AVRUPA KOMİSYONU 2019 YILI TÜRKİYE RAPORU ÖZETİ
1.GİRİŞ
Türkiye Avrupa Birliği için kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Türkiye AB ile 1964
yılından beri bir Ortaklık Anlaşması ile bağlıdır ve 1995 yılında bir Gümrük Birliği
kurulmuştur. AB Konseyi Aralık 1999’da Türkiye’ye adaylık statüsü tanımıştır ve
katılım müzakereleri Ekim 2005’te açılmıştır. Katılım müzakereleri çerçevesinde,
bugüne kadar 16 fasıl açılmıştır ve bunların biri geçici olarak kapatılmıştır. Haziran
2018’deki Genel İşler Konseyi’nin sonuçları halihazırda geçerli olan koşullar altında,
Türkiye’nin katılım müzakerelerinin efektif olarak durma noktasına geldiğini, yeni
fasılların açılması veya kapatılmasının düşünülmediğini ve Gümrük Birliğinin
modernizasyonuna yönelik çalışmaların başlatılmasının öngörülmediğini belirtmiştir.
Türk hükümeti AB’ye katılım hedefine yönelik bağlılığını tekraren ifade etmesine
rağmen, bu ifadelere uyumlu önlemler ve reformlar eşlik etmemiştir. AB’nin hukukun
üstünlüğü, temel haklar ve yargı alanındaki olumsuz gelişmeler ile ilgili ciddi endişeleri
giderilmemiştir. AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 15 Mart 2019’da Brüksel’de 54üncü
toplantısını gerçekleştirmiştir. 3 yıllık bir aradan sonra bakanlıklar arası Reform Eylem
Grubu çalışmalarına yeniden başlamış ve Ağustos ve Aralık 2018’de ve 9 Mayıs 2019’da
toplantılar gerçekleştirmiştir.
2. ÖNCELİKLİ TEMEL İLKELER: SİYASİ KRİTERLER VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
FASILLARI
Olağanüstü hâl kapsamında ve devamında alınan tedbirler










Darbe girişimini güçlü bir şekilde derhal kınayan AB, ülkenin demokratik kurumlara
olan tam desteğini tekrarlamış ve Türkiye’nin böyle ciddi bir tehdit karşısında süratli
ve orantılı adımlar atma noktasında meşru ihtiyacını tanımıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, 18
Temmuz 2018 tarihinde sona ermiştir. Olağanüstü hâlin öncelikli amacı, Türk
yetkililer tarafından Mayıs 2016’da terör örgütü olarak tanımlanan ve 15 Temmuz
2016 darbe girişiminin düzenlenmesinden ve uygulanmasından sorumlu olduğu
düşünülen Gülen hareketini dağıtmak ve daha genel anlamda terörle mücadeleye
destek sağlamak olsa da olağanüstü yetkiler orantısız şekilde uygulanmıştır.
Olağanüstü hal dönemi sırasında çıkarılan 36 olağanüstü hal kararnamesi, polis ile
soruşturmaları yürüten savcıların yetkilerini genişletmiş, kamu görevlilerinin geniş
kapsamlı ihracı, kuruluşların kapatılması ve mallarının devlet tarafından tasfiyesi
için temel hazırlamıştır.
Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile 152.000’in üzerinde, aralarında
öğretmen, polis memuru, sağlık çalışanları ve hakimler ile savcıların dahil olduğu
kamu çalışanı ihraç edilmiştir.
Mayıs 2017’de kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu, Ankara’daki
ilgili idare mahkemesinin, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yargı denetimine
açıktır. Komisyon üyelerinin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
tarafından atanmıştır.
Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunda, başvurucu yönünden genel bir
prosedürel güvence eksikliği mevcuttur. İnceleme Komisyonuna başvuranlar, adli
temsilci bulmanın zor olduğu yönünde şikayette bulunmaktadır.
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İhraç sebebiyle Komisyona yapılan 126.000 başvurudan 70.406 adedi
değerlendirmeye alınıp, sadece 5.250 kişi görevine iade edilirken, başvuruların
işleme alınması oranı, her davanın ayrı ayrı değerlendirilip değerlendirilmediği
yönünde kaygı doğurmaktadır.
Olağanüstü hal döneminin sona ermesiyle Türkiye, AİHS’den doğan bir takım
yükümlülüklerini askıya alması tutumunu geri çekmiştir. Nitekim Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisinin Nisan 2017’de Türkiye’ye yönelik yeniden başlattığı
denetim süreci, mevcut kaygılar ele alınana kadar sürecektir.
3 yıllık aranın ardından Reform Eylem Grubu, çalışmalarına Ağustos/Aralık 2018 ve
9 Mayıs 2019 toplantılarıyla devam etmiştir.

Demokratik kurumların işleyişi ve kamu yönetimi reformu
Demokrasi












AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından düzenlenen Seçim
Gözlem Misyonu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak, seçmenlere gerçek bir seçme
hakkı sunulduğu nitekim kısıtlayıcı yasal çerçeve, olağanüstü hal rejiminin geçerli
kıldığı yetkiler ve sınırlı toplanma, ifade özgürlükleri nedeniyle tarafların eşit
şartlarda yarışmadığını değerlendirmiştir.
Cumhurbaşkanı ve partisi belirgin bir avantaj sağlamış, bu da hükümete yakın kamu
ve özel basın kuruluşları tarafında geniş yer bulan yayınlara yansımıştır.
Kadınlar siyaset hayatında yeterince temsil edilmemektedir. TBMM üyelerinin
sadece %17,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Nitekim önceki yasama dönemindeki
%14,7 oranına göre artış sağlanmıştır.
Yüksek Seçim Kurulu, seçilmiş büyükşehir belediye başkanının mazbatasını almasına
rağmen, uzun itiraz sürecinin ardından İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı
seçimlerinin iptal edilmesi ve 23 Haziran tarihinde yenilenmesi kararı almıştır.
Nitekim YSK, ilçe belediye başkanlığı ve muhtarlık gibi seçimleri gibi diğer seçimleri,
aynı oy sandıkları kullanılmasına rağmen iptal etmemiştir. Muhalefet, bu durumu
güçlü bir şekilde protesto etmiştir.
YSK; HDP’nin 4 seçilmiş belediye başkanı ve bazı meclis üyelerine ilişkin iptal
kararlarına yönelik olağanüstü itirazları kabul etmemiştir ve bu durum, adaylıkları
uygun görülmüş olsa da olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha
önce görevlerinden ihraç edilmiş olmaları ile gerekçelendirilmiştir. Aynı zamanda
YSK, bu yerlerde mazbataları hepsi AKP’den olan ve seçimde ikinci gelen adaylara
vermiştir. Dolayısıyla bu, seçimlerin adilliğine, bütünlüğüne ve kurumların siyasi
baskıdan bağımsızlığına ilişkin ciddi endişelere sebep olmuştur.
22 kişiden oluşan Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Misyonu, 27 Mart-1 Nisan 2019
tarihlerinde yürüttükleri gözlemler ışığında seçimlerin düzen içerisinde
gerçekleşmesine rağmen Türkiye’nin Avrupa değer ve prensiplerine uygun özgür ve
adil seçim atmosferine sahip olduğu yönünde ikna olmamıştır.
Komisyon, tekrarlanan İstanbul seçimlerine Avrupa Konseyi gözlemcilerinin davet
edilmesini beklediklerini ifade etmektedir.
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Artan siyasi kutuplaşma ve güçlü partizan rekabet, taraflar arasında yapıcı
parlamento diyaloğunun önüne geçmektedir.
Eski ve mevcut bazı yöneticilerinin tutukluluklarının sürdüğü ikinci büyük muhalefet
partisi HDP marjinalleştirilmeye devam etmektedir.
Türkiye’de milletvekili dokunulmazlıkları rejimi, seçilmiş temsilcilerin ifade
özgürlüğünün sağlanabilmesi için güçlendirilmelidir.
Olağanüstü hal sırasında Parlamentonun yasama yetkileri kanun hükmünde
kararnameler ile bypass edilebilirken, bu durum olağanüstü hal şartlarını
düzenleyen mevzuatın belirlediği politika alanlarının ötesini düzenlemek için de
kullanılmıştır.
Yasamanın yürütme üzerindeki gözetim rolü cumhurbaşkanlığı sistemi ile
zayıflatılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yasamanın denetimi dışında
bırakılmıştır.
Yasamanın, kamu harcamaları üzerindeki denetimi artırılmalıdır. Uzmanlaşmış bir
meclis komisyonu önünde Sayıştay’ın denetim tartışılmamaktadır.
Buna fazlasıyla yüksek olan %10 seçim barajının düşürülmesi de dahil olmak üzere,
seçimler ve siyasi partilere ilişkin hukuki çerçeveyi Avrupa standartlarına çekmek
için atılan adımlar sınırlı kalmıştır. Seçimlere ilişkin hukuki çerçevedeki eksikliklerin
giderilmesi için AGİT ve Venedik Komisyonu tavsiyeleri ile uyumun sağlanması
gerekmektedir.

Yönetişim









Son anayasal değişikliklere ilişkin olarak seçimlerin öncesinde Avrupa Konseyine
danışılmamıştır ve Venedik Komisyonunun Mart 2017 mütalaasına göre bu
değişiklikler, Türkiye’nin anayasal demokrasi geleneğinde geriye gidişi
göstermektedir.
Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, Cumhurbaşkanı’nın siyasi hesap verebilirliği
seçimlerle sınırlandırılmıştır ve bir takım hükümler yürütmeye karşı yargının
bağımsızlığını kısıtlarken Avrupa standartları ile çelişmektedir.
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile bakanlıklar arasındaki ilişki henüz net
değildir; kamu hizmeti, halen daha tamamlanmamış geniş çaplı bir reform
sürecinden geçirilmektedir.
Yerel politikacıların görevlerinden edilmeleri, yerlerine kayyum atanması ve YSK’nın
Güneydoğu’da HDP’li dört adayın belediye başkanlığını reddetmesi, yerel düzeyde
seçmenlerin siyasal temsilden yoksun kalmasına sebep olmuş, yerel demokrasiye
zarar verme riski doğurmuştur.
Kadınların kamu hizmetine katılımı, üst yönetimler de dahil olmak üzere
artırılmalıdır; kadınların üst yönetimlerdeki temsil oranı %9,05’tir.
Ağustos 2018’de yayımlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüm yerel
makamların bütçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlamıştır. Profesyonel
örgütler, vakıflar ve güvenlik kurumları da bu kararnamenin kapsamındadır. Böylesi
bir adımın, kamu kurumları arasında daha dengeli bir bütçenin tesisini garanti altına
alması gibi avantajlarının yanında yerel yönetimlerin ve kamu iktisadi
teşekküllerinin merkezi yönetime bağımlılığını artırma riski doğurmaktadır ve yerel
demokrasiyi zayıflatmaktadır.
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Kamu Denetçiliği Kurulunun devamlılık arz eden bir dosya yükü vardır ve kendi
rolüne ilişkin aktif şekilde farkındalık yaratmaktadır. Nitekim soruşturma açma ve
kanun yollarının işlediği vakalara müdahale etmeye yönelik ex officio yetkilerden
yoksundur.
Mevcut hukuki çerçeve, bağımsız düzenleyici kurumları siyasi müdahalelerden
korumamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, pek çok düzenleyici kurum doğrudan
Cumhurbaşkanlığı makamına bağlıdır.

Sivil toplum












Türk sivil toplum kuruluşları, ülkenin karşı karşıya kaldığı kritik sınamalara karşı
önemli katkılarda bulunmaktadır.
Sivil toplum, özellikle aktivist ve insan hakları savunucularına yönelik yüksek
sayılardaki gözaltılar ve tutuklamalarla birlikte artan bir baskıyla karşı karşıyadır.
Bir yıldan uzun süredir tutukluluğu süren insan hakları savunucusu Osman Kavala’ya
ve 15 diğer insan hakları savunucusuna yönelik suçlamalar derin üzüntüye sebep
olmaktadır ve sivil toplumun faaliyet göstermeye çalıştığı kamusal alandaki
sarsıntının ve belirsizliğin göstergesi halini almıştır. Özellikle bazı basın
mecralarında aktivistlere yönelik karalama kampanyaları gerçekleştirilmesi ciddi
endişe konusudur.
Mültecilere insani yardım sağlayanlar dahil olmak üzere uluslararası sivil toplum
kuruluşları da Türkiye’deki faaliyetlerinde zorluklarla karşılaşmaktadır.
Olağanüstü hal kararnameleriyle kapatılan sivil toplum örgütlerinin müsadere edilen
varlıklarına ilişkin etkili bir kanun yolu bulunmamaktadır.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü,
Dernekler Dairesi’nin yerini almıştır nitekim yetkileri ve öncelikleri henüz netlik
kazanmamıştır.
Ekim 2018’de derneklerin, tüm üyelerini İçişleri Bakanlığı bilgi sistemine
kaydetmesini zorunlu kılan düzenleme, AGİT ve Avrupa Konseyi yönlendirici
ilkeleriyle uyumlu değildir.
Derneklerin kayıt işlemlerini, gerekli izinlerin sağlanmasına yönelik prosedürleri ve
derneklerini işleyişlerini sınırlandıran hükümler gözden geçirilmelidir.
Kamu fonları şeffaf şekilde dağıtılmamaktadır ve bu süreçler, sivil toplum
örgütlerinin ve diğer paydaşların her aşamada tam katılımını sağlamamaktadır.
Türk yasal mevzuatının öngördüğü mevcut iklim, Türk sivil toplumuna mali destekte
bulunan yabancı donörler için giderek daha sınırlandırıcı hale gelmektedir.
Bağımsız, hak temelli sivil toplum örgütleri çoğunlukla hukuk ve politika yapım
süreçlerinin parçası olan istişarelerin ve bu süreçlerin gözetiminin dışında
bırakılmaktadır.

Güvenlik güçlerinin sivil gözetimi



Hukuki çerçevede yapılan değişiklikler, yürütmeye güvenlik birimleri üzerinde geniş
yetkiler sunmaktadır.
Güvenlik ve istihbarat birimleri, TBMM önünde gerekli şeffaflığı ve hesap
verebilirliği sağlama noktasında yetersizdir ve ilgili meclis komisyonu etkisiz
kalmaktadır.
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Temmuz 2018’de yayımlanan bir kararnameyle, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm
kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştır. Diğer yandan askeri
hiyerarşinin tamamı hukuki olarak, Genelkurmay Başkanı’na doğrudan emir
vermekle yetkilendirilmiş olan Cumhurbaşkanı’na hesap verecek şekilde
düzenlenmiştir.
Yüksek Askeri Şura yeniden şekillendirilerek daha sivil hale getirilmiş,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı da YAŞ
üyesi olarak belirlenmiştir.
Guneydogu’da, guvenlik guçleri tarafından orantısız guç̧ kullanıldıgına ve insan
haklarının ihlal edildigine ilişkin guvenilir nitelikteki ciddi iddialara ragmen, soz
konusu vakalarda, adli ve idari inceleme konusundaki performans hâ lâ yetersizdir.
Askerî harcamaların denetlenmesine yönelik yasal çerçeve henüz iyileştirilmemiştir.

Doğu ve Güneydoğu’daki durum
















Hükümet, PKK ve PKK ile bağlantılı grupların şiddet eylemlerine karşı güvenlik
operasyonlarını sürdürmektedir. PKK terör örgütü, AB’nin terör faaliyetlerine
karışan kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer almaya devam etmektedir.
Terorle mucadele tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir. Hukû metin,
Guneydogu’da hasar gormuş̧ alanların yeniden inşa edilmesine yonelik olarak Eylul
2016’da açıkladığı yatırım planı sonucunda binlerce konutun inşa süreci devam
etmektedir.
Yerinden edilmiş kişilere yönelik tazminat kriterleri şeffaf değildir. Barışçıl ve
sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için ihtiyaç duyulan güvenilir bir siyasi sürecin
yeniden başlatılması konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir.
PKK terör örgütü ve bağlantılı terör grupları, rapor döneminde, şiddet içeren terör
saldırıları gerçekleştirmeye devam etmişlerdir. PKK terör örgütü, Türkiye’nin
Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde şehirleri hedef almış, ölüm ve yaralanmalara sebep
olmuştur.
Venedik Komisyonunun, Haziran 2016’daki sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yasal
çerçeve konusundaki görüşünde yer alan tavsiyeler henüz uygulanmamıştır. 2015’te
sokağa çıkma yasağı kapsamında Cizre gibi ilçelerde yürütülen güvenlik
operasyonları esnasında gerçekleşen sivil ölümlerine ilişkin soruşturmalarda
ilerleme kaydedilmemiştir.
Şubat 2019’da AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle Güneydoğu’daki
sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bir takım itirazı reddetmiştir.
İnsan hakları orgutleri ve muhalefet partileri, guvenlik guçleri tarafından, işkence,
kotu muamele, keyfi tutuklamalar ile usuli hakların ihlalini de içeren ciddi insan
hakları ihlallerinin yaşandığını bildirmişlerdir.
Olaganustu hal doneminde ve sonrasında terorle mucadelenin oldukça geniş̧ bir
biçimde yorumlanması neticesinde, Kürt meselesi hakkında çalışan gazetecilerin ve
insan hakları savunucularının haklarına yönelik giderek artan kısıtlamalar
uygulanmıştır.
2019 yılında Surp Giragos Kilisesi ve Mar Petyum Kilisesi’nin restorasyonuna yönelik
çalışmalar başlatılmıştır. Öte yandan sivil toplum, doğal yaşam alanlarını, tarım
arazilerini ve Hasankeyf gibi tarihi miras alanlarını yok etme riski taşıyan İlısu Barajı
gibi projeleri eleştirmeyi surdurmuştur.
Kayıp kişiler, toplu mezarların açılması ile güvenlik ve kolluk görevlileri tarafından
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yapıldığı iddia edilen yargısız infazların tamamının bagımsız şekilde soruşturulması
konusunda hâ la kapsamlı ve tutarlı bir yaklaşım bulunmamaktadır.
Mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler






Türkiye, 3,6 milyon Suriyeli ve diğer uyruklardan 370.000 kişi ile dünyada en fazla
sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen 13 geçici barınma merkezinde
42.000 Suriyeli, geçici korum statüsüyle hayatlarını sürdürmektedir.
Türkiye, mültecilerin eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimine yönelik sürdürülebilir
ve kayda değer bir efor sarf etmektedir.
Okul çağındaki 1 milyon çocuktan 635.000’inin ilk ve orta öğretime erişimi
sağlanmıştır. Önceki yıl bu sayı 605.000 idi.
Sivil toplum, mültecilerde ve özellikle de Suriyeli olmayan sığınmacılarda yüksek
oranlarda çocuk işçilik ve okuldan kaçma sorunları tespit etmiştir.

Kamu idaresi reformu








Türkiye, kamu hizmetleri ve insan kaynakları yönetimi alanlarında geriye gidişe
sahne olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamu idaresi ve kamu hizmetleri mekanizmaları
üzerinde yeniden yapılandırmaya gidilmiştir.
Kamu hizmetleri mekanizmasına getirilen değişiklikler, idarenin daha da
siyasallaşmasına neden olmuştur.
Kamu hizmetindeki kıdemli yönetici kadroları için liyakate dayalı ve rekabetçi bir
tayin sistemi öngören mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.
Politika yapım süreçleri, kapsayıcı ve delile dayalı politika planlama belgeleri ve
mevzuat tasarılarıyla yapılandırılmalıdır.
Türkiye’de kamu idaresi reformuna ilişkin stratejik bir çerçeve belgesi ve gözetimi,
koordinasyonu da sağlayacak idari bir birimin eksikliği mevcuttur.
Siyasi desteğin eksikliği, kapsamlı kamu idaresi reformu çabalarını
sınırlandırmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar
Fasıl 23: Yargı ve temel haklar




Türkiye, bu alanda AB müktesebatını (acquis) ve standartlarını uygulamada erken
aşamadadır.
Bu fasılda gerilemeler söz konusu olmakla birlikte önceki raporda yer alan tavsiyeler
uygulanmamıştır.
Hâkim ve savcıların üzerinde devamlı siyasi baskı ve isteklerinin dışında transferleri
devam etmiştir. Bu durum genel olarak yargının kalitesini ve etkili çalışmasını
olumsuz etkilemektedir. Beraat etmelerine rağmen, haklarında suç duyurusunda
bulunan çok sayıda yargıç veya savcı mesleğe iade edilmemiştir.
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Yolsuzluk yaygın olmaya devam etmektedir ve hâlâ bir endişe konusudur.
Türkiye’nin yolsuzluğa karşı mücadelesindeki eksikliklerin giderilmesi adına
yolsuzlukla mücadele çerçevesinin revizyonu yapılmamıştır.
OHAL ve OHAL kapsamında çıkan KHK’lar nedeniyle temel haklar önemli oranda
kısıtlanmıştır. Sonuç olarak önceki raporlarda öne çıkan sorunlarda ilerleme
sağlanamamıştır.
İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, insan hakları savunucularının korunması,
mülkiyet hakları ve usul hakları başta olmak üzere insan haklarının tüm alt
başlıklarında gerileme söz konusudur.
Tutukluları istismardan koruyan önemli güvenceler adına veya 2016 darbesine karşı
çıkarken suç işleyen sivillerin yanı sıra darbe girişiminin ardından gelen eylemlerle
ilgili olarak kovuşturma yapılmasına ilişkin yasal bir gelişme olmamıştır.
Önümüzdeki yıl Türkiye öncelikli olarak aşağıda sıralanan gereklilikleri yerine
getirmelidir:
 AİHM ve AİHM içtihat hukuku ile uyumlu olması için mevzuatın revize
edilmesi;
 Bağımsız, hesap verebilir, nitelikli, etkili ve profesyonel bir yargının yeniden
tesis edilmesi adına gerekli koşulların sağlanması;
 Temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası yükümlülüklere uyulması
ve ciddi, insan hakları ihlallerinin ele alınması ve kötü muamele ile işkence
iddialarının soruşturulması dâhil AİHM ve taraf olduğu diğer uluslararası
sözleşmeleri ihlal iddialarını etkin biçimde araştırmak.

Yargının işleyişi









Türkiye bu alanda erken aşamadadır.
Bu konuda ciddi gerilemeler söz konusudur ve 2016 darbe girişiminin ardından
hâkim ve savcıların % 30’unun ihraç edilmesinin de içinde bulunduğu çeşitli
sebepler nedeniyle yargı bağımsızlığı güvence altında olmadığına dair endişeler
devam etmektedir.
Hâkim ve savcıların işe alımlarıyla terfileri sırasında objektif, liyakate dayalı,
yeksenak ve önceden belirlenmiş kriterlerin eksikliğine dair endişelerin giderilmesi
adına hiçbir önlem alınmamıştır.
İşten çıkarılmaların ve zorunlu transferlerin yargı üzerindeki ürpertici etkisi hala
gözlemlenmektedir ve hâkimler ve savcılar arasında yaygın bir otosansür oluşturma
riskini taşımaktadır. Bu, yargıyı ve bağımsızlığını bir bütün olarak zayıflatabilir.
Yargı bağımsızlığını korumak ya da Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK)
kuvvetlendirmek adına herhangi bir yasal düzenleme gerçekleştirilmemiştir.
Sulh ceza mahkemelerinin yapısı hakkında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır, bu
durum paralel sistem yaratma riski barındırmaktadır. Dolayısıyla Komisyonun daha
önceki raporlardaki tavsiyeleri hâlâ geçerlidir.
Önümüzdeki yıl Türkiye aşağıda belirtilenleri yerine getirmelidir:
 Yargının görevlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirebilmesine,
sorumluluklarının güçlendirilmesine ve yürütme ile yasamanın kuvvetler
ayrılığı ilkesine tam olarak riayet edilmesine izin veren siyasi ve yasal ortamın
oluşturulması, AİHM içtihadını uygulayan Anayasa Mahkemesi kararlarının alt
mahkemeler tarafından uygulanmasının sağlanması;
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 Venedik Komisyonunun (VC) tavsiyelerinin uygulanması; sulh ceza
hâkimlerinin tutuklama hakkındaki kararlarının yürürlüğe girmesinin ilk
derece mahkemelerinin onayına tabi olması.
 Yürütme organının HSK üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve hâkimler ile
savcıların isteklerine aykırı atanmalarının engelleneceği güvencesinin
verilmesi;
 HSK’nın yargılama sürecindeki müdahalesinin sınırlandırılması adına daha
fazla güvence sağlanması.
 Adalet Akademisi'nin Avrupa standartlarına uygun olarak idari ve mali
özerklik ilkesinin garanti altına alınması. Akademi’nin, adayları gelecekteki
görevlerini etkin bir şekilde yönetmeye hazırlaması ve tam bir şekilde
eğitilmesi için kapasitesinin artırılması.
 Anayasa ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığının ihlâline istinaden
hâkimlerin açığa alınmasının, görevin kötüye kullanıldığı şüphesinin sağlam
gerekçelere dayandırıldığı vakalarla sınırlandırılması; disiplin işlemleri
sisteminin, yürütmeden usule aykırı bir etki olmaksızın nesnel ölçütlere göre
işletildiğinin güvence altına alması;
 Bireylere karşı alınan idari ve adli tedbirlerle ilgili olarak AİHM içtihat
hukukunun adil yargılama kriterine saygı duyan bağımsız yargının yetkisinde
delillere ve bütünüyle şeffaf usullere dayanan ve özellikle masumiyet karinesi,
ceza sorumluluğunun şahsiliği, hukuki kesinlik, savunma hakkı, adil
yargılanma hakkı, silahların eşitliği ilkesi ve itiraz hakkı, usuli güvenceler de
dâhil olmak üzere temel haklara tam olarak saygı gösteren hukuki bir sürece
tabi olmasının sağlanması gerekmektedir;
Yolsuzlukla mücadele










