve çerçevesi geçtiğimiz dönemde yeni-
den gözden geçirilen CETA’nın yürür-
lüğe girmesi için her iki tarafın iç onay 
süreçlerinin aşılması gerekiyor. Bu kap-
samda Komisyon, 5 Temmuz 2016 tari-
hinde bu anlaşmayı AB Konseyi’ne bir 
“Karma Anlaşma” (Mixed Agreement) 
olarak sunmayı tercih etti. AB yetkili-
leri tarafından konuya ilişkin yapılan 
açıklamalarda, CETA’nın bugüne kadar 
AB tarafından gerçekleştirilen en iyi 
ve en ileri düzeyde ticaret anlaşması 
olduğuna dikkat çekilirken, yetkililer, 
AB Konseyi’ndeki siyasi durum nede-
niyle CETA’yı bir Karma Anlaşma olarak 
önerme ihtiyacının duyulduğunu belirt-
ti6.  Bu durumda anlaşmanın yürürlüğe 

girebilmesi için CETA’nın, AB Konseyi 
ve AP’nin yanı sıra AB Üye Devletlerinin 
ulusal/bölgesel parlamentolarında da 
onaylanması gerekiyor. 

Başka bir ifadeyle, bu anlaşmanın 
onaylanması için gerçekleşmesi öngö-
rülen aşamalar yukarıdaki tabloda yer 
alıyor: 

Ancak şu hususu da göz önünde bu-
lundurmak gerekir ki, AB Konseyi ve 
AP’den onay alındıktan sonra, AB ve 
Kanada arasında öngörülen CETA’nın 
geçici olarak uygulamaya konulması 
mümkün7.  Böylelikle sanayi ve tarım 
ürünleri üzerinde uygulanan gümrük 
vergilerinin çoğunun hemen kaldırıl-
ması imkânı doğacak. Ancak söz ko-
nusu anlaşmanın tüm kapsamının tam 
olarak yürürlüğe girebilmesi için AP 
ve AB Konseyi’nin yanı sıra tüm Üye 
Devletlerin ilgili ulusal onay prosedür-
lerinin tamamlanması da gerekiyor. 
Anlaşmanın, AB yetkililerinin, Kanada 
Başbakanı Justin Trudeau ile 27 Ekim 
2016 tarihinde bir araya geldiğinde 
imzalanması bekleniyor. 

Ancak, CETA’nın “karma bir anlaş-
ma” olarak ele alınmasının, onay süreci-
nin uzaması endişesini de beraberinde 
getirdiği inkâr edilemez. Anlaşmanın 
tam olarak yürürlüğe girmesi için ulu-
sal onay prosedürlerinden geçmesine 
ilişkin takvimin, AB-Güney Kore Serbest 

Ticaret Anlaşması için gereken dört se-
nelik süreyi aşacağı yönünde endişeler 
dile getirilmeye başladı8.

Diğer taraftan, Britanya’da yapılan 
referandumun, İngiltere’nin AB’den çık-
ması yönünde sonuçlanmasının ardın-
dan; AB nezdinde yaşanan belirsizliklere 
karşılık, AB ve Üye Devletlerin ticaret 
anlaşmalarında ilerleme kaydedebilme-
leri büyük önem taşıyor9. CETA’nın hızlı 
bir şekilde hem AB kurumlarının hem 
de ulusal mekanizmaların onay prose-
dürlerinden geçmesi TTIP’nin geleceği 
için olumlu bir mesaj vermek bakımdan 
da önem teşkil ediyor. ■

1 “Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) - Main elements”, EUBussiness, 29.02.2018.

2 EUBusiness, A.g.e.

3 Kurt Hübner, Tuğçe Balık and Anne-Sophie Deman, “CETA: The 

Making of the Comprenhensive Economic and Trade Agreemnet 

Between Canada and the EU”, Notes de I’llfri, April 2016.

4 EUBusiness, A.g.e.

5 Daniela Vincenti, “EU, Canada change ISDS clause, get closer to 

‘gold-plated trade deal’”, Euractiv.com, 29.02.2016.

6 European Commission, “European Commission proposes signature 

and conclusion of EU-Canada trade deal”,  Press Release, IP/16/2371, 

05.07.2016 

7  A.g.e.

8  Jim Brunsden and Duncan Robinson, “National ratification issue 

could derail EU-Canada trade deal”, Financial Times, 03.07.2016.

9  Janyce McGregor, “Canada gets Clarity on how Europe will ratify 

trade deal”, CBC News, 05.07.2016

• Anlaşmanın AB Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edilmesi

• Anlaşmanın AP tarafından çoğunluk oyu ile kabul edilmesi

• Anlaşmanın ayrıca 28 Üye Devletin tamamı tarafından 
onaylaması (ulusal/bölgesel parlamentoda oylama ya da 
referandum yoluyla)

1’inci 
Aşama

2’nci 
Aşama

3’üncü 
Aşama

http://euractiv.com/
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KÜRESEL GÜNDEM

NATO’nun 
Kritik Varşova 

Zirvesi

Yeliz ŞAHİN
İKV Uzmanı

NATO Varşova Zirvesi’nin gündeminde; doğu cephesinde iddialı 
bir Rusya’nın varlığı, güney cephesinde ise IŞİD kaynaklı terör 
tehdidi ve çökmüş devletlerin varlığının yarattığı tehdidin yanı sıra, 
göç ve siber güvenlik konuları yer aldı. 

NATO Zirvesi’nin ilk kez eski Doğu 
Bloku’na mensup bir ülkede, 
daha da önemlisi Kuzey Atlan-

tik İttifakı’na karşı 1955’te oluşturulan 
Varşova Paktı’na ismini veren şehirde 
gerçekleştirilmesi tarihsel bakımdan 
sembolik öneme sahipti. Zirve, AB açı-
sından ise Britanya’nın AB’den ayrılma 
(Brexit) kararının yarattığı belirsizliğin 
etkili olduğu bir ortamda ve Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini’nin 30 Haziran 
2016 tarihinde AB’nin yeni güvenlik 
stratejisini sunmasının ertesinde ger-
çekleşmesi bakımından önem taşımak-
taydı. Varşova Zirvesi, Obama’nın görev 

süresinin dolmasından önce katıldığı 
beşinci ve son NATO Zirvesi olması açı-
sından da anlama sahipti.

Varşova Zirvesi’nin Ana 
Teması: Rusya’nın Ele 
Alınması 

NATO ülkelerini; Kırım’ın Mart 
2 0 1 4 ’ te  Ru s ya  t a ra f ı n d a n  i l h a -
kı sonrasında gerçekleşen Galler 
Zirvesi’nden sonra ikinci kez bir araya 
getiren Varşova Zirvesi, birçok uzma-
na göre, Soğuk Savaş sonrasındaki en 
önemli zirvelerden biri olma özelliği 
taşıyor. Bazı uzmanlara göre ise Var-
şova Zirvesi, NATO’nun 2014 yılında 
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yandan da Rusya ile daha fazla zıtlaş-
manın önlenmesi arasındaki dengenin 
sağlanması açısından önem taşıyordu. 
Bu doğrultuda, ittifakın Rusya’nın politi-
kalarına karşılık doğu kanadını güçlen-
dirme yönünde önemli kararlar aldığı, 
bunun yanında Rusya ile diyalog ka-
nallarını açık tutma yönünde bir tutum 
sergilediği görülüyor. 

Zirve sonuçları arasında, Estonya, 
Letonya, Litvanya ve Polonya’ya dört 
çokuluslu taburun yani toplamda 4 bin 
askerlik bir gücün konuşlandırılması 
kararı öne çıkıyor. Söz konusu asker-
ler, Britanya, ABD, Almanya ve Kanada 
tarafından komuta edilecek ve 2017 
yılının ilk aylarında göreve başlayacak. 
Bununla amaçlanan 5’inci Madde’nin 
uygulanması için gerekli kapasitenin 
oluşturulması. Buna karşılık, söz ko-
nusu ülkelerde yaşayan Rusça konuşan 
topluluklar üzerindeki etkisini kulla-
narak istikrarı tehdit etmesinin de ih-

timaller arasında bulunduğu düşünül-
düğünde, hibrit tehditlerle mücadele 
konusu önem kazanıyor. Zirvede ayrıca, 
İran’dan gelebilecek tehditlere yönelik 
olduğu belirtilmesine karşın Rusya’nın 
kendisini hedef aldığı iddiasıyla kar-
şı çıktığı balistik füze savunma siste-
minin operasyonel kabiliyete ulaştığı 
teyit edildi. Ukrayna silahlı kuvvetle-
rinin güçlendirilmesi de Varşova’da 
alınan kararlar arasındaydı.  Varşova 
Zirvesi’nde alınan kararlarla hayata 
geçirilmesi öngörülen önlemler, Ku-
zey Atlantik İttifakı’nın caydırıcılık ve 
kolektif savunma kabiliyetinin güçlen-
dirilmesi amacıyla Soğuk Savaş’tan bu 
yana atılan en önemli adımlar olarak 
değerlendiriliyor.

NATO Varşova Zirvesi’nde güney 
cephesinden gelen güvenlik tehditleri-
nin ele alınması amacıyla, NATO’ya ait 
havadan erken ihbar ve kontrol uçak-
larının (AWACS) IŞİD karşıtı koalisyo-
na destek için kullanılması ve Irak’taki 
güvenlik güçlerinin eğitilmesi karara 
bağlandı. Bilindiği üzere İttifak, IŞİD 
ile doğrudan mücadele etmese de, tüm 
müttefikler IŞİD karşıtı küresel koalis-
yona katılıyor. Güney cephesinden gelen 
tehditlere karşı NATO’nun yaklaşımı, 
bölgedeki ortak ülkelerin kabiliyetinin 
güçlendirilmesi üzerinde şekilleniyor. 
Bu kapsamda, Irak, Ürdün gibi ülkeler-
deki güvenlik güçlerine eğitim ve danış-
manlık hizmeti sağlanması bu alandaki 
çabaların başında geliyor.

Varşova’da ayrıca hâlihazırda Ege 
Denizi’nde bir görev gücü bulunan 
İttifak’ın Akdeniz’de yeni bir deniz 
görev gücü konuşlandırması karara 
bağlandı. Deniz Muhafızı adı verilen 
yeni görev gücü ile insan kaçakçılığı ve 
terörle mücadelenin yanı sıra durum 
farkındalığının artırılması ve bölgesel 
kapasite inşasına katkıda bulunulması 
hedefleniyor. NATO’nun, Güney-Orta 
Akdeniz’deki AB misyonu Sophia ile 
yakın işbirliği içerisinde çalışacağı be-
lirtiliyor.

Zirvede ele alınan konulardan bir 
diğeri de, savunma harcamalarıydı. 

Galler’de ertelediği zorlu kararları 
vermesi için “ikinci bir şans” sunuyor. 
Soğuk Savaş sonrası düzende yeni rolü-
nü tanımlamakta zorlanan NATO, önce 
2008’deki Gürcistan Savaşı, sonra da 
2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı 
ve Ukrayna’nın doğusuna müdahaleleri 
sonucu, kolektif savunma örgütü olarak 
misyonunu geri kazandı. Doğuda id-
dialı bir Rusya’nın varlığı, Washington 
Antlaşması’nın ünlü 5’inci Maddesi’ni 
(müttefiklerden birine yapılan saldırı 
tümüne yapılmış sayılır) ve Avrupa top-
raklarının güvenliğinin sağlanmasını ye-
niden NATO’nun bir numaralı gündem 
maddesi haline getirdi. 

Varşova Zirvesi’nin ana temasını 
şüphesiz iddialı bir dış politika çizgisi 
izleyen Rusya’nın nasıl ele alınması ge-
rektiği sorusu oluşturdu. Zirve bir yan-
dan Baltık ülkeleri ve Polonya gibi doğu 
kanadında bulunan ülkelerin savun-
masına bağlılığın teyit edilmesi, diğer 
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Zirvede, siber alan, NATO için kara, 
deniz ve hava gibi ayrı bir harekât alanı 
olarak belirlendi. Siber alanın yeni bir 
harekât alanı olarak belirlenmesi, son yıl-
larda siber saldırıların 5’inci Madde’nin 
harekete geçirilmesi için kullanılıp kulla-
nılamayacağına ilişkin sorularla birlikte 
NATO’nun gündeminde bulunmaktaydı. 
NATO Galler Zirvesi’nde siber savunma 
kolektif savunmanın bir unsuru olarak 
kabul edilmişti.

NATO’nun, Açık Kapı Politikası’nın 
sürdüğünü teyit ettiği Zirve’ye, Aralık 
2015’te İttifak’a davet edilen ve Katılım 
Protokolü’nü Mayıs 2016’da imzalayan 
Karadağ da katıldı. Karadağ’ın katılı-
mıyla 2009 yılından bu yana ilk kez yeni 
bir üyeliğe tanıklık edecek NATO’nun 
müttefik sayısı 29’a ulaşacak. 

Varşova Zirvesi’nde, müttefiklerin savun-
ma harcamalarının milli gelirlerine ora-
nında Galler Zirvesi’nde de teyit edilen 
yüzde 2’lik eşik değerin karşılanması ge-
rektiği vurgulandı. Bilindiği üzere, küresel 
mali krizin etkisiyle uygulanan kemer 
sıkma önlemleri savunma harcamaların-
da kesintileri de beraberinde getirmişti. 
Müttefiklerin savunma harcamaları, 2009 
yılından bu yana ilk kez 2016 yılında artış 
göstermesine karşılık 28 NATO ülkesin-
den yalnızca beşi (ABD, Yunanistan, İn-
giltere, Estonya, Polonya) milli gelirinin 
yüzde 2’sini savunmaya harcadı. Uzman-
lar, Avrupalı NATO müttefiklerinin savun-
ma harcamalarını azaltmalarının, kolek-
tif savunma anlayışını tehlikeye atarak 
NATO’yu Rusya’ya karşı savunmasız hale 
getirdiğine dikkat çekiyor.

