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1. GİRİŞ  

Türkiye Avrupa Birliği için hâlâ kilit bir ortaktır. Türkiye ile AB, 1964’ten bu yana 
yürürlükte olan bir Ortaklık Anlaşması ile bağlıdır ve Türkiye ile AB arasında 1995’te 
Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Aralık 1999 tarihli AB Zirvesi’nde Türkiye’ye aday ülke 
statüsü verilmiş ve Türkiye ile katılım müzakereleri Ekim 2005’te başlamıştır. Katılım 
müzakereleri çerçevesinde, 16 fasıl müzakereye açılmış olup bunlardan biri geçici olarak 
kapatılmıştır. Haziran 2019 tarihli AB Genel İşler Konseyi kararlarında, mevcut koşullar 
altında, Türkiye ile yürütülen katılım müzakerelerinin fiilen durma noktasına geldiği; 
bundan sonra bir faslın açılmasının ya da kapatılmasının mümkün görünmediği ve 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik ilave çalışmalar yapılmasının hâlihazırda 
öngörülemediğine işaret eden Haziran 2018 tarihli Konsey tutumu tekrar edilmiştir. 
Raporlama dönemi boyunca, Türk Hükümetinin AB’ye katılım hedefi konusunda 
yinelediği kararlılığa rağmen reform gündemine ilişkin olumsuz eğilim tersine 
çevrilememiştir. AB'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı 
bağımsızlığı alanlarında devam eden geriye gidişe ilişkin ciddi endişeleri ele 
alınmamıştır. Birçok alanda daha fazla gerileme kaydedilmiştir. 

AB ile ilişkiler, çoğunlukla Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu 
Akdeniz'deki deniz yetki alanındaki haklarına doğrudan meydan okuyan eylemleri 
nedeniyle Aralık 2020'ye kadar kötüleşmiştir. Buna ilave olarak, Türkiye'nin 
Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerinde keskin bir artış, Kıbrıs çözüm sürecinde 
ilerleme kaydedilememesi ve Türkiye'nin çevredeki bölgesel çatışmaların çoğunda, 
genellikle AB’nin geniş çerçevedeki menfaatleriyle çelişen şekillerde iddialı eylemleri 
olmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ruhsatsız sondaj faaliyetlerine ilişkin Kasım 
2019 tarihli kısıtlayıcı tedbirler çerçevesi kapsamındaki listede iki kişi yer almaya 
devam etmektedir. Bu çerçevenin süresi, Kasım 2020’de bir yıl daha uzatılmıştır. 

Doğu Akdeniz'deki gerilimler 2021 yılının başında hafiflemiştir. AB, Doğu Akdeniz'de 
istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı faydaya dayalı bir 
ilişkinin geliştirilmesinde stratejik bir çıkarı olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. AB, AB 
Konseyi tarafından belirlenen koşullara tabi olarak, bir dizi ortak çıkar alanında Türkiye 
ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde ilişki kurmaya hazır olduğunu ifade 
ederek Türkiye-AB ilişkilerinde daha olumlu bir dinamik sağlamayı teklif etmiştir. Bu 
bağlamda iklim, göç ve güvenlik konularında üst düzey diyaloglar gerçekleştirilmiştir ve 
yakında bunu sağlık alanındaki diyalog takip edecektir. Aynı zamanda, Avrupa Birliği 
kendi çıkarlarını ve Üye Devletlerinin çıkarlarını savunmaya ve bölgesel istikrarı 
desteklemeye bağlı kalmıştır. 

Geçici koruma altındaki yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli ve uluslararası koruma statüsüne 
sahip olanlar veya başvuruda bulunanlar da dâhil olmak üzere 320.000'den fazla 
Suriyeli olmayan kişi ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan 
Türkiye, bu önemli çabalarını sürdürmüştür. Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali 
Yardım Aracı, 6 milyar avro tutarındaki operasyonel bütçesinin tamamının 2020 yılı 
sonuna kadar sözleşmeye bağlanması ve Ağustos 2021'e kadar 4,2 milyar avronun 
üzerinde ödeme yapılması suretiyle bu çabalara katkıda bulunmuştur. Hâlihazırda 
harekete geçirilen 6 milyar avroya ek olarak AB Mülteciler için Mali Yardım Aracı 
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kapsamında insani destek ve mülteciler için iki önemli nakit destek programını 
sürdürmek üzere 2020 ve 2021'de AB bütçesinden 585 milyon avro ayrılmıştır. Haziran 
2021'de Komisyon, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara 3 milyar 
avro ek yardım tahsis etmeyi teklif etmiştir. 