Türkiye, yolsuzlukla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır.
Türkiye’nin taraf olduğu BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ilkelerini takip eden
bağımsız bir yolsuzlukla mücadele biriminin kurulamaması sebebiyle bu alanda
gerileme olmuştur.
Çeşitli yasal boşlukların kapatılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Yasal ve kurumsal çerçevenin uluslararası standartlara daha fazla uyum sağlaması
gerekirken hâlâ yürütmenin kamuoyunca yakından takip edilen yolsuzluk
davalarının soruşturma ve kovuşturmalara usulsüz müdahalelerine izin
verilmektedir.
Kamu kurumlarının çalışmalarından hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılması adına
bir ilerleme sağlanmamıştır.
Türkiye henüz Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)
tavsiyelerini uygulamamıştır.
Genel olarak, yolsuzluk yaygın ve endişe konusudur. Yüksek düzeyde yolsuzluğa
verilen sağlam bir cezai adaletin yanı sıra yolsuzluk konularını etkin bir şekilde ele
almak için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır.
Önümüzdeki yıl Türkiye’nin aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmesi beklenmektedir:
 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi
Sözleşmeleri de dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadeleyle ilgili uluslararası
yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulamak;
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 Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak GRECO tavsiyelerinin etkili takibinin
yapılmasının garantiye alınması;
 Üst düzey yolsuzluk konusunda başarılı kovuşturma ve mahkûmiyetlerin
kayıt altına alınarak raporlanması.
 yolsuzlukla mücadele konusunda net bir siyasi irade ve vizyonun yansıtıldığı,
güvenilir ve gerçekçi bir eylem planı tarafından desteklenen bir yolsuzlukla
mücadele stratejisinin kabul edilmesi.
Temel haklar












İnsan haklarının iki yıl boyunca hızlı bir şekilde kötüye gitmesinden sonra,
Türkiye’deki OHAL nihayet 18 Temmuz 2018’de sona ermiştir. Buna rağmen, OHAL
sırasında getirilen önlemlerin çoğu bugün yürürlükte kalmaya devam ediyor ve Türk
vatandaşları üzerinde derin ve yıkıcı bir etki yaratmaya devam etmektedir.
Yasal çerçeve, insan hakları ve temel haklara saygıya ilişkin genel güvenceleri
kapsamaktadır. Ancak yine de, AİHM’nin ve AİHM içtihat hukukunun insan haklarına
ve temel haklara saygı güvencesiyle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, usul ve mülkiyet
hakları gibi alanlarda daha da ciddi gerilemeler olmuştur ve gazetecilerin, insan
hakları savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine ciddi kısıtlamalar
getirilmiştir.
OHAL’in kaldırılmasından hemen sonra getirilen mevzuat, tutukluları istismardan
koruyan önemli güvenlik önlemlerini ortadan kaldırarak, kötü muamele ve işkence
iddialarının ve suçların faillerinin cezasız kalma riskinin artmasına neden olmuştur.
Hakların uygulanması, insan hakları ve özgürlüklerinden sorumlu kamu
kurumlarının parçalanması, sınırlı bağımsızlığı ve bağımsız bir yargının olmaması
nedeniyle engellenmektedir.
Avrupa Konseyi, Türkiye'nin temel özgürlüklere olan saygısını izlemeye devam
etmiştir.
Kurumsal bağımsızlık eksikliği, uzun inceleme prosedürleri, yeterince
kişiselleştirilmiş kriterlerin olmaması ve uygun bir savunma aracının bulunmaması,
OHAL İnceleme Komisyonu'nun şimdiye kadar işten çıkarılmalara karşı etkili bir
başvuru sağlamada başarısız olmasına neden oldu.
Türkiye aşağıda belirtilenleri yerine getirmelidir:
 temel haklar ve özgürlüklere yönelik mutlak saygıyı etkili bir şekilde
sağlanması;
 ceza ve terörle mücadele mevzuatının ve bunların yorumlanma şeklinin,
Avrupa standartlarına, AİHM içtihadına ve Venedik Komisyonu tavsiyelerine
uyumlu hale getirmesi;
 OHAL sırasında keyfi olarak görevden alınan tüm kamu sektörü çalışanlarının,
kazanç kaybı dâhil, herhangi bir zararı için uygun bir şekilde telafi edilmesini
sağlamalıdır;
 görevi kötüye kullanma veya suç iddialarının bağımsız yargının yetkisinde
delillere ve bütünüyle şeffaf usullere dayanan ve özellikle masumiyet karinesi,
ceza sorumluluğunun şahsiliği, hukuki kesinlik, savunma hakkı, adil
yargılanma hakkı, silahların eşitliği ilkesi ve itiraz hakkı olmak üzere, usuli
güvencelere tam olarak saygı gösteren hukuki bir sürece tabi olmasının
sağlanması;
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 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun etkili bir iç hukuk yolu
olacak şekilde geliştirilmesi;
















İşkence ve kötü muamele şikâyetlerinin ele alınmasının da etkisiz olduğu ve iddiaya
göre bir misilleme riski taşıdığı bildirilmektedir.
Şikâyetler, raporlar ve herhangi bir işkence veya kötü muamele belirtisinin hızlı,
etkili ve tarafsız bir şekilde araştırılması gerekmektedir; faillerin kovuşturulması ve
mahkûm edilmesinde eylemlerinin ciddiyeti oranı, uluslararası yükümlülükler ile
özellikle AİHS ile BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı
Muamele veya Cezalandırmaya Karşı Sözleşme’ye (UN CAT) uyumlu bir şekilde
belirlenmelidir.
Önleyici bir mekanizma olarak hareket etmesi gereken Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu, UN CAT’in Seçmeli Protokolü kapsamındaki temel gereklilikleri
karşılamamakta ve buna bağlamdaki dosyaları etkin bir şekilde işlememektedir.
İşkenceye yönelik sıfır tolerans politikasına uygun olarak, bu kurumun görevini özel
bir yapı ve uygun kaynaklarla etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için daha
fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Giderek kalabalıklaşan ve kötüleşen ceza evi koşulları derin bir endişe kaynağı
olmaya devam etmektedir. Cezaevleri nüfusunun ülke nüfusuna oranı 100.000’de
318'e ulaştı ve Aralık 2018'deki verilere göre cezaevlerindeki kişi sayısı 260.000’dir.
Aralık 2018 itibarıyla, herhangi bir iddianame veya tutuklu yargılama olmadan
tutuklu bulunanların sayısı 57.000’dir.
Toplam Cezaevi nüfusunun %20’sinden fazlası terörle ilgili suçlamalar nedeniyle
cezaevinde bulunmaktadır. Bunlara gazeteciler, politik aktivistler, avukatlar ve insan
hakları savunucuları dâhildir.
2018 yılında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü cezaevlerinde ve gözaltı
merkezlerinde işkence ve kötü muamele görüldüğünü iddia eden 877 şikâyet
almıştır. Aralık 2018 itibarıyla bu şikayetler dâhilinde 543 personele yasal ve idari
işlem uygulanmıştır.
Kişisel verilerin korunması hususunda Kişisel Verilerin Korunması Kurumu faaliyete
geçmiş ve Kurul atanmıştır; ancak AB Mevzuatıyla özellikle de Mayıs 2018’de
yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile Kanun uygulama Yönergesine
yasal bir uyum sağlanmamıştır.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konularında ibadet özgürlüğüne genel olarak saygı
gösterilmeye devam edilmiştir. Venedik Komisyonunun, Türkiye'deki dini
cemaatlerin statüsü konusundaki tavsiyeleri henüz uygulanmamıştır.
Farklı Hıristiyan topluluklarına mensup din adamları için ibadet yeri ve eğitim
programı açma istekleri halen beklemededir. Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik
nefret söylemleri ve nefret suçları halen bildirilmektedir.
AİHM kararlarının zorunlu din ve ahlak dersleri, kimlik kartlarına din bilgisinin
eklenmesi ve Alevi ibadet yerleri konularında Avrupa Standartları'nın uygulanması
ve konulara ilişkin AİHM kararlarının uygulanması gerekmektedir.
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İfade özgürlüğü











Türkiye ifade özgürlüğünde erken bir aşamada olmakla beraber ciddi bir gerilemenin
de devam ettiği gözlemlenmektedir. Olağanüstü hal sırasında ve sonrasında
uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin orantısızlığı medyada, sivil toplumda ve
akademideki birçok muhalif sesi olumsuz yönde etkilemiştir. İfade özgürlüğünün
kullanılması ciddi şekilde engellenmiştir. Mevzuat, özellikle de ulusal güvenlik ve
terörle mücadele hükümleri ile uygulamalar, AİHM içtihadından ayrılmaktadır.
Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukat, yazar ve sosyal medya kullanıcılarına
karşı açılan ceza davaları devam etmektedir.
Aslen Başbakanlığa bağlı Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün görev ve
yetkilerini değiştiren Temmuz 2018 tarihli bir kararname, Cumhuriyet Başkanlığına
bağlı İletişim Müdürlüğü’ne sarı basın kartlarını verme yetkisini vermiştir.
Birçok Avrupalı gazeteci basın onaylarının yenilenmesinde gecikmeler yaşamıştır.
Çok sayıda medya kuruluşunun kapatılması veya hükümetin mütevelli heyetleri
atamasının sonucu ortaya çıkan hasarı ele almak için herhangi bir önlem
alınmamıştır.
Gazetecilerin yüksek tutuklama sayısı-160'tan fazla gazeteci cezaevinde kalmaktadırçok ciddi bir endişe kaynağıdır. İnternet Yasası ve genel yasal çerçeveye dayanarak,
çevrimiçi içeriğin mahkeme emri olmadan, uygun olmayan bir şekilde çeşitli
gerekçelerle engellenmesi ve silinmesi devam etmiştir.
Tahmini 170.000 sitenin yasaklandığı bildirilmektedir. 2016'da 2.708, 2017’de 166
ve 2018’de 175 medya çalışanı (gazeteci, mühendis, ses ve görüntü teknisyeni vb.)
işten çıkarılmıştır.
Önümüzdeki yıl Türkiye şunları yapmalıdır:
 Gözaltında tutulan gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar ve
akademisyenler serbest bırakılmalı; hem devlet hem de devlet dışı aktörler
medyaya baskı yapılması ve müdahale edilmesi sona ermeli, medyanın işlerini
bağımsız bir şekilde yürütmeleri için güvenli, çoğul ve olanaklı bir ortam
sağlanmalı;
 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kriz zamanlarında ifade ve bilgi
özgürlüğünün korunmasına ilişkin kılavuz ilkeleri doğrultusunda Terörle Mücadele
Operasyonları dâhil olmak üzere ifade özgürlüğüne dair aşırı kısıtlamalardan
kaçınılmalıdır;
 Mevcut yasalar, özellikle Terörle Mücadele Yasası, Ceza Kanunu ve İnternet Yasası,
Avrupa standartlarına uygun olarak revize edilmeli; ifade özgürlüğünü
kısıtlamayan ve yasa önünde orantılılık ve eşitlik sağlayan bir şekilde uygulanmalı;
 Mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadını uygulayabilmeleri ve
bağımsız hareket edebilmeleri sağlanarak, ceza hukuku hükümlerinin özellikle de
hakaret ve diğer suçlarla ilgili maddelerinin eleştirel görüşlere baskı yapmak için
kullanılmaması garanti edilmeli.

Gazetecilerin sindirilmesi


Medya üzerindeki ağır baskılar, önceki yıllarda olduğu gibi medya personelinin
tutuklanması, gözaltına alınması, kovuşturulması ve işten çıkarılması şeklinde
devam etmiştir. Şubat 2019'da hapiste tahmini 160 gazeteci olduğu belirtilmiştir.
Sivil toplum, gazeteci ve medya kuruluşlarına yönelik tehdit ve fiziksel saldırıları
belgelendirmiştir. Editör bağımsızlığına devlet müdahalesi ve medyayı eleştiren
gazetecilerin kovulması yönünde medya kuruluşlarına baskı mevcuttur. Devlet,
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özel medya şirketlerinin doğrudan ve dolaylı olarak devralınması veya
kapatılmasını üstlenmiştir. Hava dalgalarına erişimde kısıtlamalar olmakla
birlikte Hükümeti eleştiren TV ve radyo kanallarına para cezaları ile kapatmalar
uygulanmıştır.
Yasama ortamı




Medya ve internette ifade özgürlüğünü garanti eden yasal çerçeve ile uygulama
konusunda bir gelişme olmamıştır. Terörle mücadele, internet ve istihbarat
servisleri mevzuatı ile Ceza Kanunu, ifade özgürlüğünü engellemekte ve Avrupa
standartlarına aykırıdır. Ceza hukuku hâlâ Cumhurbaşkanı ve üst düzey
politikacılar ile dine hakareti hapisle cezalandırmaktadır. Yüksek para cezaları
da, özellikle yerel medya kuruluşları için medya raporlamasını caydırıcı bir etkiye
sahiptir. AİHM içtihat hukuku ile uyumlu olmayan nefret söylemi hakkındaki
mevzuatın iyileştirilmesi gerekmektedir.
İnternet Yasası ve genel yasal çerçeve, çevrimiçi bir içeriğin mahkeme kararına
gerek kalmadan kaldırılmasına imkân tanımaktadır.

Uygulama/Kurumlar








Gazetecilerin hapsedilmesi, medya kuruluşlarının kapatılması, hükümet
politikalarının veya yetkilileri eleştirilmesinin suç haline getirilmesi ile web
siteleri ve içeriğinin engellenmesi de dâhil olmak üzere ifade ve medya
özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanması devam etmiştir. Gazetecilerin, yazarların,
sosyal medya kullanıcılarının ve diğer kamu üyelerine karşı kovuşturma yürütme
eğilimleri, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle çocukları da içermekte
ve artış göstermektedir.
Sınır Tanımayan Muhabirler 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde,
geçtiğimiz yılki 180 ülke arasından 155’inci sırada yer bulan Türkiye, bu yıl
157’nci sıraya gerilemiştir.
Zaman gazetesi gazeteci/ yazarların davası Temmuz 2018’de tamamlanmış ve
tüm davalılar darbe suçundan beraat etmiştir. Ekim ayında, İstanbul Temyiz
Mahkemesi, Gülen hareketiyle bağlantısı olan tanınmış yazarlar ve aydınlar Nazlı
İlıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan dâhil olmak üzere altı şüpheli için ağır
cezalar vermiştir. 2018 yılının haziran ayının sonlarında Mehmet Altan yargı
kontrolü altında serbest bırakılmıştır. Bölgesel mahkemelerin Anayasa
Mahkemesi ve AİHM kararlarını görmezden gelmeye devam etmesi endişe
vericidir. Aslında 2018 ocak ayında Anayasa Mahkemesi, bahsi geçen
gazetecilerin ikisinin hürriyet ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine ve
gözaltına alınmalarının gerekli ve orantılı bir önlem olmadığına karar vermiştir.
Kamu görevlileri, her türlü muhalif ve eleştirel sese karşı sert söylemlerini
artırarak devam ettirmiştir.
Twitter şeffaflık raporuna göre, 2018’in ilk yarısında Türk makamları tarafından
1.464’ten fazla içerik ve 425 hesabın engellendiğini; 13.843 özel hesabın rapor
edildiğini bildirmiştir.
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Kamu hizmeti yayıncıları




RTÜK’ün bağımsızlığı ve tarafsızlığı, milletvekillerinin sivil toplum veya
meslek kuruluşlarından hiçbir girdi almadan Parlamento tarafından
seçilmeye devam etmesi nedeniyle eleştiriye tabi tutuluyor. Ancak, RTÜK'ün
mevcut bileşimi, HDP hariç tutulduğu için Parlamentoyu yansıtmamaktadır.
Seçim kampanyaları sırasında İYİ Parti ve CHP başkan adayları ve bütün CHP
milletvekili adayları tarafsız olmadığı için TRT'yi boykot etmiştir.

Ekonomik etmenler




Medya sahipliğinin şeffaflığa sahip olmaması nedeniyle editoryal politikaların
bağımsızlığı konusundaki şüpheler devam etmektedir.
Devlet destekli reklamcılık adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmamaktadır. Bu durum,
piyasayı daha da bozmakta ve bazı medya kuruluşları üzerindeki ekonomik
baskıyı artırmaktadır.
Kamu hizmeti yayıncısının bağımsız ve sürdürülebilir bir finansmanı
sağlanmamaktadır. Yayın yasası tekelleşmeyi engellemediğinden adil rekabeti
sağlayamamaktadır.

İş hayatı ve çalışma koşulları











Gazetecilerin temsili, profesyonel gazeteciler dernekleri ile hükümet yanlısı
kurumlar arasında bölünmeye devam etmektedir. Türkiye'de gazetecilik, düşük
ücret, yüksek adli taciz riski ve iş güvenliği eksikliği ile gittikçe güvencesiz hale
gelen bir meslektir.
Çalışma koşulları, sendikal hakların yetersizliği ve iş mevzuatının uygulanması,
bir basın kartı edinme zorluğu ve keyfi akreditasyon kararları, kaygı verici
olmaya devam etmektedir.
Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanında daha fazla gerileme olmuştur;
mevzuat ve uygulama, Avrupa standartlarına uygun olmamakla birlikte Türkiye
Anayasası'na da uymamaktadır.
Mülkiyet hakları konusuna gelince, olağanüstü hal süresince ve sonrasında birçok
kurum, şirket veya özel şahsın mülküne el konulması, ciddi bir endişe kaynağı
olmaya devam etmektedir. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu karar
vermekte yavaş davrandığı ve şeffaflıktan yoksun olduğu için, el koyma davaları
için etkin bir iç hukuk yolu bulunmamaktadır.
Ayrımcılık gözetmeme ilkesi yasa ile yeterince korunmamakta veya uygulamada
tam olarak uygulanmamaktadır.
Ayrımcılıkla
mücadele
yasalarının
uygulanmasından sorumlu olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Mart
2019'a kadar yalnızca iki karar vermiştir.
Nefret suçu yasası uluslararası standartlara uygun değildir ve cinsel yönelime
dayanan nefret suçlarını kapsamamaktadır.
Kadın-erkek eşitliği, yasal ve kurumsal çerçevede mevcuttur. Bununla birlikte,
mevzuatın uygulanmasındaki zayıflık ve mevcut destek hizmetlerinin kalitesinin
düşük olması nedeniyle karar verme, istihdam, eğitim ve sağlık gibi alanlarda
cinsiyet eşitsizliği hala söz konusudur.
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Hükümet; eğitim, istihdam ve şiddet konusundaki eylem planlarında belirtildiği
üzere cinsiyet eşitliğini geliştirmek için bazı olumlu adımlar atmıştır. Ancak, bu
eylem planları tam olarak uygulanmamakta ve sistematik izlemeden yoksun
bırakılmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik güçlü bir siyasi bağlılık mevcut değildir:
okul ders kitapları ve medya dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet rollerine dair
klişeleşmiş görüşler, Türk toplumunu işgal etmeye devam etmekte ve kadınların
düşük sosyal statüsü ile kadına yönelik şiddeti teşvik etmektedir.
Çocuk hakları konusunda çok az ilerleme kaydedilmiştir. Yoksul çocuklar, çocuk
işçiliği ve çocuk yaşta evlilikler gibi sorunlar ile özellikle de en savunmasız
gruplar için eğitime erişim, şiddet ve istismardan korunma konularındaki
eksiklikler devam etmektedir.
Türkiye, engellilerin hakları konusunda, kapsayıcı eğitim hizmetlerini teşvik etme
konusundaki kapasite geliştirme çabalarına devam etmektedir. Ancak, kapsayıcı
eğitim için nitelikli öğretim kadrosunun bulunmaması büyük bir engeldir. Erken
çocukluk eğitimine katılım oranı oldukça düşüktür.
Türkiye ruh sağlığı kurumlarını izlemeye yönelik zihinsel sağlık mevzuatına veya
bağımsız bir yapıya sahip değildir. Türkiye’de engelli kişilerin durumuyla ilgili
güvenilir, güncel veri eksikliği mevcuttur.
LGBTİ bireylerin temel haklarının korunmasına ilişkin ciddi endişeler vardır.
Askeri disiplin sisteminde veya eşcinselliği “psikoseksüel bozukluk/hastalık”
olarak tanımlayan tıbbi düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Prosedürel haklar konusunda Avrupa standartlarına yasal uyumu artırma
konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. AİHM Türkiye’yi prosedürel kurallara
uyma konusundaki başarısızlıkları dolayısıyla adil yargılanma hakkı ihlalleri
yaptığı gerekçesiyle sürekli eleştirmektedir.
Nefret söylemi ile azınlıklara yönelik tehditler ciddi bir sorun olmaya devam
etmektedir. Bu durum, medyadaki ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret
söylemini içermektedir. Ayrıca, ayrımcı referansların kalıntılarını silmek için okul
kitaplarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Azınlık ibadethanelerine yapılan saldırı ve vandalizm eylemleri devam
etmektedir ve araştırılması gerekmektedir. Azınlık okullarına verilen devlet
sübvansiyonları önemli ölçüde azalmıştır. Ancak Hükümet ile azınlık temsilcileri
arasındaki görüşmeler devam etmiştir.
Kültürel haklar konusunda Hükümet, Türkçe dışındaki dillerde kamu hizmeti
sunumunu yasallaştırmamıştır. İlk ve ortaokullarda anadilde eğitim konusunda
yasal kısıtlamalar devam etmektedir. üniversite programlarındaki seçmeli
dersler gibi devlet okullarında Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Zazaca eğitim devam
etmektedir.

Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik



Türkiye bu alanda orta düzeyde hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıllarda özellikle de göç ve
sığınma politikalarında belirli ilerlemeler kaydedilmiştir.
Türkiye, yaklaşık dört milyon mülteciyi barındırma ve ihtiyaçlarını karşılama ve
AB'ye yönelik yasadışı geçişleri önleme konusunda önemli çabalar göstermeye
devam etmektedir.
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Mart 2106 Türkiye-AB Uzlaşısı’na bağlılığını sürdüren Türkiye, Doğu Akdeniz’deki
göç akınının etkili yönetişiminde kilit rol oynamıştır.
Geçen yılki Türkiye Raporu’ndaki önerilerin uygulanmasında sınırlı ilerleme
sağlanmıştır. Türkiye, Ekim 2017’de yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye- AB Geri
Kabul Anlaşması’ndaki üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili hükümleri henüz
uygulamamaktadır.
Türkiye, Europol ve Eurojust’ın yanı sıra sınır yönetimi ve terörle mücadelede polis
ve adli işbirliğine olanak sağlamak için veri koruma konusundaki mevzuatını
uyumlaştırması gerekmektedir.
Önümüzdeki yıl Türkiye şunları yapmalıdır:
 Mart 2106 Türkiye-AB Uzlaşısı’nı uygulamaya devam etmeli ve Geri Kabul
Anlaşması’ndaki tüm hükümleri tüm AB üye ülkelerine uygulamalıdır;
 Kişisel verilerin korunması mevzuatında Avrupa standartlarına uyum sağlamalı,
Europol ve Eurojust ile veri paylaşımını mümkün kılacak gereklilikleri yerine
getirmelidir;
 Terörle ilgili mevzuatı ve uygulamalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihat hukuku ile AB mevzuatı ve uygulamaları
doğrultusunda gözden geçirmelidir. Uygulamada orantılılık ilkesi gözetilmelidir.

Örgütlü suçlarla mücadele







Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele konusunda belirli düzeyde hazırlıklıdır.
Genel anlamda bu alanda sınırlı ilerleme kaydedilmiş olup, geçen yılın tavsiyelerinin
yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Türkiye’nin suç şebekelerinin çökertilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarına el
koyulması konusunda önlemler almaya devam etmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin siber güvenlik, varlık müsadere ve tanık koruma düzenlemelerini
iyileştirmesi gerekmektedir.
Europol ile Türk yetkili makamları arasında kişisel veri paylaşımına ilişkin
uluslararası anlaşmaya yönelik iki tur müzakere gerçekleşmiştir. Türkiye’nin veri
koruma mevzuatı halen Avrupa standartlarına uyumlu değildir.
Önümüzdeki yıl Türkiye’nin bu alanda yapması gerekenler şu şekildedir:
 AB müktesebatına uygun bir Varlıkların Geri Alınması Ofisi kurulmalıdır.
 Tehdit değerlendirmesini, politika oluşturulmasını ve uygulanmasını
kolaylaştırmak amacıyla uygun toplu istatistikleri derlenmeli ve
toplanmalıdır.
 Europol ile işbirliği artırılmalıdır.
 Örgütlü suçlarla mücadele stratejisinin uygulanması için 2019-2021 eylem
planı kabul edilmelidir.
 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) mali soruşturma kavramının kabul edilmesi de
dahil olmak üzere mali soruşturmalara ilişkin stratejik bir yaklaşım
geliştirilmeli; örgütlü suçlarla, terörle ve ciddi yolsuzluk vakalarıyla
mücadelede mali soruşturmalar standart olarak uygulanmalı; mali
soruşturmalar, cezai soruşturmaların en başından itibaren başlatılmalı; mali
soruşturmalarda çok disiplinli işbirliği ve proaktif yaklaşım uygulanmalı ve
suç gelirlerinin müsaderesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
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Örgütlü suçlarla mücadeleyle ilgili Polis ve Jandarma teşkilatlarında örgütlü
suçlarla mücadele eden uzman birimlerin sayısı daha da artmıştır.
Türkiye’de halen suç geliriyle elde edilen varlıkların tespiti ve izlenmesiyle
görevli bir Varlıkların Geri Alınması Ofisi oluşturulmamıştır.
Siber Güvenlik Konseyi ilga edilmiş ve Cumhurbaşkanı’na Konseyin yetkilerini
yerine getirecek bir kurul veya merci atama yetkisi verilmiştir. Bu değişikliğin
etkileri halen belirsizliğini korumaktadır.
Türkiye’nin örgütlü suçlarla mücadele ve kolluk kuvvetlerinin işbirliğine ilişkin
yasal çerçevesi, AB müktesebatıyla kısmen uyumludur.
Tanık korumanın kapsamının tüm ciddi suçları kapsayacak şekilde genişletilmesi,
prosedürel kurallarının da iyileştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin müsadere ve varlıkların ihtiyaten dondurulmasının müktesebata
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı, örgütlü suçlarla mücadeleye ilişkin 2016-2021 stratejisinin
uygulama aşamasını koordine etmeye devam etmektedir. Söz konusu stratejinin
2019-2021 döneminde uygulanmasına ilişkin eylem planı hazırlık aşamasındadır.
AB müktesebatına uygun şekilde, suç varlıklarına el koyulmasının Türkiye için
yolsuzlukla, terörle ve örgütlü suçlarla mücadelede öncelik olması
gerekmektedir. Suç gelirlerinin müsaderesine yönelik daha kapsamlı ve tutarlı
bir yasal çerçevenin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, dondurulan veya el
koyulan varlıkların ekonomik değerini kaybetmesinin önüne geçilmesi için varlık
yönetimi kapasitesinin acilen artırılması gerekmektedir.