AB-NATO işbirliğinin aciliyet 
kazanmasında Britanya’da 
23 Haziran 2016 tarihinde 

gerçekleşen referandumdan 
Brexit kararı çıkmasının etkili 

olduğuna dikkat çekiliyor. 
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AB ile NATO Arasında Daha 
Güçlü İşbirliğine Doğru

AB-NATO ilişkileri açısından Zir-
ve’ye damgasını vuran, Brüksel merkezli 
iki kuruluş arasındaki işbirliğinin derin-
leştirilmesi amacıyla imzalanan ortak 
deklarasyon oldu. Daha güçlü bir NATO 
ve daha güçlü bir AB’nin Avrupa ve öte-
sinin güvenliğini daha etkili şekilde sağ-
layabileceği mesajını veren 8 Temmuz 
2016 tarihli ortak deklarasyonda, her 
iki kuruluşun da karşı karşıya bulun-
dukları müşterek meydan okumalar 
karşısında güç birliği yaparak yeni bir-
likte çalışma metotları geliştirmeleri 
gerektiği üzerinde duruldu. 

Bu Doğrultuda Aşağıda 
Belirtilen Somut Adımların 
Atılması Üzerinde Uzlaşıldı:
• Hibrit tehditlerle (çok boyutlu, kon-

vansiyonel olan ve olmayan unsurla-
ra sahip tehditler) baş edebilme ka-
biliyetinin ve hibrit tehditlere karşı 
dayanıklılığın artırılması; bunların 
analiz edilmesi, önlenmesi, erken 
tespit edilmesi ve ele alınmasında 
bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere 
daha koordineli prosedürler gelişti-
rilmesi;

• Operasyonel işbirliğinin denizlerde 
ve göç konusunda artırılması, Ak-
deniz’deki faaliyetler dahil olmak 
üzere koordinasyonun artırılması 
ve faaliyetlerin birbirini tamamlar 
nitelikte olmasının sağlanması;

• Misyonlar, operasyonlar, tatbikatlar 
ve eğitimler dahil olmak üzere si-
ber güvenlik ve savunma alanında 
koordinasyonun artırılması;

• AB üye devletleri ve NATO mütte-
fikleri arasında tutarlı ve birlikte 
yürütülebilir savunma kabiliyeti ve 
çok taraflı projeler geliştirilmesi;

• Daha güçlü bir savunma sanayinin 
ve Avrupa ile Atlantik’te savunma 
alanında araştırma ve endüstriyel 
işbirliğinin geliştirilmesinin teşvik 
edilmesi;

• Hibrit tehditler de dahil olmak üze-
re, tatbikatlarda koordinasyonu 

güçlendirilmesi ve bu doğrultuda ilk 
adım olarak 2017 ve 2018’de paralel 
ve eşgüdümlü tatbikatlar geliştiril-
mesi;

• Savunma ve güvenlik kapasitesinin 
inşası ve AB ile NATO’nun doğusun-
da ve güneyinde bulunan ortakları-
nın dayanıklılığını tamamlayıcı şe-
kilde artırılması amacıyla spesifik 
projeler geliştirilmesi.
Deklarasyonda, belirtilen alanlarda 

işbirliğinin her iki kuruluş için de stra-
tejik bir öncelik olduğu ve bunların hızlı 
şekilde uygulanmasının elzem olduğu 
vurgulandı. Bu kapsamda, Avrupa Dış 
İlişkiler Servisi, NATO ve ilgili Komisyon 
birimleri gerekli personel ve koordinas-
yon mekanizmalarını içeren somut uy-
gulama seçenekleri belirleyerek, Aralık 
2016’da NATO ve AB Konseyi’ne sun-
makla görevlendirildi. Bu çabaların AB 
tarafının ise Yüksek Temsilci Mogherini 
tarafından yürütüleceği duyuruldu.

AB ile NATO arasında daha derin 
işbirliğinin sağlanması kararı büyük 
önem taşıyor. Bugün çok boyutlu mey-
dan okumalarla karşı karşıya olan iki 
kuruluşun bunlarla tek başına başa çık-
ması mümkün veya akılcı görünmüyor. 
Bunun yanında AB ile NATO’nun elinde-
ki enstrümanların farklı ancak birbirini 
tamamlar nitelikte olması da doğal bir 
işbirliği ihtiyacı doğuruyor. NATO ve 
AB’nin karşı karşıya bulunduğu teh-
ditler göz önünde bulundurulduğunda, 

bunların AB’nin yumuşak gücü ile NA-
TO’nun sert gücünün senteziyle ele alın-
masının daha etkili olacağı görülüyor.

AB-NATO işbirliğinin aciliyet kazan-
masında Britanya’da 23 Haziran 2016 
tarihinde gerçekleşen referandumdan 
Brexit kararı çıkmasının etkili olduğu 
dikkat çekiyor. NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, Brexit ile ilgili yap-
tığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın 
NATO’nun önemli müttefiklerinden biri 
olarak kalacağını belirtirken, Brexit’in 
Avrupa’da daha bölünmüş bir güven-
lik ortamı ortaya çıkaracağına dikkat 
çekmiş ve bunun AB-NATO işbirliğini 
daha önemli hale getirdiğinin altını çiz-
mişti. NATO’ya en fazla katkıda bulunan 
AB ülkesi ve Fransa ile birlikte AB’deki 
en önemli iki askeri güçten biri olan 
Birleşik Krallık’ın AB’den çıkışı şüp-
hesiz, Avrupa’nın güvenliğini olumsuz 
etkileyecek. Birleşik Krallık’ın AB’den 
çıkışının, AB içerisinde NATO yanlısı 
üyelerin etkisinin azalmasına ve Krem-
lin’in böl ve yönet stratejisi uygula-
masına zemin hazırlaması bekleniyor. 
Konuyu Birleşik Krallık açısından değer-
lendirmek gerekirse, ABD Başkanı Ba-
rack Obama’nın Birleşik Krallık ile ABD 
arasındaki “özel ilişki”nin referandum 
sonucuna dayanacak güçte olduğunu 
belirtmesine rağmen, Brexit ile Birleşik 
Krallık’ın ABD ile AB arasındaki ayrıca-
lıklı rolünü kaybedeceğini öngörmek 
zor değil. ■
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Gizlilik Kalkanı, Brexit ve Ötesi: 
AB’nin Veri Güvenliği Gündemi

Ahmet CERAN
İKV Uzman Yardımcısı

AB entegrasyon projesinin, dünya tarihinin en başarılı ve “kazançlı” 
yönetişim örneklerinden biri olmasının altında şüphesiz ki mal 
ve hizmetler ile kişilerin serbest dolaşımına verilen üst düzey 
önem ve bu serbestliklerin uygulama aşamasındaki performans 
yatıyor. Fakat 21’inci yüzyılın teknolojik dönüşüm ve bilgi çağında, 
bunların ötesinde “verilerin serbest dolaşımı” üzerine dönen 
tartışmaları da diğer serbestlikler kadar duyar olduk. 
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standartlarında kişisel verilerin korun-
ması rejimine sevk etmiyor oluşu. Yani 
pek çokları, bu mekanizmayla ABD’nin 
kişisel hak ver özgürlükleri ihlal etme-
yeceğine inanmıyor. Üçüncü olarak, gü-
venliğin, gözetimin ve istihbaratın her 
geçen gün daha da önplana çıktığı, eş 
zamanlı olarak da hak ve özgürlüklerin 
küresel ölçekte son zamanlarda olma-
dığı kadar meydan okumalara maruz 
kaldığı bir dönemde; istihbarat, gözetim 
ve güvenlik sebebiyle rıza dışı elde edi-
len verilerin niteliği ve ölçeği tartışmaya 
açılıyor. Mekanizmayla birlikte, güven-
likle bağlantılı meselelerde çok büyük 
boyutlardaki veriler paket halinde, rıza 
alınmaksızın ilgili makamlara iletilirken 
doğacak ihlaller çok fazla tartışılıyor. 
Bu konuda AB tarafının atacağı bir geri 
adım, küresel ölçekte insan hakları sa-
vunuculuğunu olumsuz etkileyecektir. 
Nihayetinde ulusal güvenliğin tesisinde 
temel hakların zedelenmemesi vurgusu 
Türkiye’ye ilişkin Komisyon’un hazır-
ladığı her ilerleme raporunda dillerde 
bir güfte.

Fakat AB’nin, kişisel verilerin ko-
runması, başka bir ifadeyle AB enteg-
rasyonunun son kritik serbestliğine 
ilişkin tek tartışmalı meselesi Gizlilik 
Kalkanı değil. Her konuda olduğu gibi, 
Birleşik Krallık referandumundaki ay-
rılma kararı, hiç akla gelmeyeceği üze-
re veri güvenliği açısından da ağızları 
açık bıraktı. Halihazırda Birleşik Krallık 
ilgili AB Yönergesini ulusal mevzuatına 
geçirmekte olsa da, Birleşik Krallık’ın 
bu alanda AB’nin “yaramaz çocuğu” 
olduğu söylenebilir. Kişisel verilerin 
korunması alanında olabildiğince ser-
best piyasa ve ulusal güvenlik eksenli 
hareket eden Birleşik Krallık asgari 
zorunlulukların ötesinde ABD ekolüne 
olabildiğince yakınsıyor. Özellikle 2018 
yılında AB çapında uygulamaya gire-
cek olan Genel Veri Güvenliği Tüzüğü 
(GDPR), sadece veri güvenliği alanında 
değil AB Hukuku tarihinde görülen en 
genel geçer, en kapsamlı düzenlemeler-
den biri olacak. GDPR’ın Birleşik Kral-
lık’ta ne kadar ve nasıl uygulanacağı 

tam bir soru işareti. Ne kadar Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılma müzakereleri 
ve süreci 2018’de sonlanmayacak gibi 
dursa da, AB ile bu alandak işbirliğinin 
boyutunun ne olacağı, ayrılık sonrasın-
da nasıl bir işbirliğinin geçerli olaca-
ğı hem AB’nin bilişim sektörünü hem 
kanun yapıcıları hem de vatandaşları 
merak içerisinde bırakıyor. 

Hatırlamakta fayda var, Birleşik Kral-
lık AB’den ayrıldıktan sonra Birleşik 
Krallık’ın AB ile karşılıklı çevrimiçi veri 
paylaşımını gerçekleştirebilmesi, yani 
Birleşik Krallık merkezli şirketlerin AB 
vatandaşlarının verilerini edinebilme-
si için, Birleşik Krallık’ın GDPR seviye-
sinde veri güvenliği mevzuatına sahip 
olduğunu AB kurmaylarına kabul ettir-
mesi gerekecek. Birleşik Krallık’ın yeni 
başbakanının, istihbarat ve gözetleme 
faaliyetlerine olan meyili ve yatkınlığı 
ile kamuoyunda nam salan eski İçişleri 
Bakanı olduğu dikkate alındığında, nasıl 
bir sahneyle karşılaşılacağı merak ko-
nusu. Her ne olursa olsun, AB’nin finans 
ve teknoloji üssü konumundaki Birleşik 
Krallık’tan teknoloji devlerinin birer bi-
rer çıkış yapma planı yaptığı, pek çok 
sosyal medya, internet ve veri depolama 
devinin AB merkezlerini İrlanda’ya ve 
Almanya’ya taşıma planlarını sürdürdü-
ğü dikkate alındığında, bütün gelişmeleri 
Türkiye’den de yakından izlememiz ge-
rektiği muhakkak. ■

Gizlilik Kalkanı, Brexit, GDPR gibi 
güncel fenomenler, AB entegras-
yon projesine 21’inci yüzyılda 

veri güvenliği konusunun damga vura-
cağını gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda or-
taya çıkan iki gelişme, AB ve daha genel 
tabirle Batı dünyasının çevrimiçi dö-
nüşümünde, e-ticaretten dijital temel 
hak ve özgürlüklere geniş skalada gri bir 
alan, keşfedilmesi gereken yeni bir ada 
yarattı. İlki şüphesiz ki Temmuz ayında 
Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan 
AB-ABD Gizlilik Kalkanı mekanizması. 
Snowden sonrası, AB vatandaşlarının 
ve kurumlarının korumacı yaklaşım be-
nimsediği bir dönemde Gizlilik Kalkanı, 
AB ve ABD arasında karşılıklı veri pay-
laşımını mümkün kılan bir mekanizma 
öngörüyor. Bu mekanizma, ABAD tara-
fından geçersiz kılınan Güvenli Liman 
Anlaşması’nın yerine düzenlendi. ABAD, 
AB’de konuya ilişkin çalışmalarını sürdü-
ren sivil toplum kuruluşları ve pek çok 
AP üyesi, Güvenli Liman Anlaşması’nın 
AB vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini 
yeterli seviyede korumadığı, ABD mer-
kezli şirketlerin çıkarlarını öne çıkardığı 
görüşündeydi. Gizlilik Kalkanı’na ilişkin 
eleştiriler de çok farklı sayılmaz. Yeni 
mekanizma, daha etkin takip ve gözetim 
mekanizmaları, daha geniş kurallar ve 
itiraz mekanizmaları içerse de hala temel 
hak ve özgürlükler noktasında sıkıntılar 
içeriyor. 