Mart 2016 Türkiye-AB Bildirisi, Türkiye'nin güncellemeye yönelik tekrarlanan 
çağrılarına rağmen, sonuçlar üretmeye ve göç konusunda işbirliğini yöneten temel 
çerçeve olmaya devam etmiştir. Mart 2020'den itibaren Türkiye'nin Yunan adalarından 
gelen düzensiz göçmen ve sığınmacıların iadesini tek taraflı olarak askıya alması, GKRY 
ve İtalya'ya alternatif kaçakçılık yollarının ortaya çıkması nedeniyle Bildiri’nin 
uygulanmasında sorunlar ortaya çıkmıştır. Raporlama dönemine, küresel COVID-19 
salgınının zararlı etkileri damgasını vurmaya devam etmiştir. Ekim ayı başlarında 
Türkiye, salgın ile ilgili yaklaşık 7,2 milyon vaka ve yaklaşık 64.000 ölüm kaydetmiştir. 
Nüfusun yaklaşık %71'i tam olarak aşılanmıştır. 

Türkiye, iç talebi artırmak ve salgının ekonomik yansımalarını yumuşatmak için önemli 
önlemler almıştır. Salgının başlangıcından bu yana AB, Türkiye'nin yanında yer almış ve 
COVID-19'u önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olmak ve ekonomik ve sosyal etkiyi 
hafifletmek üzere 103 milyon avrodan fazla AB fonunu yeniden tahsis etmek de dâhil 
olmak üzere çeşitli önlemler almıştır. 

1.2. Rapor Özeti 

Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. 
Raporlama döneminde demokratik gerileme devam etmiştir. Başkanlık sisteminin 
yapısal eksiklikleri bulunmaya devam etmektedir. Avrupa Konseyi ve organlarının temel 
tavsiyelerinin ele alınması gerekmektedir. Parlamento, hükümeti sorumlu tutmak için 
gerekli araçlardan yoksun kalmaya devam etmiştir. Anayasal mimari, yürütme, yasama 
ve yargı arasında sağlam ve etkili bir güçler ayrılığı sağlamadan, yetkileri 
Cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezileştirmeye devam etmiştir. Etkili bir kontrol ve 
denge mekanizmasının yokluğunda, yürütme organının demokratik hesap verebilirliği 
seçimlerle sınırlı kalmaktadır. Anayasa Mahkemesinin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın ikinci büyük muhalefet partisini kapatmaya yönelik iddianamesini kabul 
etmesi de dâhil olmak üzere muhalefet partilerinin hedef alınması devam etmiştir. Bu 
durum Türkiye'deki siyasi çoğulculuğun zayıflamasına katkıda bulunmuştur. 

Raporlama döneminde Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası başkanını iki kez görevden 
almıştır. Olağanüstü hal Temmuz 2018'de sona ermesine rağmen, hükümet yetkililerine 
olağanüstü yetkiler veren ve olağanüstü halin bazı kısıtlayıcı unsurlarını koruyan yasal 
hükümler, demokrasi ve temel haklar üzerinde önemli bir etkisi olmaya devam eden 
yasaların bir parçası olmayı sürdürmüştür. Temmuz 2021'de TBMM, olağanüstü halin 
bu kısıtlayıcı unsurlarının süresini bir yıl daha uzatan bir yasa tasarısını onaylamıştır. 
Olağanüstü Hal Soruşturma Komisyonu, olağanüstü hal döneminde KHK ile ihraç edilen 
kamu görevlilerine ilişkin dosyalarını henüz tamamlamamıştır. İttifak hükümetinin, 
muhalefet partilerinin belediye başkanlarına yaptığı baskı, yerel demokrasiyi daha da 
zayıflatmıştır. Muhalefet partilerinden belediye başkanları idari ve adli soruşturmalarla 
karşı karşıya kalmıştır. Güneydoğu’da, vatandaşlara temsil hakkı verilmeyerek, zorla 
görevden alınan belediye başkanlarının yerine hükümet tarafından kayyum atanmaya 
devam etmiştir. Çoğu durumda, gelen kayyumlar belediye meclislerini askıya almıştır. 
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Yüzlerce yerel politikacı ve seçilmiş makam sahibi terörle bağlantılı suçlamalarla 
tutuklanmıştır.  