Uyuşturucu alanında işbirliği










Mayıs 2018’de, 2018-2023 Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi kabul
edilmiştir.
Temmuz 2017’de İçişleri Bakanlığı bu alanda spesifik projeler yürütmek üzere
kendi kurumsal planını kabul etmiş; 2017-2018 uyuşturucuyla mücadele
uygulama planı raporlama döneminde güncellenmiştir.
Türkiye, uyuşturucunun Asya ve Avrupa arasındaki ana geçiş rotası üzerinde yer
almaktadır. Türk kolluk birimleri raporlama sürecinde başarılı operasyonlar
gerçekleştirmiştir (175.714 kg kenevir, 1.476 kg kokain, 17.752 kg eroin,
8.605.662 ekstazi tableti, 26.271.790 kaptagon tableti ele geçirilmiştir).
Ortak kontrollü teslimat operasyonları gerçekleştirilmiş ve adli işbirliği Almanya,
Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Bulgaristan, Avusturya, Birleşik Krallık,
İran, İspanya ve ABD ile sürdürülmüştür.
Uyuşturucuyla mücadelede uzmanlaşan narkotik ekipleri, (2015’te 11, 2016’da
29 ve 2017’de 50 ilde faaliyet gösterirken) şimdi 81 ilde faaliyet göstermektedir.
Türkiye, her yıl Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine
rapor vermeye devam etmektedir. Sağlanan bilginin niteliği ve niceliği son
yıllarda iyileşmektedir.
Tedavi merkezlerinin sayısındaki artışa rağmen Türkiye’deki rehabilitasyon ve
tedavi kapasitesinin daha da artırılması gerekmektedir.
Türkiye’nin veri toplama ve analiz kapasitesi, İPA kapsamında finanse edilen
projeler sayesinde güçlenmektedir.
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Terörle mücadele




















Türkiye’nin terörle mücadele alnındaki çabaları ülkedeki güvenlik ortamının
iyileşmesinde etkili olmuştur.
Türkiye halen terör örgütlerinin tehdidi altındadır; AB tüm terör eylemlerini
kınamıştır.
Terörle mücadelede alınan önlemlerin orantılı olması gerekmektedir.
Terörle mücadele hükümetin meşru hakkı ve sorumluluğu olmasına karşın,
hükümet bu çabaların hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel haklara uygun
şekilde gerçekleştirilmesinden de sorumludur.
Terörle mücadele kanunu ve uygulamalarının AB standartları uyarınca tadil
edilmesi kilit önemdedir ve aynı zamanda yerine getirilmesi gereken vize
serbestliği diyaloğu kriterleri arasındadır.
Terörle mücadelede, Türkiye’nin tehdit algısı PKK ile mücadeleye ve Temmuz
2016’daki darbe girişiminden sorumlu tutulan ve Mayıs 2016’da terör örgütü ilan
edilen Gülen hareketinin çökertilmesini önceliklendirmektedir. PKK, AB’nin terör
örgütleri listesinde yer almaktadır.
Türkiye, gerek yerli gerekse yabancı terörist savaşçı hücrelerine karşı çabalarını
sürdürmüştür.
Kasım 2017’de Terörle Mücadele Diyaloğu kapsamında mutabakata varılan
eylemler sayesinde Türkiye ile AB arasında yabancı terörist savaşçılar konusunda
işbirliği gelişmekle birlikte, mutabakata varılan eylemlerin uygulanmasının
sürdürülmesine güçlü şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye, raporlama döneminde terörle mücadele yasasının reforme edilmesi
konusunda ilerleme kaydetmemiştir. Terör tehdidine karşı mücadeleyi etkili
şekilde sürdürmekle birlikte, Türkiye’nin terör mevzuatını ve ilgili
uygulamalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki standartlar, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihadı, AB müktesebatı ve uygulamalarıyla uyumlu hale
getirmesi gerekmektedir.
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, El Konulması ve Müsaderesi ile
Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne taraftır.
Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanında
kapsamlı bir strateji ve eylem planına ihtiyacı bulunmaktadır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde
2019 yılındaki bir sonraki FATF değerlendirmesi öncesinde kapsamlı bir ulusal
risk değerlendirme belgesi üzerinde çalışmaktadır.
Türkiye ile AB arasındaki Terörle Mücadele Diyaloğu sürmüştür ve müşterek
çıkar alanları arasındadır.
Türkiye, AB Üye Devletleri ile toprakları üzerinden Suriye veya İrak’a ulaşmak
veya buradan dönmek isteyen yabancı terörist savaşçıların tespiti konusundaki
işbirliğini artırmıştır. Bu konuda Europol ile yakın işbirliği tercih edilmektedir.
2018’e kadar, Türkiye % 14’ü AB vatandaşı olan 70 bin yabancı terörist savaşçı
şüphelisi için giriş yasağı çıkarırken, 917’si AB vatandaşı 6.969 kişiyi sınır dışı
etmiştir.
Terörle mücadelede Üye Devletlerle ve AB kurumlarıyla işbirliği Avrupa
standartlarıyla uyumlu bir kişisel veri koruma kanunu olmaması ve terör
faaliyetlerinin tanımına ve bu faaliyetlere verilen cezaya ilişkin farklılıklar
sebebiyle sınırlı kalmıştır.
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Türkiye’nin radikalleşmenin önlemesi ve radikalleşmeyle
konularındaki çabalarını sürdürmesi gerekmektedir.

mücadele

Yasal ve düzensiz göç












Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle oluşturulan dokuz kurul arasında yer almaktadır. Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü (GİGM) altında, Düzensiz Göçle Mücadele Birimi
oluşturulmuştur. GİGM, göç yönetimindeki temel aktörlerden biri olup
kapasitesini artırmayı sürdürmüştür; Afganistan ve Pakistan gibi Türkiye’ye
düzensiz göçün başlıca kaynak ülkelerinde temas noktaları belirlemiştir.
Bu alandaki mevzuat AB müktesebatına kısmen uyumludur.
Türkiye 2018’de yeni geri kabul anlaşmaları imzalamamış olup, Nijerya ile
imzaladığı anlaşmayı onaylamıştır.
18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Bildirisi, her iki tarafın da etkili bir şekilde
uygulama kararlılığıyla uygulanmasının üçüncü yılında sonuç vermeye devam
etmiştir. İOM’a göre, Ege Denizi’nde düzensiz geçişlerde yaşanan can kayıpları,
2016’da 434, 2017’de 62 iken 2018’de ise 156 olmuştur.
Türkiye’den Ege Adalarına düzensiz geçişlerin sayısı da keskin şekilde azalmıştır
(bildirinin uygulanmasından önce günde 1.794’ten, 2018 yılında günde 85’e), bu
azalma eğilimi Türk kolluk birimlerinin yoğun çabalarıyla desteklenmiştir.
Türkiye, Türkiye-AB Bildirisinin öngördüğü “1:1” yeniden yerleştirme
mekanizmasını, AB Üye Devletleri ve Türkiye’deki ilgili BM ajanslarıyla işbirliği
içerisinde uygulamaya devam etmiştir. Nisan 2016-Aralık 2018 döneminde
yaklaşık 7 bini 2018’de olmak üzere 18.640 Suriyeli, Türkiye’den AB’ye
yerleştirilmiştir. Türkiye, 278’i Suriyeli olan 1.762 kişiyi kabul etmiştir. Bu
sayının artırılması gerekmektedir. 2018’de 49.523 düzensiz göçmen Türkiye’den
ülkelerine gönderilmiştir.
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması tatmin edici düzeyde uygulanmamaktadır.
Anlaşmanın Türk vatandaşlarına dair hükümleri, AB’deki tüm Türk diplomatik
temsilcilikler tarafından uyumlu şekilde gözetilmemektedir.
Türkiye, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe
giren hükümleri ise Schengen Alanı’na kısa süreli seyahatlerde Türk
vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğu kaldırılana kadar uygulamama
tutumunu sürdürmektedir. Bu nedenle, Türkiye Yunanistan ile geri kabul
protokolünü askıya almış olup, uygulamamaktadır. Bulgaristan’dan gelen üçüncü
ülke vatandaşlarını ikili sınır anlaşması veya Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması
kapsamında geri kabul etmemektedir.

İltica


Mültecilerle ilgili tüm konulardan sorumlu merci GİGM’dir. Eylül 2018 itibarıyla
Türkiye’deki Suriyeli olmayan mültecilerin statüsünün belirlenmesi ve kayıt
işlemleri yalnızca GİGM tarafından yürütülmektedir. 2017 yılının sonuna kadar
geçici koruma altındaki 15.700 Suriyeliye çalışma izni sağlanırken, 2018’de bu
sayı 32.289 olmuştur. Çalışma izni alan Suriyelilerin sayısındaki artışta
hükümetin bilgilendirme faaliyetleri ve çalışma izni ücretinin düşürülmesi etkili
olmuştur.
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Bu alandaki düzenlemeler, AB müktesebatına kısmen uyumludur. Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu, 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin New York
Protokolü’ne koyduğu coğrafi sınırlama şerhini sürdürmesi, Türkiye’de
uluslararası koruma arayan kişilerin büyük bir kısmının, tam kapsamlı bir
mülteci statüsüne başvuramamaları; üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar,
Türkiye’de kaldıkları süre için geçerli olan şartlı mülteci statüsüne
başvurabilmeleri anlamına gelmektedir. Suriyeli mülteciler, Geçici Koruma
Mevzuatı altında özel bir mülteci statüsüne tabidir.
GİGM, 2019-2023 dönemini kapsayan ve istihdam, sağlık, eğitim, sosyal
politikalar, oryantasyon ve bilgilendirme ile sosyal yardım alanında hedefler
içeren Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlamıştır, Şubat 2018’de eski Göç
Politikaları Kurulu tarafından kabul edilen plan henüz kamuoyuyla
paylaşılmamıştır.
Türkiye mültecilere cömert şekilde yardım etmeye devam etmektedir;
uluslararası koruma altındaki 3,6 milyon Suriyeli ve 370 bin Suriyeli olmayan
mülteci ile Türkiye dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği
yapmaktadır.

Vize politikası






Türkiye-AB vize serbestliği diyaloğu devam etmiş; Türkiye yolsuzlukla mücadele,
cezai konularda adli işbirliği, Europol ile işbirliği, veri koruma mevzuatı, terörle
mücadele mevzuatı, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve biyometrik pasaportlar
olmak üzere vize diyaloğunda kalan kriterlere ilişkin teknik çalışmaları yürütmek
amacıyla yedi çalışma grubu kurmuştur.
Nisan 2018 itibarıyla ikinci nesil biyometrik pasaportların verilmeye
başlanmasıyla biyometrik pasaportlar konusunda önemli ilerleme kaydedilmiş
olup, biyometrik pasaportlar AB standartlarıyla uyumludur.
Kasım 2018’de, Türkiye ile AB, Türk yetkili makamlarla Europol arasında kişisel
verilerin paylaşılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelere başlamıştır;
ancak Türkiye’nin veri koruma mevzuatını güncellemesi gerekmektedir.
Türkiye’nin vize politikasının AB vize politikasıyla uyumlu hale getirilmesi
konusunda ilerleme kaydedilmemiş olup, Türkiye hâlihazırda 11 Üye Devlete
yönelik ayrımcı bir vize politikası uygulamaya devam etmektedir. Türkiye’nin AB
vize politikasına tam uyum sağlamak üzere çabalarını artırması gerekmektedir.

Schengen ve dış sınırlar





Sınır güvenliğinden sorumlu tek bir sivil birim oluşturma yönündeki düzenleme,
birkaç sınır bölgesindeki güvenlik endişeleri nedeniyle rafa kaldırılmıştır.
Sınır yönetimine ilişkin farklı birimler arasındaki işbirliği İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü altında olsa da koordinasyon zayıftır.
2016’da sınır güvenliğine ilişkin veri paylaşımı ve farklı sınır mercileri arasında
ortak risk analizi yapılması amacıyla kurulan Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk
Analiz Merkezi halen tam anlamıyla operasyonel hale gelmemiştir.
Türkiye’nin dış sınırlar ve Schengen konusundaki mevzuatı AB müktesebatından
esinlenmiş olmasına karşın, bu alandaki yasal ve idari çerçeve AB standartlarıyla
tam anlamıyla uyumlu değildir.
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İlgili mevzuatın AB müktesebatına uyumunun artırılması için Türkiye, entegre
sınır yönetimine ilişkin düzenlemeyi kabul etmeli ve kişilerin sınır geçiş
noktalarında kontrolü ile deniz ve kara sınırlarının gözetiminde uzmanlaşmış
sivil ve profesyonel bir sınır güvenlik ajansının kurulmasına yönelik çabalarını
yoğunlaştırmalıdır.
Türkiye, kara ve deniz sınırlarında mobil sınır gözetim kapasitesini artırmayı
sürdürmüştür.
Göçmen akınının yoğunlaşması ve farklı sınır servislerinin operasyonlarındaki
artış, daha fazla sayıda düzensiz göçmenin ve insan kaçakçılarının
tutuklanmasında etkili olmuştur.

Hukuki ve cezai konularda adli işbirliği











Türkiye ilgili uluslararası sözleşmelerin çoğuna taraf olmakla birlikte, Lahey
Devletler Özel Hukuku Konferansı’nda varılan 30 Haziran 2005 tarihli Yetkili
Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme de dahil ilgili uluslararası sözleşmelere taraf
olmalıdır.
Türkiye, Şiddet Suçu Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Hakkında Avrupa
Sözleşmesi’ni halen onaylamamıştır.
Türkiye’nin 1980 tarihli Çocuk Kaçırmanın Uluslararası Hukuki Yönlerine Dair
Lahey Sözleşmesi kapsamındaki dava sürelerindeki gecikmelerin azaltılması için
etkili önlemler alması gerekmektedir.
Türkiye, cezai konularda adli işbirliğini yöneten temel düzenlemelere sahiptir ve
bu alandaki uluslararası sözleşmelerin çoğuna taraftır.
2018’de Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ü tadil
eden Protokol’ü imzalamıştır. Yeni mekanizmalar ile, cezai konularda uluslararası
adli işbirliğine ilişkin 2016 tarihli kanun kapsamındaki işbirliğinin
hızlandırılması amaçlanmaktadır.
Cezai konularda mahkeme kararlarının ve hükümlerin karşılıklı tanınması
prensibinin sorunsuz işleyebilmesi için yargı sisteminin bağımsızlığı ve hesap
verebilirliğinin kayda değer biçimde güçlendirilmesi gerekmektedir.
2018’de AB Üye Devletleri Türkiye’den suçluların iadesine yönelik yapılan 7
talebi kabul ederken Türkiye, AB Üye Devletlerinden yapılan 5 talepten hiçbirini
kabul etmemiştir.
Ne AB Üye Devletleri Türkiye’den, ne de Türkiye AB Üye Devletlerinden hiçbir
hükümlünün naklini kabul etmemiştir. Türkiye bu konularda tüm AB Üye
Devletleriyle işbirliği yapmamayı sürdürmektedir.

3. ÖNCELİKLİ TEMEL İLKELER: EKONOMİK KALKINMA VE REKABET EDEBİLİRLİK
Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi sonuçları doğrultusunda AB’ye katılım, işleyen bir
piyasa ekonomisinin mevcudiyetini ve Birlik içinde rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle
baş edebilme kapasitesini gerektirmektedir.
Ekonomik kriterlerin izlenmesi, ekonomik yönetişimin genişleme sürecindeki kritik
önemi kapsamında değerlendirilmelidir. Her genişleme ülkesi, yıllık olarak, orta vadeli
makro-finansal politika çerçevesi ile rekabetçiliği ve kapsayıcı büyümeyi sağlamayı
amaçlayan yapısal reform gündemini ortaya koyan bir Ekonomik Reform Programı
20