Önümüzdeki dönemde, AB vatan-
daşlarının ad, soyad, meslek, taraftarı 
oldukları futbol takımı, öğrenim gör-
dükleri üniversite, alışveriş eğilimleri 
gibi çok farklı kişisel verilerinin ABD 
merkezli şirketlere iletilmesinin önünü 
açacak olan bu yeni düzenlemeye ilişkin 
eleştirilere bakmakta fayda var. İlk ola-
rak anlaşmanın fazlasıyla yoruma açık, 
soyut ve karışık kaleme alındığı görüşü 
hakim. Bu da, New York’ta yer alan bir-
birinden kurt avukatlık firmalarının gri 
alan, istisnai hal bulma ekmeklerine bal 
sürecektir. İkinci problemli mesele ise, 
yeni mekanizmanın genel, kapsamlı ve 
emredici bir kişisel verilerin korunması 
mevzuatına sahip olmayan ABD’yi, AB 
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ENER Jİ  A JANDASI

Türkiye-AB-Rusya 
Ekseninde Enerji 

İlişkileri: Boru 
Hatlarının Jeopolitiği

Tolga BAĞ
APCO Worldwide Danışmanı

Türkiye’nin bölgesel ve küresel enerji yolları açısından önemi, 
hepimizin ilkokuldan bildiği üzere coğrafi konumundan ileri 
geliyor. Bu coğrafya üzerindeki siyasi gelişmeler de jeostratejik 
önemin içeriğini belirliyor. Son dönemlerde yaşanan önemli siyasi 
gelişmelerle, Doğu ile AB ve dünya piyasaları arasındaki enerji arz 
ilişkileri yeniden şekilleniyor.

Rusya’nın 2014 yılı sonunda Güney 
Akım Projesi’ni iptal ettiğini açık-
layıp, bir anda Türk Akımı pro-

jesini ortaya atması herkes için büyük 
bir sürpriz olmuştu. Hatta Türk Akımı 
açıklaması ilk yapıldığında bunun cid-
diye alınır bir teklif olup olmadığı konu-
sunda uluslararası piyasalarda pek çok 
soru işareti oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Rusya ve Türkiye’nin, projenin hızlı bir 
şekilde uygulamaya alınmasına yönelik 
gerçekleştirdiği somut müzakereler, 24 
Kasım 2015 tarihinde bir Rus jetinin 
Türk Hava Kuvvetleri tarafından dü-
şürülmesiyle kesintiye uğradı. Ağustos 
ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Pu-
tin ile St. Petersburg’da gerçekleştirdiği 
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resmi görüşme ile Türk Akımı projesi 
kaldığı yerden devam ediyor. Bu proje, 
sebepleri ve sonuçları itibariyle AB ve 
Türkiye’nin yakın çevresi açısından bü-
yük bir önem taşıyor.

Projenin aniden ortaya çıkışı kadar 
şaşırtıcı olan, ilk kez Rusya için transit 
bir ülkeye dönüşmesinin öngörülmesi 
oldu. Zira Güney Enerji Koridoru (GEK) 
kavramı 1990’larda ortaya atıldığın-
da amaç, Rusya’nın Doğu’da petrol ve 
doğalgaz kaynak sevkiyatı üzerindeki 
tekelini kırmaktı. Türkiye’nin, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan petrol boru hattı ve halen 
inşa aşamasında olan TANAP doğalgaz 
boru hattıyla başarılı şekilde içinde yer 
aldığı bu konsept, başlı başına Rusya’nın 
arz tarafındaki etkinliğine, talep tarafını 
temsil eden Batı’nın cevabıydı. Hatta ip-
tal edilen Güney Akım projesi, 50 milyar 
dolar civarındaki maliyetiyle ekonomik 
olmaktan ziyade, GEK’in temelini oluş-
turan ve bir başka başarısız proje olan 
Nabucco’ya siyasi karşılıktı. Benzer şe-
kilde Nabucco, ekonomik açıdan anlam 
ifade etmesini sağlayacak ek doğalgaz 
kaynaklarını İran, Türkmenistan, Irak 
gibi ülkelerden sağlayamadığı için ip-
tal edildi. Ardından, Nabucco çerçeve-
sinde doğalgaz arzını sağlayabilen tek 
ülke Azerbaycan ile daha küçük boyutta 
TANAP projesi hayata geçirildi. Türk 
Akımı projesinin arkasındaki ülkenin, 
proje isminin aksine Rusya olduğunu 
biliyoruz. Peki, o zaman nereden çıktı 
bu Türk Akımı? 

AB’nin enerji alanındaki temel he-
defi, tekil bir AB doğalgaz ve elektrik pi-
yasası oluşturarak tüketiciler açısından 
fiyatları olabildiğince düşük tutmak ve 
arz güvenliğini sağlamak. Bu doğrultuda 
3 Eylül 2009 yılında yürürlüğe giren 
Üçüncü Enerji Paketi önemli bir dönüm 
noktasıydı. Paketin Rusya’yı olumsuz 
etkileyen kısmı doğalgaz üretim, taşı-
macılık ve satış kısımlarının birbirin-
den ayrılması oldu. Güney Akım Proje-
si’nin AB tarafından veto edilmesinin 
temel sebebi bu düzenlemeydi. Güney 
Akım Projesi gerçekleşecek olsaydı eğer 

Gazprom; Avusturya, Bulgaristan, Maca-
ristan, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya 
ve Hırvatistan’a uzanan boru hattı sis-
temini kontrol ediyor olacaktı. Rusya, 
Üçüncü Enerji Paketi’ne karşı DTÖ’de 
hukuki bir mücadele ortaya koymuş 
olsa da bundan sonuç alamayınca stra-
tejisini değiştirdi. 

Rusya, kendi doğalgaz piyasasında 
serbestleşme yolunda Gazprom dışın-
daki şirketlere doğalgaz ihracatı yet-
kisi tanınması gibi adımlar attı. AB’nin 
kendi mevzuatına uyumlu ülkelere AB 
enerji piyasalarına sınırsız erişim hak-
kı vermesi bu adıma yol açtı. Rusya, 
bunun yanında Avrupa Komisyonu ve 
Batılı şirketlerle müzakerelerinde AB 
standartlarını karşılamaya gayret et-
meye başladı. Rusya’nın Türk Akımı’nı 
ortaya atması bu gelişmelerden bağım-
sız değil. Türk Akımı projesinde orta 
vadede Türkiye’de bir doğalgaz merkezi 
kurularak, AB’ye Türk Akımı üzerinden 
ihraç edilecek doğalgaz fiyatının burada 
“spot” olarak belirlenmesi öngörülüyor. 
Rusya, bu sayede Gazprom’un petrole 
bağlı fiyatlandırılan uzun dönemli an-
laşmalarından taviz vererek hem AB 
kurallarına uymayı hem de Türkiye’nin 
AB üyesi olmamasından faydalanmayı 
hedefliyor.

Türk Akımı’nın yıllık 63 bcm olarak 
açıklanan kapasitesi, 55 bcm’lik Kuzey 
Akımı 2 projesinin gerçekleşmesi hu-
susunda mutabakata varılması sonucu 
Ekim 2015’de 32 bcm’ye indirildi. Bu-
nun 15 bcm’sini Türkiye’nin tüketmesi 
öngörülürken, 17 bcm’sinin Yunanis-
tan üzerinden Balkanlar ve İtalya’ya 
ihraç edilmesi amaçlanıyor.  Rusya, her 
ne kadar Kuzey Akımı 2 projesinin, 
Gazprom’a 25 yılda 45 milyar dolar ta-
sarruf ettirecek salt ekonomik bir proje 
olduğunu öne sürse de Doğu Avrupa 
ülkelerinin projenin siyasi sonuçlarına 
yönelik gösterdiği sert tepki, AB’nin 
bu projeyi onaylayıp onaylamayacağı 
konusunda soru işaretlerine yol açtı. 
Komisyon Başkanı Juncker, proje değer-
lendirme sürecinde yasal şartların ya-

nında arz güvenliği ve doğalgaz piyasası 
rekabetine etkisine de odaklanılacağını 
söyleyerek konunun siyasi boyutunun 
altını çizdi. Kuzey Akım 2’nin veto edil-
mesi veya sınırlandırılması durumunda 
Türk Akımı proje kapasitesinde artış 
planlanması muhtemel.

Türkiye açısından Türk Akımı, Yu-
nanistan sonrası izleyeceği güzergâh 
açısından TANAP boru hattının devamı 
olan Trans Adriyatik boru hattı (TAP) ile 
paralellik arz ediyor. TANAP-TAP boru 
hattına, Rusya’ya rakip Doğu Akdeniz 
ve Kuzey Irak’taki doğalgaz kaynak-
larının orta vadede dâhil edilmesinin 
öngörülmesi, Avrupa enerji ithalatında 
LNG’nin payının artıyor oluşu ve İran’ın 
tekrar piyasaya dönüşü düşünüldüğün-
de Türkiye kendisini bu büyük oyunun 
tam ortasında bulmuş oluyor. Türkiye, 
Türk Akımı’nı haklı şekilde Rusya’dan 
doğalgaz fiyatında iyi bir indirim almak 
için bir fırsat olarak görüyor. Daha önce 
Rusya’nın sunduğu yüzde 10 civarın-
daki indirim yeterli görülmemiş ve bu 
Türk Akımı’nın gerçekleşmesi önünde 
temel engel olmuştu. Zira Türkiye, Rus-
ya’nın Avrupa’daki ikinci en büyük ve 
talebi hızla artan bir müşterisi olmasına 
karşın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 
Rus doğalgazını daha pahalıya alıyor. 
Örneğin, doğalgazı Rusya’nın en büyük 
müşterisi Almanya’dan yüzde 25 daha 
pahalı ithal ediyor.

Suriye krizindeki belirsizlik, Türkiye 
ve Rusya ilişkileri üzerinde risk yaratsa 
da Rus uçağının düşürülmesi sonrası ya-
şanan gerginlik süresince Rusya, enerji 
ihracatını yaptırım kapsamı dışında tut-
maya dikkat etti. Bunun temel sebebi, 
Türkiye ve AB’nin arz güvenliğine ihti-
yaç duyduğu kadar, Rusya’nın da talep 
güvenliğine, yani petrol ve doğalgaz kay-
naklarını satabileceği piyasalara duy-
duğu ihtiyaçtır. Türkiye’nin GEK’in hem 
içinde, hem dışında yer alarak enerji 
jeopolitiğine çok boyutlu yaklaşması ve 
bu gelişmelerden yararlanarak enerji fa-
turasını hafifletmeyi amaçlaması önem 
arz ediyor. ■ 
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İlge KIVILCIM
İKV Uzmanı

Türkiye’nin Katıldığı 
“Yeşil Ürünlere Sıfır Tarife” 
Müzakerelerini Duydunuz mu?
Türkiye’nin de katıldığı ve “yeşil ürünlere sıfır tarife” ye yönelik 
“Çevresel Ürünler Anlaşması” müzakereleri, AB üye ülkeleri ve 16 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi arasında devam ediyor. TTIP’ye 
paralel yürütülen müzakerelerin detaylarına bir göz atalım.  

Hükümetlerin ekonomi politikala-
rına dayanan gümrük vergileri, 
hepimizin bildiği gibi serbest-

leşen ticaret ortamındaki en büyük en-
gel. Ancak bu engelin kaldırılması, artık 
günümüzde küresel sorunların önüne 
geçilmesi için önemli bir neden oldu. 

Özellikle temiz üretimin ve teknolojile-
rin yaygınlaşması adına oldukça gerekli. 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC) Raporu’na göre dünyamız hızla 
ısınıyor ve mevcut politikalar devam 
ederse 2100 yılına gelindiğinde pek çok 
bölgede ve kıtada ciddi boyutta kuraklık, 
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su ve gıda kıtlığı gibi insan hayatının de-
vamını etkileyecek sorunlar yaşanacak. 

Dolayısıyla günümüzde hemen he-
men her politika alanında çevrenin ko-
runmasına yönelik kurallar kaçınılmaz 
bir şekilde kabul edilmiş durumda. Re-
kabetten, dış politikaya, güvenlikten ta-
rım politikasına kadar her alanda iklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltılması için 
ulusal ve uluslararası boyutta oldukça de-
taylı politikalar mevcut. Küresel ticaretin 
yönünü değiştirecek TTIP müzakereleri 
ile paralel yürütülen Çevresel Ürünler 
Anlaşması (Environmental Goods Agre-
ement - EGA) müzakereleri gerek AB’de 
gerekse diğer DTÖ üyesi 16 ülkede “tica-
ret-çevre” konusunu gündemde tutuyor.

EGA müzakereleri, “yeşil ürünlere 
sıfır tarife” konusuyla, 24 Ocak 2014 ta-
rihinde Davos’ta gerçekleştirilen Dünya 
Ekonomik Forumu’nda Ortak Bildiri ile 

gündeme alınmıştı. Örnek müzakere 
listesi olarak, Asya-Pasifik Ekonomik 
İşbirliği’nin (APEC) 54 çevresel ürün 
listesi üzerinden görüşmeler gerçek-
leştirilmiş ve anlaşma müzakeresinin 
başlatılmasını duyuran Ocak tarihli Bil-
diri öncesindeki ilk girişim Aralık 2013 
tarihinde Bali’deki konferansta atılmıştı. 
APEC dışında OECD’nin listesi karşılaş-
tırıldığında ortak başlıklar da yok değil. 
İki listenin ortak alt başlıkta buluştuğu 
ürün sayısı 54. 