Güneydoğu’daki durum oldukça endişe verici olmayı sürdürmüştür. Hükümet, Irak ve 
Suriye'de iç ve sınır ötesi askeri ve güvenlik operasyonları gerçekleştirmiştir. AB'nin 
terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer alan PKK’nın 
tekrarlayan terör eylemleri nedeniyle sınır bölgelerinde güvenlik durumu belirsizliğini 
korumaktadır. AB, PKK'nın saldırılarını açık bir şekilde kınamış ve kurbanların 
aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etmiştir. Hükümet terörle mücadelede 
meşru bir hakka sahip olmakla birlikte, bunun hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve 
temel özgürlüklere uygun olarak yapılması esastır. Terörle mücadele tedbirleri orantılı 
olmalıdır. Barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için güvenilir bir siyasi sürecin 
yeniden başlatılması konusunda herhangi bir gelişme olmamıştır. İnsan hakları örgütleri 
ve muhalefet partileri, güvenlik güçleri tarafından ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığını 
bildirmiştir. 

Halkın Demokratik Partisi'nin (HDP) aralarında bir dizi milletvekilinin de bulunduğu 
yaklaşık 4 bin üyesi ve yetkilisi, cezaevinde bulunmaktadır. Haziran ayında Anayasa 
Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasını, HDP'nin eş genel başkanları ile eski ve şimdiki tüm 
milletvekilleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 451 HDP yöneticisine siyasi 
yasaklama ve partinin banka hesaplarının dondurulmasını talep eden bir iddianameyi 
kabul etmiştir. Savcılığın, HDP milletvekillerinin neredeyse tamamının 
dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'te bekleyen talepleri bulunmaktadır.  

Sivil toplum konularında ciddi gerileme devam etmiştir. Sivil toplum sürekli baskıyla 
karşı karşıya kalmış ve özgürce faaliyet gösterme alanları da ifade ve örgütlenme 
özgürlüklerini sınırlayarak azalmaya devam etmiştir. Kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin yeni yasa, insan hakları savunucularının 
ve sivil toplumun faaliyetlerine yönelik olası kısıtlamalara ilişkin endişeleri 
artırmaktadır. 

Güvenlik ve istihbarat sektörüne ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve, başkanlık sistemi 
kapsamında güvenlik güçlerinin güçlendirilmiş sivil gözetimi ile değişmeden 
kalmıştır. Hükümet, güvenlik güçlerinin sivil kontrolünü daha da artırmak için adımlar 
atmıştır. 

Türkiye, kamu yönetimi reformu alanında kısmen hazırlıklıdır. Raporlama döneminde 
ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye'de kapsamlı bir kamu yönetimi reformu gündemi ve 
böyle bir süreçten sorumlu olan öncü kurum bulunmamaktadır. İnsan kaynakları 
yönetimi ve idarenin hesap verebilirliği konusundaki endişeler devam etmektedir. 
Reform için siyasi irade hala yeterli değildir. Merkezi hükümet kurumları arasındaki 
politika koordinasyonu güçlü olmasına rağmen, politika oluşturma kanıta dayalı ve 
katılımcı değildir. İdarenin siyasileşmesi devam etmiştir. Bürokrasinin üst 
kademelerinde kadınların temsili düşük kalmıştır. 

Türkiye’de yargı sistemine ilişkin hazırlıklar erken aşamadadır. 2016 yılından beri 
görülen ciddi gerileme devam etmiştir. Özellikle yargı bağımsızlığının sistemsel eksikliği 
ve hâkimler ve savcılar üzerindeki usule aykırı baskı konularında endişeler devam 
etmektedir. Yeni İnsan Hakları Eylem Planı bazı olumlu tedbirler öngörmektedir ancak 
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yargı bağımsızlığına ilişkin önemli eksikliklerin hiçbirini ele almamaktadır. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesine riayet etmenin iyileştirmesi veya Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu ve 
Avrupa Komisyonunun uzun süredir yerine getirilmemiş tavsiyeleri olan Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu’nun yapısının ve seçim sürecinin iyileştirilmesi için hiçbir önlem 
öngörülmemiştir. Darbe girişimi sonrası ihraç edilen hâkim ve savcıların hiçbiri, beraat 
etmelerine rağmen görevlerine iade edilmemiştir. Hâkim ve savcıların işe alınmasında 
ve terfisinde nesnel, liyakate dayalı, yeknesak ve önceden belirlenmiş kriterlerin 
eksikliği endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Sulh ve ceza hâkimliği kurumunun 
yargı yetkisi ve uygulamaları konularındaki endişeler devam etmiştir.  