(ERP) hazırlamaktadır. ERP’ler, her yıl Mayıs’ta bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen
Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında AB ile Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye
tarafından ortaklaşa kabul edilen ülkelere özgü tavsiyelere temel teşkil etmektedir.
3.1 İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı
Türkiye ekonomisi oldukça gelişmiş bir ekonomidir. Fakat önemli oranda gerileme
kaydetmesi ülkenin piyasa ekonomisinin işleyişine ilişkin ciddi endişelere yol
açmaktadır. Dış finansman koşullarının sert bir şekilde kötüleşmesi yıllar içinde gelişen
kırılganlıkları ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık olarak Türk yetkililer, başta fiyat
oluşumuna müdahale ve yabancı paraların serbest şekilde kullanılmasını kısıtlayan
önlemler olmak üzere piyasaları olumsuz etkileyen bir dizi politika tedbirleri
almışlardır. Çalışanlarının bağımsızlığı da dâhil olmak üzere ekonominin temel
kurumlarının bağımsızlığına ilişkin mevcut kaygılar özellikle denge denetlemenin
aşındığı başkanlık sistemine geçişten sonra artmıştır.
Cari işlemler açığı 2018’in ilk yarısında en yüksek noktaya yükseldikten sonra
ekonominin zayıflaması ve Türk Lirası’nın değer kaybı sonucunda güçlü bir düzeltme ile
azalış kaydetmiştir. Döviz kuru krizi ve kredi hacminde yüksek artış, yüksek para
genişlemesi ve düşük reel faiz oranlarının yaşandığı yılları takiben enflasyon oranı,
hedefin en üst bandı seviyesinin çok üzerine fırlamıştır.
Mali, yarı mali ve düzenleyici önlemler elverişli parasal koşulların olduğu ekonomiyi
yükseliş döneminde harekete geçirmiştir. Dengesizliklerin düzensizce değişmesini
takiben yetkililer tarafından alınan önlemler piyasa ekonomisinin işleyişine zarar
vermiştir.
Piyasa ekonomimin işleyişinin iyileştirilmesi amacıyla Türkiye’nin özellikle:
 Mali şeffaflık ve güvenirliği artırması, iç tasarrufları teşvik etmesi ve şirketlerin
borçluluk oranlarının azaltılması amacıyla teşvikleri azaltması;
 Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere iş ortamını
iyileştirmesi ve kayyum atanan şirketlerin sayısını azaltması;
 Yabancı sermayenin serbestçe dolaşımını engelleyen önlemleri kaldırması ve
fiyatların belirlenmesinde devletin etkisinin azaltılması;
 İş piyasasında kayıt dışılığı azaltması ve kadınların işgücüne katılmasına yönelik
daha fazla teşvik sağlanması gerekmektedir.
Ekonomik yönetişim
2018’in ikinci yansırında Türkiye ekonomisinin dış finansal koşullarının sert bir
şekilde kötüleşmesi nedeniyle alınan politika önlemleri işleyen piyasa ekonomisi
özelliğine zarar vermiştir. TL’de uzun süredir devam eden değer kaybı Nisan 2018’de
hızlanmış ve Ağustos 2018’de daha keskin bir hal almıştır. Türkiye’nin dış kaynaklı
finansmana önemli oranda bağımlı olması yatırımcı duyarlılığındaki değişimlerden
etkilenmesine yol açmıştır. Önlem olarak Türk yetkililer, faiz oranı, mali konsolidasyon
planı gibi temel politika tedbirlerine ilave olarak piyasaların düzgün işleyişine zarar
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veren bir dizi önlemler almışlardır. Söz konusu önlemlerin başında türev araçların
kullanılmasına ilişkin sınırlamalar, bankalardan konut kredilerine piyasa faizinin altında
faiz uygulamalarının istenmesi, yüksek değerli işlemlerin yabancı para birimiyle
yapılmasının yasaklanması, özel tüketim ürünlerinde fiyat yükselmesinin engellenmesi,
döviz gelirlerinin TL’ye çevrilmeye zorlanması ve banka mevduatlarına uygulanan
stopaj vergisinde geçici değişikliğe gidilmesi gelmektedir.
Hükümet ‘gönüllü fiyat indirimini’ koordine ederek ve aynı zamanda aşırı sayılan fiyat
yükselmelerine ceza uygulayarak fiyatların belirlenmesini etkilemiştir. Toplamda acil
önlemlerin enflasyon beklentilerinin ve enflasyonist baskıların azaltılmasında az bir
etkisi olmuştur. Ekonomi kurumlarının bağımsızlığına ilişkin endişeler denge ve
denetlemenin zayıfladığı başkanlık sistemine geçişle birlikte artmıştır. Mayıs 2018’de
Batı Balkanlar ve Türkiye ve AB arasında ortak olarak karara bağlanan Ekonomik ve
Mali Diyalog politika rehberi sınırlı kapsamda uygulanmıştır.
Makroekonomik istikrar
Türkiye ekonomisi önceki yıllarda kaydettiği güçlü büyümenin ardından, mali
koşulların Ağustos ayında kötüleşmesiyle birlikte 2018’de belirgin şekilde
yavaşlamıştır. 2013-2017 yılları arasında GSYH yılda ortalama %5,5 ve Satın Alma
Gücü Paritesi ile hesaplanan kişi başına GSYH %4,9 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu
yüksek büyüme sayesinde kişi başına gelir AB seviyesine önemli oranda yaklaşarak
2010’da AB’nin değerinin %52’sinden 2017’de %65’ine yükselmiştir. Gevşek mali
koşullar özellikle inşaat sektöründe büyümeyi desteklemiştir. Ancak bu,
makroekonomik dengesizliklerde artış, TL’nin hızla değer kaybetmesi, finansal
koşulların ve kredi arzının ciddi şekilde kötüleşmesi pahasına gerçekleşmiştir. Büyüme
2018’in başında halen güçlüyken (ilk çeyrekte %7,7), ekonomideki yavaşlama ikinci
çeyrekte başlamış, üçüncü çeyrekte daha da kötüleşmiştir. Bet ihracattaki artış iç
talepteki daralmayı kısmen karşılayabilmektedir.
Cari işlemler açığı 2018’in ilk yarısında %8 ile en yüksek noktaya ulaştıktan sonra
TL’nin hızlı değer kaybı nedeniyle ithalatın daralması ve ihracatın artması
sonucunda yılın ikinci yarısında cari fazlaya dönüşmüştür. Hizmetler dengesi
2018’de GSYH’nin %3,3’üne yükselerek 2015’te kaydedilen GSYH’nin %2,9’u oranının da
üzerine çıkmıştır. Cari işlemler açığı 2018’de % 3,6 oranında kaydedilmiştir. Hizmetler
dengesi Türkiye’de turizmin canlanması sonucunda iyileşme göstermiştir.
Türkiye’ye gelen yabancı sermaye akımları dalgalı bir seyir izlemiş ve kategoriler
arasında geçişler olmuştur. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları sınırlı olmakla
birlikte istikrarlı bir seyir izlemiş, 2018’in ilk 3 çeyreğinde net DYY girişleri GSYH’nin
%1’i oranında gerçekleşmiştir. Türkiye’ye gelen net portföy yatırımları 2017’de
GSYH’nin %2,8’ine yükselmiş fakat 2018’in ilk 3 çeyreğinde %0,7 oranında yurt dışına
çıkış kaydedebilmiştir. Özel şirketler de artan oranda ticari kredilerle kendilerini finanse
etmişlerdir. Türkiye’nin brüt uluslararası kamu borcu 2013’te GSYH’nin %40,1
oranından 2018’in ilk 3 çeyreğinde %52,9’a yükselmiştir.
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Enflasyon 2017’de düşük seviyedeki çift haneli rakamlardan 2018 Ağustos ayında
TL’nin hızlı değer kaybı neticesinde %20’nin üzerine yükselmiştir. TCMB faiz
oranlarını etkilemek için farklı politika araçları kullanmışlardır. Faiz oranları kanalları
arasındaki geçişin ekonomik nedenleri belirsizdir ve geç likidite penceresinin acil durum
aracı olarak kullanımı uygun olmayan fonlama düzeyleri ve ahlaki tehlike riskini
artırmıştır.
Mali ve yarı mali önlemler kamunun yükümlülüklerinin artmasına yol açmıştır.
Hükümet büyük altyapı projelerini kamu özel sektör ortaklığı (PPP) ile finanse etmiş, bu
da kamunun borcunu artırmıştır. Ayrıca kredi garantileri yoluyla kredi büyümesini
teşvik etmiş ve kamu bankaları da en çok payı oluşturmuştur. Faiz dışı bütçe dengesi
2013 yılında %1,7'den 2017'de GSYH’nin % 0,2'sine düşmüştür. Mali kriter dikkate
alınmış ancak uygulanmamıştır. Bağımsız bir mali konsey bulunmamaktadır ve
muhafazakar öngörüler yerine hedef olarak belirlenen orta vadeli tahminler, artık
doğrudan Cumhurbaşkanının sorumluluğu altına alınmıştır.
Bütçe açığı seçim öncesi harcamaları nedeniyle artmıştır. Merkezi yönetim bütçesi
açığı GSYH’nin %2,4’ünü oluşturuyordu. Harcamalardaki artış oranı daha yüksek
olmakla beraber, hem ana harcamalar hem de gelirler artış göstermiştir. Genel kamu
borcu; 2017’de GSYH’nin %28,3’ünü oluştururken, 2018’in üçüncü çeyreğinde artarak
GSYH’nın %32,6'sına ulaşmıştır. Yabancı para cinsinden borç, ilk çeyreğe göre borçların
%39'u oranı ile sabit kalmıştır. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte, Türkiye’nin
bütçe çerçevesinde hesap verilebilirlik ve kamu maliyesinin şeffaflığı konusundaki
endişelerini artıran önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bütçe hazırlama, uygulama
ve denetiminin yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu gibi bilanço dışı kalemler de
Cumhurbaşkanı altında merkezileştirilmiştir.
Makroekonomik politika karması, 2017'de ve 2018'in başlarında ortaya çıkan ve
kredilerin desteklediği, sürdürülebilir olmayan ekonomik yükselmeye yol açmış
ve sonuçta kırılganlıkların daha da artmasına neden olmuştur. Başkanlık sistemiyle
beraber kurumsal yapılanma zayıflamış ve nominal faiz oranlarındaki artışa rağmen reel
faiz oranları 2018 boyunca sıfıra yakın kalmaya devam etmiştir. Krize bir tepki olarak,
hükümet, Türkiye’nin önde gelen müttefikleri ile siyasi gerilimlerin azalması ve güçlü
pozitif faiz oranları ile birlikte, piyasa güvenini yeniden canlandırmaya yönelik sıkı bir
mali gündem açıklamıştır. Bankaların yeniden sermayelendirilmesi ve varlıklarının
kalitesinin iyileştirilmesine odaklanarak finans sektörünün dengelenmesi amacıyla
alınacak önlemler Nisan 2019'da açıklanmıştır.
Ürün Piyasalarının İşleyişi
İş ortamı
İş kurma süreci kolaylaşmıştır. Hükümet bu alanda iyi bir ilerleme kaydetmiştir,
özellikle iş kurma ve inşaat izinleri alma maliyetlerini düşürmeye ve bürokratik
işlemleri kolaylaştırmaya ve azaltmaya yönelik yatırım ortamını geliştirmek için yasalar
çıkarmıştır. İş kurmanın ortalama maliyeti 2018 yılındaki kişi başına gelirin
%12,6’sından %10,6’sına düşmüştür. Yeni kurulan işletme sayısı 2017 ile 2018 arasında
bir önceki yıla göre %17 artmıştır. Piyasadan çıkış hâlâ maliyetli olup uzun süre
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almaktadır. Bazı yönleri basitleştirilmiş olsa da, tasfiye prosedürleri hâlâ ortalama beş
yıl sürmektedir ve alacakların geri dönüş oranı 2017 ve 2018 arasında ortalama
%15,3’ten %14,7’ye düşmüştür. İflas eden şirket sayısı 2017 ile 2018 arasında %7,1
oranında azalmıştır.
Çok sayıda şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF)
devredilmiştir. 13 Kasım 2018 itibarıyla Türkiye’nin 42 şehrinde bulunan ve toplam
varlıkları 55,9 milyar TL (8,8 milyar avro) olan ve 45.364 çalışanı bulunan 1.088 şirkete
darbe girişiminin ardından el konulmuş ya da yönetimlerine kayyum atanmıştır. Yeni
başkanlık sisteminde, TMSF Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı şimdi
ayrıca TMSF Başkanını ve üyelerini atama yetkisine sahiptir. Türkiye, uluslararası iş
ortamı sıralamalarında iyi puan alamamaktadır ve bu sıralamaların yargı bileşenindeki
pozisyonu kötüleşmektedir.
Kayıt dışı sektör azaltılsa dahi büyüklüğünü korumaktadır. Türkiye kayıt dışı
ekonominin GSYH’sine oranında 2002 yılında %32’den 2017 yılında %27’ye bir düşme
bildirmiştir. Kayıt dışı istihdam 2007 yılında toplam istihdamın %45,4’ü iken 2017
yılında %34’üne düşmüştür. Türkiye neredeyse dört milyon mültecinin ihtiyaçlarını
karşılamak için büyük çaba göstermektedir ancak yüksek olan mülteci sayısı kayıt dışı
istihdam problemini kötüleştirmektedir. Ocak 2016’dan itibaren belirli uygunluk
kriterlerini sağlayan mülteciler çalışma iznine başvurabilmektedir. Birinci yılda alım
kısmen zorlu gereklilikler sebebiyle oldukça sınırlı gerçekleşmiştir. Türkiye ayrıca geçici
koruma altındaki Suriyeliler tarafından yönetilen yeni işletmelerin hayata geçirilmesine
izin vermektedir. Türkiye’nin yolsuzluğa ilişkin performansı son beş yıl içerisinde
kötüleşmektedir.
Devletin ürün piyasaları üzerindeki etkisi
Hükûmet kilit sektörlerde fiyat belirlemede hâlâ aktiftir. Tüketici fiyat endeksi
sepetinin %30’dan fazlası, fiyatları kamu otoriteleri tarafından doğrudan ya da dolaylı
(fiyat sınırlaması, vergi oranlarının uyarlanması) olarak belirlenen ya da etkilenen
ürünlerden oluşmaktadır. Bu, geçen yıl belirtilen %25 oranının arttığını göstermektedir.
Ekim 2018’de, Hükümet firmaları tüketici ürünlerindeki fiyatları yıl sonuna kadar en az
%10 düşürmek suretiyle geniş ölçekli bir enflasyonla mücadele programı başlatmıştır.
Ağustos 2018’de fiyatlandırma davranışlarına (ciddi fiyat artışları ve stokçuluk) ilişkin
artan endişelerin ortasında, Ticaret Bakanlığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalar Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaptı. Bu yeni yasal çerçeveye göre, girdi
maliyetleri ya da döviz kuru ile açıklanamayan fiyat artışları haksız ticari uygulama
olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan rekabeti artırmaya yönelik önlemler
fiyatların belirlenmesinde doğrudan hükümet müdahalesinden daha uygundur. Gıda ve
Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi işlenmeyen gıda ürünleri
için tedarik koşullarını iyileştirerek gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almanın
yollarını aramaktadır.
Devlet desteklerinde şeffaflığın artırılmasına yönelik gerileme yaşanmıştır. Devlet
Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin,
Eylül 2011’de kabul edilmesi planlanan mevzuat hâlâ yürürlüğe girmemiştir. Devlet
Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu, henüz resmi olarak kapsamlı bir devlet
destekleri envanteri oluşturmamış veya tüm devlet destekleri mekanizmalarını AB
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müktesebatına uyumlu hâle getirmek için bir eylem planı hazırlamamıştır. Ek olarak,
Türkiye devlet desteklerini izleme ve denetleme mevzuatını uygulamakla sorumlu idari
yapıyı feshetmiştir ve yetkisini tamamıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’na ve Kurul’un
üyelerini atayan otorite olan Cumhurbaşkanı’na devretmiştir. Bu sebeple Kanun’un
uygulanması için kurulan organizasyonel yapı yürürlükten kaldırılmıştır ve şu anki
yapının işlevsel olarak bağımsız çalıştığı düşünülmemektedir.
Özelleştirme ve yeniden yapılanma
Özelleştirmenin hızı önemli ölçüde yavaşlayarak, geçmiş yıllardaki aşağı yönlü
gidişatı artırmıştır. Tamamlanan özelleştirmelerin toplam hacmi 2016 yılında 1,3
milyar dolardan (yaklaşık 1,2 milyar avro) 2017 yılında 224 milyon dolara (yaklaşık 188
milyon avro) düşmüştür. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi açık ara 2018 yılındaki
özelleştirme gelirlerinin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Özelleştirme ihalelerinde
enerji sektörünün payı (hidroelektrik santraller) hâlâ yüksektir. Ağ sektörleri posta
hizmetleri ve demiryolu taşımacılığı dışında serbestleştirilmiştir. Türkiye Varlık Fonu
kapsamındaki hükümet varlıkları özelleştirmeden korunuyor gibi durmaktadır.
Başkanlık sistemi kapsamında Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır
ve Başbakan’ın Fon üzerindeki yetkisi Cumhurbaşkanı’na devredilmiştir. Sonuç olarak,
Türkiye Varlık Fonu’nun stratejik yatırım planı Cumhurbaşkanı’nın onayına tabidir.
Ayrıca Cumhurbaşkanı kamu varlıklarını Fon’a devretme ve bunun için denetçiler
görevlendirme yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Kurulu’nun başkanı oldu ve Hazine ve Maliye Bakanı’nı Fon’un başkan vekili olarak
atadı. Fon’un denetlenmesine yönelik endişeler giderilmemiştir. Varlık Fonu tarafından
gerçekleştirilen borçlanma kamu borcunu artırabilir. Kamu gelirlerinin GSYH içindeki
oranı 2017 yılında %31,4 olmuştur.
Finansal piyasaların işleyişi
Finansal istikrar
Finans sektörü iyi bir performans göstermiş olup, sermaye akışlarının ve döviz
kurunun yüksek oynaklık gösterdiği dönemde dayanıklılık sergilemeye devam
etmiştir. Kredi büyümesi 2016 yılının sonunda hızlanmaya başlamıştır ve Türkiye’deki
parasal olmayan yetkililerin makro ihtiyati düzenlemelerin gevşetilmesi ve hükümet
kredi garantilerinin artırılması yoluyla politika teşvikleri sağladığı 2017 yılının ilk
yarısında da hızlanmaya devam etmiştir. 2017 yılında enflasyonun artmaya
başlamasıyla politika faizi buna ayak uyduramamıştır ve enflasyon beklentileri artarken
gerçekleşen reel faiz oranı düşmüştür. Bu durum politika teşvikine ve kredi
büyümesinin yeniden canlanmasına sebep olmuştur. 2017 yılının sonundan beri kredi
büyümesi hız kaybetmiştir ve 2018 yılı boyunca hızla düşmüştür. Bankacılık sektörünün
kredi mevduat oranı Aralık 2018’de %117,6 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün sermaye
yeterlilik oranı 2016’da %15,6 iken 2017’de %16,8’e yükselmiştir ve Aralık 2018’e
%17,3’e ulaşmıştır. Geri dönmeyen kredilerin toplam kredilere oranı Aralık 2018’de
%3,9 gibi oldukça düşük bir oranda kalmıştır. Bu mali istikrar göstergeleri diğer yandan
risk sınıflandırmasındaki değişikliklerden fayda sağlamıştır. Aralık 2018’in sonunda
mali denetmen tarafından gerçekleştirilen stres testi şeffaflık eksikliği sebebiyle eleştiri
aldı.
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Finansmana erişim
Bankalar finans sektöründeki ağırlıklı konumunu muhafaza etmiştir. Son beş yılda
bankaların özel sektöre kredi genişlemesi 2013 yılında GSYH’nin %51,2’sinden 2018’in
ilk üç çeyreğinde %63,6’ya yükselmiştir. Hızlı kredi büyümeleri 2017’de (%21 bir önceki
yılın aynı dönemine göre) ve 2018’in ilk yarısında da (%21) devam etti. 2018’in ikinci
yarısında, kredi büyümesi nominal olarak dururken reel olarak güçlü bir şekilde düştü.
AB ile kıyaslandığında, bankalar finansal olmayan kurumsal sektöre daha fazla kredi
vermektedir. Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren bankaların sayısı 50 civarında
nispeten sabit kalmıştır. Döviz cinsinden verilen ticari kredilere ve mevduatlar arasında
yayılan faiz oranı son beş yılda genel olarak %2 civarında sabit kalmıştır ve 2018’in
sonuna doğru biraz artmıştır. Hükümet KOBİ’leri desteklemek ve ekonomiyi
canlandırmak için Kredi Garanti Fonu’nu kullanmaya devam etmiştir. Bu kapsamda
örneğin Mayıs 2018’de işletmeler için 35 milyar TL değerinde kredi garanti paketi
üzerinde anlaşmaya varıldı. Mayıs 2018’de hükümet özel sektörün dövizle
borçlanmasına ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirdi. Bu durum finansal olmayan
kurumsal sektöre fayda sağlayacak olsa da mevcut döviz cinsinden kredilerde yaşanacak
kayıpların bir kısmı bankacılık sektörü tarafından karşılanacak.
İşgücü piyasasının işleyişi
İşsizlik güçlü ekonomik büyümenin son birkaç yılında inatçı bir şekilde yüksek
kalmıştır ve ekonomik dönemin dönmesiyle birlikte artmaya başlamıştır, bu
durum işgücü piyasasında devam eden zorlukları işaret etmektedir. 15-64 yaş
aralığı için işsizlik oranı 2017’de ve 2018’de genel olarak aynı seviyede kalmasına
rağmen, bu durum söz konusu iki yıl içerisinde yaşanan büyük dalgalanmayı
saklamaktadır. 2017 yılında işsizlik oranı %3 düştü ve 2018 yılında %3 arttı. Kadınlarda
işsizlik oranı (2017 yılında %14,2) erkeklere kıyasla (2017 yılında %9,7) daha
yüksektir. Kadınların işsizlik oranları son yaşanan ekonomik gelişmelerde erkeklerin
işsizlik oranların daha fazla dalgalanmıştır. Daha yüksek eğitim seviyesine sahip bireyler
arasındaki işsizlik oranı Ağustos 2018’de %12,4’e ulaşmıştır. Türkiye ayrıca yüksek
oranda genç işsizlikten (15-24 yaş aralığı) mustariptir. Söz konusu bir önceki yıla kıyasla
%0,5 düşerek 2018 yılında %20,3 olarak gerçekleşmiştir. Genç nüfusun dörtte biri ne
eğitimde ne istihdamdadır.
İşgücüne katılım oranı artmaktadır, ancak istihdamda cinsiyet uçurumu devam
etmektedir. Çalışma yaşındaki nüfusun artmasıyla işgücüne katılım oranı 2017 yılında
%58’den 2018 yılında %58,5’e yükselmeye devam etti. 15-64 yaş aralığı için toplam
istihdam oranı 2017 yılında %51,5’ten 2018 yılında %52’ye yükselmiş, erkek istihdam
oranı (%70,9) ile kadın istihdam oranı (%32,9) arasındaki fark yüksek kalmaya devam
etmiştir. Kayıt dışı çalışma yaygın olmaya devam etmiştir, işgücünün üçte biri kayıt dışı
istihdamdadır. Artan enflasyona rağmen asgari ücret reel olarak artış göstermiştir. Bu
durum kayıt dışı sektörün azalmasını zorlaştırmaktadır.
3.2. Birlik İçinde Rekabet Baskısı ve Piyasa Güçleri ile Baş Edebilme Kapasitesi
Türkiye, Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebilme konusunda
bazı ilerlemeler kaydetmiştir ve iyi düzeyde hazırlıklıdır. Enerji sektöründe, Ar-Ge
harcamalarının artırılmasında ve eğitim ile fiziki sermaye alanlarında ilerlemeler
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kaydedilmiştir. Türkiye, gerek ticaret gerekse yatırım bakımından AB pazarı ile ileri
düzeyde bütünleşmiştir. Ancak, eğitimin kalitesi ve eğitimde cinsiyet eşitliği konularının
yanında inovasyon seviyesinde, enerji sektöründe ve altyapıda kayda değer sorunlar
devam etmektedir. Bir önceki raporda yer alan tavsiyelere ilişkin ilerleme
kaydedilmemiştir.
Rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için Türkiye’nin
özellikle:
- eğitime katılım oranlarını artırması ve orta öğretimin kalitesini yükseltmesi,
- Türkiye-AB Gümrük Birliği ile uyumlu olmayan ve kamu alımlarını, yatırımlar için
mecburi lokalizayon ve AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata koyulan ek vergileri
içeren ticari engelleri ya da eş etkili engelleri kaldırması gerekmektedir.
Eğitim ve Yenilik
Eğitim kalitesi ve eğitime erişim konularında kayda değer sorunlar devam
etmekte ve bu durum en çok kızları etkilemektedir. Küresel Rekabet Edebilirlik
Raporu’na göre eğitim kalitesinde Türkiye 133 ülke arasında 101’inci sıradayken,
cinsiyet eşitliğinde 144 ülke arasında 131’inci sırada yer almıştır. 2017 yılında toplam
176,5 milyar lira harcama yapılmıştır ve bu rakam 2016 yılına oranla % 9,8 artışa işaret
etmektedir. Eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı 2016 yılında %4,7 iken, 2017 yılında
% 4,2’dir (Farklı bir demografi ile AB ortalaması 5,0’dır). 5 yaş grubu için okul öncesi net
okullaşma oranı 2017 yılında % 58,8 iken bu oran 2018 yılında %66,9'a yükselmiştir.
İlkokulda net okullaşma oranı 2018 yılında 2017 yılı oranı olan %91,2’den %91,5’e
çıkarken, ortaokul net okullaşma oranı 2018 yılında %95,68’den %94,47’ye gerilemiştir.
Ailelerin önlerinde iki seçenek bulunmaktadır: beş yaşındaki çocuklarını ya okul
öncesine ya da doğrudan ilkokula göndermek. Ailelerin çoğu çocuklarını okul öncesine
göndermeyi tercih etmektedir. Orta öğretim net okullaşma oranı 2017 yılında %82,5
iken bu oran 2018 yılında % 83,6’ya çıkmıştır. İş gücü piyasası gereksinimleri ve eğitim
sistemi tarafından üretilen beceriler arasındaki uyumsuzluk devam etmektedir.
Türkiye’deki öğrencilerin PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) puanları
(2015 yılında fen okuryazarlığı skoru 425) OECD (493) ve AB ortalamasına oranla
göreceli olarak düşüktür.
2014’te GSYH’nin % 0,86’sı olan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2017’de %
0,96’ya yükselmiş olmakla birlikte, bu oran hükûmetin 2018 için belirlediği %1,8
hedefinin oldukça altında kalmıştır. Bu oran AB ortalamasından da düşüktür. Bu
yatırımın yaklaşık yarısı özel sektörden gelmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilmiş
girişimlere rağmen araştırma kurumları ve özel sektör arasındaki iş birliği sınırlı
kalmıştır.
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Fiziki sermaye ve altyapı kalitesi
Ülkenin fiziki sermayesindeki iyileştirmeler mütevazı kalmıştır. Toplam yatırımın
GSYH içerisindeki payı 2016 yılında %29,3 iken bu oran 2017 yılında % 30,0’a
yükselmiştir (2013 yılında GSYH’nin %28,5’idir). Gayri safi sabit sermaye oluşumunun
GSYH içindeki payı 2016 yılında % 5,2 iken, bu oran 2017 yılında %6,6’ya yükselmiştir
(2013 yılında % 4,4’tür). Diğer yandan, özel sektör yatırımları 2016 ve 2017 arasında
GSYH’nin % 0,7’si oranında gerilemiştir. Kamu harcamalarını kontrol altına almak
amacıyla Hükümet, ihale süreci henüz başlatılmamış veya başlatılmış ancak henüz
sonuçlanmamış yatırım projelerinin askıya alınacağını duyurmuştur.
Enerji sektöründe, özellikle doğal gaz piyasasında, bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir. Olumlu gelişmelerden biri Türkiye’nin doğal gaz spot ticareti
platformunun hizmete girmesidir. Bununla birlikte, doğal gaz piyasasını açmak ve
iktisadi devlet teşekkülü olan BOTAŞ ile rekabet yaratmak için daha fazla ilerlemeye
ihtiyaç vardır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2016’dan beri Avrupa Elektrik İletim
Sistemi Operatörleri Şebekesinde (ENTSO-E) gözlemci üye olup, piyasa oyuncularının
AB ile Türkiye arasında serbestçe elektrik ithalat ve ihracatı yapabilmesine olanak
sağlamakta ve dolayısıyla arz güvenliğini iyileştirmektedir.
Telekomünikasyon alanında, internet abonelerinin sayısı 71,8 milyona ulaşmıştır. Mobil
geniş bant erişim yaygınlığı % 73,1’e yükselmiş olmakla birlikte, bu oran OECD
ortalaması olan %102,4’ün altında kalmıştır. Evde internete erişimi olan hanehalkı oranı
Nisan 2017 ile Nisan 2018 tarihleri arasında % 80,7’den %83,8’e yükselmiştir. Aynı
dönemde, 16-74 yaş grubu bireylerinin internet kullanımı % 66,8’den % 72,9’a
yükselmiştir. Uygulamaya konulduğu 2 yıl içerisinde 4,5G abonelerinin sayısı 68 milyona
ulaşmıştır. Telekomünikasyon mevzuatının AB çerçevesi ile uyumlaştırılması yönünde
ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin internet kanununu BM ve Avrupa Konseyi
önerileri doğrultusunda iyileştirmesi gereklidir.
Sektör ve işletme yapıları
İstihdam artışının sektörel dağılımında, 2017'de toplam istihdamın % 53,7'sini ve
GSYH'nin % 61,6'sını oluşturan hizmetler sektörünün payı artmaya devam
etmiştir. Sanayi istihdamın % 19,1’ini ve GSYH’nin % 20,7’sini oluştururken, tarım iş
gücünün % 19,4’ünü oluşturmuş ve GSYH’nin % 6,1’ini üretmiştir. Bu, sektörün son beş
yılda kaydedilen katma değer içindeki yüksek payını teyit etmektedir. Aynı dönemde
hizmetler, toplam katma değerin % 61-62’si gibi sabit bir pay ile katma değerin en
büyük kısmını oluşturmuştur.
KOBİ’ler Türkiye’nin işgücünün dörtte üçünü istihdam etmekte ve ekonominin
toplam katma değerinin yarısından fazlasını üretmektedir. Türkiye, çoğunlukla
KOBİ'lere yönelik çeşitli kurumsal planlarını uygulamaya devam etmiştir. Sektörel ulusal
fuarların organizasyonu ve uluslararası fuarlara katılım, pazar araştırması ve pazara
giriş, cazibe merkezleri için yatırım desteği, sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri,
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teknoloji geliştirme bölgeleri, turizm operatörlerine destek ve girişim sermayesi fonu
için Hazine desteğine ilişkin programların kapsamı daha geniş bir yelpazedeki
faydalanıcıları ve faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal kuruluşlar
KOBİ'lere büyük şirketlere olduğu kadar uzun vadeli fon sunmamaktadır. KOBİ'lerin
büyük bir kısmı artık yabancı para birimlerinde borç alamayacaktır. Ocak 2018'de
imzalanan bir protokole göre, Kredi Garanti Fonu ile Hazine KOBİ'lere yaklaşık 9 milyar
avroluk destek sağlamıştır. Bu, KOBİ'lere kredi vermedeki büyümeyi daha da teşvik
etmiştir.
AB ile ekonomik bütünleşme ve fiyat rekabet gücü
Türkiye’nin AB ile ticari ve ekonomik bütünleşmesi ileri düzeyde olup, 2017 ve
2018’de daha da artmıştır. Türkiye AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağı iken, AB
Türkiye’nin açık ara en büyük ticaret ortağı konumundadır. 2017 ve 2018 yılları
arasında, AB’nin Türkiye’nin ihracatındaki payı %47,1’den % 50’ye yükselirken,
Türkiye’nin ithalatındaki payı %36,4’ten % 36,2’ye gerilemiştir. 2017’de Türkiye’deki
toplam doğrudan yabancı yatırım stokunun %71’ini elinde bulunduran AB Türkiye’nin
en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmaya devam etmiştir. Ancak bu oran
2013 yılından düşüktür (% 77). Küresel değer zincirlerine ilişkin ticaretin yaklaşık yarısı
AB ile yapılmıştır. Düşük katma değer ve düşük teknoloji içeren küresel değer zincirine
yönelik “geriye dönük katılım” özellikle de Asya ile yapılan ticarette çok büyük bir önem
taşımaktadır. Diğer yandan AB ile entegrasyonda küresel değer zincirine yönelik geriye
dönük ve ileriye dönük katılım daha dengeli olduğundan katma değere katkıda
bulunmaktadır. Türkiye, Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerinden saparak,
kamu alımları, yatırım için zorunlu lokalizasyon düzeni ve AB dışı ülkelerden yapılan
ithalatlar için ek vergi talebi dâhil olmak üzere çeşitli ticari engeller koymuştur.
İhracat ve ithalatın GSYH’deki oranı şeklinde ölçülen Türkiye’nin ticarete açıklığı,
2017 yılında % 54 olarak gerçekleşmiştir. Bu, son yirmi yıla kıyasla nispeten yüksek
bir rakamdır.
Fiyat rekabetçiliği, 2017 yılında TL'nin sürekli olarak değerini kaybetmesinden; 2018'de
artan birim işgücü maliyetlerine dayanarak %18'lik nominal efektif değer kaybı ve
%15'lik reel efektif değer kaybından faydalanmıştır.
4.İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Kıbrıs
Türkiye BM’nin müzakerelere yeniden başlanması hususunda paydaşlara danışma
çabalarını memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye’nin hareketleri ve münhasır ekonomik
bölgede hidrokarbon kaynakları arama konusundaki itirazları sebebiyle, Kıbrıs
kıyılarında hidrokarbon arama konusu etrafındaki gerilim artmıştır. Türkiye, ABTürkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nü tümüyle ve ayrımcılık olmaksızın
uygulanması yükümlülüğünü hala yerine getirmemiştir ve doğrudan ulaştırma
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bağlantılarına getirilen kısıtlamalar dahil olmak üzere malların serbest dolaşımının
önündeki tüm engelleri kaldırmamıştır. [Kıbrıs Cumhuriyeti]
ile ikili ilişkileri
normalleştirme yönünde ilerleme olmamıştır.
Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçı Çözümü
Kıta sahanlığının belirlenmesine yönelik olarak, Yunanistan ve Türkiye arasında ikili
istikşafi görüşmeler yapılmaktadır. Yunanistan, Türkiye’nin Castellorizo adasının kıta
sahanlığının bir kısımını da kapsayacak şekilde petrol ve doğal gaz arama ile ilgili ihale
açmasına karşı çıkmıştır. Yunan karasularının genişletilmesine yönelik olarak TBMM
kararına dayanan casus belli tehdidi sürmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanının
Yunanistan’a Aralık 2017’de yaptığı ziyarette Ege Denizi’nde gerilimi azaltmaya yönelik
olarak varılan anlaşma uygulamaya yansımamıştır. Yunanistan ve [Kıbrıs] karasuları ve
hava sahalarının Türkiye tarafından ihlal edildiğine yönelik şikayetlerine devam
etmektedir.
Bölgesel İşbirliği
İyi komşuluk ilişkileri Türkiye’nin AB’ye yakınlaşma sürecinin vazgeçilmez bir parçasını
oluşturmaktadır. Diğer genişleme ülkeleri ile ikili ilişkiler ve komşu AB üye devletleri ile
ilişkiler genel olarak iyidir. Yunanistan ile göç konusunda operasyonel işbirliği devam
etmiştir. Ancak Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki gerilim iyi komşuluk ilişkilerine uygun
değildir ve bölgesel istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
Türkiye Batı Balkanlardaki ülkelerle güçlü bağlar kurarak ve AB ve NATO üyeliklerini
destekleyerek, ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi alanda angajman politikasını devam
ettirmiştir.
Türkiye ile sınırdaş olmayan çeşitli AB üyesi devletle (özellikle Avusturya, Almanya, ve
Hollanda) ikili ilişkiler ilerlemiştir ve Bakan düzeyinde ve Cumhurbaşkanı düzeyinde
ziyaretlerle devam etmiştir. Hollanda ve Türkiye ilişkilerini normalleştirmiştir. AB üyesi
devletlerde yaşayan Türk diyasporası arasında gerilimler rapor edilmiştir.
5.ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME BECERİSİ