AB üye ülkeleri ve 13 DTÖ üye ülkesi 
tarafından 8 Temmuz 2014 tarihinde 
başlatılan EGA müzakereleri, mevcut 
süreçte Türkiye, ABD, Çin, Kanada, Hong 
Kong, Japonya, Güney Kore, İsviçre, Nor-
veç, İzlanda, Yeni Zelanda, Avustralya, 
İsrail, Kosta Rika, Singapur ve Tayvan 
olmak üzere 16 DTÖ üye ülkesinin ve AB 
ülkelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Çevresel Ürün Nedir?
Çevresel ürünün tanımına yönelik 

ortak uluslararası bir kabul bulunma-
makla birlikte, 1999 yılında OECD ile 
AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın or-
tak bir anket çalışmasına verilen cevap-
ların çoğunluğuna göre, çevresel ürün 
tanımı; “…su, hava, toprağa zarar ver-
meyen, gürültü kirliliğine yol açmayan 
ve ekosistemler üzerinde olumsuz etki 
yaratmayan ürün…” ifadeleriyle kulla-
nılıyor. Dolayısıyla bir ürünün “çevresel 
ürün” olarak tanınmasıyla ya da tescil 
edilmesiyle o ürün üzerinden yapılan 
her türlü ticari faaliyet, üretim ve kul-
lanım süreçlerinin değişime uğraması 
öngörülüyor. Bu değişim, günümüzün 
ticaret koşullarında yeni kural olmaktan 
çıkıp, bir gereklilik olarak dikkat çeki-
yor. İklim değişikliği bunun en birincil 
nedeni. 

Zorluklar ve Gelinen Nokta 
Serbest ticaret alanlarında çevre-

nin korunması ve iklim değişikliği ile 
mücadele gibi konuların boyutu, düşük 
maliyetli ve daha çevreci ürün, hizmet 
ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması ça-
lışmalarını ön plana alıyor. Dolayısıyla 
TTIP ve EGA gibi müzakere belgelerinin 
içini dolduran detaylarda, ürünlerin do-
laşımının çevreye zarar vermeden eko-
nomik değerinin artırılması ve çevreye 
duyarlı ürün, hizmet ve teknolojilerin 
ticareti önemli hale geliyor. Avrupa Ko-
misyonu verilerine göre, EGA müzake-
relerinde yer alan ülkeler, yüzde 90’lık 
oran ile küresel boyutta en fazla yeşil 
ürün ticaretini yapan ülkeler.

Anlaşma ile kısaca çevrenin ko-
runmasına ve iklim değişikliğiyle mü-
cadelede azaltım çalışmalarına katkı 
sağlayacak ürünler üzerinde tarifele-
rin kaldırılması amaçlanıyor. Temmuz 
2014’ten bu yana süren müzakerelerin 
15’inci turu 25-29 Temmuz 2016 tarih-
leri arasında Cenevre’de tamamlandı. 
Bu tur öncesinde ise G20 ticaret bakan-
larının 10 Temmuz tarihli toplantısında, 
aynı zamanda G20 ülkesi olan ve EGA  
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lik hizmetlerine de ihtiyaç duyduğu 
vurgusunu içeriyor. 

Gelinen noktada, ülkeler henüz lis-
teler üzerinde ortak bir uygulama alanı 
oluşturmuş değil. Belirtildiği gibi, mü-
zakerelerde masaya yatırılan ürünler 10 
başlıkta kategorilendirilmiş durumda: 
“hava kalitesinin kontrolü”, “yenilene-
bilir enerji üretimi”, “enerji verimliliği”, 
“çevresel izleme ve analiz”, “çevre-dostu 
ürünler”, “çevresel iyileştirme ve temiz-
leme”, “atık su ve su arıtma yönetimi”, 
“toprak yönetimi ve tehlikeli atıklar”, 
“gürültü ve titreşim azaltma”, “kaynak 
ve enerji verimliliği”. Her kategori başlı-
ğı altında ayrıca alt başlıkları dolduran 
ürünler sıralanmış durumda. 

Zorluklar her ülke için geçerli ol-
makla beraber aslında zorlukların en 
fazla gelişmekte olan ülkeler üzerinden 

müzakerelerini yürüten ülkeler, 2016 
yılı sonuna kadar müzakere masasında-
ki yeşil ürünlerde tarifelerin tamamen 
kaldırılması konusunda ortak tutumunu 
ortaya koydu. 

Tarafların ilk etapta; hava ve su ka-
litesinin kontrolü, atık yönetimi (katı 
ve tehlikeli atıklar), yenilenebilir enerji, 
enerji verimliliği, gürültü ve vibras-
yonun azaltılması, çevresel ıslah ve 
temizlik, kaynak verimliliği, çevresel 
izleme, analiz ve değerlendirme ile 
çevresel olarak tercih edilen ürünler 
olmak üzere 10 kategorideki ürünler 
üzerinde tarifeleri kaldırması bekle-
niyor. İkinci etapta ise müzakerelerin 
çevresel hizmetler alanına kaydırılabi-
leceği açıklanıyor. AB tarafının özellikle 
bu konudaki mesajı, yenilenebilir enerji 
teknolojilerinde şirketlerin mühendis-

EGA müzakerelerinde yer 
alan ülkeler, yüzde 90’lık 

oran ile küresel boyutta en 
fazla yeşil ürün ticaretini 

yapan ülkeler.
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değerlendirilmesi gerekebilir. Nitekim, 
EGA müzakerelerinde Türkiye gibi di-
ğer gelişmekte olan ülkeler açısında en 
zorlayıcı kısımlar, müzakere belgelerine 
göre NAMA ürünlerde (tarım-dışı) görü-
lüyor. Ayrıca müzakere edilen listelerin-
deki ürünler gelişmekte olan ülkelerin 
ithal ettiği ürünleri içerdiği açıklanıyor. 

Böyle bir anlaşmaya yönelik müza-
kerelerin başlatılması iklim değişikliği 
ile mücadelede önemli bir adım olarak 
nitelendiriliyor. Anlaşmanın, yeşil bü-
yümenin önemli bir göstergesi olacağı 
belirtiliyor. Ancak yeşil büyüme demek, 
sektörlerde köklü değişimler demek. 
Bunu AB tarafı son 2-3 yıl öncesinde 
kendi içindeki onay süreçlerinin tamam-
lanmasıyla hayata geçirmeye başladı ki 
bunu 2030 ve 2050 hedefleri içinde gö-
rüyoruz. Ancak AB için de zor bir süreç. 
Çünkü uluslararası anlamda TTIP gibi 
bu tür bir müzakere süreci yaşanmadı. 

Müzakerelerde hangi ürünlerin an-
laşmada yer alacağı konusunda zorluk-
ların yaşanması aslında bu konunun 
her ülke için yeni süreci temsil ediyor 
olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. 
Komisyon’a göre, anlaşmada yer ala-
cak ürünler, daha çok, ülkelerin üretim 
yöntemlerinden ziyade ürünlerin son 
süreçte kullanım yöntemlerine göre be-
lirleniyor. Aynı noktaya gelecek olursak, 
bunun sebebi, uluslararası kullanılan bir 
yöntemin olmaması olarak yorumlanıyor.  

Müzakerelerdeki AB
AB tarafının tarifeleri kaldırmak is-

tediği ürün ve hizmetlerin, daha çok 
kendi politika alanında belirlediği uzun 
vadeli strateji ve eylem planlarında be-
lirlenen hedeflere etki edecek şekilde 
sıralandığını görüyoruz. AB’nin 2030 
İklim ve Enerji Çerçevesi’ne bakıldığın-
da, tamamen Paris Anlaşması için de 
sunulan yüzde 40’lık emisyon azaltımı 
kapsamında, düşük karbonlu ekonomiye 
geçişe yardımcı olacak çalışmaları içe-
riyor. Nitekim, yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanım oranının artırılması 
önerisi -ki bu oran 2020 yılı için yüzde 
27’ye çıkarılmış durumda- ve Döngüsel 

1 AB’nin sunduğu ürün listesine http://trade.ec.europa.eu/doclib/

press/index.cfm?id=1438 adresinden ulaşmak mümkün. 

2 Avrupa Komisyonu, “Trade Sustainability Impact Assessment on the 

Environmental Goods Agreement Final Report”, Mart 2016. 

Ekonomi Paketi’nde sunulan atık yöne-
timi ve kaynak verimliliği ile su, hava 
ve toprak kirliliğini önleyici tedbirlerle 
tam anlamıyla entegre çevre yönetimine 
yönelik önerilerini EGA müzakerelerine 
de yansıtan bir AB karşımızda1. 

Müzakerelerdeki Türkiye 
Türkiye’nin DTÖ üyeliği 26 Mart 

1995 yılında kurucu olarak gerçekleşti. 
Bu noktadan bakıldığında, DTÖ üyeli-
ğinde CV’si uzun olan Türkiye’nin EGA 
müzakerelerinde de söz sahibi olması 
beklenmeli. Bu konu da önemli bir araş-
tırma konusu olabilir. 

Üzerinde düşünülmesi gereken bir 
diğer konu ise şudur ki Türkiye’nin de 
dâhil olduğu müzakere ortamında tar-
tışılan her başlık, Türk özel sektörünün 
çevre-dostu üretim ve hizmet sunumuna 
da yol gösterici olacak. Söz konusu anlaş-
ma müzakerelerinde, TTIP kapsamında 
ele alınan çevresel konuları ilgilendiren 
alt başlıklar Türkiye’nin özellikle AB’nin 
İç Pazar kurallarına uyumlu olmasın-
da önemli bir etken. Bu aslında Türki-
ye’nin önemli pazarlara girişine vesile 
olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin AB ile 
yürüttüğü katılım müzakereleri çerçe-
vesinde ulusal bazı noktalar hariç AB ile 
aynı doğrultuda bir politika izlemesi de 
önemli. Nitekim, AB’nin 2030 yılına ait 
hedefleri ciddi boyuttaki sektörel reviz-
yon süreçlerini içeriyor ve uzun vadeli 
planlar oluşturulmuş ve AB üye ülkeleri 
tarafından onaylanmış durumda. 

Müzakereler çok açık olmamakla 
birlikte, Türkiye adına önemli gelişmeler 
de olmuyor değil. Mart 2015 itibarıyla 
Ekonomi Bakanlığı nezdinde başlatılan 

girişim ile plastikler anlaşma kapsamın-
da Türkiye’nin çevresel ürünler müzake-
re listesine alınmış durumda. Bu Türkiye 
için önemli bir gelişme. 

Küresel Ticaret ve Diğer 
Gündemler Bir Bütün Olarak 
Ele Alınmalı

10 kategoride 300’ün üzerinde ürü-
nün tartışıldığı EGA müzakerelerinin 
2015 yılında iyi bir seyirde gittiği ve 
2016 yılının sonunda ürünlerin netleş-
mesi ve onay sürecinin başlaması ko-
nuşuluyor2. Ancak şu noktaya dikkat 
çekmek gerekiyor:

Küresel ticaretin yönünü belirleye-
cek olası TTIP ve bunun yanında olası 
EGA, ulusal ekonomik ve ticaret politi-
kalarının dışına çıkan bir sürecin önemli 
bir parçası olarak görülmeli; yorumlan-
malı. Uluslararası büyük zirveler, gün-
demlerinde mutlaka; yeni sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerini, geçen yıla damga-
sını vuran ve imza süreci devam eden 
yeni iklim rejimi olan Paris Anlaşması’nı, 
AB’nin gerek İç Pazarı’nı gerekse AB’nin 
üçüncü ülkelerle yaptığı ticaretini, eko-
nomisini ve tüketici tercihlerini etkile-
yecek planlarından Döngüsel Ekonomi 
Paketi ile buna benzer planlarını ko-
nuşuyor. G20 gibi oluşumlar da küresel 
hedefleri hayata geçirmede yardımcı 
oluşumlar olarak sahnede. Dolayısıyla 
küresel konular, zorluklar ve fırsatlar 
birbirini yakından izliyor; etkiliyor. ■

http://trade.ec.europa.eu/doclib/
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rini, kartel oluşturma suçlamasıyla AB 
tarihinde görülen en yüksek tutarda 
para cezasına çarptırmaya hazırlanıyor. 

Konuya ilişkin gerçekleştirdiği basın 
toplantısında “AB’de her 10 kamyon-
dan 9’unu üreten MAN, Volvo/Renault, 
Daimler, Iveco ve DAF şirketlerinin bir-
birleriyle rekabet etmek yerine bir kar-
telin parçası olmaları kabul edilebilir 
değil” açıklamasında bulunan Avrupa 
Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu 
Üyesi Vestager, tek bir kartel için öngö-
rülen en yüksek cezayı uygulayacaklarını 
ekledi. Yukarıda bahsi geçen bu otomotiv 
devlerinin, 1997-2011 yılları arasında 
geçerli gizli anlaşmaları sebebiyle top-
lamda 2,93 milyar avro ceza ödemesi 
bekleniyor. Vestager’in bu operasyonun-
dan en büyük darbeyi, 1 milyar avroya 
yakın tutardaki ceza ile Daimler alacak. 