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak, Türkiye hâlâ erken bir aşamadadır ve 
raporlama döneminde ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye, uluslararası 
yükümlülüklerine uygun olarak yolsuzlukla mücadele organları oluşturmamıştır. Yasal 
çerçeve ve kurumsal mimarideki eksiklikler, yolsuzluk davalarının soruşturma ve 
kovuşturma aşamalarında usule aykırı bir biçimde siyasi baskı kurulmasına imkân 
vermiştir. Kamu kurumlarının hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadele stratejisinin ve eylem planının olmaması, 
yolsuzlukla kararlı bir biçimde mücadele edilmesine yönelik siyasi iradenin 
bulunmadığının göstergesidir. Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO) tavsiyelerinin çoğu uygulanmamıştır. Genel olarak, yolsuzluk hâlâ yaygındır ve 
endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır ve sınırlı 
ilerleme kaydetmiştir. Europol ve Türkiye arasındaki işbirliği, Temmuz 2004'te 
yürürlüğe giren Stratejik İşbirliği Anlaşması'na dayanmaktadır. Türkiye'nin 
mevzuatında reform yaparak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Avrupa 
standartları ile uyumlaştırmasını gerektiren, Europol ile ciddi suç ve terörle mücadelede 
yetkili Türk makamları arasında kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin uluslararası bir 
anlaşma müzakereleri devam etmektedir. Türkiye, suç şebekelerinin çökertilmesi ve 
suçtan kaynaklanan mal varlıklarına el konulmasına ilişkin performansını 
iyileştirmelidir. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi 
düzenleyen yasal çerçevenin,  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Venedik 
Komisyonu'nun kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin 
yasası hakkındaki tavsiyeleri doğrultusunda iyileştirilmesi gerekmektedir. Siber suçlara 
ve tanık korumaya ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi için çaba sarf edilmesi 
gerekmektedir. 

İnsan hakları ve temel haklar alanlarındaki kötüye gidiş devam etmiştir. Olağanüstü 
hâl sırasında getirilen tedbirlerin birçoğu hâlâ yürürlükte kalmaya devam etmektedir. 
Yasal çerçeve, insan haklarına ve temel haklara riayet edilmesine ilişkin genel 
güvenceleri içermektedir, ancak mevzuatın ve uygulamanın Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı ile uyumlu hâle 
getirilmesi gerekmektedir. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, akademisyenler, insan 
hakları savunucularının faaliyetlerine ve eleştirel seslere getirilen geniş kapsamlı 
kısıtlamalar, bu kişilerin özgürlüklerini kullanmalarını olumsuz yönde etkilemekte ve bu 
durum otosansüre neden olmaktadır. Türkiye'nin, özellikle Selahattin Demirtaş ve 
Osman Kavala davalarında AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesi, yargının 
uluslararası ve Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da artırmıştır. 
Ayrıca Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi bu tür standartlara bağlılığını da 
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sorgulatmıştır. Bir dizi alanda reform sözü veren yeni İnsan Hakları Eylem Planı, kritik 
meseleleri ele almamaktadır. 

İfade özgürlüğü alanındaki ciddi gerileme devam etmiştir. Milli güvenlik ve terörle 
mücadeleye ilişkin hükümler başta olmak üzere mevzuat ve uygulama, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası standartları ihlal etmeye ve AİHM içtihadından 
uzaklaşmaya devam etmektedir. Muhalif seslerinin yayılması ve ifade özgürlüğü, artan 
baskı ve kısıtlayıcı tedbirlerden olumsuz etkilenmiştir. Gazeteciler, insan hakları 
savunucuları, avukatlar, yazarlar ve sosyal medyaya karşı açılan davalar ve mahkûmiyet 
kararları devam etmiştir. 

Mükerrer yasaklamalar, barışçıl gösterilerde orantısız müdahaleler ve aşırı güç 
kullanımı, soruşturmalar, idari para cezaları ve göstericilere yönelik “terörle bağlantılı 
faaliyetler” suçlamalarıyla yürütülen kovuşturmalar neticesinde, toplanma ve 
örgütlenme özgürlüğü konusunda daha fazla gerileme olmuştur. Mevzuat ve 
uygulamalar; Türk Anayasası, Avrupa standartları ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu 
değildir. 

En dezavantajlı grupların ve azınlık mensuplarının haklarının daha iyi şekilde 
korunması gerekmektedir. Roman vatandaşlar çoğunlukla kayıtlı istihdamdan 
dışlanmaya devam etmiş ve yaşam koşulları ciddi şekilde kötüleşmiştir. Toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet, ayrımcılık, özellikle LGBTIQ bireylere ve azınlıklara yönelik 
nefret söylemi hala ciddi bir endişe kaynağıdır. 