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı
Genel Uyum Durumu: İyi derecede hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme
Malların serbest dolaşımı, pek çok ürünün ticaretinin ortak kural ve usuller
çerçevesinde tüm AB’de serbestçe yapılabilmesini temin eder. Ürünlerin ülke kurallarına
tabi olduğu durumlarda, malların serbest dolaşımı ilkesi bu kuralların ticarete haksız
engeller getirmesine mani olur.
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Türkiye, malların serbest dolaşımı alanında oldukça hazırlıklıdır. Özellikle “Yeni ve
Küresel Yaklaşım” ve “Eski Yaklaşım” müktesebatına uyum bakımından bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir. Ticaretin önündeki birtakım teknik engeller, malların serbest dolaşımına
mâni olmakta ve bazı yerlileştirme planları ve ulusal gereklilikler, AB ürünlerine
ayrımcılık yapmak suretiyle Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini
ihlal etmektedir.
Gelecek dönemde Türkiye’nin özellikle:
- ihracat kısıtlamaları ile tescil, ön izin, lisans ve gözetim ile ilgili gereklilikler ve diğerleri
arasında farmakolojik ürünler için AB’nin mal imalatı uygulamaları belgelerine ilaveten
AB tarım ve orman traktörlerine yönelik ayrımlar gibi Gümrük Birliği’ni ihlal eden,
malların serbest dolaşımına yönelik engelleri kaldırması;
- özellikle ilaçlar alanında daha elverişli bir yatırım ortamının tesis edilebilmesini
teminen yerlileştirme planlarını yeniden ele alması;
- bu fasla ilişkin AB müktesebatına hızlı bir şekilde uyum sağlamaya devam etmesi,
günün şartlarına uymayan Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuata Dair Çerçeve Kanun’un
tamamıyla gözden geçirilmesinin tamamlaması ve piyasa gözetim ve denetim sisteminin
verimliliğini artırması gerekmektedir.
Genel ilkeler
Genel ilkelere ilişkin olarak, Türkiye’de malların serbest dolaşımına ilişkin yasal
çerçeve büyük ölçüde mevcuttur. Ancak uygulamaya ilişkin sorunlar devam etmektedir.
Risk esaslı elektronik ithalat kontrol sistemi TAREKS’in uygulanmasında AB’den gelen
mallar açısından dokümantasyon için çok sayıda talep sorunları bildirilmiştir ve
malların serbest dolaşımı önündeki teknik engeller devam etmektedir. Bunun yanı sıra,
ilaçlar ile tarım ve orman traktörlerine yönelik yerlileştirme planları ve yenilenebilir
elektrik üretiminde yerli katkı gereklilikleri, AB ürünlerinin piyasaya erişimi önünde fiili
engeller yaratmaktadır.
Düzenlenmemiş alan
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Temmuz 2013’ten bu yana
yürürlüktedir. Karşılıklı tanıma ilkesi, ulusal kuralların uygulandığı bazı alanlar için
getirilmiştir. Geçtiğimiz üç yılda, Türkiye’den alınan bildirim sayısı artmıştır ve bunların
büyük bir kısmı zorunlu teknik şartlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin
mevzuat faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yapılan bildirimlerin sayısı
yetersizdir.
Düzenlenmiş alan: Kalite altyapısı
Teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, metroloji ve
piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin olarak hukuki dayanak ve idari yapı mevcuttur.
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuata Dair Çerçeve Kanun’un gözden geçirilmesi hala
beklemektedir ve kapsayıcı bir yasal metnin bulunmaması AB’nin Yeni Yasal
Çerçevesi’ne yavaş bir uyuma neden olmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa
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standartlarını ve uluslararası standartları uygulayabilecek kapasite ve yeterli personel
kaynağı ile finansmana sahip bağımsız bir kuruluştur. Türk Standartları Enstitüsü, 2018
Kasım itibarıyla, AB standartlarıyla uyumlu toplam 19.880 ulusal standardı kabul
etmiştir. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (CENELEC) standartlarına uyum oranı sırasıyla %97 ve %94
civarındadır. Türk Standartları Enstitüsü 2012’den beri CEN ve CENELEC’in tam
üyesidir. Sekiz iktisadi işletme, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün
(ETSİ) tam üyesi iken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gözlemcidir. 2017-2020
için ulusal standardizasyon stratejisi yürürlüktedir.
Şubat 2019 itibarıyla, Türkiye’de 47 adet onaylanmış kuruluş ve iki adet teknik onay
kuruluşu mevcuttur. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon
Birliği kapsamında çok taraflı anlaşmalar imzalamıştır. Türkiye Ulusal Metroloji
Enstitüsü, TÜBİTAK-UME, Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği’nin üyesidir (EURAMET)
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı’na (WELMEC)
katılmaktadır. 2018’in sonu itibarıyla üç yıllık bir ulusal metroloji stratejisi
yürürlükteydi.
Türkiye, AB mevzuatına uygun olarak düzenli bir piyasa gözetimi ve denetimi
programı uygulamakta ve yıllık programını Avrupa Komisyonuna sunmaktadır.
Elektronik bilgi sistemi vasıtasıyla, dokuz farklı kamu kuruluşu gözlemlerini
sunabilmektedir ve sonuçlara ilişkin olarak yıllık rapor yayımlanmaktadır. 2018
raporuna göre, 2017’de piyasa gözetimi ve denetimi aktivitelerine ayrılan genel bütçe
%1 oranında düşerken, piyasa gözetimi ve denetimi alanındaki denetçilerin sayısı da
%4,7 oranında artmıştır. Piyasa gözetimi ve denetimi kontrollerine tabii olan ürün
sayısında %24’lük bir düşüş yaşanmıştır. 2017’de 168.704’ü Türkiye’de üretilmiş olan
232.704 parti ürün denetlenmiştir. Yaklaşık 54.917 parti ürünün uygunsuz veya tehlikeli
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye menşeli ürünlere ilişkin olarak üye devlet yetkilileri
tarafından yapılan denetimler esnasında, 105.750 parti ürünün uygunsuz veya tehlikeli
olduğu tespit edilmiştir. Daha az sayıda denetim yapılması sebebiyle uygunsuz veya
tehlikeli olduğu tespit edilen ürün sayısı 2017’de %47 azalırken, daha fazla test için
gönderilen ürün sayısı artmıştır. Özellikle riskli ürünlere öncelik veren bir yaklaşıma da
ihtiyaç duyulmaktadır. Uygunsuz veya güvensiz ürünlere ilişkin tedbirler azaltılmıştır. Eticaret vasıtasıyla pazarlanan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi çok sınırlıdır.
Düzenlenmiş alan: sektörel mevzuat
“Yeni ve Küresel Yaklaşım” çerçevesindeki ürün mevzuatında Türkiye kablolu
taşıma tesisatı, gaz yakan aletler, basınçlı ekipmanlar ve ısıtıcılar için çevreye duyarlı
tasarım gereklilikleri alanlarında AB müktesebatına uyum sağlanmasına yönelik
mevzuatı kabul etmiştir. Yapı malzemeleri, asansörler, ölçü aletleri, gezi tekneleri ile
yeni kızgın kazanların enerji verimliliğine ilişkin yönetmelikler yayımlanmıştır.
“Eski Yaklaşım” kapsamındaki ürün mevzuatına ilişkin olarak Türkiye, deterjanlar,
veteriner tıbbi ürünleri ve otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda
yeni mevzuat yayımlamış ve mevcut mevzuatta değişiklikler yapmıştır. İlaçlar alanında,
Türkiye, Gümrük Birliği kurallarına aykırı olarak, AB iyi imalat uygulamaları
sertifikalarını kabul etmemektedir. Türkiye 1 Ocak 2018’den beri İlaç Denetim
Birliği’nin üyesidir ve Haziran 2018’de Uluslararası Uyumlaştırma Konferansı’na
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gözlemci statüde üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye, REACH (Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) mevzuatına uyumun iyileştirilmesine yönelik
olarak, Haziran 2017’de Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
hakkında Yönetmelik’i kabul etmiştir, ancak tam uyum hâlâ sağlanamamıştır.
Kimyasallar için ulusal kayıt sisteminin 2023 itibarıyla faaliyete geçmesi
beklenmektedir. Türkiye’nin ilaçlar ile tarım ve orman traktörlerine yönelik
yerlileştirme planları, AB ürünlerinin piyasaya erişimi önünde engeller yaratmaktadır.
Ek olarak, Türkiye birkaç yıldır düzenli olarak motorlu taşıtlar için yeni emisyon
sınırlarının kullanımı ertelemektedir, bu durum da hava kirliliğini artırmaktadır ve
ticaretin önünde bir engel oluşturmaktadır.
Usuli tedbirler bakımından, polis ve gümrük yetkilileri ile iş birliği hâlinde sıkı bir takip
ve izleme sistemi vasıtasıyla ilaç öncülleri ile uğraşan iktisadi işletmelere yönelik özel
bir lisanslama ve düzenleme sistemi mevcuttur. Ateşli silahların lisanslama
prosedürlerini düzenleyen ulusal mevzuat yürürlüktedir. Kültürel mallara ilişkin
müktesebata uyum açısından ilerleme kaydedilmemiştir.
Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı
Genel Uyum Durumu: Erken düzey hazırlık
Rapor Dönemindeki İlerleme Durumu: İlerleme yok
Sorunlar ve Eksiklikler:
• İşgücü piyasasına erişim veya sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu
konularında ilerleme sağlanamamıştır.
• Rapor döneminde yeni bir ikili sosyal güvenlik anlaşması imzalanmamıştır.
• Türkiye’nin Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağına katılımına ilişkin gelişme
yaşanmamıştır.
Komisyonun Tavsiyeleri:
Türkiye’nin bu alandaki hazırlıkları başlangıç aşamasındadır.
Fasıl 3: Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü
Genel Uyum Durumu: erken aşama
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: ilerleme yok
AB gerçek ve tüzel kişileri, herhangi bir AB üye devletinde iş kurma ve sınır ötesi hizmet
sunma hakkına sahiptir. Düzenlenmiş belirli meslekler için yeterliliklerin karşılıklı
tanınmasına ilişkin kurallar bulunmaktadır. Posta hizmetleri aşamalı olarak rekabete
açılmaktadır.
İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi için hazırlıklar başlangıç aşamasındadır.
Rapor döneminde ilerleme kaydedilmemiştir. AB müktesebatına uyum sağlamak için
hâlâ kayda değer çabaya ihtiyaç bulunmaktadır.
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Gelecek yıl, Türkiye’nin özellikle:
sınır ötesi hizmet sunumu için Hizmetler Direktifi’ne uyum sağlaması ve tek temas
noktası oluşturması gerekmektedir.
Birçok gerekliliğin mevcut olduğu ve bu hakkı kısıtlamaya devam ettiği iş kurma hakkı
alanında ilerleme kaydedilmemiştir.
Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisine ilişkin olarak AB menşeli hizmet
sağlayıcılarına yönelik kayıt, lisanslama ve yetkilendirme gereklilikleri devam
etmektedir. Tek Temas Noktası bulunmamaktadır ancak Perakende Bilgi Sisteminin
(PERBİS) sektöre özgü tek temas noktasına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
Posta hizmetleri alanında ilerleme kaydedilmemiştir. Evrensel posta hizmetlerinin
kapsamını ve ayrılmış alanların bileşenlerini yeniden yapılandırma yetkisi, başkanlık
sistemine geçilmesi ile birlikte Bakanlar Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı’na geçmiştir.
Evrensel hizmet sağlayıcı kuruluşun münhasır haklara sahip olduğu standart mektup
postası hizmeti alanında hâlâ posta tekeli mevcuttur. Türkiye posta hizmetleri alanında
ulusal mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlu hale getirmeye devam etmelidir.
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik
Kurumu, meslek standartlarını yayımlamaya devam etmiştir. Bazı düzenlenmiş
mesleklerde tanıma için hâlâ mütekabiliyet şartları aranmaktadır. Vatandaşlık ve dil
gereklilikleri gibi mesleki dolaşıma getirilen sınırlamalar devam etmektedir. Türkiye,
mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanında ulusal mevzuatını AB müktesebatına
uyumlu hâle getirmeye devam etmelidir.
Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı
Genel Uyum Durumu: orta derecede hazır
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: geriye gidiş







Türkiye, sermayenin serbest dolaşımına orta derecede hazırlıklıdır.
Genel olarak, bu fasılda geriye gidiş olmuştur. Ağustos 2018'deki döviz krizi ile
bağlantılı büyük sermaye çıkışlarıyla karşı karşıya kalan yetkililer, sermaye çıkışı
ve döviz cinsinden işlemlerde kısıtlamalar getirmiştir.
Türkiye, yabancı yatırımcıların yatırım temelinde Türk vatandaşlığı
kazanmalarını sağlayan bir yatırımcı vatandaşlık programı işletmektedir.
Komisyonun Yatırımcı Vatandaşlığı ve İkamet Programları hakkındaki 23 Ocak
2019 tarihli Raporu, bu programların AB için risk teşkil ettiğini vurgulamaktadır.
Türkiye, özellikle kara para aklama, teröristlerin finansmanı ve organize suça
sızma gibi olası güvenlik risklerine karşı koymak için bu plana bağlı sağlam
izleme sistemlerini uygulamaya koymalıdır.
Gayrimenkul edinimi ile ilgili mevzuat müktesebatla uyumlu değildir.
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Türkiye'nin, yabancılar tarafından gayrimenkul alımlarını daha da
serbestleştirmek ve yasalarını müktesebat ile uyumlu hale getirmek için bir
eylem planı kabul etmesi ve uygulaması gerekmektedir.
Yabancı mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar, radyo ve TV yayıncılığı, ulaştırma,
eğitim ve elektrik piyasası gibi sektörlerde devam etmektedir.
Diğer taraftan Türkiye, nicelik kriterlerini düşürerek, sermaye yatırımı yapan
veya gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı sağlama
koşullarını azaltmıştır.
Raporlama döneminde kara para aklama ile mücadelede ve terörizmin
finansmanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
2016 yılında, Türkiye Mali İstihbarat Birimi - Mali Suçları Araştırma Kurulu'na
(MASAK) - Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla şüpheli fonları dondurma yetkisi
verilmiştir.
MASAK, idari ve icra kapasitesini güçlendirmiş ve kolluk kuvvetleri ve adli
makamlarla işbirliğini geliştirmiştir. MASAK'a sunulan şüpheli işlem raporlarının
sayısı 2017'de 10.522'den 2018'de 23.893'e yükselmiştir. 2018'de kara para
aklama suçundan mahkûm olanların sayısı dokuza ulaşmıştır.
Diğer taraftan Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü’nün karşılıklı
değerlendirmelerinin dördüncü turuna uymak amacıyla yasal çerçeveye ve idari
düzenlemeye uyumunu sürdürmesi gerekmektedir. Ülkede kara para aklama ve
terör finansmanı ile mücadele için kapsamlı bir strateji ve eylem planı
bulunmamaktadır.
Türkiye, ödeme sistemlerinde iyi bir standarda ulaşmıştır. Merkez bankası ve
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, ödeme sistemi işletmecilerine lisans
verebilecek iki yetkilidir.
Komisyonun Tavsiyeleri:
 Türkiye, yabancıların gayrimenkul alımını serbestleştirecek ve yasalarını
müktesebat ile uyumlu hale getirecek bir eylem planı benimsemeli ve
uygulamalıdır.
 Türkiye, para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla mali sisteminin
kötüye kullanılmasını önlemek için aldığı tedbirleri güçlendirerek
müktesebatla daha da uyumlu hale getirmelidir.

Fasıl 5: Kamu Alımları
Genel Uyum Durumu: Orta derecede hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş
Genel Görünüm:
Geçtiğimiz yıl genel kamu alımları kuralları uyarınca yapılan kamu alımlarındaki
istisnaların daha da artması nedeniyle geri gidiş görülmektedir. AB müktesebatına uyum
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konusunda büyük farklılıklar devam etmektedir. Komisyon tarafından geçen yıl yapılan
tavsiyeler uygulanmamıştır ve halen geçerliliklerini korumaktadır.
Kaydedilen İlerleme:
• Kamu ihaleleri piyasasında şeffaflık ve verimlilik ilkelerine uyarınca prosedürlerin
izlenmesi devam etmiştir.
• İhalelerin sonuçlandırılmasının ve uygulanmasının izlenmesi tatmin edici düzeyde
gerçekleşmiştir.
• İdarelerin kamu alımı süreçlerini yönetme kapasiteleri gelişmeye devam etmiştir.
Sorunlar ve Eksiklikler:
• Ofset uygulamaları için 10 milyon dolar alt limit kaldırılmıştır.
• Cumhurbaşkanı’na Kamu İhale Kurumunun başkanını ve üyelerini doğrudan atama
yetkisi verilirken, bu kişilerin seçimi için gerekli eğitim ve sektörel tecrübe gibi özel
vasıfların gerekliliğinin kaldırılması kurumun operasyonel bağımsızlığı zarar vermiştir.
• Sektöre özel yasal düzenlemeler şeffaflığı sınırlamaktadır.
• Türkiye’de, kamu-özel ortaklıklarının işleyişinin koordinasyonundan, denetiminden ve
izlenmesinden sorumlu tek bir otorite halen oluşturulmamıştır.
• Türkiye kamu ihale sisteminde olası dürüstlük sorunlarında uyaracak bir risk
göstergeleri sistemi geliştirmemiştir.
• Kamu İhale Kurumunun idari ve koordinasyon kapasitesinin geliştirilmesi için
hâlihazırda açık olan pozisyonların doldurulması gerekmektedir.
• AB Şikâyetlerin İncelenmesi Yönergesi’ne daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir.
Komisyonun Tavsiyeleri:
• Kamu İhale Kanunu’nun imtiyazlar ve kamu-özel sektör ortaklıklarına yönelik 2014 AB
Kamu Alımları Yönergesi ile uyumlu hale getirmek ve şeffaflığı artırmak amacıyla
yeniden düzenlemesi;
• ayrımcı yerli fiyat avantajlarının ve ofset uygulamalarının kaldırılması, istisnaların
ortadan kaldırılması;
• bağımsız bir kamu ihale yapısı oluşturulması ve kamu ihale yapısının faaliyetlerinin
tamamen bağımsız bir gözden geçirme kurumu ve merkezi kamu ihale kurumu arasında
bölünmesi gerektirmektedir.
Fasıl 6: Şirketler Hukuku
Genel Uyum Durumu: İleri düzey
Rapor Dönemindeki İlerleme Durumu: Sınırlı düzeyde ilerleme
Genel Görünüm: Genel ilkeler açısından Türkiye’nin Şirketler Hukuku Faslında AB
standartlarına uyumu yüksek düzeydir. 2018 yasal denetim tavsiyeleri doğrultusunda
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Gelecek yıl, Türkiye’nin özellikle:


Şirketler hukuku alanında AB müktesebatına uyumlu teknik düzenlemeleri
tamamlaması,
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AB müktesebatıyla uyumlu olacak şekilde küçük çaplı şirketler için finansal
raporlama standartlarını uygulaması gerekmektedir.

Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku
Genel Uyum Düzeyi: İyi Derecede Hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı düzeyde ilerleme
Komisyonun Önerileri:





Telif hakkı yasal düzenlemelerinde AB mevzuatına uyum sağlanması;
Fikri Mülkiyet Hakları (İPR) mahkemelerinde daha fazla uzmanlaşma, arama ve
el koyma emirlerinde kolaylaştırılmış prosedürler dâhil olmak üzere sınai ve fikri
mülkiyet ihlalleriyle mücadele için uygulama önlemlerinin iyileştirilmesi;
Fikri mülkiyet hakkı sahipleri ile sürdürülebilir bir diyalog oluşturulması, fikri
mülkiyet haklarına ilişkin güçlü bir koruma sisteminin ekonomik büyümeyi
destekleyeceği düşüncesiyle sahtekârlık ve korsanlığa karşı endişelere dair
farkındalığın artırılması

Fasıl 8: Rekabet Politikası
Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı
Rapor Dönemindeki İlerleme Durumu: Geriye gidiş
Genel Görünüm: Devlet desteği sağlayan kurumlarda ve devlet desteği yasalarında
bağımsızlığı zedeleyen gerilemeler olmuştur. Anti-tröste ilişkin mevzuat AB müktesebatı
ile büyük ölçüde uyumludur. Bu alandaki uygulama mevzuatı büyük ölçüde
yürürlüktedir. Türkiye, birleşmeler kontrolünde değişiklikler, birleşme prosedürleri ve
taahhütler getirerek yasalarını AB müktesebatına uyumlu hale getirmelidir.
Gelecek yıl, Türkiye özellikle:




İkincil mevzuatlarla Devlet desteği yasalarını güçlendirmeli ve güncellenmiş
devlet destekleri envanterine erişimi sağlamalı;
İşlevsel olarak bağımsız bir Devlet desteği kurumu oluşturmalı;
Anti-tröst ve birleşmeler alanında AB müktesebatına uyumu artıracak şekilde
rekabet yasasını gözden geçirmelidir.

Fasıl 9: Mali Hizmetler
Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlık
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Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok
Türkiye mali hizmetler alanında iyi düzeyde hazırlıklıdır.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların öz sermayelerinin
hesaplanmasına borçların dâhil edilmesine ilişkin koşulları belirlemiştir.



BDDK aynı zamanda bankaların şirket kurma ve hisse alımı işlemlerine ilişkin
düzenlemede değişiklik yapmıştır. Finansal piyasa altyapısına ilişkin olarak denetim
ve yatırım hizmetleri alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiş fakat menkul kıymet
piyasaları ve yatırım hizmetleri alanlarında ilerleme olmamıştır.

Komisyonun Tavsiyeleri:
 Bankacılık yönetişim ve denetleme sisteminin yanı sıra kriz yönetimi ve çözümleme
çerçevesinin daha fazla güçlendirilmesi;
 Sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesinin ve denetiminin sürdürülmesi
gerekmektedir.
Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya
Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı
Rapor Dönemindeki İlerleme Durumu: Geriye gidiş
Genel Görünüm: Medya fonlarında şeffaflığın eksikliği, yayın politikaları üzerinde
etkisi artmakta olan siyasi çıkarlar, medyadaki sahiplik konsantrasyonu, çoğulculuğa
giderek daha az yer verilmesi ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, düzenleyici
kurumların bağımsızlığı konuları kaygı uyandırmaktadır. Sabit telefon ve geniş bant
piyasasında rekabet yetersizdir. Bilgi ve iletişim operatörleri ile tüketicilerine yönelik
aşırı düzeyde vergilendirme ve ücretlendirme söz konusudur.
Gelecek yıl, Türkiye özellikle:





Düzenleyici makamların ve kurul üyelerinin bağımsızlığını güçlendirmesi ve
Venedik Komisyonunun tavsiyeleri uyarınca İnternet Kanunu’nda değişiklikler
yapmalı;
Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirmeye ilişkin düzenlemeleri,
piyasa erişimini, geçiş hakkını ve evrensel hizmetleri AB müktesebatına daha
da uyumlu hale getirmeli;
Mobil geniş bant için 700 MHz bandının boşaltılmasını gerçekleştirmeli;
Dijital yayıncılığın güçlendirilmesi ve dijitale geçiş sürecinin tamamlanması için
gerekli adımları atmalıdır.

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma
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Genel Uyum Düzeyi: Kısmen Hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Tarım ürünlerinin ticareti konusunda bazı ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak Komisyonun
geçen yılki tavsiyelerinin yalnızca belirli bir bölümü uygulanmıştır. Tarımsal istatistik
oluşturma konusunda henüz bir strateji ortaya koyulmamıştır. Ortak piyasa
düzenlemesinde yasal uyum sağlama konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Organik
tarımda AB mevzuatındaki kural ve uygulamalara ilişkin düzenlemelere iyi düzeyde
uyum sağlanmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu organik tarım denetleme kurumlarını
akredite etmektedir.
Komisyonun Önerileri:



Tarımsal istatistiklerin oluşturulması için strateji benimsenmesi;
Tarımsal destek politikalarının AB OTP’si ile uyumlaştırılması için bir strateji
geliştirilmesi.

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
Genel Uyum Düzeyi: Kısmen Hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Gıda güvenliği konusunda genel anlamda mevzuatı uyumlaştırma ve uygulama
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, veterinerlik politikasını henüz AB
mevzuatıyla tam olarak uyumlu hale getirmemiştir. Türkiye hayvan hastalıklarına karşı
mücadelesini sürdürmektedir. Bulaşıcı spongiform ensefalopatiler ve gözetim sistemleri
konusundaki mevzuata tam uyumu sağlamak için, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin
tarım ürünleri ticaret rejimi hakkındaki Şubat 1998 tarihli kararına uyum dâhil olmak
üzere, hala önemli çabalar gerekmektedir. Hayvan refahı alanında için daha fazla yapısal
ve idari çalışma gerekmektedir. Türkiye, gıda, yem ve hayvansal yan ürünler pazarında
piyasaya sürülmesi için eğitim, teftiş ve izleme programları uygulamaya devam etmiş ve
resmi kontroller için idari kapasite iyileştirilmiştir.
Yem için belirli kurallardaki ilerleme sınırlı kalmıştır. Bitki sağlığı politikası konusunda
ilerleme kaydedilmemiştir. Yeni yiyecekler ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)
için uyum henüz tamamlanmamıştır.
Komisyonun Önerileri:



Gıda kurumlarının ulusal bir program dâhilinde AB standartlarını karşılaması
adına geliştirilmesi;
Hayvan hastalıklarının insana geçmesi konusunda ilerleme sağlanması.

Fasıl 13: Balıkçılık
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Genel Uyum Düzeyi: Erken Aşama
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Kurumsal kapasite daha da geliştirilmiştir. Kaynaklar ve filo yönetimi konusunda bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Piyasa politikası konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Kaynaklar ve filo yönetimi, teftiş, kontrol ve uluslararası anlaşmalar konusunda bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, geçen yılki balıkçılık yasasıyla ilgili
Komisyon önerilerini ele alma konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Komisyonun Önerileri:


AB mevzuatıyla uyumlu balıkçılık ve su ürünlerine ilişkin yasaların kabul
edilmesi.

Fasıl 14: Taşımacılık Politikası
Genel Uyum Durumu: orta derecede hazır
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: biraz ilerleme
AB’nin, karayolu taşımacılığı, demiryolları, iç suyolu taşımacılığı, kombine taşımacılık,
havacılık ve deniz taşımacılığında teknik standartlar ve emniyet standartları, güvenlik,
sosyal standartlar, devlet desteği ve piyasanın serbestleştirilmesi konularında ortak
kuralları bulunmaktadır.
Türkiye, taşımacılık politikası alanında kısmen hazırlıklıdır. Rapor döneminde, bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bakanlığın kurumsal yapısı kayda değer bir yeniden
düzenlemeye gitti. Demiryolu pazarı biraz daha serbestleştirilmiştir. Denizcilik
sektöründe, uluslararası sözleşmelerin imzalanması için kurumsal ve teknik kapasite
sınırlıdır. Havacılık sektöründe kapsamlı müzakereler ile Avrupa Havacılık Emniyeti
Ajansı (EASA) ile çalışma düzenlenmesi Türkiye’yi bir ileri adıma götürecek iki önemli
konudur. Gelecek yıl Türkiye’nin özellikle:
2021-2030 için yeni Yol Emniyeti Stratejisini AB’nin emniyet sistemi yaklaşımı ile
uyumlu bir şekilde sonuçlandırması;
tüm demiryolları operatörleri için rekabetçi seviyede bir oyun alanı oluşturması;
hava güvenliği de dâhil havacılık sektörü, akıllı ulaşım sistemleri ve tüm ulaştırma
türlerinde AB yolcu hakları alanlarında AB müktesebatıyla uyum sağlanmasına yönelik
adımları atması gerekmektedir.