Danimarka eski Ekonomi Bakanı 
Margrethe Vestager, 2014 yılında 
Avrupa Komisyonu’nun Rekabet-

ten Sorumlu Üyesi olarak göreve başladı 
ve tam o tarihten bu yana da Avrupa 
iş dünyasının en korktuğu “avrokrat 
(eurocrat)”. Dolayısıyla Avrupa piyasa-
larını sarsan her hamlesini, Türkiye gibi 
AB’nin en yakın ticaret ortaklarından 
birinde olabildiğince yakından mercek 
altına almak şart gibi duruyor. Nihaye-
tinde “elçiye zeval olmaz.” Dergimizin 
önceki sayılarında Vestager’in Google’ı 
ve dijital sektörü hedefine aldığından 
ve tabiri caiz ise tarafların cephane bi-
riktirmeye başladığından bahsetmiştik. 
Devam eden süreçte ise Vestager gözünü 
büyük ölçekli gizli kartel girişimlerine 
dikti. Komisyon, Vestager liderliğinde 
Avrupa’nın en büyük kamyon üreticile-

Ahmet CERAN
İKV Uzman Yardımcısı

AB Tarihinin En Büyük Karteli, 
AB Tarihinin En Büyük 

Rekabet Cezası

Komisyon, Vestager 
liderliğinde Avrupa’nın en 

büyük kamyon üreticilerini, 
AB tarihinde görülen en 

yüksek tutarda para cezasına 
çarptırmaya hazırlanıyor. 
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Ceza miktarının astronomik duru-
munu vurgulamak için Avrupa Komisyo-
nu’nun benzer sebeplerle verdiği ikinci 
en yüksek para cezasını hatırlamak ge-
rekiyor; Komisyon, 2012 yılında AB’deki 
televizyon ve bilgisayar ekran parçaları 
üreticilerinin oluşturduğu bir kartele 
toplamda 1.4 milyar avro tutarında ceza 
öngörmüştü. Son rekor, öncekinin 2 katı. 
Bu da aslında Avrupa Komisyonu’nun 
son dönemde AB müktesebatı ile reka-
bet politikalarını geliştirme ve uygulama 
yönündeki artan hevesini gözler önüne 
seriyor. ABD yargı sisteminin aksine, AB 
müktesebatı, kartel oluşturmaya bir ha-
pis cezası öngörmüyor. Dolayısıyla artan 
para cezaları ile caydırıcılığı azami oran-
lara çekme stratejisi önem kazanıyor. 
Sayılarla ifade etmek gerekirse, 1990 ile 
1994 yılları arasında AB’de ortaya çıka-

rılan kartellere verilen ceza toplamda 
540 milyon avro tutarındayken, 2010 
ile 2014 tarihleri arasında bu mikta-
rın 8.7 milyar avroya çıktığı görülüyor. 
Öte yandan, cezanın doğru olmadığını 
öne süren ve cezanın azaltılmasını talep 
eden her şirketin temyize ABAD’a baş-
vurma hakkı baki.

Peki Komisyon Bu 
Kararıyla Tam Olarak Hangi 
Hukuksuzluğu Cezalandırıyor?

Avrupa’da mal ticaretinin önemli 
bir unsurunu oluşturan Avrupa otoban-
larındaki 30 milyondan fazla kamyon 
üreticisinin, tam olarak neden tarihin 
en büyük rekabet hukuku cezasıyla karşı 
karşıya olduğuna derinlemesine bakmak 
önemli. İlk olarak ve en önemlisi, kam-
yon üreticilerinin Vestager’i bu kadar 
sinirlendiren, rekabete aykırı durum 
yaratan faaliyetleri, fiyatların belirlen-
mesi aşamasında ortaya çıkıyor. Gerçek-
leştirilen soruşturmaların ve ifşaların 
ardından görüldüğü üzere, bahsi geçen 
şirketler, ürünlerin fabrikadan çıkış fiya-
tını, yani herhangi bir ülke iç pazarında 
veya yerel pazarda fiyatlandırılmadan, 
ek maliyet eklenmeden önce düzenlenen 
fiyatı belirlerken ortak hareket ediyor. 
Dolayısıyla bu durum şüphesiz rekabet 
hukukuna aykırılık teşkil ediyor. Ulusla-
rarası basına yansıyan haberlerde, kartel 
toplantılarının 1997-2004 yılları ara-
sında üst düzey yöneticiler seviyesinde 
ve zaman zaman ise ticaret fuarlarında 
gerçekleştiği, 2004 yılından itibaren 
ise elektronik ortama taşındığını öne 
sürülüyor. 

Avrupa tarihinin en yüksek kartel 
cezasının tek sebebi fiyatlandırmadaki 
hukuksuzluk değil. Küresel konjonk-
türde çok popüler ve kritik bir mese-
le; çevrenin korunması meselesi de 
soruşturma kapsamına alındı. Katı AB 
emisyon standartlarıyla uyumlu emis-
yon teknolojilerinin, kamyonlar için ne 
zaman uygulamaya koyulacağı ve bu 
yeni teknolojinin tüketiciye yansıyacak 
maliyetini de kartel üyeleri ortak bir tu-

tumla belirlemiş. Çevre kirliliğine ilişkin 
bu meselede kamyon üretim devlerinin 
tutumu, Volkswagen’in geçtiğimiz dö-
nemde çevre kirliliğinin önlenmesine 
ilişkin testlerde hile yaptığına ilişkin 
otomotiv sektörüne bomba gibi düşen 
skandalı akla getiriyor ve belki de taşlar 
bir nebze daha yerine oturuyor.   

AB rekabet hukuku, kartelleri ve 
diğer rekabeti kısıtlayıcı iş anlaşma-
larını yasaklıyor. AB üyelerinin ulusal 
yargı mekanizmalarında da Avrupa 
Komisyonu’nun rekabet hukukuna 
aykırılık kararları kanıt niteliği teşkil 
ediyor. Bu çerçevede Komisyon, ihlali 
gerçekleştiren tarafları, dünya çapın-
da toplam cirolarının yüzde 10’unu 
aşmayacak oranlarda para cezalarına 
mahkûm edebiliyor. Öte yandan AB 
yargı, sivil toplum ve yolsuzlukla mü-
cadele çevrelerinde gittikçe daha fazla 
popüler hale gelen bir fenomen reka-
bet hukukunda da öne çıkıyor: muhbir 
(whistleblower).

Otomotiv Kartelinde 
Bir Muhbir: MAN

Uzun yıllar devam eden ve belki de 
AB’nin en usta projeci, operasyoncuları-
nın yürüttüğü bu büyük kartel nasıl ifşa 
oldu? Burada, hukukun, muhbir meka-
nizmasını ödüllendirdiği nadir örnek-
lerden biriyle karşı karşıyayız. Süreci 
rekabet otoriteleriyle paylaşan ve eğer 
ifşa etmeseydi belki de en yüksek cezay-
la karşı karşıya kalacak olan MAN, işbir-
liği sebebiyle cezadan muaf tutuluyor. 
Volvo, Daimler ve Iveco ise kartel ortaya 
çıktıktan sonra suçu kabul ettikleri ve 
Komisyon ile işbirliğine gittikleri için 
belli oranlarda ceza indirimi aldı.

Nihayetinde bu kamyon devlerinin 
her birinin Türkiye’de de yüksek ha-
cimlerdeki işlerin parçası olduğu dü-
şünüldüğünde, AB’deki her büyük çaplı 
gelişmenin aslında Türkiye’de de yankı 
bulduğunu, Türkiye-AB ilişkilerinin ta-
raflarının iç içe geçen bir yapıya sahip 
olduğunu zaman zaman böyle örneklerle 
hatırlamak gerek. ■
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liderliğine karşı yükselen sesler, siya-
si depremin boyutunu ortaya koyuyor. 
Britanya siyasetinde Brexit kararı sonra-
sında yaşanan depremden darbe alma-
dan çıkan siyasetçi, içişleri bakanlığından 
başbakanlığa yükselen Theresa May oldu. 

Muhafazakâr Parti içerisindeki baş-
kanlık yarışında rakiplerini bir bir geride 
bırakan Theresa May, son olarak anne 
olmasının kendisini daha üstün bir baş-
bakan adayı yaptığı yönündeki söylemi 
nedeniyle tepki toplayan Enerji Bakanı 
Andrea Leadsom’ın yarıştan çekilmesiyle 
Muhafazakâr Parti’nin tartışmasız lideri 
haline geldi. Muhafazakâr Parti Başkan-
lığı’na seçilen May, 13 Temmuz 2016 ta-
rihinde Britanya Başbakanı olarak göre-
vi devraldı. Referanduma giden süreçte 

Britanya’da 23 Haziran 2016 tari-
hinde gerçekleştirilen AB üyeliği 
referandumundan AB’den ayrıl-

ma kararı (Brexit) çıkması, ülkede siyasi 
depreme yol açarken AB kurumların-
da da bir dizi yeni birim ortaya çıkardı. 
Bu ay köşemizde Brexit müzakereleri 
sürecinde görev alacak önemli isimleri 
ve süreçteki muhtemel rollerini mercek 
altına alıyoruz. 

Downing Sokağı 10 Numara’nın 
Yeni Sakini Theresa May

Brexit kararı Britanya’daki siyasi den-
geleri tam anlamıyla alt üst etti. Başbakan 
David Cameron’ın ve Bağımsızlık Partisi 
(UKIP) lideri Nigel Farage’ın istifası ve 
İşçi Parti içerisinde Jeremy Corbyn’in 

Yeliz ŞAHİN
İKV Uzmanı

Brexit Müzakereleri Sürecinde 
Kim Kimdir?

Britanya siyasetinde Brexit 
kararı sonrasında yaşanan 

depremden darbe almadan 
çıkan siyasetçi, içişleri 

bakanlığından başbakanlığa 
yükselen Theresa May oldu. 
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düşük bir profil çizen May, AB’de kalma 
yanlısıydı. May, uluslararası platform-
larda fazla tanınan bir sima olmamasına 
karşın, içişleri bakanlığı koltuğundaki 
altı yılı boyunca elde ettiği başarılı si-
ciliyle ve sıkı bir müzakereci olmasıyla 
biliniyor. Muhafazakâr çevrelerde, kararlı 
kişiliğiyle tanınan May, Britanya’nın ilk 
kadın Başbakanı Margaret Thatcher’a 
benzetiliyor. Thatcher’dan 26 yıl sonra 
göreve gelerek Britanya’nın ikinci kadın 
başbakanı unvanını kazanan May’in sa-
hip olduğu özgün giyim tarzı ve iddialı 
ayakkabı seçimleriyle de adından söz 
ettirdiğini belirtelim.

Bazı kesimlerce ılımlı bir muhafa-
zakâr olarak görülen May, göç konusunda 
sıkı politikaları destekliyor ve Britanya’ya 
gelen göçmen sayısının düşürülmesi ge-
rektiğini düşünüyor. May için “Merkel 
sakinliğinde” benzetmesini yapan The 
Economist dergisi, bunun May’in kaos 
ile başa çıkabileceğini gösterdiğini, sa-
hip olduğu güçlü sicilin ise Britanya için 
AB’den düzgün biçimde ayrılma şansını 
artırdığını belirtiyor1.

“Brexit, Brexit demektir (…) halk ka-
rarını verdi. AB içerisinde kalma teşeb-
büsü; arka kapıdan yeniden üyelik veya 
ikinci referandum olmayacaktır” ifade-
leri, May’in Brexit kararı sonrasındaki 
tutumunu net şekilde ortaya koyuyor2. 
Vatandaşların AB’den ayrılma yönündeki 
iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini 
savunan May, öncelikli görevini Britan-
ya’nın AB’den çıkışından bir başarı hikâ-
yesi yaratılması olarak tanımlıyor. May, 
göreve gelmesinin ardından Britanya’nın 
AB’den çıkış sürecini AB Antlaşması’nın 
50’nci maddesi doğrultusunda bir an 
önce başlatması yönünde AB’de yükselen 
seslere karşın resmi süreci ortak hedef-
ler ve kırmızıçizgileri içeren bütüncül 
bir Britanya pozisyonu oluşturulmadan 
başlatılamayacağını savunuyor. 

Brexit Süreci Bu Üçlüye Emanet: 
Üç “Brexitşörler”

Başbakan May’in yeni kabinede Brexit 
sürecinin kilit konularındaki görevlere, 
AB’den ayrılma yönünde kampanya yü-

rüten isimleri getirmesi dikkat çekiyor. 
Yeni kabinede, Brexit süreciyle ilgili kilit 
konularda; David Davis Brexit Bakanı; 
Boris Johnson Dışişleri Bakanı; Liam Fox 
ise Uluslararası Ticaret Bakanı olarak 
görevlendirildi. 

Bay Brexit David Davis
Theresa May başkanlığındaki yeni 

kabinede, 90’lı yıllarda Avrupa Bakanı 
olarak görev yapan ve Avrupa şüphecisi 
kimliğiyle tanınan David Davis, AB’den 
Çıkıştan Sorumlu Bakan (Brexit Baka-
nı) olarak görevlendirildi. Independent 
gazetesindeki biyografiye göre, Avrupa 
Bakanlığı döneminde “Monsieur Non” 
(“Bay Hayır”) lakabını kazanan Davis 
için Brexit Bakanı olarak atanmak adeta 
hayallerinin gerçekleşmesi anlamına 
geliyor3. David Davis’in, May’in İç İşleri 
Bakanlığı döneminde, 9 Aralık 2015 tari-
hinde kişisel verilerin izlenmesine ilişkin 
hükümete karşı AB Adalet Divanı’nda 
dava açtığını da ilginç bir not olarak be-
lirtelim. 

Davis, Brexit Bakanı olarak Britan-
ya’nın AB’den ayrılma koşullarının mü-
zakere edilmesinde kilit rol üstlenecek. 
Bu süreçte zorlu konuyu ise şüphesiz 
bir yandan AB Tek Pazarı’na erişimin 
garanti edilmesi diğer yandan ise işçilerin 
serbest dolaşımına kısıtlama hakkı elde 
edilmesi oluşturacağa benziyor. 

Namı diğer “Bay Brexit” Davis, Brexit 
sürecini resmen başlatacak olan AB Ant-
laşması’nın 50’nci maddesinin devreye 
sokulmasının aceleye getirilmemesi ge-
rektiğini savunuyor. Davis’e göre süreç, 
kurucu ülkelerin ve paydaşların görüşü 
alındıktan sonra 2017 başına kadar baş-
latılmalı. Davis’in bu tutumunun, Brexit 
sürecine dair belirsizliğin bir an önce 
son bulması gerektiğini savunan Avru-
palı muhataplarının hoşuna gitmeyeceği 
aşikâr. Bunun yanında, Davis’in referan-
dum öncesinde sosyal medya platformu 
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, 
Britanya’nın Brexit sonrasında Fransa ve 
Almanya ile ayrı Serbest Ticaret Anlaşma-
ları imzalayarak elde edeceği kazanım-
lara değinmesi, çiçeği burnunda Brexit 

David Davis

Liam Fox

Boris Jhonson
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Johnson’ın, Brexit referandumuna giden 
süreçte Türkiye’nin AB üyeliğini kam-
panya malzemesi haline getirmesi ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik hakaret içeren bir şiir kaleme 
alması Türk kamuoyunun tepkisine yol 
açmıştı.