Türkiye, göç ve iltica politikası üzerinde biraz ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’nin 
göçmen ve mültecilerin Yunanistan üzerinden kara yolu ile Avrupa'ya gitmelerini aktif 
olarak teşvik ettiği Mart 2020 olaylarından sonra durum sonunda normale dönmüştür. 
Doğu kara sınırının gözetim ve koruma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda biraz 
ilerleme kaydedilmiştir. Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Bildirisi sonuç vermeye devam 
etmiş ve Türkiye, Doğu Akdeniz rotasındaki göç akınlarının etkili bir şekilde yönetiminin 
güvence altına alınmasında kilit rol oynamaya devam etmiştir. Yunan Adalarından gelen 
düzensiz göçmenlerin iadesi, Türkiye-AB Bildirisi kapsamında hala sürse de bu, Türkiye 
tarafından COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle askıya alınmıştır. Ancak Türkiye'den AB'ye 
yeniden yerleştirmeler, kısıtlamalara rağmen Temmuz 2020'de yeniden başlamıştır. 
Yunanistan'a düzensiz varışların hacmi düşse de İtalya ve GKRY’ye giden kaçakçılık 
yolları daha fazla kullanılmıştır. Türkiye, Ekim 2017'de yürürlüğe girmesine rağmen 
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nda yer alan üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili 
hükümleri hâlâ uygulamamıştır. Genel olarak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yasadışı 
sınır geçişlerinin sayısı, Türkiye-AB Bildirisi’nin kabul edildiği tarihten öncesine kıyasla, 
kayda değer şekilde düşük kalmıştır. 

Türkiye, dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapma ve onların ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda önemli çabalar göstermeyi sürdürmüştür. Mülteciler için AB Mali 
Programı kapsamındaki 6 milyar avroluk tam operasyonel bütçe 2020 yılı sonuna kadar 
sözleşmeye bağlanmış ve Ağustos 2021'e kadar 4,2 milyar avronun üzerinde ödeme 
yapılmıştır. Ülkedeki geniş mülteci mevcudiyetini ele almak için etkili entegrasyon 
tedbirleri gereklidir. Göçmenlerin ve mültecilerin kamu sağlığına erişimleri 
artırılmalıdır. Vize serbestisi kriterleri yerine getirilmemiştir. Türkiye'nin, vize 
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politikasına ilişkin mevzuatını AB müktesebatı ile daha fazla uyumlaştırması 
gerekmektedir. 

Türkiye'nin giderek daha iddialı hale gelen dış politikası, özellikle Kafkasya, Suriye ve 
Irak'taki askeri faaliyetlere verdiği destek nedeniyle AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (ODGP) kapsamındaki öncelikleri ile çatışmaya devam etmektedir. Türkiye’nin 
ODGP’ye ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na (OGSP) katılımını sağlayan 
kurumsal çerçeve mevcutken Türkiye, buna yaklaşık %14'lük çok düşük bir uyum 
oranını korumuştur. Yabancı askerlerin konuşlandırılması da dâhil olmak üzere 
Türkiye'nin Libya'daki askeri desteği ve IRINI Harekâtı’na yönelik süregelen eleştirileri 
ile işbirliği eksikliği, AB'nin BM silah ambargosu uygulamasına etkin katkısına zarar 
vermekte ve Libya konusunda çelişkili yaklaşımlara yol açmaktadır. Türkiye AB ile ortak 
bir hedef olarak istikralı ve kalkınmış bir Suriye görmek istemektedir. Ancak Türkiye, 
Suriye'nin kuzeyinde, Türk destekli milisler de dâhil olmak üzere askeri harekâtını 
sürdürmektedir.  Aynı zamanda Türkiye, kuzey Suriye'de temel hizmetlerin 
sağlanmasını artırmış ve altyapı ağlarını genişletmiştir.  

Kasım 2020'de, Konsey Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ruhsatsız olarak yürüttüğü sondaj 
faaliyetlerine cevap olarak mevcut olan kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesinin süresini 
uzatmıştır. AB Zirvesi, Aralık 2020 tarihli kararlarında Türkiye'nin tek taraflı eylemlerini 
şiddetle kınamıştır. AB Zirvesi, Aralık 2020 tarihli kararlarında, Türkiye'nin AB'ye, AB 
Üye Devletlerine ve Avrupa liderlerine karşı tek taraflı eylemlerini, tahriklerini ve 
tırmanan söylemlerini şiddetle kınamıştır. Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021'in 
başından itibaren azalmıştır. Türkiye, Yunanistan ve GKRY’nin deniz yetki alanlarındaki 
yasadışı hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmuştur. Ancak Türk savaş gemileri, 
ekim ayı başlarında Nautical Geo gemisinin GKRY Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 
araştırma yapmasını engellemiş ve Türkiye, GKRY’nin MEB'inin bazı bölümlerini 
kapsayacak sismik araştırmalar yapmak için bir NAVTEX yayınlamıştır. Ayrıca Türkiye 
550 (1984) ve 789 (1992) sayılı ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararlarına aykırı 
olarak kabul edilemez tek taraflı kararlarla Kapalı Maraş'ın statüsünü değiştirmeye 
yönelik eylemlerde bulunmaya devam etmiştir. AB, Türkiye'nin tek taraflı adımlarını ve 
Türk Cumhurbaşkanı ve KKTC Cumhurbaşkanı tarafından 20 Temmuz 2021'de Kapalı 
Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin kabul edilemez açıklamalarını şiddetle kınamış, 
Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların ve tüm eylemlerin derhal geri 
alınması çağrısında bulunmuştur.  