Genel taşımacılık müktesebatı ile ilgili olarak Türkiye, taşımacılık sektöründeki
uyum düzeyinin değerini belirleyecek ve hukuk boşlukları ile onları kapatacak
eylemleri tespit edecek yeni kapsamlı bir çalışma yapmaya hazırlıyor. Yeni
tamamlanan lojistik ana planı, bölgelerin nerelerinde lojistik merkezleri olacağını
tespit etti. Türkiye ayrıca akıllı taşıma sistemleri eylem planı ve stratejisini
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tamamlayıp yayınladı. Türkiye Ulaştırma için Temiz Güç paketi ile henüz uyumlu
değildir.
Karayolu taşımacılığı konusunda, yasal çerçevenin AB müktesebatıyla uyumu
iyi düzeydedir. Türkiye sağlam yol kenarı denetimleri yapmaya devam etmiştir.
Kargo güvenliği, ilgili Türk karayolu taşımacılığı mevzuatının güncellenmesinde
bir sorun olmaya devam etmektedir. T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu altyapı güvenliği değerlendirmesi ile ilgili
bir düzenleme yayınladı. Yol güvenliği, lider bir kurumun bulunmamasından
muzdariptir ve
Türkiye güvenli sistem yaklaşımı için somut bir karayolu güvenliği stratejisi ile
ilgili paydaşlar arasında daha iyi koordinasyon temin etmek adına önemli
adımlar atmalıdır. Türk milli polisi, Temmuz 2018'de Avrupa Trafik Polisi Ağı'na
(TİSPOL) katıldı. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan
Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasındaki akıllı takografı uygulama
müzakereleri hakkında ilerleme sağlanmadı. Akıllı takograf, AB’de kayıtlı araçlar
için 15 Haziran 2019’da AB yasaları uyarınca zorunlu olacağı için AETR
anlaşmasındaki gecikmeler Türkiye'nin karayolu güvenliği konusundaki AB
standartlarına tam olarak uymasını engellediği gibi Türkiye'de kurulan araç
üreticileri, piyasaya sürülmeden önce AB'ye yönelik araçlarına akıllı takograf
takmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacaklarından için zorluklarla
karşılaşacaklar.
Demiryolları sektöründe kurulan kurumsal düzenlemeler, AB gereklilikleri ile
tam olarak uyumlu değildirler. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Ulaştırma
Bakanlığı'ndan yeterince bağımsız değildir. İnsan kaynakları ve teknik kapasitesi,
Avrupalı denklerinin seviyesine ulaşmamıştır. Devlete ait demiryolu işletmecisi
(TCDD) temel işlevlerin ayrılması ilkesini ihlal eden devlete ait Altyapı
Yöneticisinden yönlendirilen fonlara mali açıdan bağımlıdır. Demiryolu birlikte
çalışabilirliği ile ilgili bir düzenleme, Avrupa Komisyonu ile konsültasyon
bekleyen hazırlığın son aşamasındadır. TCDD Altyapı, rekabet fiyatlandırması
yapan demiryolu şirketlerinin erişim fiyatlandırma metodolojisi de dâhil olmak
üzere demiryolu altyapısına erişebilecekleri koşulları tanımlayan bir ağ bildirisi
yayınladı. Özel sektör işletmecilerine iki yolcu sertifikası ve üç yük treni
operasyonu sertifikası verildi. Ülkedeki tüm demiryolu levazımı demiryolu
araçları siciline tescil edilmiştir. Bununla birlikte, uygulamaya yönelik mevzuat, 1
Ocak 2020 tarihine kadar yalnızca yurt içinde üretilen demiryolu araçlarının
tescil edilmesini öngörmektedir ve böylece ithalat için bir giriş engelinin
oluşturulmasını sağlamaktadır. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, tüm
demiryolu operatörleri için güvenlik sertifikaları vermiştir. Müdürlük,
Eskişehir’deki eğitim merkezini, tren sürücülerinin eğitimi ve kritik kritik
pozisyonları için tasdiklemiştir. Ayrıca, demiryolu ile ilgili tüm hizmetleri ve
üretkenlik verilerini birleştirmek için istatistik portalı kurmaktadır.
Deniz taşımacılığı konusunda, Tekirdağ ve Antalya’da bulunan acil müdahale
merkezleri 2018’den beri tam olarak faaliyete geçmemiştir. Türkiye, gemilerdeki
zararlı kirlilik karşıtı sistemlerinin kontrolü hakkında ve gemilerin güvenli ve
çevreye duyarlı geri dönüşümü üzerine iki ayrı Uluslararası Denizcilik Örgütü
(İMO) sözleşmesine taraf olmuştur. Türkiye'nin İMO sözleşmeleri kapsamında
sorumluluklarını yerine getirmek için gereken kurumsal ve teknik kapasiteyi
geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye, beyaz listesinde olmasına rağmen, Paris
Mutabakat Zaptı'nı henüz imzalamamıştır. Türkiye, Gemi Trafik İzleme ve Bilgi
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Sisteminin (VTMS) müktesebatına uyum sağlamak için gerekli tüm mevzuatı
kabul etmiştir.
Türkiye'nin iç suyolu ile ilgili AB mevzuatına uyması gerekiyor. Türkiye, iç
suyollarında esas uluslararası anlaşmaları imzalamamıştır.
Havacılık alanında, Türkiye, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'na (EASA) üye
olmak da dahil olmak üzere, AB havacılık sistemine tamamen entegre olmayı
hedeflemektedir. EASA operasyonları temel alınarak bazı talimatlar verilmiştir.
Yeni İstanbul Havaalanı
Ekim 2018'de açıldı. Kapsamlı AB-Türkiye havacılık anlaşması müzakereleri
yavaş da olsa devam etti. Bu anlaşmalar, AB ile Türkiye arasındaki havacılık
ilişkilerinin geleceğini ve Türkiye'nin AB tek havacılık pazarına entegrasyon
seviyesini tayin edeceklerdir. Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve EASA
arasında
çalışma
düzenlemesinin
yenilenmesi
konusunda
ilerleme
kaydedilmemiştir. Havacılık sektöründeki insan kaynaklarının yetersizliği göz
önüne alındığında, Türkiye'nin yüksek havacılık eğitim kurumlarını tamamen
faaliyete sokması gerekiyor. Türkiye ve Kıbrıs'taki hava trafik kontrol merkezleri
arasında yeterli iletişim eksikliğinin, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde, hava
güvenliğini tehlikeye atmaya devam etmesinden dolayı operasyonel bir çözüm
gerekmektedir. Havacılık müktesebatının diğer alanlarında, Türkiye, mevzuatını
müktesebat ile uyumlaştırmakta ilerleme kaydetmektedir ancak özellikle hava
trafik yönetimi konusunda daha fazla çabalaması gerekmektedir.
Kombine taşımacılık konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi. Türkiye, Mart
2018'de dört aşamalı çok modlu ulusal taşımacılık ana planını ve Haziran
2018'de ulaştırma bilgi yönetimi sistemleri hazırladı.
GKRY’de kayıtlı, GKRY ile ilgisi olan ya da son uğradığı liman GKRY’de bulunan
gemiler ve uçaklara yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu
fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır.

Fasıl 15: Enerji
Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi ilerleme
Genel Görünüm:
Türkiye bu fasılda orta düzeyde hazırlıklıdır. Özellikle arz güvenliği, yenilenebilir enerji
ve enerji verimliliği konularında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.
Kaydedilen İlerleme:
• Enerji arz güvenliği konusunda çok iyi ilerleme kaydedildi. TANAP’ın ilk aşaması
Haziran 2018’de tamamlandı, ikinci aşamanın Haziran 2019’da tamamlanması
bekleniyor. TürkAkım’ın denizaltı kısmı Kasım 2018’de tamamlandı.
• Türkiye ikinci doğalgaz depolama tesisinin kapasitesini artırmak için çalışmalara
başladı.
•Verimliliğin ve elektrik arzının güvenliğinin artırılması için ağ bağlantılarının
entegrasyonunun ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve AB ağ kodlarına uyumda ilerleme
kaydedilmiştir.
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•EXİST Enerji Borsası tarafından yürütülen doğal gaz spot ticareti platformu Eylül
2018’de faaliyete geçmiştir.
• Yenilenebilir enerji konusunda iyi ilerleme sağlanmıştır.
• Enerji verimliliği alanında yasal düzenlemelerin kabul edilmesinde iyi, uygulamada
orta düzeyde ilerleme sağlanmıştır. Uzun süredir beklenen ulusal enerji verimliliği
faaliyet planı 2018 yılında kabul edilmiştir.
• Nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında orta düzeyde
ilerleme sağlanmıştır.
Sorunlar ve Eksiklikler:
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun REMİT Tüzüğü’ne uygun olarak şeffaflık ve
rekabet düzenlemelerini doğal gaz piyasasında uygulama kapasitesinin iyileştirilmesi
gerekmektedir.
•Doğal gaz piyasası işlemlerine ilişkin düzenlemenin iyileştirilmesi gerekmektedir.
• Şeffaf, maliyet esaslı ve ayrımcı olmayan bir transit doğal gaz rejimi oluşturulması
konusunda ilerleme yetersizdir.
•Türkiye Kıbrıs Münhasır Ekonomik Alanı’nında sismik arama faaliyetlerinde ve
hidrokarbon araması faaliyetleri yürütme tehdidinde bulunmuştur.
•Yenilenebilir enerji sektöründeki ihalelerde AB ve diğer uluslararası şirketlerin
erişimini etkileyen özel teşvikler ve yerel parça zorunluluğuna ilişkin endişeler dile
getirilmektedir.
• 2007 Enerji Verimliliği Kanunu’nun kurumsal değişiklikleri dikkate alacak ve
çakışmaları ortadan kaldıracak biçimde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
• Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uyum sağlanması gerekmektedir.
• Türkiye ilk nükleer santralini 2023 yılında faaliyete geçirmeyi hedeflediği için yasal ve
kurumsal çerçeveyi nükleer enerji alanındaki AB müktesebatına hızla uyumlu hale
getirmelidir.
• Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği üzerine Birleşik
Sözleşme ’ye Katılımın Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı henüz kabul
edilmemiştir.
• Türkiye ECURİE sisteminin bir parçası değildir.
Komisyonun Tavsiyeleri:
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) faaliyetlerin ayrılması ve nükleer enerjinin
geliştirilmesinden sorumlu kurumdan tamamen bağımsız olması dâhil Euratom
müktesebatıyla uyumlu nükleer enerji kanununun kabul edilmesi;
• Üçüncü tarafların geçiş ağlarına erişimi ve faaliyetlerin ayrıştırılması da dâhil yasal
olarak bağlayıcı bir plan ve takvimin belirlenmesiyle doğalgaz piyasasındaki reformun
AB müktesebatıyla uyumlu biçimde tamamlanması;
• Başta ulusal enerji verimliliği finansmanı mekanizması olmak üzere ulusal enerji
verimliliği faaliyet planının uygulanmasının açıklanması gerekmektedir.
Fasıl 16: Vergilendirme
Genel Uyum Durumu: Orta derecede hazır
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
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Türkiye, vergi konusunda orta derecede hazırlıklıdır.
Bu alanda özellikle bölgesel karargâh rejiminin kaldırılması, teknoloji geliştirme
bölgelerinde değişiklik yapılması ve 2009 yılındaki alkollü içecek tüketim vergisi
eylem planında ilerleme kaydedilmesiyle ilgili bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Türkiye ayrıca, OECD’nin Vergi Konularında Karşılıklı İdari sözleşmesini de
onaylamış ve OECD Otomatik Bilgi Değişimi standardı kapsamında, Çok Taraflı
Yetkili Otorite Sözleşmesini imzalamıştır. Vergi Konularında Karşılıklı İdari
Yardım Sözleşmesi (MAC) Temmuz 2018'de yürürlüğe girmiştir. MAC, tarafların
yetkili makamlarının otomatik bilgi alışverişi ve uyulması gereken prosedürlerin
kapsamı üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varmalarını şart koşmaktadır.
Dolaylı vergilendirme ile ilgili olarak, geniş bir ürün yelpazesi müktesebattan
saparak % 1 katma değer vergisine tabidir (üye devletler belirli mal ve
hizmetlere indirimli KDV oranları uygulayabilse de,% 15 minimum oran
standarttır).
Yapı, muafiyetler, özel planlar ve azaltılmış oranların kapsamına ilişkin
mevzuatın müktesebat ile daha da uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Tüketim vergilerinde ton başına 150 ABD Doları olarak uygulanan ve Tütün
Fonunu finanse etmek için kullanılan ithal ve karışımlı tütün üzerindeki spesifik
vergi 2009 eylem planı uyarınca kaldırılmıştır.
Türkiye’nin sigara tüketim vergisi mevzuatı, müktesebatın vergiye özgü ve
reklam değeri bakımından müktesebatla çelişmektedir, ancak sigaralar
üzerindeki tüketim vergisinin genel düzeyi AB düzeyine yakındır.
Türkiye, alkollü içeceklerle ilgili olarak, 2009 eylem planına uygun olarak rakı
(ağırlıklı olarak yurtiçinde üretilen) ve diğer bazı alkollü içecekler (çoğunlukla
ithal edilen) arasındaki vergi farklarını kaldırmıştır.
Enerji ürünlerindeki tüketim vergileri genel olarak AB’nin asgari oranlarının
oldukça üzerindedir, ancak gazyağı, kömür ve elektrik müktesebatın aksine
tüketim vergisine tabi değildir.
Geçici vergi indirimlerinin yapılması ve kamu borçlarının yeniden
yapılandırılması konusundaki düzenli uygulama, Türkiye'deki gönüllü vergi
uyumuna zarar vermektedir
Operasyonel kapasite ve bilgisayarlaşma konusunda, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kalarak ve görevini sürdürmüştür.
E-fatura sistemi, 2017 yılında 72.000 vergi mükellefi tarafından kullanılmıştır.
Entegre bir kamu finans yönetimi bilgi sistemi kurma çalışmaları devam
etmektedir.
Komisyonun Tavsiyeleri:
- Vergilendirilebilir enerji ürünleriyle ilgili düzenlemelerin müktesebat ile
uyumlu hale getirilmesi.
- Bilgi Değişimi ve Saydamlık Küresel Forumu tarafından belirlenen eksiklikleri
ele almak;
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Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika
Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlık
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geri gidiş
Merkez Bankası’na, bağımsızlığını ve güvenilirliğini göz ardı eden artan siyasi baskı
nedeniyle geriye gidiş vardır.


Mali bildirimlere ilişkin sürelere her zaman uyulmamaktadır. Avrupa Komisyonunun
2018 yılı raporunda bu fasıla ilişkin belirtilen tavsiyelere uyulmamıştır.
Para politikasına ilişkin olarak,
 Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkin önemli ilerleme kaydedilmesi
gerekmektedir.
 Enflasyon hedefi Merkez Bankası ve hükümetle beraber belirlenmekte ve bankanın
bağımsızlığı ve güvenilirliği göz ardı edilmektedir.
 Merkez Bankasının personelinin bağımsızlığına ilişkin olarak, yeni başkanlık
sisteminde başkan ve başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve
yönetim kurulu ve para politikası üyeleri de cumhurbaşkanı üyelerinin atanması da
Cumhurbaşkanının onayına bağlıdır.
 Para politikasının sadeleştirilmesine ilişkin biraz ilerleme kaydedilmiş ve bir yılık
repo faiz oranı başlıca politika oranı olarak belirlenmiş ancak bütün fonlama diğer
kanallardan sağlanmaya başlanmıştır.
 AB müktesebatıyla tam uyum sağlanması amacıyla kamu sektörünün finansal
kuruluşlara imtiyazlı erişiminin olmamasına ilişkin daha fazla çalışma yapılması
gerekmektedir.
Ekonomi politikası ile ilgili olarak,







Bütçe Çerçevelerinin Gerekliliklerine ilişkin Yönerge’ye daha fazla uyuma
sağlanması gerekmektedir.
Türkiye ulusal hesap sistemini ESA 2010’a uygun olarak revize etmiştir fakat
aşırı açık prosedürü kapsamında finansal raporlama ve bildirimlerin ESA 2010’a
göre aşırı açık prosedürüne uyumlu hale getirilmesine ilişkin daha fazla çaba sarf
edilmesi gerekmektedir.
Makroekonomik tahminlerin güvenildiğinin daha fazla iyileştirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
Maliye politikasını bağımsız bir şekilde izleyen sayısal mali kurallar veya mali
konsey bulunmamaktadır.
Yapısal reform önceliklerine ilişkin önlemler geçen seneye göre daha iyi
belirlenmiştir ancak bu önlemlerin kalitesinin tanım, zamanlama, tahmini etki ve
riskler çerçevesinde iyileştirilmesi gerekmektedir.

Komisyonun Tavsiyeleri:
Türkiye’nin Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar verecek siyasi müdahalelerden
kaçınması gerekmektedir.
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Fasıl 18: İstatistik
Genel Uyum Durumu: Orta derecede hazırlıklı
Rapor Dönemindeki İlerleme Durumu: İyi ilerleme
Genel Görünüm: Türkiye, kamu kurumlarının idari kayıtlarını ulusal muhasebe
sistemine entegre etmek konusunda iyi ilerleme kaydetmiştir. Tarım ve göç istatistikleri
konusunda da bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, makroekonomik
istatistiklerin AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmek için daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
Gelecek yıl, Türkiye özellikle:
 Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 2010) ile daha fazla uyum sağlamalı;
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer veri sağlayıcıları ile koordinasyonu
güçlendirmeli ve idari kayıtların kullanımını ve kalitesini artırmalı;
 Tarım, göç ve sığınmacılara ilişkin istatistiklerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam
Genel Uyum Durumu: az hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: ilerleme yok












Türkiye, sosyal politika ve istihdam alanında orta derecede hazırlık seviyesine
sahiptir. Özellikle istihdam politikasında, geçtiğimiz yıl boyunca ilerleme
kaydedilmemiştir.
İş hukukunda Türkiye orta derecede hazırlıklıdır. İş kanunu, 50'den az çalışanı
olan tarım ve ormancılık işyerlerinde veya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular
dışında, ev işçileri için geçerli değildir. Bu, yüksek kayıt dışılık oranlarıyla
birleştiğinde, çalışan nüfusun büyük bir bölümünün iş kanunu tarafından
korunmadığı anlamına gelir.
Mevcut işgücü müfettişleri sayısı, İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesi için kritik
olan Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen ölçütlerin çok altındadır.
Arabuluculuk (iş mahkemelerine başvurmadan önce zorunlu) çalışmaya
başlamıştır.
2017-2023 yılları için çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal bir
program başlatılmıştır, ancak uygulanması konusunda resmi bir veri
yayınlanmamıştır.
Çalışan kişi sayısı başına ölümcül kaza oranı (“olay oranı”) da artmıştır.
Göçmen çocuklar özellikle iş kazalarına karşı savunmasızdır.
Düşük sendikalaşma yoğunluğu, yüksek kayıt dışılık düzeyi ve işlerin
taşeronlaştırılması, çalışanların güvenliğine yönelik riskleri artıran faktörlerdir.
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Eylül 2018’de Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan yeni İstanbul havalimanı
sahasındaki çok sayıda iş kazası ve ölümün gerçekleşmesi, toplu iş protestolarına
neden olmuş ve halkın dikkatini çekmiştir.
Türkiye’nin meslek ölümleri ve hastalıklar için önleme, teşhis ve raporlama
sistemlerini iyileştirmesi ve uygun bir emek denetim sistemi uygulaması
gerekmektedir.
Sosyal diyalog da geçen yıl boyunca geri gitmiştir. 2009'dan beri toplanmayan
Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri bundan sonra Cumhurbaşkanı tarafından
atanacaktır. Üçlü ana sosyal diyalog forumu olmaya devam eden üçlü danışma
komitesi, 2018'de bir kez toplanmıştır.
Bazı sendikaların yöneticileri ve üyeleri, barışçıl nitelikteki çeşitli sendika
faaliyetleri nedeniyle keyfi işten çıkarma, taciz ve gözaltına alınmaya devam
etmiştir.
Bir sendika lideri dâhil altmış iki işçi, yeni İstanbul havaalanı şantiyesinde kötü
çalışma koşullarına karşı kitlesel işçi protestolarına katılmaları nedeniyle
yargılanmaktadır.
Terörist gruplarla ile ilgili bağlantıları olduğu iddiasıyla kamu görevlilerinin toplu
işten çıkarılmaları devam etmiştir.
2018 yılında toplam istihdam oranı % 52.0 dir.
Kadının işgücüne katılım oranı 2017'de % 37,6'dan 2018'de % 38,3'e
yükselmiştir. Çalışan kadınların% 23'ü ücretsiz aile işçisi olarak tarımda
çalışmaktadır.
2018'de, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan çalışanların /
işverenlerin oranı % 33,6'ya ulaşmıştır.
Kayıt dışı sektörde yaklaşık 800.000 Suriyeli mülteci istihdam edilmektedir.
Kadınların % 43,4'ü bildirilmemiş işlerdedir ve bu oran tarımdaki kadınlar için%
90,8'e çıkmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi, işe yerleştirmelerin çoğunluğu herhangi
bir nitelik gerektirmeyen mesleklerde bulunmaya devam etmiştir.
Özürlü insanlar işgücü piyasasına girmekte zorluk çekmektedir ve büyük cinsiyet
eşitsizlikleri yer almaktadır.
İşsizlik sigortası fonunun büyük bir kısmı, işverenlere istihdam sübvansiyonu
programları için kullanılmış ve bunun etkisi henüz değerlendirilmemiştir.
İstihdam ve sosyal politikada ayrımcılık yapılmaması konusunda hiçbir strateji
veya eylem planı bulunmamaktadır.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuş, üyeleri Mart 2017'de seçilmiş
ve ikincil mevzuat Kasım 2017'de ortaya çıkmıştır. Ayrımcılık davaları
iddialarıyla ilgili şikâyetler için bireysel bir başvuru mekanizması oluşturulmuş
ancak davalar henüz sonuçlandırılmamıştır.
İstihdam ve sosyal politikada kadınlar ve erkekler arasında eşitlik konusunda,
kamu sektöründe çalışan ebeveynler için yarı zamanlı çalışma konusunda yasal
bir gelişme olmamıştır.
Aileyi ve çalışma hayatını, kadınların istihdamını teşvik eden tüm ulusal
politikaların temel bir bileşeni olarak dengelemek için gerekli yasal ve kurumsal
mekanizmalar hala eksiktir.
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Komisyonun Tavsiyeleri:
 Sendikal haklardan tam olarak yararlanılmasını sınırlayan engelleri kaldırmak
ve ikili ve üç taraflı sosyal diyalog.
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın izlenmesi ve uygulanması.
 Uygun iş-yaşam dengesi politikalarını uygulayarak kadınların istihdamını
teşvik etmek.

Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası
Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Türkiye iş yapma ortamına ilişin yasal çerçeve alanında iyi ilerleme kaydetmiştir fakat kayıt
dışı işsizlik, küçük ve orta boy işletmelerin uzun vadeli finansmanı ve mikro finansmana
ilişkin yasal çerçevede sorunlar bulunmaktadır.
İşletme ve Sanayi Politikası İlkelerine ilişkin olarak,
 İş ortamına ilişkin yasal çerçevede önemli ilerleme kaydedilmiştir. Geçen yıl
yayımlanan ve iş ortamının iyileştirilmesine ilişkin diğer kanunlarda değişiklik yapan
torba kanun işletmeler üzerindeki idari yüklerin azaltılmasında önemli katkılar
sağlamıştır. Bu kanun ve diğer takip eden önlemler Türkiye’nin 2019 İş Yapma
Endeksi’nde 17 sıra yükselmesini sağlamıştır.
 Başkanlık sistemine geçişle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yetki alanını
doğrudan yabancı yatırımlar, sanayi ye teşvik mekanizmaları ve kalkınma ajanslarının
dâhil olduğu bölgesel kalkınma alanlarına genişletmiştir.
 Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi çalışmaları doğrudan yabancı sermaye alanında da
sürmüş ve elektronik ortamda teşvik uygulama ve yabancı yatırım bilgi sistemi
getirilmiştir.
 E-ticarette ihracatın artırılmasına yönelik olarak 2018-2020 dönemi e-ihracat stratejisi
ve eylem planı kabul edilmiştir.
 Türkiye’nin yerlileşme planlarına odaklanması ve kamu alımlarının yerel sanayinin
yararına olacak şekilde strateji izlenmesine devam edilmiştir. Ancak bazı yerlileşme
planları malların serbest dolaşımına engel oluşturmaktadır. Türkiye AB kurallarına
aykırı olarak, orta ve ileri teknolojili sanayi ürünlerinin zorunlu kullanımı ile kamu
ihalelerinde %15 yerli fiyat avantajı sağlamaya devam etmiştir.
 Sanayi işbirliği programına ilişkin başkanlık kararı yerel olmayan ve teknoloji
transferi içeren kamu sözleşmelerini kamu alımları kurallarından muaf tutmuştur. Bu
adımlar ve tıbbi ürünler, tıbbi araç gereçler, biyoteknoloji ürünleri ve tarım ve
ormancılık makinaları gibi sektörlerde mevcut ve planlanmış mekanizmalar AB’ni
ortak sanayi patikasının genel ilkeleri ile uyumlu değildir.
 Kayıt dışı ekonomi halen önemli boyuttadır ve ciddi bir sorun olmaya devam
etmektedir.
 İnovasyon performansı fikri varlıklarda en zayıf durumdadır.
 Politika hedeflerine ilişkin etki analizi sistemli olarak yürütülmemektedir.
İşletme ve Sanayi Politikası araçlarına ilişkin olarak,
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Türk mevzuatı Geç Ödemeler Direktifi ile tam uyumlaştırılmamıştır.
Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin desteklenmesine yönelik çeşitli
mekanizmaların uygulanmasına devam edilmiştir.
Ocak 2018’de imzalanan protokol kapsamında Hazine Kredi Garanti Fonu tarafından
KOBİ’lere 9 milyar avro ilave destek sağlanmıştır.
KOSGEB tarafından da çeşitli teknik destek ve finansman programı yürütülmektedir.
Türkiye teknoloji geliştirme bölgelerini desteklemeye devam etmektedir.
COSME programı, Avrupa İşletmeler Ağı ve Küçük İşletmeler Yasası değerlendirme
sürecine aktif biçimde katılmaya devam etmektedir.