Uluslararası Ticarette Liam Fox
AB’den ayrılma yanlısı cephenin ağır 

toplarından eski Savunma Bakanı Dr. 
Liam Fox, Theresa May’in kabinesinde 
Uluslararası Ticaret Bakanı olarak görev 
alıyor. Fox, savunma bakanlığı yaptığı dö-
nemde, yakın bir arkadaşını resmi unva-
na sahip olmadığı halde iş seyahatlerine 
götürdüğü anlaşılınca 2011’de istifa et-
mek zorunda kalmıştı. Muhafazakâr Parti 
Başkanlığı’na aday olan ancak elenen 
Fox, böylece siyasete geri dönüş yaptı. 
Fox’un en önemli görevi, referandumdan 
Brexit sonucu çıkmasının ardından dünya 
ekonomileri arasında beşinci sıradan al-
tıncı sıraya gerileyen Britanya ile üçüncü 
ülkeler arasında yeni STA’lar müzakere 
edilmesi olacak.

Bakanı’nın STA’ların AB’nin münhasır 
yetki alanına girdiğinden bihaber oldu-
ğunu ortaya koydu4. 

Britanya Diplomasisinde Boris 
Johnson Dönemi

Theresa May’in görevlendirmelerin-
den en dikkat çekeni şüphesiz, Londra 
eski Belediye Başkanı ve AB’den ayrılma 
kampanyasının öncü isimlerinden biri 
olan Boris Johnson’ın Dışişleri Bakanlı-
ğına atanmasıydı. Britanya diplomatik 
servisi geleneğinden oldukça farklı bir 
profile sahip olan Johnson’ın diplomasi-
nin inceliklerini bildiğini söylemek zor. 
Johnson’ın Dışişleri Bakanı olarak görev-
lendirilmesinin ardından Daily Mirror 
gazetesinin “Dear World… Sorry” (“Sev-
gili dünya… Üzgünüz”) manşetini atması 
dikkat çekiciydi. Şimdiye kadar yabancı 
liderlere hakaret de dahil olmak üzere 
sayısız gafa imza atan Johnson, ABD Baş-
kanı Obama’nın yarı Kenyalı olduğu için 
Britanya İmparatorluğu’na kin beslediği-
ni iddia etmiş ve AB’ye Hitler benzetmesi 
yapan sözleriyle büyük tepki toplamıştı. 

Komisyon’un Brexit 
Başmüzakerecisi olarak 

Avrupa bütünleşmesine 
sıkı sıkıya bağlı federal 

vizyona sahip bir ismin 
ataması, Britanya’da alarm 

zillerinin çalmasına yol açtı. 

Didier Seeuws Michel Barnier 
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AB Kanadının Brexit 
Kurmayları: Seeuws ve Barnier

AB kanadında Brexit sürecini hangi 
kurumun yöneteceği konusundaki belir-
sizlik, Komisyon ile AB Konseyi arasında-
ki rekabeti de artırdı. AB’den ayrılma sü-
recine ilişkin prosedürleri ortaya koyan 
AB Antlaşması’nın 50’nci Maddesi, sü-
rece ilişkin kılavuz ilkelerin Üye Devlet-
ler’in çıkarlarını temsil eden AB Konseyi 
tarafından belirlenmesi gerektiğini be-
lirtiyor. Buna karşılık Avrupa Parlamen-
tosu, 28 Haziran 2016 tarihinde kabul 
ettiği ilke kararda, Konsey’e, Komisyon’u 
müzakereci olarak görevlendirmesi çağ-
rısında bulundu. Bazı Üye Devletler’in, 
Komisyon’un federal eğilimleri nedeniyle 
süreci yönetmesi konusunda çekincelere 
sahip oldukları görülüyor. Hal böyle iken, 
süreci Konsey’in mi yoksa Komisyon’un 
mu yöneteceği kesinlik kazanmış değil. 
Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi 
tarafından hazırlanan bir bilgi notu da 
Antlaşmalarda Komisyon’un rolünün net 
şekilde ortaya konulmadığını doğrulu-
yor5. AB Antlaşması’nın 50’nci Maddesi, 
üyelikten ayrılmak isteyen devlet ile mü-
zakerelerin AB’nin İşleyişine Dair Ant-
laşma’nın 218(3)’üncü Maddesi uyarın-
ca yürütüleceğini ortaya koyuyor. Buna 
göre ise Komisyon’un Konsey’e üyelikten 
ayrılmak isteyen ülke ile müzakerelere 
başlanması için tavsiyelerini sunması 
gerektiği belirtiliyor. Müzakereler so-
nucunda varılacak anlaşma ise AP’nin 
de onayı alınarak, Konsey tarafından 
güçlendirilmiş nitelikli çoğunluk esasına 
göre onaylanacak. 

İki kurumun da Brexit ile ilgili bir 
görev gücü oluşturmasına ve üst düzey 
atamalarda bulunmaları soru işaretlerini 
daha da artırmış durumda. AB Konseyi 
Başkanı Donald Tusk, Belçika eski Baş-
bakanı Guy Verhofstadt’ın sözcüsü ve 
AB Konseyi eski Başkanı Herman Van 
Rompuy’ün kabine şefi Didier Seeuws’u 
Konsey bünyesinde oluşturulan Brexit 
görev gücünün başına getirdi. 50 yaşın-
daki Belçikalı diplomat, teknik detaylara 
hâkim ve siyasetin inceliklerini oldukça 
iyi kavrayan, çok çalışkan bir kişi olarak 

tanınıyor. Belçika’nın AB Temsilciliğinde 
görev yapan Seeuws Avrupa patent sis-
teminde atılım sağlanması konusundaki 
çabalarıyla da olumlu bir imaja sahip. 
Seeuws’un Britanya ile AB arasındaki 
görüşmelerde ilişkilerin gelecekteki şekli 
gibi hassas konuların müzakeresini yü-
rüteceği belirtiliyor. Britanya’nın AB’den 
ayrılma sürecinin teknik ve kısa vadeli 
yönünün ise Komisyon bünyesinde oluş-
turulan Brexit görev gücü tarafından yö-
netilmesi bekleniyor6.

Monseiur Brexit: Michel Barnier 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Cla-

ude Juncker, 27 Temmuz 2016 tarihinde 
eski Bakan ve Komisyon Üyesi Michel 
Barnier’yi, Britanya ile AB Antlaşması’nın 
50’nci Maddesi kapsamındaki müzake-
relerin hazırlığı ve yürütülmesinden 
sorumlu görev gücüne Başmüzakereci 
olarak atadı.

Fransa Dışişleri Bakanı ve Tarım Ba-
kanı olarak görev yapan 65 yaşındaki 
Barnier, AB çevrelerinde de oldukça ta-
nınan bir isim. Prodi Komisyonu’nda 
Bölgesel Politikadan Sorumlu Üye, İkinci 
Dönem Barroso Komisyonu’nda ise İç 
Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı görevlerini üstlenen Barnier, 
AB’nin kriz sonrası finansal denetim 
düzenlemelerinin de mimarı olarak 
tanınıyor. 2014’te Avrupa Komisyonu 
Başkanlığı yarışında Avrupa Halklar 
Partisi’nin (EPP) adayı olabilmek için 
Juncker ile karşı karşıya gelen Barnier, 
son dönemde Juncker’e güvenlik konula-
rında danışmanlık yapmaktaydı. Juncker, 
Barnier’yi Brexit müzakereleri kapsa-
mına girecek pek çok konuda birikime 
sahip, deneyimli bir müzakereci olarak 
nitelendiriyor7. 

Komisyon’un Brexit Başmüzakerecisi 
olarak Avrupa bütünleşmesine sıkı sıkıya 
bağlı federal vizyona sahip bir ismin ata-
ması, Britanya’da alarm zillerinin çalma-
sına yol açtı. AB’de Avro Alanı borç krizi 
sonrasında finansal hizmetler alanındaki 
düzenlemelerin mimarlarından olan Bar-
nier’nin özellikle bankacı prim ve ikrami-
yelerinin kısıtlanması konusundaki rolü 

1  “Britain’s new prime minister: May time”, The Econo-

mist, 16.07.2016, http://www.economist.com/news/

leaders/21702187-no-nonsense-conservative-has-taken-bri-

tains-helm-she-should-make-case-minimalist. Erişim tarihi: 

20.07.2016.

2  “No second EU referendum if Theresa May becomes PM”, BBC, 

11.07.2016, http://www.bbc.com/news/uk-politics-36764525. 

Erişim tarihi: 20.07.2016.

3 Sam Lister, “Who is David Davis: The brexit minister taking legal 

action against the Government -in an EU court”, The Indepen-

dent, 14.07.2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/

politics/who-is-david-davis-brexit-minister-eu-eurosceptic-spee-

ch-a7135976.html. Erişim Tarihi: 10.08.2016.

4 Jon Stone, “Minister for Brexit David Davis appeared unaware 

of how EU trade deals actually work”, The Independent, 

14.07.2016, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/

minister-for-brexit-davis-davis-eu-european-union-germany-sing-

le-market-trade-deals-unaware-mistake-a7136121.html. Erişim 

tarihi: 10.08.2016.

5 Eva-Maria Poptcheva “Article 50 TEU: Withdrawal of a Member 

State from the EU”, Şubat 2016, European Parliamentary Rese-

arch Service, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf. Erişim Tarihi: 

28.07.2016.

5 Jon Henley ve Jennifer Renkin, “Belgian diplomat to head 

EU’s Brexit taskforce”, The Guardian, 26.08.2016, http://www.

theguardian.com/politics/2016/jun/26/belgian-diplomat-to-he-

ad-eus-brexit-taskforce. Erişim Tarihi: 29.07.2016. 

6 Avrupa Komisyonu Basın Açıklaması, “President Juncker appoints 

Michel Barnier as Chief Negotiator in charge of the Preparation and 

Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 

50 of the TEU”, 27.07.2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-2652_en.htm. Erişim tarihi: 29.07.2016.

7 Tara Palmeri ve Pierre Briançon, “How to annoy a Brit — put a 

Frenchman in charge of Brexit”, Politico, 27.07.2016, http://www.

politico.eu/article/michel-barnier-named-as-junckers-brexit-c-

hief-europe-negotiations-consquences-future/. Erişim tarihi: 

28.07.2016.

nedeniyle Londra’nın finans merkezi City 
çevrelerinde olumlu bir imaja sahip oldu-
ğunu söylemek güç. Sağ görüşlü The Sun 
gazetesi editörü Tom Newton Dunn, sos-
yal medya üzerinden Barnier’nin Brexit 
Başmüzakerecisi olarak atanmasını 
“daha Britanya karşıtı bir isim olamazdı, 
adeta savaş ilanı”8  ifadeleriyle karşıladı. 
Barnier’nin Brexit Başmüzakerecisi ola-
rak atanması, Britanya ile müzakerelerin 
zorlu geçeceğine işaret ediyor. Barnier, 
1 Ekim 2016 tarihinde görevine resmen 
başlayacak. Buna karşılık, Juncker, Brexit 
müzakerelerinin, Britanya 50’nci Madde 
uyarınca AB’den ayrılma kararını resmen 
bildirmeden başlamayacağının altını çi-
ziyor. ■
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GÜNCEL HUKUK

ABAD ve Futbol: Bosman Kararı

kergue’den transfer teklifi aldı ve teklife 
olumlu cevap verdi. Fakat ortada küçük 
bir pürüz bulunuyordu; Bosman’ın Fran-
sa’daki yeni kulübü, RFC Liege’e transfer 
ücreti ödemeyi reddediyordu. Bu ücret 
ödenmeden de Bosman’ın transferinin 
resmi olarak gerçekleşmesi mümkün de-

Belçika vatandaşı bir futbol oyun-
cusu olan Jean-Marc Bosman, 
Belçika Birinci Ligi takımlarından 

RFC Liege’de orta saha oyuncusu olarak 
futbol kariyerini sürdürürken RFC Liege 
takımı ile olan sözleşmesinin bitmesi üze-
rine bir Fransız kulüp takımı olan Dun-

Dr. Ozan TURHAN
Fribourg Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi

Dergimizin geçtiğimiz sayılarında ABAD’ın (Avrupa Birliği 
Adalet Divanı) yeni tarihli ve oldukça ses getiren kararlarına 
yer vermeye çalışmıştık. Bu sayıda ise biraz geçmişe giderek 
meşhur Bosman Davası’nı incelemek suretiyle, ABAD’ın söz 
konusu dava ile ilgili 1996 senesinde almış olduğu kararın, 
Avrupa’da profesyonel futbolun çehresini ve UEFA’nın kurallarını 
nasıl değiştirdiğine tanıklık edeceğiz.  
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ğildi; zira dönemin UEFA kurallarına isti-
naden bir futbolcunun sözleşmesi dolsa 
dahi, ayrılacağı klüp, ilgili futbolcunun 
transfer olacağı klüpten transfer ücreti 
talep etme hakkına sahipti. Bosman, ilgili 
kural neticesinde ve Fransız klübünün 
transfer ücretini ödemeyi reddetmesi ve 
bu gelişmeye istinaden transferin gerçek-
leşememesi üzerine bir anda kendisini 
bir çıkmazın içinde buldu. Söz konusu 
transfer kuralının AB iç pazar hukukunun 
temel prensiplerinden biri olan ve AB 
vatandaşlarının diğer üye devletlerde 
özgürce çalışabilmesine olanak sağlayan 
işçilerin serbest dolaşımı ilkesine aykırı 
olduğu argumanı ile konuyu yargıya ta-
şıdı. Bosman’a göre UEFA’nın bu kuralı, 
kendisinin ve kendisi ile benzer durum-
da bulanan veya bulunma potansiyeline 
sahip onlarca AB vatandaşı futbolcunun, 
işçilerin serbest dolaşımı prensibinin 
amacına uygun olarak ülkelerinden ayrı-
lıp başka bir üye devletin işgücü piyasası-
na girmeleri önünde ciddi bir engel teşkil 
ediyordu. Dava önüne gelen yerel mah-
keme ise, Bosman’ın argümanı ile ilgili 
olarak konunun AB hukukunun işçilerin 
serbest dolaşımını düzenleyen hükümleri 
çerçevesinde ele alınıp alınamayacağı 
noktasında ABAD’dan görüşünü bildir-
mesini istedi.