AB, Üye Devletlerin, AB müktesebatına ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dâhil 
uluslararası hukuka uygun olarak, ikili anlaşmalar akdetme, doğal kaynaklar ile ilgili 
arama yapma ve bunlardan yararlanmayı da kapsayan egemenlik haklarına saygı 
gösterilmesi gereğini müteaddit kereler vurgulamıştır. Türkiye’nin gerektiği takdirde 
Uluslararası Adalet Divanına başvurmak suretiyle, BM şartı gereğince; tartışmasız bir 
şekilde iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunların barışçıl şekilde 
çözümüne bağlı kalması gerekmektedir. 

Türkiye, Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’na Ek Protokol’ün tam ve ayrım gözetmeksizin 
uygulanmasını ve GKRY ile doğrudan ulaşım bağlantılarına ilişkin kısıtlamalar da dâhil 
olmak üzere malların serbest dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını 
sağlayamamıştır. GKRY ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ilerleme 
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kaydedilememiş ve Nisan 2021’deki resmi olmayan görüşmeler, resmi müzakerelerin 
yeniden başlamasının önünü açamamıştır.  

Mart 2021 ve Haziran 2021 tarihli AB Zirvesi, AB’nin Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve 
güvenli bir ortama ve Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı olarak faydalı bir ilişkinin 
geliştirilmesine yönelik stratejik çıkarlarını hatırlatmıştır. Yasadışı sondaj faaliyetlerinin 
durdurulması ışığında, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili görüşmelerin yeniden 
başlaması ve o dönemde Kıbrıs meselesine ilişkin BM himayesinde yapılacak 
görüşmelerle liderler, Türkiye-AB ilişkilerinde daha olumlu bir dinamik oluşturmayı 
teklif etmiştir. Bu amaçla, Türkiye’nin önceki AB Zirvesi kararlarında belirtilen yerleşik 
şartları yerine getirmesi ve Doğu Akdeniz’deki gerilimin azalması koşuluyla, bir dizi 
ortak çıkar alanında Türkiye ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde ilişki 
kurulmasına hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Liderler, Türkiye’yi yenilenen 
provokasyonlardan veya uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerden 
kaçınmaya çağırmıştır. Ortak Bildiri’yi dikkate alarak, AB’nin böyle bir eylemde 
bulunması halinde, kendi çıkarlarını ve Üye Devletleri’nin çıkarlarını savunmak ve 
bölgesel istikrarı korumak için elindeki araç ve seçenekleri kullanma kararlılığını 
yeniden teyit etmişlerdir.  

Türkiye, 2019 yılı Türk-Libya deniz sınırlandırma ve askeri anlaşmalarının geçerliliğini 
iddia etmeye devam etmiştir. AB, deniz hukukuna uymayan ve üçüncü devletler için 
yasal bir sonucu olmayan bu durumu, üçüncü devletlerin egemenlik haklarının ihlali 
olarak değerlendirmektedir.  

Ekonomik kriterlerle ilgili olarak, Türkiye ekonomisi ileri düzeydedir ancak raporlama 
döneminde herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir ve ekonomik işleyişi konusundaki 
ciddi endişeler devam etmektedir. Yetkililer, iç talebi artırmak ve COVID-19 salgınının 
ekonomik yansımalarını yumuşatmak için büyük ve geniş kapsamlı bir dizi önlem 
yayımlanmıştır. Sonuç olarak, ekonomi kriz döneminden hızlı bir şekilde toparlanmış ve 
2020 yılının üçüncü çeyreğinde kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Krize yönelik güçlü bir 
politika yanıtının ortasında, kurumsal ve politika koordinasyonundaki zayıflıklar, 
yetkililerin eylemlerinin güvenilirliğini ve etkinliğini zayıflatmış ve dengesizlikleri 
artırmıştır. Uygulanan makroekonomik politikaların, kredi kanalına çok fazla bağlı iken, 
doğrudan mali destek önlemleri, sosyal ve iş gücü piyasası zorluklarının büyüklüğü göz 
önüne alındığında oldukça sınırlıdır. Geçen yılki güçlü parasal genişleme lirayı 
zayıflatmış, enflasyonu ve dolarizasyonu artırmış ve portföy çıkışlarını tetiklemiştir. 
2019'da cari açığın kapatılması kısa ömürlü olmuştur ve dış dengesizlikler önemli bir 
kırılganlık olmaya devam etmektedir. Para politikası 2020 sonbaharında pekişmiş 
ancak, Merkez Bankası Başkanı’nın atanmasından sadece dört ay sonra Mart 2021'de 
aniden görevden alınması finansal piyasa istikrarsızlığına yol açmış ve yetkililerin 
enflasyonu düşürme taahhüdünü sorgulamıştır.  