Komisyonun Tavsiyeleri:
Gelecek yıl Türkiye’nin Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin raporun sonuçlarını dikkate alarak
politika uyumunu iyileştirmesi ve politika araçlarının etkisinin ölçülmesine odaklanması
gerekmektedir.
Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları
Genel Uyum Durumu: İleri düzeyde hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi ilerleme
Genel Görünüm:
Lojistik ana planı tamamlanmıştır. Güney gaz koridorunun belkemiğini oluşturan
TANAP’ın ilk aşamasının tamamlanması ile Türkiye’nin bölgede ve AB’de enerji
güvenliğini geliştirme rolü güçlenmiştir.
Kaydedilen İlerleme:
• Marmara Bölgesi’ndeki demiryolu projelerinin geliştirilmesini izlemek ve yön vermek
üzere ortak bir izleme kurulu oluşturulmuştur.
• İPA İİ fonları ile AB tarafından eş-finansman sağlanan Halkalı-Kapıkule demiryolu
projesinin inşaatının 2019’un ilk yarısında başlaması beklenmektedir.
• Lojistik ana planı tamamlanmıştır.
•Başta güney gaz koridorunun belkemiğini oluşturan TANAP’ın ilk aşamasının
tamamlanması olmak üzere doğal gaz ağlarında önemli ilerleme sağlanmıştır.
• Türkiye ile Bulgaristan arasında elektrik bağlantısında sınırlı ilerleme sağlanmıştır.
•Verimliliğin ve elektrik arzının güvenliğinin artırılması için ağ bağlantılarının
entegrasyonunun ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve AB ağ kodlarına uyumda ilerleme
kaydedilmiştir.
Sorunlar ve Eksiklikler:
• Türkiye ulaştırma ağ projelerinin TEN-T düzenleyici çerçevesine uyumlu biçimde
uygulanmasını sağlamalı, ulaştırma ağlarını TEN-T Tüzüğü’nün gerekleri uyarınca
güncellemelidir.
• Şeffaf, maliyetleri yansıtan ve ayrımcı olmayan bir doğal gaz transit sistemiyle ilgili
yetersiz ilerleme kaydedilmiştir.
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Komisyonun Tavsiyeleri:
• TEN-T ağları ile uyumu artırmak için müktesebatın önemli kısımlarıyla uyum
çabalarının hızlandırılması,
• AB müktesebatına uygun şeffaf, maliyetleri yansıtan ve ayrımcı olmayan bir doğal gaz
transit sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Genel uyum durumu: orta derecede hazır
Son bir yıldaki ilerleme durumu: İlerleme yok
Bölgesel politika, AB’nin, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye yönelik temel
aracıdır. Üye devletler, proje tasarımı ve uygulamasında yeterli idari kapasite ve
güvenilir mali yönetim gerektiren bu politikanın uygulanmasından sorumludur.
Türkiye bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda kısmen
hazırlıklıdır. Genel olarak bu alanda bir ilerleme kaydedilmemiştir, özellikle de İPA İİ
fonlarının eritilmesi ve programın güçlendirilmesi için kapasitenin yükseltilmesi
konusunda. Lakin, bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliği için yönetim ve kontrol
sistemlerinin kurulması ve İPA İ içindeki sonuçların uygulanması konusunda bazı
kazanımlar edinilmiştir
Gelecek yıl içinde, Türkiye özellikle:
AB fonlarının tam uygulanmasını sağlamak için yüksek kaliteli sonuçlar sunmak ve
taahhüttün kaldırılmasından kaçınmak adına belirlenmiş sürede, İPA İİ kapsamında
devam eden operasyonların, özellikle de hazırdaki projeler içerisindeki gelişmiş
operasyonlar, tamamlanmasına odaklanmalı;
program düzeyinde etkili stratejik planlama ve risk yöntemi temin etmeli;
Operasyonel Yapılar (OS’ler) koordine etmek için ulusal İPA koordinatörünün, Ulusal
Yetkilendirme Görevlisinin (NAO) kapasitesini ve Bölgesel Siyaset alanındaki idari
kapasiteler ile Yapısal Enstrümanların koordinasyonunu güçlendirmelidir.
Yasal çerçevede ilerleme sağlanmadı. Kanıta dayalı politika yapıcılık, politika ve
program değerlendirmeleri ve etki değerlendirmesi için mekanizma hâlâ mevcut
değildir. 2014-2023 Milli Bölgesel Kalkınma Planının (NSRD), ki bölgesel ve ulusal
planlama için bir çerçeve sağlar, 2018’de sunulan başkanlık sistemi tarafından nasıl
tatbik edileceği belli değil.
Kurumsal çerçeve konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Çok-yıllık Eylem
Programlarını uygulayan (MAAP’lar) dört Operasyonel Yapısı da İPA İİ döneminde
MAAP’ların yönetimi için bütçe uygulama görevleri ile görevlendirildi. Fakat İPA İİ
yardımının yönetiminden sorumlu yapıların işlevleri ve sorumlulukları hâlâ yeterince
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anlaşılmamıştır. Buna ek olarak, Türkiye’nin başkanlık sistemine geçişi kurumsal
örgütlenmenin yeniden yapılanması ile sonuçlandı ki bu da sonraki dönem için
belirsizliğe yol açtı. NİPAC’in rolü hâlâ zayıftır. Kalkınma ajanslarının, hükümetin
motoru olabilecek kadar güçleri ve kaynakları yok. Olumlu açıdan ise, yönetim
mekanizmalarının işlevselliği ve etkinliğinden sorumlu sürekli bir Denetim Makamı
başkanı 2019 Nisan’ında atandı.
Yıl boyunca idari kapasite geriledi. MAAP’lardan sorumlu Operasyonel Yapılar satın
alma prosedürlerini ve sözleşmelerini yönetmek için yeterli tecrübeye sahiptir ancak
sistematik olarak bir işten çıkarma, sözleşmeli koşulların tecrübe uygulaması eksikliği
ve Operasyonel Yapılar tarafından düşük bir sahiplenme tedarik ve uygulamada
gecikmelere neden oldu.
Programlamaya ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hazırdaki projeler İPA II
dönemi (2014-20) için İPA yapıları tarafından kuruldu. Proje dokümantasyonunun
hazırlanması oldukça gelişmiştir ve tedarik sınırlı bir hızda devam ediyor. Programlama
ve uygulama arasındaki azımsanamayacak dört yıllık gecikmeyi azaltmak için bu
önemlidir.
İzleme ve değerlendirmeyle ilgili olarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen
entegre izleme bilgi sisteminin etkili kullanımı konusunda ilerleme yavaştır; sistematik
değerlendirme politikasında İPA İİ fonları bağlamında gerileme olmuştur. İPA İ için
geçerli olan finansal düzenlemenin ve İPA İ’in sürdürülebilirliğinin izlenmesi yeterli
değildir.
Mali yönetim, kontrol ve denetim konusunda, İPA İİ fonları için 2019’a kadar süresi
olan taahhütlerinin kaldırılması riski yüksek olmaya devam etmiştir, özellikle MAAP’lar
içerisindeki 2014 İPA fonları için. Operasyonel Yapılar için ihale dokümantasyonunun
hazırlanması ve tedarik konusunda kapasite eksiklikleri söz konusudur. Tedarik
sürecinin verimli bir biçimde önceliklendirilmesi ve düzenlenmesi ve uygulamanın
takibi uygulamayı hızlandırmak ile taahhüdün kaldırılmasından kaçınmak için ana
unsurlardır.
Fasıl 25: Bilim ve Araştırma
Genel Uyum Durumu: İleri derecede
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi ilerleme
Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeydedir. Türkiye
özellikle e-altyapı, açık veri ve araştırmalarda toplumsal cinsiyet perspektifinin
anaakımlaştırılması alanlarında iyi derecede ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye ve AB
arasındaki iş birliği iyi derecede olmakla birlikte, daha da geliştirilebilir. Geçen senenin
önerileri hala geçerlidir.
Gelecek yıl, Türkiye’nin özellikle:
-

Araştırma ve yenilik kümelenmelerinin teşvik edilmesini sağlaması;
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-

Bilim, teknoloji ve yenilikçilik sektörlerinde ulusal stratejileri ve altyapılarını
geliştirmesi ve/veya güncellemesi;

Ulusal araştırma alanını (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı ile uyumlaştırmaya yönelik
çalışmalarını güçlendirmesi, Ufuk 2020’ye katılımı artırması ve bu programın faydalarını
azami seviyeye çıkarması gerekmektedir.
Araştırma ve yenilik politikasıyla ilgili olarak, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının
toplam GSYH’ye oranı 2017 yılında 2016 yılına oranla kısmen artmakla birlikte, yüzde
1’in altında kalmıştır (AB-28 ortalaması yüzde 2’dir). Türkiye’nin genel araştırma
kapasitesi, bir milyon kişiye düşen araştırmacı sayısının Avrupa ortalamasının yalnızca
üçte biri kadar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hâlâ sınırlıdır. Kadın Ar-Ge
personeli oranı 2016 yılına oranla 2017 yılında kısmen artmış ve toplam Ar-Ge personeli
oranının yüzde 32’sine ulaşmıştır. Kadın Ar-Ge personeli oranı en fazla
yükseköğrenimde olup (yüzde 44), bunu kamu sektörü (yüzde 28,6) ve finansal ve
finansal olmayan şirketler (yüzde 25,1) izlemektedir.
Eylül 2018’de başlatılan Yeni Ekonomik Program, bilim, teknoloji ve yenilik
politikalarına yönelik stratejik hedefler içermektedir ve ayrıca yeni bir Bilim, Teknoloji
ve Yenilik Politikaları Kurulu kurulmuştur. Her iki eylem de sektörde olumlu bir etki
yaratma imkânına sahiptir.
Çerçeve programları ile ilgili olarak, Ufuk 2020'ye katılım çok düşük bir seviyededir.
Elde edilen rakamlar, Türkiye'nin Ufuk 2020'de önceki FP7 programından biraz daha
başarılı olduğunu, ancak daha fazla çaba sarf edilmesinin gerektiğini göstermektedir.
TÜBİTAK tarafından hazırlanan, Ufuk 2020’ye katılımı artıracak olan Ufuk 2020 Eylem
Planı memnuniyetle karşılanmıştır ancak bu sürecin daha da süratle hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Türkiye’nin ulusal araştırma alanını (TARAL), Avrupa Araştırma Alanı
(ERA) ile uyumlaştırma çabalarını devam ettirmesi gerekmektedir. TARAL’daki
gelişmeler tatmin edici düzeydedir ve ERA’yı çeşitli ulusal Ar-Ge politikaları ve
ekosistemlerine bağlamak açısında umut vericidir ancak yalnızca birkaç duruma yönelik
tutarlı bir strateji sunulduğu için hala geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır.
Türkiye, cinsiyet eşitliğine ilişkin ERA önceliklerinde iyi sonuçlar elde etmiştir ve bu
yönde devam etmesi teşvik edilmektedir.
Yenilikçilik Birliği ile ilgili olarak, 2018 yılı Avrupa İnovasyon Skor Tahtasına göre
Türkiye, ortalama düzeyde yenilikçi bir ülkedir. Performansı son yıllarda bir miktar
artmış olsa da göstergelerin çoğunda hala AB'nin altındadır. Teknoloji geliştirme
bölgelerinin sayısı 2018 yılına 81’e yükselmiştir. Araştırma, geliştirme ve yenilik
ürünlerinin daha fazla ticarileşmesi ve patent sayısının artması için araştırma ve yenilik
kümelenmeleri, karşılıklı bilgi paylaşımı, start-up’lara rehberlik ve akademi ile sanayiKOBİ’ler arasında daha yakın iş birliği teşvik edilmelidir.
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Fasıl 26: Eğitim ve Kültür
Genel Uyum Durumu: Orta düzey
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme
Genel Görünüm:
Eğitim ve kültür faslında orta hazırlık düzeyinde olan Türkiye, bu fasılda son bir yılda
ulusal yeterlilikler sistemi başta olmak üzere sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Türkiye,
kalkınma politikalarında kültürün önemini kavramakta ve kültürel mirasının korunması
ve teşvik edilmesini desteklemektedir.
Kaydedilen İlerleme:














Eğitim alanında, kamu gideri GSYH’sinin yüzde 4,3’ü düzeyinde olan Türkiye,
Bologna sürecinin uygulanmasında ileri düzeydedir.
Yükseköğretimde kalitenin değerlendirilmesi ve sağlanmasından sorumlu
Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuş; Kasım 2018’de yükseköğretimde kalite
güvencesine ilişkin ilke ve prosedürlere ve Yükseköğretim Kurulu’nun yönetimine
ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır.
Ulusal mesleki yeterlilikler sisteminin uygulanması, Mesleki Yeterlilikler Kurumu
tarafından uygulanmaya devam etmektedir. Kurum, ulusal meslek standartlarının
hazırlanması, onay mercilerinin yetkilendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi’nin uygulanmasından sorumludur.
Kasım 2018’de, 792 ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 467
yeterlilik onaylanmıştır. 2017’de 116 olan yetkili onay mercii sayısı 2018’de 182’ye
ulaşmıştır. 431.907 kişi 92 yeterlilik belgesi almıştır.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alacak yeterliliklerin kalitesini temin eden
prensip ve prosedürler yayımlanmıştır.
Okula kayıt oranlarında, özellikle okul öncesi eğitimde ilerleme kaydedilmiş; 2017
yılında yüzde 58,8 olan kayıt oranı, 2018’de 66,9’a yükselmiştir.
2018’de okul kayıt oranları, ilkokullar için yüzde 2017’de 91,2’den iken yüzde
91,7’ye; orta öğretimde 2017’de yüzde 82,5 iken yüzde 83,6’ya yükselmiştir.
2004’ten bu yana aday ülke olarak AB programlarına katılan Türkiye’den Erasmus+
programına başvurular, bir önceki yıla kıyasla (2017’de 9.391) artarak 2018’de
10.578’e ulaşmıştır.
Başkanlık sisteminin uygulanmaya başlanmasını takiben Cumhurbaşkanı’nın
himayesinde, bu alandaki uzmanlardan oluşan ve kültürel politikaların
uygulanmasını denetleyen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu kurulmuştur.
AB ile kültürel ilişkiler İPA kapsamında finanse edilen Türkiye-AB Sivil Toplum
Diyaloğu programları kapsamında ikili düzeyde devam etmektedir.
Erasmus+ programının gençlik eylemlerine aktif katılımın yanında gençlik
politikaları alanında 2013’te kabul edilen ve AB Gençlik Stratejisi’ne uyumlu olan
Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi (2010-2018) zemininde olumlu gelişmeler
yaşanmıştır. Söz konusu belge, dopingle mücadele, sporda iyi yönetişim, İnovasyon
ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi yoluyla sosyal içerme gibi AB Spor Çalışma
Planı’nda (2017-2020) da yer alan konuları da kapsayan 20 temel politika alanı
içermektedir.
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Sorun ve Eksiklikler:










Türkiye’deki 206 üniversite arasında kayda değer nitelik farkları bulunmaya devam
etmektedir.
Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, özel eğitim
kurumlarında kursların tamamlanmasıyla edinilen eğitim sertifikalarının akredite
mesleki eğitim kurumlarından sınavla edinilen belgelerle eş zeminde ele alınması,
Türkiye’de kalite güvenceli mesleki eğitim sistemi kurma çabalarına zarar
vermektedir.
Alt ikinci öğretimde okula kayıt oranında düşüş yaşanmış; 2017’de yüzde 95,7 olan
bu oran 2018’de yüzde 94,5’e gerilemiştir.
Türkiye açısından kalite ve kapsayıcılık en önemli öncelikler arasında almakta olup
kentsel ve kırsal alanlar arasındaki farklılıkların azaltılması, sürekli profesyonel
eğitimle öğretmenlerin niteliğinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
azaltılması ve müfredatın transfer edilebilir becerileri de kapsayacak şekilde
artırılması vb. hedeflense de, bu çabalara rağmen son PİSA sonuçlarına göre
Türkiye’nin en geride yer alması, eğitimin genel kalitesine ilişkin ciddi sorunlara
işaret etmektedir.
Türkiye, Ocak 2017’de Yaratıcı Avrupa Programı’ndan çekilmiştir.
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği’ne
üye değildir.
Türkiye’nin 2017’de, 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve
Geliştirilmesine ilişkin UNESCO Sözleşmesi’ni onaylamasıyla, kültür Bakanlığı
sözleşmenin Ulusal Komitesi’ne katkıda bulunmaktadır ancak halen uygulama
konusunda önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Türkiye’de kapsayıcı eğitimin, özellikle dezavantajlı gruplara mensup kızlar ve
çocuklar için olmak üzere iyileştirilmesi ve okulu terk oranlarının yakından takip
edilerek azaltılması gerekmektedir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin düzgün şekilde işlemesi sağlanmalıdır.
2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin
UNESCO Sözleşmesi’nin uygulanması için somut adımlar atılmalıdır.

Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği
Genel Uyum Durumu: az hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: biraz ilerleme
Türkiye, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olarak belirli düzeyde hazırlıklıdır.
Özellikle atık yönetimi, atık su arıtımı ve mevzuat uyumu kapasitesinin artırılması
konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiş, ancak uygulama hala zayıf kalmıştır. Daha
kapsamlı ve iyi koordine edilmiş çevre ve iklim politikalarının oluşturulmasına ve
uygulanmasına hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik planlamaya, büyük yatırımlara ve
idari kapasitenin artmasına de ihtiyaç duyulmaktadır.
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Gelecek yıl, Türkiye’nin özellikle:
- su ve endüstriyel kirlenmeye ilişkin direktifler ile uyumlaştırma çabalarını
tamamlaması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi’nin doğru olarak
uygulanmasını sağlaması;
- halkın katılımı ile çevresel bilgiye erişim hakkına ilişkin AB müktesebatı ile
mevzuat uyumu sağlaması;
iklim değişikliğine ilişkin AB müktesebatına uyumunu tamamlaması, iklim değişikliği ile
ilgili Paris Anlaşması’nı onaylaması ve Anlaşma’ya yönelik katkısını uygulaması
gerekmektedir.
Çevre
Türkiye yatay mevzuat alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. Mekânsal Veri
Altyapısının Kurulması Direktifi’nin uygulanması hâlâ başlangıç aşamasındadır. Çevresel
Etki Değerlendirmesi Direktifi’nin uygulanmasına yönelik endişeler bulunmaktadır.
Çevresel konularda verilen mahkeme kararlarında hukukun üstünlüğünün uygulanması,
halkın katılımı ve çevresel bilgiye erişim hakkının gözetilmesi konusundaki eleştiriler
devam etmektedir. Türkiye, Aarhus Sözleşmesi’ne hâlâ taraf değildir. Stratejik önemi
haiz yatırım projeleri için lisans verme konusundaki kısıtlamalar ile diğer kısıtlamaları
kaldıran 2016 tarihli kanun, endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Sınır aşan
istişarelere dair usuller henüz AB müktesebatına uyumlu hâle getirilmemiştir. Stratejik
Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği bazı sektörler ile uyumlaştırılmıştır. Çevresel
sorumluluk konusundaki uyum sınırlı kalmıştır.
Hava kalitesi ile ilgili olarak, Uçucu Organik Bileşikler Direktif’i (VOC Solvents Emissions
Directive) ile uyumlu ulusal mevzuat 2018 yılında kabul edilmiştir. Mevcut dış ortam
hava kalitesi ve ulusal emisyon tavanları ile uyumlu ulusal mevzuatın kabul edilmesi
gerekliliği devam etmektedir. Her yıl, bazı şehirlerde ciddi hava kirliliği olduğu
bildirilmektedir. 64 il için yerel temiz hava eylem planları hazırlanmaktadır. Hava
kalitesinin izlenmesine ilişkin ulusal strateji yürürlüktedir ve planlanan 8 bölgesel
izleme ağından 7’si işler durumdadır. Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin veriler, çevrim
içi olarak paylaşılmaktadır.
Atık yönetimi ile ilgili olarak, yasal çerçeve büyük oranda uyumlaştırılmıştır. Türkiye
sıfır atık yönetimi yaklaşımını, doğal kaynakların verimli kullanımını, atık gömme
oranının azaltılmasını ve geri dönüşüm ve yeniden kullanmayı artırmayı teşvik eden bir
strateji kabul etmiştir. Hafif plastik torbaların ücretsiz dağıtımını yasaklayan bir yasa
2019’da yürürlüğe girmiş ve kamuoyunun önemli derecede ilgisini çekmiştir. Atık
arıtma tesislerinin müktesebat standartlarına getirilmesi çalışmaları devam etmiştir.
Ayırma, geri dönüşüm ve tıbbi atıkların arıtılmasına yönelik uyum ve kapasite artmıştır.
Yerel ve bölgesel düzeyde atık yönetimi planlarının uygulanması için önemli çaba sarf
edilmesi gerekmektedir. Geri dönüşümü ve atık üretiminin önlenmesini teşvik eden
ekonomik araçlar iyileştirilmektedir, ancak hala sınırlı kalmaktadır.
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Su kalitesi alanında uyum ileri seviyededir. Su kütlelerinin yüzde 30’undan fazlası hassas
alanlar olarak belirlenmiştir. 25 nehir havzası arasından dört havzaya yönelik yönetim
planı hazırlıkları tamamlanmıştır. Su konularındaki sınır ötesi istişareler hâlâ başlangıç
aşamasındadır. Atık su arıtma kapasitesi, sürekli yatırımlar sonucunda artmıştır. Deniz
stratejisi ve yüzme suyu konularındaki direktiflere uyum henüz başlamamıştır.
Doğa koruma ile ilgili çerçeve mevzuat ve ulusal biyo-çeşitlilik stratejisi ile eylem planı
henüz kabul edilmemiştir. Sulak alanlarda, ormanlarda ve doğal alanlarda planlama ve
inşaat yapmaya izin veren düzenlemeler hala müktesebatla uyumlu değildir. Habitat ve
Kuş Direktifleri kapsamında Türkiye'de tespit edilen habitat ve türlerin listesi
hazırlanmıştır. Gelecekteki Natura 2000 alanlarının yönetilmesine yönelik kurumsal
çerçevenin düzene koyulması ve yeterli düzeyde kaynak sağlanması gerekmektedir.
Özellikle hidroelektrik ve madencilik gibi alanlarda gerçekleşecek yatırımların ilgili doğa
koruma yükümlülükleri ile uyumlu yapılması gerekmektedir.
Endüstriyel kirlenme ve risk yönetimi konusunda, birçok AB direktifi ve tüzüğü ile uyum
düzeyi başlangıç aşamasındadır. Seveso İİ Direktifi ve 2018 yılında kabul edilen ekoetiket düzenlemesi ile uyum yüksektir. Seveso İİİ ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifleri,
çevre yönetimi ve denetleme planı ve Boya Direktifi ile uyum henüz sağlanmamıştır.
Kimyasallarla ilgili olarak, kalıcı organik kirleticiler konusunda uyuma ilişkin mevzuat
2018’de kabul edilmiştir. Tehlikeli kimyasal maddelerin ithalatı ve ihracatına ilişkin
mevzuat henüz kabul edilmemiştir. Bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların
korunmasına ilişkin Direktifi uygulamak için düzenleyici bir çerçevenin kabul edilme
aşamasında ilerleme kaydedilmiştir.
Gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeydedir. Gürültü haritaları ve yerel
gürültü eylem planlarına ilişkin hazırlıklar ileri düzeydedir.
Türkiye, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’na üye olduğu 2016’dan bu yana
hâlen Ortak Acil Durum İletişim ve Bilgi Sistemi kurmamıştır. Gerekli olmasına rağmen,
Türkiye hala ulusal değerlendirmesinin özetini ibraz etmemiştir.
İklim Değişikliği
Bu alanda ilerleme kaydedilmemiştir. Avrupa Birliği’nin “2030 İklim ve Enerji
Politikaları Çerçevesi” ile uyumlu bir ulusal strateji henüz ortaya koyulmamıştır ve iklim
değişikliği konusunun diğer farklı sektör politikalarına entegrasyonu hala zayıftır.
Mevcut ulusal strateji ve eylem planı iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını kısmen
ve kısa vadeli olarak ele almaktadır. Türkiye hala iklim değişikliği ile ilgili Paris
Anlaşması’nı onaylamamıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi kapsamında 2018 yılı sera gazı envanterini sunmuştur. En son ulusal
envanter Nisan 2018'de sunulmuştur.
Türkiye henüz Emisyon Ticareti Direktifi’ne uyum sağlamamıştır. AB’nin ekonomi
genelinde sera gazı emisyonu izleme mekanizmasına uyum sağlanmasına ilişkin
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mevzuat henüz kabul edilmemiştir. Yakıt Kalitesi Direktifi ile uyumlaştırılmış ulusal
mevzuatın tam olarak uygulanması ve Yeni Binek Otomobillerine Yönelik Emisyon
Standartları hakkında AB Tüzüğü’ne uyum sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir. Türkiye'nin ayrıca Karbon Yakalama ve Depolama Yönergesi için bir
uyumlaştırma planı oluşturması gerekmektedir.
Fasıl 28: Sağlığın ve Tüketicinin Korunması
Genel Uyum Durumu: iyi derecede hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Türkiye, sağlığın ve tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat uyumunda iyi düzeyde
hazırlıklıdır. AB halk sağlığı müktesebatını uygulamak için gerekli düzenlemelerin
yapılması ve gerekli yapıların kurulması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
Önceki öneriler henüz tamamen uygulanmamıştır.
Gelecek yıl, Türkiye’nin özellikle:
-

tüketici gruplarıyla daha iyi uygulama, daha iyi koordinasyon ve iş birliği
yaparak tüketicilerin etkin bir şekilde korunmasını sağlaması;