ABAD ilk olarak daha önceki yıllarda 
spor insanları ile ilgili vermiş olduğu 
emsal kararlara atıfta bulunarak, AB 
hukukunun işçilerin serbest dolaşımı 
hükümlerinin profesyonel futbolcular 
için de geçerli olduğunu, zira futbol 
oyuncularının da takımlarına bir bedel 
karşılığında ekonomik değeri olan bir 
hizmet sunduklarını ve bu durumun da 
ilgili hukukun işçi tanımı içerisinde yer 
aldığını belirtti. Başka bir deyişle, AB sı-
nırları içerisinde uygulama alanına sahip 
ve profesyonel futbolu düzenleyen yerel 
ve uluslararası kurallar da, AB hukuku-
nun işçilerin serbest dolaşımını düzen-
leyen hükümleri ile uyumlu olmak zo-
runda.  Dolayısı ile Bosman’ın UEFA’nın 
transfer kurallarına karşı AB hukukuna 
başvurmasında yasal bir sıkıntı yok. Fa-

kat asıl soru acaba ilgili transfer kuralı 
Bosman’ın iddia ettiği üzere gerçekten 
işçilerin serbest dolaşımı prensibine ay-
kırılık teşkil ediyor mu?  

Günümüz AB hukukunun ana kay-
nağını oluşturan AB’nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma’nın (ABİHA) işçilerin 
serbest dolaşımını düzenleyen 45’inci 
maddesine istinaden işçilerin serbest 
dolaşımı, “üye devletlerin işçileri arasında 
istihdam, ücret ve diğer çalışma koşulları 
bakımından, uyrukluktan kaynaklanan 
nedenler ile yapılan her türlü ayrımcılığın 
yasaklanmasını gerektirir.” İlgili madde-
nin metninden de anlaşılacağı üzere dü-
zenlemenin temelini, çalışma hayatında 
işçilerin milliyetlerinden kaynaklanan 
her türlü ayrımcılığın kaldırılması oluş-
turuyor. Bununla birlikte davaya konu 
olan transfer kuralına baktığımızda, il-
gili kuralın futbolcunun milliyetine ba-
kılmaksızın uygulama alanı bulduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Başka bir 
anlatımla, futbolcu hangi AB üyesi devle-
tin vatandaşı olursa olsun, eski takımın 
talep ettiği transfer ücreti yeni takım 
tarafından ödenmediği sürece transfer 
gerçekleşemiyordu. ABAD ise, yargılama 
sırasında konuya daha geniş bir bakış 
açısı ile yaklaşıp, 45’inci maddenin sa-
dece metnine bakarak dar bir çerçevede 
konuyu karara bağlamanın maddenin 
getiriliş amacı açısında yanlış olacağı-
nı belirtti. ABAD’a göre ilgili maddenin 
öngördüğü yegane amaç ayrımcılığın 
kaldırılması suretiyle AB vatandaşla-

rının kendi ülkeleri dışında başka üye 
devletlerin işgücü piyasasına, o ülkelerin 
işçileri ile aynı koşullarda girişlerinin ve 
ekonomik faaliyetlerinin garanti altına 
alınması. Buna göre, ayrımcılığın engel-
lenmesi tek başına bir amaç olmayıp, pa-
zara girişi güçleştiren engellerin ortadan 
kaldırılması için hukukun ön gördüğü 
araçlardan sadece biridir. Dolayısıyla kim 
tarafından getirilirse getirilsin herhangi 
bir düzenleme, içerisinde ayrımcılık un-
suru barındırmasa dahi, bir AB vatandaşı 
işçinin kendi ülkesinden ayrılarak başka 
bir üye devlette çalışmasını engellediği 
veya söz konusu işçinin, AB hukukundan 
kaynaklanan bu hakkı kullanmasını güç-
leştirdiği ölçüde AB hukukunun işçilerin 
serbest dolaşımını düzenleyen hüküm-
lerine aykırılık teşkil eder. Sonuç olarak 
ABAD, Bosman’ın ülkesinden ayrılıp baş-
ka bir üye devlette profesyonel faaliyetini 
sürdürmesini engelleyen ilgili transfer 
kuralının da bu bağlamda değerlendiril-
mesi gerektiğine hükmetmek suretiyle 
Bosman’ı iddiasında haklı buldu ve UE-
FA’nın işbu düzenlenmesinin AB hukuku-
nun serbest dolaşım hükümlerine aykırı 
olduğuna karar verdi. 

Bosman Davası (UEFA v Jean-Marc 
Bosman C-415/93), sonuçları itibari ile 
Avrupa futbolu açısından gerçek anlam-
da bir dönüm noktası oldu. Dava son-
rası UEFA ve diğer spor federasyonları 
transfer kurallarını tekrardan gözden 
geçirmek zorunda kalıp, kararın gereği-
ni yerine getirmek adına transfer ücreti 
sistemine son verdi. Böylece sözleşmesi 
sona eren profesyonel sporcuların eski 
takımlarından ayrılıp başka bir üye dev-
lette bulunan yeni bir takıma serbestçe 
transfer olabileceği gibi, artık yeni ta-
kımın eski takıma herhangi bir bedel 
ödeme yükümlülüğü de kalmadı. Son 
olarak, davanın mimarı olarak kabul ede-
bileceğimiz ve bütün yargılama sürecinde 
Bosman’ı temsil eden Belçika’lı avukat 
Jean-Louis Dupont’un çeşitli mecralarda 
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de avu-
katlığını üstlendiğini küçük bir anektod 
olarak belirtmek isteriz. ■
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BRÜKSEL’DEN BAKINC A

M. Haluk NURAY
İKV Brüksel Temsilcisi Darbe Anıları, Bastırılan 

Son Darbe Girişimi ve 
Türkiye-AB İlişkileri
Teori gelir düzeyi 10 bin doları aşan ülkelerde darbe olmaz diyordu! 
Ama sosyal bilimlerde, gerçek hayatın teoriyle ile örtüşmediğini, 
-son gerçek darbeden 35 yıl sonra- yaşadığımız acı bir tecrübe ile 
bir kez daha öğrendik.
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Darbelere aşinayız. Hem de her 
türüne. Sonuca ulaşmış veya 
bu sonuncusu gibi akim kalmış 

birçok kalkışma gördü Türk milleti. 
Benim yaş grubumdaki Türk vatan-
daşları bunların hepsine, gençler daha 
azına şahit oldu, etkilerini bizzat yaşadı, 
anılar biriktirdi. Parçası olduğumuz 
çağdaş dünyada kaç ülkenin vatanda-
şının darbe anıları kataloğu vardır ki? 
Kendimden biliyorum.

Ben 27 Mayıs darbesini bir ilkokul 
üçüncü sınıf öğrencisi olarak, rahmetli 

beni en çok etkileyen, anneannemle 
birlikte, geceleri radyoda Yassıada du-
ruşmalarını, onun hıçkırıkları ve yarı 
kızgınlık içeren söylenmeleri eşliğinde 
dinlemekti. Rahmetli Adnan Menderes’i 
sever, mahkemedeki detaylı ve samimi 
ifadeleri için çok kızar; sanki onu du-
yacakmış gibi “görmedim, duymadım, 
bilmiyorum desene, bunların niyeti 
kötü” diye kendi kendine söylenirdi. 
Gazetelerdeki idam resimlerine ise yıl-
larca bakamadım. O dönemde maruz 
kaldığımız tüm propagandaya rağmen 

pederimin geçici bir görevle bulundu-
ğu Ankara’da yaşadım. Her gün okula 
gitmek için yakınlarından geçtiğimiz 
Cebeci’deki Siyasal Bilgiler Fakültesi 
civarındaki gösteriler ve atlı polisin 
müdahale sahneleri aklıma çakılmış, 
birkaç da silah sesi duymuştum. Yaşıtım 
olan oğlu ile birlikte bahçelerindeki 
sarı ve kırmızı kirazları yiye yiye biti-
remediğimiz karşı komşumuz Muzaffer 
Amca’nın resmini gazetelerde “ihtila-
lin güçlü yarbayı” olarak görmem de 
yine aklımda kalan anılardan biri. Ama 
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çocuk kafama ihtilalin pek de iyi bir 
şey olmadığı fikri yerleşmişti. Birkaç 
yıl sonraki, Albay Talat Aydemir ile öz-
deşleşen iki başarısız darbe girişiminin 
detaylarını yıllar sonra öğrenebilsek de 
bu yolda başarısız olanın başına neler 
geldiğini anında öğrendik. 

O zamanlar darbeler döneminin yeni 
başladığını, daha beterlerini göreceğimi-
zi de bilmiyordum tabii ki. 12 Mart dar-
besi göz göre göre gelmişti. Ben de de-
likanlılık heyecanı içinde ve o dönemin 
aşırı siyasallaşmış toplumsal ortamında 
yaşamıştım o günleri. Ankara’da, büyük 
bir üniversitemizin şehrin hemen kıyı-
sındaki kampüsünde bir sınava hazır-
lanırken yaşadıklarımızdan sonra kesin 
olarak anlamıştık darbenin geleceğini. 
Elimde, o günden somut olarak sadece 
5 Mart günü etrafı güvenlik güçleri tara-
fından çevrilmiş 2 numaralı öğrenci yur-

dunun üst kat pencerelerinin birinden 
çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf kaldı. 
Aklımda da yaz sonu yurda dönünce 
gördüğüm, ranzamızın hemen üzerinde 
makinalı tüfekle taranarak açılmış bir 
dizi mermi deliğinin sıvanıp kapatılmaya 
çalışılmış izleri. Okulun ağustos ayına 
kadar kapanmasına üzülmüş; döndü-
ğümüzde arkadaşlarımızın bir kısmının 
dönmediğini görmek ise yıkmıştı bizi. O 
yaşın normali olan öfke ve bu durumun 
oluşmasını engellemeyi başaramayan, 
bir türlü uzlaşamayan siyaset sınıfına 
yönelik bir kızgınlık kaplamıştı içimizi. 
Kimi suçlayacağımızı bilemiyorduk. 

Sonraki yıllarda toplum olarak ne 
kadar yoğun bir apolitize etme süreci-
nin mağduru olduğumuzu ise ancak 12 
Eylül darbesine gösterilen (daha doğ-
rusu gösterilemeyen) tepkiden anla-
yabildik. Bu defa devlet memuruydum. 

Halkımız 
aileleriyle evlerinde normal 

yaşantılarını sürdüren 
insanların bir gün sonra 

yaban ellerinde sokaklarda 
dilenir duruma gelebileceğini 

biliyor, öğrendi. Bence 
vatandaşlar o gece biraz da 

böyle olmayı, bu duruma 
düşmeyi reddetti.
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üzerine, daha darbe girişiminin ilk 
anlarından itibaren olayları uzaktan 
da olsa izlemeye, anlamlandırmaya 
çalıştık. Yaşananlar henüz çok sıcak. 
Herkesin anıları taze. Arkadaşlarımın, 
dostlarımın çoğu olayları bizzat yaşadı. 
Bu nedenle, o gece ne oldu konusuna 
hiç değinmeyeceğim. Medyamızda “o 
gece” tüm detayları ile enine boyuna 
sergileniyor, tartışılıyor. Mahkeme sü-
recinde gerçekler daha net biçimde 
ortaya çıkacak; geriye dönük bir he-
saplaşma yaşanacak. Bu noktaya na-
sıl geldik sorusunun cevabı çok daha 
doğru olarak verilecek. Ama aklıma 
geldikçe hala tüylerimi ürperten şu so-
runun cevabını belki asla tam olarak 
veremeyeceğiz: Eğer darbe girişimi ba-
şarılı olsaydı bugün nasıl bir Türkiye’de 
yaşıyor olacaktık?

Bu soruyu herkes kendine sormuş 
ve cevabından hiç memnun kalmamış 
olmalı ki o gece Türk halkı sokaklara 
inerek darbecilere direndi, egemenliği-
ni, ne oldukları belirsiz bu gruba teslim 
etmeyi reddetti. Bence bu reddedişte 
son yıllarda yakın çevremizdeki ülke-
lerde yaşanan “baharların” acı sonuçları 
mutlaka rol oynamış olmalı diye düşü-
nüyorum. Halkımız birkaç senedir hayli 
kalabalık bir Suriyeli göçmen grubunu, 
ülkenin her yerinde misafir ediyor. Bu 
insanların çektiği acılara bire bir şa-
hitlik ediyor. Bir ülkenin, çok kısa bir 
süre içinde bu hallere düşebileceğini, 
aileleriyle evlerinde normal yaşantıla-
rını sürdüren insanların bir gün sonra 
yaban ellerinde sokaklarda dilenir du-
ruma gelebileceğini biliyor, öğrendi. 
Bence vatandaşlar o gece biraz da böyle 
olmayı, bu duruma düşmeyi reddetti.