Kurumsal ve düzenleyici ortam daha da zayıflamıştır ve öngörülebilirlik, şeffaflık ve 
düzenlemelerin uygulanması ile ilgili kalıcı sorunlar vardır. Piyasadan çıkış maliyetli ve 
yavaş kalmıştır. Kayıt dışı sektör kriz sırasında gerilemiş, ancak yine de ekonominin 
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Fiyat belirleme mekanizmalarına devlet 
müdahalesi devam etmektedir. Devlet yardımının sağlanmasında uygulama, yaptırım ve 
şeffaflık konusunda uygun kurallar bulunmamaktadır. 2020 sonbaharına kadar gevşek 
para politikası (para arzını artırmaya yönelik politikalar) ve olumlu düzenleyici 
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tedbirlerle desteklenen banka kredileri, özellikle devlet bankaları tarafından teşvik 
edilerek güçlü bir şekilde büyümüştür. Bankacılık sektörü, düzenleyici müsamaha ve 
diğer kriz hafifletme önlemlerinden yararlanarak iyi bir sermayeye sahip olmaya devam 
etmiştir. Salgının iş gücü piyasası ve yoksulluk üzerinde derinden olumsuz bir etkisi 
olmuştur. Cesareti kırılan işçilerin sayısı önemli ölçüde artmış ve istihdam seviyeleri 
birkaç yıl önce oldukları yerden aşağıda, oldukça düşmüştür. Özellikle kadınların iş gücü 
piyasasına katılımı ve istihdamı düşük seviyelerde kalmıştır. İstihdam, eğitim ve 
öğretimde olmayan gençlerin sayısı artmıştır.  

Türkiye, AB içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesine ulaşma 
konusunda sınırlı ilerleme kaydetmiştir ve iyi düzeyde hazırlıklıdır. Eğitime erişimi 
iyileştirmede kaydedilen bazı ilerlemelere rağmen, eğitim sistemi ile iş gücü piyasası 
ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk devam etmektedir. Araştırma ve geliştirmeye yapılan 
harcamalar yavaş bir şekilde artmaya devam etmektedir ancak, hükümetin hedefinin 
oldukça altında kalmıştır. 2020 yılında, uygun finansman koşulları ve imtiyazlı kredilerle 
birlikte desteklenen yatırım faaliyetleri toparlanmıştır. Enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi konusunda ilerleme 
kaydedilmiştir. Yerel içerik gereksinimi uygulamalarının genişletilmesi, endişeleri 
artırmaya devam etmiştir. Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki 
yükümlülüklerinden büyük ölçüde sapmasına rağmen, AB'nin Türkiye'nin dış 
ticaretindeki nispi payı biraz artmıştır.  

Üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetiyle ilgili olarak, Türkiye’nin AB 
müktesebatına uyumu çok sınırlı ve oldukça geçici bir temelde sürdürülmüştür.  