halk sağlığına ilişkin sorunların merkez ve taşra düzeyinde ele alınması için
kurumsal/idari kapasitesini, sektörler arası iş birliğini, mali kaynaklarını ve uygun
teşhis imkânlarını artırması gerekmektedir.
Tüketicinin Korunması
Ulusal mevzuat, ürün güvenliği ile ilgili olmayan konulara ilişkin AB mevzuatıyla
uyumludur, ancak uygulama, tüketici bilinci, koordinasyon ve sektörel paydaşlarla iş
birliği yetersiz kalmaktadır. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca piyasa
gözetimi denetimleri gerçekleştirmiştir.
Türkiye 2018’de, ilçe tüketici hakem heyetlerini yeniden yapılandırılmış ve maliyet
uygunluğu nedeniyle sayılarını 1.011’den 211’e düşürmüştür. Tüketicinin Korunması
Genel Müdürlüğü, hakem heyetleri için bir uzaktan öğrenme programı başlatmıştır.
2018'de ayrıca finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir strateji kabul edilmiştir.
Türkiye, ürün güvenliği ve piyasa gözetim rejimini iyileştirmeye devam etmiştir. Ancak,
şikâyetlerin sayısı hala oldukça yüksektir. Tüketici bilgi ve farkındalığı, özellikle de
yüksek kar vadeden yatırım dolandırıcılıklarının varlığı açısından endişe kaynağı
olmaya devam etmektedir.
Türkiye, çevrim içi hizmetlerini geliştirmeye ve özellikle ürün güvenliği konusunda
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeye devam etmektedir. Tüketici hâkimleri
ve bazı hakem heyeti üyeleri AB tüketici politikası ve AB’deki en iyi uygulamalar
konularında eğitim almıştır ancak hakem heyetlerinin ortak hukuk anlayışı ve gerekçeli
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kararlar konularında aldıkları kararların kalitesi iyileştirilmelidir. Hakem heyetinin
karara varma süresi çok uzundur (altı aylık yasal sürenin aksine, ortalama bir yıl).
Tüketici çatışmalarında uzman tanıkların tarafsızlığı her zaman sağlanamamaktadır.
Farklı hakem heyetlerinin kararları ile tüketici mahkemelerinin benzer tüketici
şikâyetleri konusunda çelişkili kararlar vermesi sistematik bir sorun olmaya devam
etmektedir. Tüketici örgütlerinin politika oluşturma ve karar alma mekanizmalarına
katılımı zayıftır. Tüm paydaşları içeren tüketici koruma sektöründe iş birliğinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Genel olarak, tüketicinin korunması alanında daha fazla
politik alanda çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Halk Sağlığı
Halk sağlığı sorunlarını merkezi ve il düzeyinde ele alan idari yapılar oluşturmak
amacıyla Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılmaya devam etmiştir.
Türkiye, tütün kontrolünde son yirmi yılda önemli yasal ilerlemeler kaydetmiştir. Tütün
kullanımı önemli ölçüde azaltılmış ve iç hava kalitesi iyileştirilmiştir. Bununla birlikte,
sigara içme yaygınlığı hala yüksektir ve daha da artmaktadır (yüzde 31,5) ve bazı iç
mekân sigara yasağı ihlalleri devam etmektedir. Sigaraya başlama yaş ortalaması
18,1'dir (Erkekler için 17,2; kadınlar için 20,2). Tütün kontrolü hakkındaki bir strateji
belgesi ve eylem planı (2018-2023) güncellenmiş ve uygulanmaktadır. Planda, tütün
talebinin, çocuklar ve gençler için ulaşılabilirliğinin ve genel olarak arzının azalmasını
sağlayan hükümler üzerinde durulmaktadır. Türkiye, Nisan 2018’de Tütün Kontrolü
Çerçeve Sözleşmesinin Yasadışı Ticarete Dair Protokolü’nü onaylamıştır. Dahası, Kasım
2018’de meclisten geçen ve Haziran 2019’da yürürlüğe girecek olan çok kapsamlı
kanundaki bir hüküm, perakende ambalajı ve tütün ürünlerinin görünümünü
düzenlemek için düz tütün ambalajı uygulamasını ortaya koymuştur.
Sigara ile mücadele, akciğer kanserinin önlenmesinde ilk adımdır. Akciğer Kanseri
Raporuna göre, akciğer kanserinin ekonomik yükünün yaklaşık 8,8 milyar TL olduğu
tahmin edilmektedir ve her yıl 175.000'den fazla yeni kanser vakasına rastlanmaktadır.
Her ilde kanser kayıt merkezleri kurulmuştur. Ancak, Türkiye Avrupa Kanser Kayıt
Merkezleri Ağı’nın bir parçası değildir.
Türkiye'de beslenme, fiziksel aktivite ve alkolle ilgili zararların azaltılması ve önlenmesi
konusundaki yoğun bilinçlendirme kampanyalarına rağmen meyve ve sebze tüketimi
düşük kalmaktadır. Erkek ve kadınların neredeyse yüzde 88'i günde beş porsiyondan az
meyve ve sebze tüketmektedir ve bu durum bulaşıcı olmayan hastalıklara maruz kalma
riskini arttırmaktadır. Ayrıca, nüfusun yüzde 81,3'ü (erkeklerin yüzde 70,1'i ve
kadınların yüzde 92,2'si) herhangi bir etkin fiziksel aktiviteye yapmamaktadır ve
nüfusun yüzde 64,4'ü aşırı kiloludur.
Bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olan yüksek risk faktörleri, Türkiye'deki tüm
ölümlerin yüzde 87'sinden ve yetişkin erken ölümlerinin yüzde 18'inden sorumlu
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oldukları için acil eylem gerektirir. Bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin 2017-2025
dönemi için çok sektörlü bir eylem planı uygulanmaktadır.
Kan, doku, hücre ve organlar konusunda, kan bankası sisteminin kapasite artırımı
devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı geçici kan bankası sayısında azaltma yoluna
gittiğinden şu anda 18 bölgesel kan bankası bulunmaktadır. Türkiye'de 37 kan merkezi
bulunmaktadır. Doku, hücre ve organ mevzuatının uyumlaştırılması ve Hemovijilans
sisteminin işleyişi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Bulaşıcı hastalıklar ve sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditlere ilişkin olarak,
Türkiye'nin Ağustos ayında karşılaştığı şarbon olaylarında erken uyarı cevabı ve
epidemiyolojik sürveyans sistemlerinin etkin bir şekilde çalıştıklarını göstermiştir.
Laboratuvar hizmetleri de sürveyans sistemini verimli bir şekilde desteklediğini
kanıtlamıştır.
Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek antibiyotik direnci oranına sahip ülkedir.
Ortalama direnç oranı yaklaşık yüzde 35'tir ve bu oran en düşük oranlara sahip Avrupa
ülkelerinden yedi kat daha yüksektir. Antibiyotik kullanımını izlemek ve kontrol etmek
için yeni bir elektronik reçete sistemi bulunmaktadır.
Toplum temelli ruh sağlığı merkezleri sayısı 163’ten 167’ye yükselmiştir. Türkiye'de
intihar oranı çoğu Avrupa ülkesinden daha düşük olmasına rağmen, son kırk yılda
intihar edenlerin sayısındaki yüzde 50 artış ile önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya
başlamıştır. İçişleri Bakanlığına göre, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin sayısında keskin
bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, arz ve talep kontrolü yoluyla uyuşturucu kullanımının
önlenmesinde
ulusal
koordinasyon
mekanizmalarının
etkili
işleyişinden
kaynaklanmaktadır. Uyuşturucu bağımlılarına bilinçlendirme kampanyaları vasıtasıyla
daha iyi rehabilitasyon ve bilgi sunulmaktadır. Ayrıca, yasadışı ticaretle mücadelenin
yanı sıra dağıtım ve tüketim yerlerinin kaldırılmasıyla uyuşturucuya erişimde azalma
sağlanmaktadır.
Sağlıkta eşitsizlik konusunda, engelli kişiler, HİV taşıyan kişiler ile uyuşturucu kullanan
çocuk ve yetişkinlerin sağlık hizmetlerine erişimlerine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Fasıl 29: Gümrük birliği
Genel Uyum Durumu: İyi derecede hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: biraz ilerleme
Türkiye’nin gümrük birliği için hazırlık durumu iyi olmaya devam etmektedir.
Raporlama döneminde tarife kota kuralları ile ilgili belirli bir ilerleme sağlanmıştır.
Gümrükten muafiyet, serbest bölgeler ve gözetim önlemleri AB müktesebatı veya
Türkiye’nin gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri ile uyumlu değildir.
Önümüzdeki yıl, Türkiye’den aşağıdaki adımlar beklenmektedir:
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Müktesebat ile uyumlu olarak, risk temelli kontroller ve sadeleştirilmiş prosedürlerin daha da
ilerletilmesi
Malların serbest dolaşımını engelleyen ithalat ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması

Fasıl 30: Dış İlişkiler
Genel Uyum Durumu: Orta düzey
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geri gidiş
Genel Görünüm:
Raporlama döneminde bu alanda geri gidiş yaşanmıştır. Türkiye’nin ek gümrük verileri
uygulamayı sürdürmek suretiyle Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne aykırı şekilde AB
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) daha da sapması sonucu Ortak Gümrük
Tarifesi’ne (OGP) uyumu azalmıştır.
Kaydedilen İlerleme:


Kalkınma politikası ve insani yardım konusunda, Türkiye tarafından verilen resmi
kalkınma yardımı, 2017’de 7,2 milyar avroya ulaşmış ve kalkınma yardımının
gayrisafi milli hasılaya (ODA/GSMH) oranı yüzde 0,7’lik BM referans değerini
üzerinde; yüzde 0,95 oranında kaydedilmiştir. Söz konusu yardımın büyük bölümü,
Türkiye’nin sınırları içerisinde Suriye ile ilgili faaliyetlere insani destek için
kullanılmıştır.

Sorun ve Eksiklikler:










Ortak Ticaret Politikası’nda ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye-AB Gümrük
Birliği’ne rağmen, Türkiye’nin çok sayıda ithal ürününe ek vergiler uygulaması
nedeniyle AB Ortak Ticaret Politikası’na iyi uyum düzeyini sürdürememiştir.
Türkiye’nin ek gümrük vergileri uygulamak suretiyle OGP’den sapması, GTS’den de
sapmasını artırmıştır.
Türkiye’nin koruma önlemlerini yoğun şekilde uygulanması endişeye yol açmıştır.
Türkiye zayıf kanıtlara dayalı kovuşturmalar açmayı ve anti-damping aracı gibi daha
hedef odaklı ticari savunma mekanizmalarının uygulanabileceği vakalarda koruma
önlemlerine başvurmayı sürdürmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) özellikle Doha Kalkınma Gündemi konusunda,
OECD’de ve G20’de Türkiye ile AB arasında daha yakın eşgüdüme ihtiyaç
duyulmaktadır.
Çift kullanımlı malların ihracat kontrolleri konusunda Türkiye, Konvansiyonel
Silahlar, Çift Kullanımlı Mallar ve Teknolojilere ilişkin Wassenaar Düzenlemesi ve
Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi gibi bazı çok taraflı ihracat kontrolü
düzenlemelerine taraf olma konusunda AB'nin tutumuna uyum sağlamamıştır.
Türkiye’nin orta ve uzun vadeli ihracat kredileri konusunda da AB pozisyonuyla
uyum sağlaması gerekmektedir.
Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalar bağlamında, Türkiye genel anlamda üçüncü
ülkelerle akdettiği STA’ların hükümleri konusunda AB ile uyumlu olmasına karşın,
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AB ile arasında henüz benzer bir anlaşma bulunmayan Malezya ile akdettiği STA’yı
uygulamaya devam etmiştir.
Komisyonun Tavsiyeleri



Türkiye, Gümrük tarifelerini acilen OGT ile uyumlu hale getirmelidir.
Türkiye, AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve çift kullanımlı malların ihracat
kontrol rejimi konularında uyumunu tamamlamalıdır.

Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
Genel Uyum Durumu: Orta düzey
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme
Genel Görünüm:
Türkiye, ortak, dış ve güvenlik politikası alanında orta hazırlık düzeyindedir. Bakanlar
düzeyi de dahil olmak üzere Türkiye ve AB arasında düzenli diyalog sayesinde sınırlı
ilerleme sağlanmıştır. Türkiye’nin, AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası’na (OGSP) katılımına olanak sağlayan kurumsal çerçeve
mevcuttur. Türkiye ile AB terörle mücadele ve OGSP alanında diyaloğu sürdürmüştür.
Türkiye, Suriye’ye yönelik Astana sürecinde Rusya ve İran’a katılmış ve Soçi
Mutabakatı’na vararak yeni bir insani facianın önüne geçmiştir. Türkiye, Suriyeli
mültecilere kayda değer insani yardım sağlamaya devam etmiş ve İdlib’de varlığını
sürdürmüştür. Türkiye, Afganistan ve Rohingya mültecileri de dahil olmak üzere farklı
bölgelere insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamayı sürdürmüştür.
Kaydedilen İlerleme:








Türkiye ile AB arasında dış ve güvenlik politikaları konularındaki siyasi diyalog tüm
düzeylerde devam etmiş ve 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Ortak Bildirisi’nin
başarılı müşterek uygulanmasından elde edilen sonuçlardan yarar sağlamıştır.
Kasım 2018’de, dış politika konularının detaylı şekilde görüşüldüğü yüksek düzey
siyasi diyalog toplantısı gerçekleşmiş, bakanlar düzeyinde özellikle Suriye
konusunda iletişim düzenli seyretmiştir.
Şubat ve Ekim 2018’de müsteşarlar düzeyinde toplantılar gerçekleşmiştir.
Tartışmalar büyük ölçüde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (Suriye, İrak, İran,
Libya, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, İsrail ile Filistin ve Orta Doğu Barış Süreci)
yaşananlar kadar Rusya, Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Batı Balkanlar ile
önemli uluslararası gelişmelere (Rohinya ve Kudüs) odaklanmıştır.
Türkiye, AB tarafından düzenlenen veya desteklenen Karadeniz bölgesi,
Filistin/Gazze, Gambiya, Somali ve Sahel bölgesi ile Suriye konulu İkinci Brüksel
Konferansı gibi çok sayıda konferansa katılmıştır. Dışişleri Bakanı Türkiye’yi, BM
73’üncü Genel Kurulu marjında AB’nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konulu üst
düzey toplantıda temsil etmiştir ve Ekim 2018’de Türkiye ile AB arasında BM
meseleleri hakkında siyasi diyalog gerçekleşmiştir.
ODGP konusunda, Türkiye AB Küresel Stratejisi’nin genel hedeflerine desteğini ifade
etmiştir.
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Türkiye, Nisan 2016 itibarıyla İslami İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başkanlığını
üstlenmektedir.
Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu işbirliği içerisinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı
Mart 2018’de, Türkiye’nin PKK ile bağlantılı terör örgütü kabul ettiği PYD/YPG’nin
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’den çıkarılmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye Hükümeti,
siyasi çözüme varılmasının ardından Suriye’den ayrılacağını açıklamıştır.
Türkiye, Rusya ve İran’dan üst düzey siyasi, asker ve istihbarat yetkililerini bir araya
getiren Astana görüşmelerine katılımıyla Türkiye, Suriye’deki çıkarlarını ilerletmeyi
amaçlamıştır.
Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye
rejiminin İdlib’e topyekûn saldırı düzenlemesinin ve olası bir insani facianın önüne
geçen Soçi Mutabakatı üzerinde anlaşmıştır. Mutabakat uyarınca, Türkiye İdlib’deki
silahlardan arındırılmış bölgeden ağır silahların ve aşırıcı terör örgütlerinin
çıkarılması yönünde çalışmıştır.
Türkiye, İstanbul merkezli Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Koalisyonuna destek
vermeyi sürdürmekte ve muhalefetin İdlib’deki varlığının güçlendirilmesinin
Cenevre görüşmelerinde ve Soçi’de Ocak 2018’de uzlaşılan Anayasa Komitesi
görüşmelerinde Suriye muhalif heyetinin elini güçlendireceğini umut etmektedir.
Türkiye, topraklarındaki 3,6 milyon Suriyeli mülteciye geniş kapsamlı insani yardım
sağlamayı sürdürmektedir. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin elindeki
bölgelerde altyapıyı iyileştirmiştir ve 360 binin üzerinde Suriyelinin çatışmasızlık
bölgesine geri döndüğü belirtilmektedir.
Türkiye, Şubat 2018’de Kuveyt’te düzenlenen İrak’ın Yeniden İmarı Uluslararası
Konferansı’nda, İrak’taki güvenlik endişelerinin ele alınmasından sonra belirlenecek
yeniden imar projeleri için 5 milyar dolar sağlama sözü vermiştir.
Ankara, IKBY liderleriyle ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmüş; PKK ve bağlantılı terör
örgütleri tarafından idare edilen Kandil Dağı’ndaki kamplara hava saldırılarında
bulunmaya devam etmiş ve Sincar ile Mahmur’daki PKK kamplarına ilişkin artan
endişelerini paylaşmıştır.
Türkiye, İrak’ta mercileriyle uzun vadeli bir anlaşmaya varmak ve oradaki varlığını
kurumsallaştırmak gayesiyle Başika kampındaki askeri varlığını korumayı
başarmıştır. Türkiye, İrak’ın kuzeyinde yaşayan Türkmenleri hedef alan saldırılardan
duyduğu endişeyi aktarmış ve yaralananları tedavi için Türkiye’ye getirmiştir.
Türkiye ve Rusya, aralarındaki diyalog ve işbirliğini özellikle Suriye konusunda
olmak üzere yoğunlaştırmışlardır. İkili işbirliği enerji ve savunma gibi birçok
stratejik alanda gelişmiş; Rusya, Türkiye’ye S-400 savunma sistemi sağlayacağını
teyit etmiş, Türkiye de bunun NATO ile işbirliğine zarar vermeyeceğini belirtmiştir.
ABD, söz konusu anlaşmaya karşı çıkarak, anlaşma uygulandığı takdirde Türkiye’ye
yaptırım uygulama ihtimalini ortaya atmıştır.
Rusya’nın 2015 sonlarında uçağının düşürülmesini takiben uygulamaya koyduğu
yaptırımlar kademeli olarak kaldırılmış ve ilişkiler normalleşmiştir.
Liderler Erdoğan ve Putin, raporlama döneminde, Nisan 2018’de 20 milyar dolar
değerindeki Akkuyu nükleer santrali projesinin temel atma töreni de dahil olmak
üzere pek çok kez bir araya gelmiştir. Türk Akımı boru hattının inşasına hız
verilmiştir.
Ukrayna ile ilişkiler savunma sanayi de dahil olmak üzere gelişmiştir ve olası bir
Türkiye-Ukrayna STA’sı üzerinde ilerleme sağlanmıştır.
Türkiye, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan
Konsolosluğu’nda öldürülmesine güçlü şekilde tepki vermiş ve BM Yargısız ve Keyfi
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İnfazlar Özel Raportörü’nü Ocak-Şubat 2019’da İstanbul ve Ankara’ya kanıt toplamak
için davet etmiştir. Türkiye, uluslararası soruşturma için bastırırken diğer yandan da
Suudi mercileriyle diyalog kanallarını açık tutmuştur.
Ankara, AB’nin İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası anlaşmayı koruma
adımlarını desteklemiş ve İran’dan ham petrol ithalatına geçici muafiyet elde
etmesine karşın İran’a yönelik ABD yaptırımlarına uymama niyetinde olduğunu
açıklamıştır.
Türkiye, Afganistan’a insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamayı sürdürmüştür.
Türkiye, Yemen’e yönelik BM girişimlerini teşvik etmeyi sürdürmüştür.
Türkiye, Libya ile angajmanını artırmıştır.
Türkiye, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ve ABD
Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına güçlü şekilde tepki göstermeyi sürdürmüştür.
Türkiye, ABD’nin BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımını
kesmesini eleştirmiş ve Eylül 2018’de New York’ta BM Genel Kurulu marjındaki
toplantıda ajansa desteğini artırma ve uluslararası camianın UNRWA’nın mali
durumuna ilişkin farkındalığını artırma taahhüdünde bulunmuştur.
Güney Kafkasya ve Orta Asya ile ilgili olarak, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve
Türkmenistan ile dış politika, ulaştırma ve enerji alanlarındaki üçlü diyalog
mekanizmaları aracılığıyla yakın angajmanını sürdürmüştür.
Türkiye, Mart 2018’de Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Türkiye ile ilişkilerin
normalleştirilmesine yönelik iki protokolü geçersiz ilan etmesini not etmiş, buna
rağmen Dışişleri Bakanlığı protokollerin ileride ilişkilerin sürdürülmesi umuduyla
TBMM’nin gündeminde kalmaya devam edeceğini açıklamıştır.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in göreve gelmesinden istifade ederek
Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmıştır.
Türkiye, özellikle Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği’ne mali yardım sağlamak
suretiyle Batı Balkan ülkeleriyle yakın ilişkilerini sürdürmüş ve bölgeye yönelik
kültürel, dini ve eğitim diplomasisini ilerletmiştir.
Türkiye, Afrika, Asya ve daha az derecede olsa da Latin Amerika’daki ortaklarıyla
ilişkilerini daha da güçlendirmiştir ve 2019’da 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklık
Zirvesi’ni düzenlemeye hazırlanmaktadır.
Hindistan ile ilişkilerin geliştirilmesi öncelik olarak belirlense de Türkiye’nin şimdiye
kadar Pakistan ve yakın dönemde de Rohingya insani krizi bağlamında Bangladeş ile
ilişkilere öncelik vermesi, bunun zaman alacağını göstermektedir. Türkiye
Bangladeş’te Rohingya mültecilerine destek için 51 milyon dolarlık insani proje
uygulamaya başlamış ancak Myanmar’daki yararlanıcılara erişimi kesilmiştir.
Türkiye, Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi’ne yönelik görüşmelere devam etmiştir.
Türkiye, orta güçteki ülkeleri bir araya getiren resmi olmayan küresel oluşum
MİKTA’ya (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) aktif şekilde
katılmıştır.
Türkiye, silahlanmanın önlenmesine ilişkin tüm uluslararası ihracat kontrolü
düzenlemeleri ve araçlarını uygulamaya devam etmiştir.
Türkiye OGSP kapsamındaki askeri kriz müdahale operasyonlarında, başta BosnaHersek’teki EUFOR ALTHEA olmak üzere, aktif şekilde görev almayı sürdürmüştür.
Türkiye’nin Ukrayna ve Kosova’daki misyonlara katılımı, Türkiye tarafından
gönderilen personelin darbe girişimi sonrasında geri çekilmesiyle askıya alınsa da,
Türkiye bu misyonlara katkıda bulunmayı sürdürme niyetini beyan etmiş ve bu
konuda başvuruda bulunmuştur.
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Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi yönünde lobi faaliyetlerini
sürdürmüş ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemi’ne bağlılığını teyit
etmiştir.

Sorun ve Eksiklikler:













Türkiye, Mart 2018-Şubat 2019’u kapsayan raporlama döneminde, 87 AB bildirisi ve
Konsey kararından 16’suna uyum sağlamış olup, yüzde 18’lik (bir önceki raporlama
döneminde yüzde 16) uyum düzeyi yakalamıştır.
Türkiye halen Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü ve İklim Değişikliğine ilişkin
Paris Anlaşması’nı imzalamamıştır.
Türkiye’nin İrak hükümetiyle ilişkileri, İrak’taki seçimlerin ardından belirsizliklerin
etkili olduğu bir ortamda gelişmektedir.
2018 yazında Türkiye-ABD ilişkileri, Ekim 2018’de serbest bırakılan Rahip
Brunson’ın tutuklanmasıyla bağlantılı olarak yeni ticaret tarifelerinin ve iki Bakan’a
yaptırımların uygulanması nedeniyle daha da gerilemiştir.
Hâlihazırda ABD ile ilişkilerde, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Suriye Demokratik
Güçleri’ne desteği, Fetullah Gülen’in iade talebi, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği
gerekçesiyle Halkbank’a verilecek olası ceza ve ABD’nin Filistin politikası gibi ciddi
sıkıntılar bulunmaktadır.
Türkiye, Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ilhakını ve Donbas bölgesindeki isyancılara
desteğini kınamayı sürdürmesine ve Tatar toplumu konusundaki endişelerini
yinelemesine karşın, Rusya ve Ukrayna ile ilgili AB Konsey Kararlarına ve kısıtlayıcı
önlemlerine uyum sağlamamıştır.
Türkiye, Mısır’a ikili istişareleri yeniden başlatmayı teklif etmesine karşın Mısır ile
ilişkiler iyileşmemiştir.
Türkiye’nin İsrail’i Gazze’de Filistinlilerin öldürülmesi konusunda eleştirmesinin
ardından Mayıs 2018 ortasında Türkiye ile İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri
çekmiştir.
Türkiye halen Wassenaar Düzenlemeleri ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne
yönelik AB pozisyonuna uyum sağlamamıştır.
“Berlin artı” düzenlemelerinin ötesine geçen ve tüm AB Üye Devletlerini ilgilendiren
AB-NATO işbirliği konusu, çözüme kavuşturulmayı beklemektedir.

Komisyonun Tavsiyesi:


Türkiye, ODGP alanında AB deklarasyonları ve Konsey kararlarına uyumunu kayda
değer şekilde artırmak üzere kararlı adımlar atmalıdır.

Fasıl 32: Mali kontrol
Genel Uyum Durumu: iyi derecede hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: geriye gidiş


Türkiye mali kontrol alanında iyi düzeyde hazırlıklı olmakla birlikte rapor
döneminde geri gidiş olmuştur. Başbakanlık Denetleme Kurumunun lağvedilmesi
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ve Avrupa Komisyonu ile çalışacak yeni bir yolsuzlukla mücadele kurumu
görevlendirilmemiştir.
Türkiye Varlık Fonu Sayıştayın denetleme alanı dışında kalmakta ve aynı
zamanda fonun başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanan denetçiler
tarafından denetlenmektedir.
Avrupa Komisyonunun 2016’dan bu yana olan tavsiyeleri uygulanmamıştır.

Komisyonun Tavsiyeleri:
Gelecek yıllarda Türkiye’nin,
 Kamu İç Mali Kontrol (KMİK) Politikasına ilişkin belgeyi ve eylem planının
güncellemesi ve güncellenen KİMK eylem planı için resmi bir izleme ve raporlama
çerçevesi oluşturulmasının sağlaması;
 Dış demetim tavsiyelerinin sistemli ve zamanında yapılmasının sağlanması;
 Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Biriminin tayin edilmesi (YMKB) ve YMKB
ağının yeniden kurulması gerekmektedir.
Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler
Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme
Türkiye mali ve bütçesel hükümlere ilişkin istatistiksel verilerini AB standartlıyla
uyumlaştırmada biraz ilerleme kaydetmiştir. Somut koordinasyon yapılarının, idari
kapasitenin ve uygulama kurallarının zamanı geldiğinde oluşturulması gerekecektir.
Komisyonun Tavsiyeleri:
 Türkiye’nin özelikle Gayrisafi Milli Hasıla Envanterini Eurostat Envanter Kılavuzu
ile uyumlaştırması gerekmektedir.
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