15 Temmuz darbe girişimini hafı-
zamdaki eski darbelerin hatırlattıkları 
ile karşılaştırınca şu farkları görüyo-
rum.
• Halk 27 Mayıs darbesinde olduğu 

gibi sessiz kalmadı, 12 Eylül’de-
ki gibi apolitik bir tutum içinde 
beklemedi, demokratik yollar-
dan seçilmiş hükümetin devril-
mesine izin vermedi. Bir an bile 

Avrupa Birliği yolu tekrar açıldı. Güm-
rük Birliği, adaylık ve nihayet müza-
kerelerin başladığını gördük. Kişi başı 
gelirimiz 10 bin dolar düzeyine çıktı. 
Artık darbe günleri geride kaldı diye 
düşünüyorduk. Gerçi arada, post mo-
dern darbe, elektronik darbe gibi ga-
riplikler yaşadık ama en azından si-
lahlı kalkışmanın artık olmayacağına 
toplum olarak inanmıştık. Zaten teori 
ne diyordu? Gelir düzeyi 10 bin doları 
aşan ülkelerde darbe olmaz! Ama sos-
yal bilimlerde gerçek hayatın teori ile 
örtüşmediğini, son gerçek darbeden 35 
yıl sonra, yaşadığımız acı tecrübe ile bir 
kez daha öğrendik.

15 Temmuz’u Yaşamak
Ben o geceyi yurtdışında yaşadım. 

Genelkurmay binası civarında ikamet 
eden bir arkadaşımdan gelen  mesaj 

Yurtdışında devlet bursuyla yüksek 
lisans yapmak için başvuru yapmaya 
hazırlanıyordum. Darbenin nasıl bir 
şey olduğunu bu defa da bir yetişkin 
olarak yaşadım. 12 Eylül sabahı erken-
den, karşı komşumuzun nikâh törenine 
gitme planları yaparak uyanmış ancak 
sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenin-
ce, balkonda gelinliği ile oturan kızcağız 
ile birbirimize el sallayıp acı acı gülüş-
müştük. Bu darbeden sonra normale 
dönüş sürecini hem siyasi hem de eko-
nomi alanlarında daha yakından izleme 
şansım oldu. Tarıma dayalı kapalı bir 
ekonomiden yola çıkıp, sanayiye dayalı 
açık bir ekonomiye dönüşümümüzü, 
içeriden, bu kararların alınıp uygulan-
dığı merkezlerin çok yakınından izleme 
ve uygulamaya kendimce katkıda bu-
lunma şansım oldu.

Bu normalleşme süreci sonunda 
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direndi, bombalandı ama o -siya-
seten- kutsal mekânı terk etmedi. 
Ancak tüm bu olumlu noktalar şu 

gerçeği görmemizi engellememeli: 
Toplum olarak ölümcül bir deneyim, 
büyük bir travma yaşadık. Bunun top-
lumsal psikoloji üzerindeki etkisinin 
düzelmesi yıllar sürecektir. Şunu özel-
likle belirtmeliyim, toplum olarak bir 
anlamda 15 Temmuz akşamına takılıp 
kaldık. Oysa bir an önce sabahı getir-
memiz, çok hızlı ve akıllıca planlanmış 
bir “normalleşme” sürecine girmemiz 
lazım. Bunun ilk şartı da bir an önce “o 
geceden” çıkmak, ertesi günün sabahı-
na ulaşmış olmak. 

Normalleşme
“Normalleşme” telaffuzu kolay, ha-

yata geçirilmesi zor bir kavram. Sadece 
darbeci çetenin devlet mekanizmasından 
temizlenmesi değil, bunun çok daha öte-

tereddüt etmeden müthiş bir 
refleks gösterdi. Dolayısıyla da 
demokrasi yolundaki yürüyüşün-
de bugün eskisine oranla ken-
disine çok daha fazla güveniyor.

• Ordunun çok geniş bir kesimi darbe-
ye hiçbir şekilde katılmadı. Ciddi bir 
bölümü canları pahasına darbecile-
re karşı koydu; birçok kritik noktada 
onları durdurdu. Darbeciler arasın-
daki üst düzey subayların çokluğuna 
rağmen, ordunun en üst yönetim ka-
demesi darbenin içinde yer almadı.

• Darbeciler sadece ordunun tama-
mından değil toplumun hiçbir ke-
siminden destek bulamadılar. Daha 
önceki darbelerde gördüğümüz 
“destekçi sivil kesimler” bu defa orta-
da yoktu; varsa da hiç görünmediler. 

• En güzeli de “destekçi siyasi kesim” 
diye bir şey yoktu. Parlamento-
muz darbe girişimine sonuna dek 

Türkiye’nin Doğu ile Batı 
arasındaki “köprü”, İslam’la 

“diyalog”, Orta Doğu ile 
“tampon”, göçmen akımına 

karşı “sınır güvenliği 
sağlayıcısı” ve AB ülkelerinde 

yaşayan milyonlarca Türk 
kökenli nedeniyle “komşu” 

fonksiyonlarının göz ardı 
edilmesi mümkün değil.
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sinde boyutları var. Öncelikle toplumsal 
dokuda ortaya çıkan hasarın onarılması-
nı sağlamak gerek (toplum psikolojisi). 
Yakın tehlikeyi bertaraf ederken orta ve 
uzun vadeli yapısal tedbirleri ayırt etmek 
de şart. Çünkü darbe girişiminin doğru-
dan etkileri kadar uzun vadede ortaya 
çıkacak dolaylı etkileri de oldu.

İç barışın tesisi, dış politikanın, AB 
ile ilişkilerin yeniden rayına oturtulma-
sı, kısa vadede ele alınması gereken ön-
celikli konular. Hukuk ve adalet sistemi, 
eğitim ise çözümü ancak uzun vadede 
aranabilecek alanlar. Ekonomi ise acil 
kere acil ele alınması gereken bir konu. 
Türkiye’ye yatırım yapma iştahının, 
sağlanan çok yüksek getiriye rağmen 
azaldığı bir gerçek. Yara bandı gibi kısa 
vadeli reaktif tedbirler belki bugünü 
kurtarır ama geleceği kurtarmak için 
mutlaka dönüştürücü yapısal reform-
lara yoğunlaşmak gerek. 

Dünya Nasıl Tepki Gösterdi?
Avrupa’da ve Batı değerlerine sahip 

çıkan ülkelerde hiçbir siyasetçi ya da si-
vil toplum mensubu, ne sebeple olursa 
olsun bir askeri darbeyi destekliyor, ya 
da onlarla aynı hizada duruyor görün-
tüsü vermek istemez. Seçilerek gelmiş 
yönetimlere adeta siyasi bir kutsallık 
atfedilmektedir. Dolayısıyla, AB’den 
hemen ilk anda (daha darbe girişiminin 
sonucu belli değilken) darbe girişimini 
kınayan güçlü resmi bildiriler ve siyasi 
açıklamalar gelmesini beklememiz nor-
maldir. Aksi düşünülemezdi. 

Ancak kınama ve destek mesajları-
nın birkaç istisnası dışında derinlikten 
yoksun olduğu da bir gerçektir. Gerçi 
lafzen darbe girişimi kınanmış ve se-
çilmiş kurumlara destek verildiği teyit 
edilmiştir ancak bu esnada son derece 
kuru bir diplomatik dil kullanılmıştır. 
Hiçbir üst düzey ziyaret yapılmamıştır. 
Bunun da bizde “Batılı ortaklarımız 
çekingen davrandı” duygusu ve hayal 
kırıklığı yaratması normaldir. Eleştiri 
kadar dayanışma da beklemek hakkı-
mızdır. Türkiye halkıyla ve devletiyle bu 
noktada beklediği desteği bulamamış-
tır. Bunun sebebi ne olabilir diye düşü-
nünce aklıma şu temel farklılık geliyor:

Biz hala 15 Temmuz akşamını yaşar-
ken onlar için adeta güneş doğunca o 
olay bitmiş, gözler derhal 16 Temmuz’a 
ve sonrasına çevrilmiştir. AB ve daha 
genel anlamda “Batı” darbeye kapanmış 
gözüyle bakmakta, darbe sonrasında 
tamamıyla demokratik ve “normal”  bir 
ülkenin refleksiyle tepki vermemizi 
beklemektedir. Her gelişme bu dar açı-
dan izlenmekte ve değerlendirilmekte-
dir. Darbeyi savuşturmuş olmamız ne-
dense yeterince takdir edilmemektedir. 
Oysa özellikle demokratik toplumlar 
için bunun tam aksi olmalı, halkın de-
mokrasiyi korumadaki başarısı o top-
lumlar ve yönetimler tarafından sevinç 
ve takdirle karşılanmalı, ülke imajımız 
yükselmeliydi. Ama öyle olmadı. 

Bizim açımızdan ise 15 Temmuz 
vahim ötesi bir gelişmedir. Sonuç ise 

demokrasinin zaferidir. Toplumumuz 
henüz 15 Temmuz gecesinden çıkabil-
miş, bundan sonra ne olacak sorusunu 
sağlıklı bir biçimde tartışabilir duru-
ma gelmiş değildir. Bizim gördüğümüz 
manzara Batı’nın gördüğünden tama-
mıyla farklıdır: Kanlı girişimin dehşet 
verici yönleri halâ canlıdır, halk daha 
sokaklardan çekilmemiştir. Devletin kıl-
cal damarlarına kadar sızmış -Batı’nın 
kendi deneyimle algılayıp tanımlayabil-
diğinden- “farklı” bir örgüt yapısı söz 
konusudur. Dolayısıyla, mücadelenin 
de “farklı” ve “olağanüstü” olması belli 
ölçüde toplumsal kabul görmektedir. 
Çünkü durum “normal” değildir; nor-
mal zamanda zaten hiç kimse OHAL 
istemez.

Ancak şunu da biz kabul etmeliyiz: 
Bu durum, yüzlerce yıldır din temelli giz-
li örgütlenmelerle yüz yüze gelmeyen, en 
son on yıllar önceki İspanya deneyimin-
den bu yana askeri kalkışma kavramını 
kitabından çıkarmış olan AB açısından 
kolay anlaşılabilir bir durum değildir.

DOLAYISIYLA ÖNCELİKLE OLAYIN 
ÖZÜNÜN VE BAKIŞ AÇILARIMIZDAKİ 
BU FARKLILIKLARIN ÇOK İYİ ANLA-
TILMASI GEREKİR. BUNU TEK BAŞINA 
HÜKÜMET YAPAMAZ. SİVİL TOPLUMA 
DA ÇOK ROL DÜŞÜYOR.

Normalleşme adımlarımızdan biri 
de bu farklılıkların yarattığı duygunun 
dış siyasetimize yansımasını engelle-
mek, Batı ile (zaten çatlamış durum-
dayken) biraz daha genişleyen güven 
çatlağını tamir etmek olmalıdır.

Türkiye–AB İlişkileri Darbe 
Girişimi ve Sonrası Yaşanan 
Süreçten Nasıl Etkilenebilir?

Darbe girişiminden sonra AB tara-
fından yapılan insan hakları ihlallerine 
ilişkin kaygılar ve demokratik kriterler-
le ilgili uyarılar ile buna karşılık Türki-
ye’den gelen, darbe girişiminin arka-
sında Batı’nın olduğuna ilişkin imalar 
ve göçmen anlaşmasının feshedilebi-
leceğine ilişkin söylemler ilişkilerin 
gerilmesine neden oldu. Nihayet, Avus-
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olan yumuşak gücünün sıfıra ineceğini 
ve Türkiye’nin normalleşme ve demok-
ratik düzeyini yükseltme sürecine mü-
dahale etme şansının kalmayacağını da 
gayet iyi bilmektedir.

Taraflar birbirlerine ne derece muh-
taç olduklarının çok iyi farkındadır. 
Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki 
“köprü”, İslam’la “diyalog”, Orta Doğu ile 
“tampon”, göçmen akımına karşı “sınır 
güvenliği sağlayıcısı” ve AB ülkelerinde 
yaşayan milyonlarca Türk kökenli nede-
niyle “komşu” fonksiyonlarını göz ardı 
etmeleri mümkün değil. Türkiye için ise 
ne ticaret ve ekonomi alanlarında ne de 
bilgi ve teknoloji transferinde AB’nin 
alternatifini bulmak mümkün. Temel 
haklar ve özgürlükler alanında da etra-
fımızda daha iyi bir model yok. Güvenlik 
konusunda da yerimiz Batı Bloku ve 
NATO değil mi? Tüm bu saydıklarım yok 
sayılabilir mi, bir günde yok olabilir mi? 

Dolayısıyla burada tartışmamız ge-
reken müzakere sürecine ya da göçmen 
anlaşmasına ne olacağı değil, iki taraf 
arasında güven ilişkisinin nasıl sağla-
nacağıdır. Çabalar bu yönde olmalıdır. ■

turya’dan müzakere sürecinin hemen 
durdurulması talebi geldi. AB Komis-
yonu Başkanı bu teklifi hemen reddet-
se de soru açıkta kaldı: AB Türkiye ile 
katılım müzakerelerini durdurur mu?

Bence kesinlikle hayır. Her şey-
den önce idam cezasının yeniden te-
sisi gibi aşırı bir adım atılmadıkça AB 
Konseyi’nde müzakereler dursun diye-
cek nitelikli çoğunluğun1 sağlanması 
mümkün değil. (Birçok kişinin zannet-
tiğinin aksine müzakereleri durdurmak 
için oy birliği gerekmiyor. Ama durursa 
yeniden başlatmak için gerekiyor). AB 
zaten şu anki haliyle müzakere süre-
cinin sanal bir sürece dönüştüğünün 
farkındadır. Resmen durdurmak ona 
hiçbir şey kazandırmayacaktır. Böyle-
likle, Türkiye üzerinde zaten zayıflamış 

1 (3 Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçevesi, madde 5): In the case of a 

serious and persistent breach in Turkey of the principles of liberty, de-

mocracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the 

rule of law on which the Union is founded, the Commission will, on its 

own initiative or on the request of one third of the Member States, re-

commend the suspension of negotiations and propose the conditions 

for eventual resumption. The Council will decide by qualified majority 

on such a recommendation, after having heard Turkey, whether to 

suspend the negotiations and on the conditions for their 
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