İç pazar kümesi, Gümrük Birliği'nin iyi işlemesi ve Türkiye'nin AB Tek Pazarı’na 
uyumlaştırılması için kilit önemdedir. Türkiye, malların serbest dolaşımı için iyi düzeyde 
hazırlık yapmıştır. “Yeni ve Küresel Yaklaşım” kapsamında teknik AB mevzuatına uyum 
sağlamaya devam etmesine rağmen, Gümrük Birliği'nin iyi işleyişini engelleyen ticaretin 
önündeki teknik engeller devam etmektedir. Birçok mesleğin AB vatandaşlarına kapalı 
olması nedeniyle, işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü 
alanlarındaki hazırlıklar erken bir aşamadadır. Türkiye, özellikle varlık ve gayrimenkul 
edinimlerinin önündeki önemli engeller nedeniyle sermayenin serbest dolaşımı 
konusunda orta düzeyde hazırlıklıdır. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile 
mücadeleyi düzenleyen yasal çerçevesini iyileştirmiştir. Türkiye'nin COVID-19'a karşı 
yürüttüğü güçlü aşı kampanyasının da gösterdiği gibi, tüketici ve sağlığın korunmasına 
ilişkin mevzuat uyumu açısından iyi bir hazırlık düzeyine ulaşmıştır. Ancak, her iki 
alanda da idari kapasitenin, paydaşlar arasında istişarelerin ve koordinasyonun 
güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye'nin rekabet politikası alanında belirli bir 
seviyeye kadar hazırlığı vardır. Kurumsal yapılanma eksik kalırken, devlet yardımı 
uygulama kuralları, yaptırım ve şeffaflık konusunda sürekli bir eksiklik bulunmaktadır. 
Rekabetçilik, kapsayıcı büyüme kümelenmesinde ve çoğunlukla ekonomiyle ile ilgili 
fasıllarda gerileme olmuştur. Bu, özellikle Türkiye'nin AB sanayi politikası ilkeleriyle 
bağdaşmayan önlemler getirmesi nedeniyle işletme ve sanayi politikası ile Merkez 
Bankası üzerindeki yoğun siyasi baskıyı yansıtan ekonomi ve para politikası konularında 
geçerli olmuştur. Ayrıca, sosyal politika ve istihdam alanında, sendikal hakların 
kısılması, özgün sosyal diyalogdan mahrumiyet ve kalıcı kayıt dışı ekonomik faaliyet 
seviyeleri ile bağlantılı olarak gerileme yaşanmıştır. Vergilendirme konusunda, Türkiye 
orta düzeyde hazırlıklı olmakla birlikte, vergi oranlarında sık sık değişiklik yapmaktan 



AVRUPA KOMİSYONU 2021 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

9 
 

kaçınan ve tüm AB Üye Devletleri ile vergi bilgisi alışverişini sağlayan net bir stratejiye 
ihtiyaç vardır. Türkiye, Gümrük Birliği için iyi düzeyde hazırlık sürecine devam etmiş 
ancak, uygulanması da dâhil olmak üzere sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Türkiye'nin, 
Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerinden sapmaları devam 
etmekte ve çok sayıda ticari rahatsızlığa katkıda bulunmaktadır. Türkiye, bilgi toplumu 
ve medya alanında bir dereceye kadar hazırlıklıdır. Çoğunlukla yetersiz rekabet, medya 
sahipliğinin yoğunlaşması ve düzenleyici otoritelerin bağımsız olmaması nedeniyle 
gerilemeye devam etmiştir. Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları 
oldukça ilerlemiştir ve ulusal araştırma ve yenilik kapasitesini artırmak ve Avrupa 
Araştırma Alanı (ERA) ile uyum sağlamak için eylem planını uygulamaya devam etmiştir. 
Türkiye, eğitim ve kültür konusunda orta düzeyde hazırlıklıdır ve özellikle dezavantajlı 
gruplardan kızlar ve çocuklara odaklanarak kapsayıcı eğitimi daha da iyileştirmesi 
gerekmektedir. 

Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantı konusunda kümelenme ile ilgili olarak Türkiye, 
ulaştırma ve enerji politikalarında orta düzeyde hazırlıklıdır. Bulgaristan sınırını 
İstanbul'a bağlayan Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının yapımına devam edilmesiyle 
enerji ve ulaşım ağlarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, çevre ve iklim 
değişikliği konusunda bir dereceye kadar hazırlıklıdır ve hem azaltma hem de uyum 
açısından önem arz eden çevre ve iklim sorunlarıyla karşı karşıyadır. İklim değişikliği ve 
atık yönetimi, atık su arıtma ve mevzuat uyumu konularındaki kapasitenin artırılmasına 
ilişkin Paris Anlaşması'nın onaylanması da dâhil olmak üzere bazı ilerlemeler kaydetmiş 
ancak, uygulamada zayıf kalmaya devam etmiştir. Türkiye'nin, Paris Anlaşması, uzun 
vadeli elverişli karbonsuzlaştırma (dekarbonizasyon) ve uyum planları ve bunları yurt 
içinde yansıtan uygun mevzuat kapsamında ulusal olarak belirlenmiş ilerletilmiş bir 
katkıyı takip etmesi gerekmektedir. 

Kaynaklar, tarım ve uyumu kapsayan kümede, Türkiye tarım ve kırsal kalkınma alanında 
kısmen hazırlık düzeyine ulaşmıştır. Ancak, tarım politikası AB Ortak Tarım 
Politikası’nın ana ilkelerinden ayrıldığı için raporlama döneminde gerileme yaşanmıştır. 
Türkiye, AB için önemli bir gıda ürünleri ihracatçısıdır ve gıda güvenliği, veterinerlik ve 
bitki sağlığı politikası alanında sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Türkiye'nin, özellikle 
pestisit kalıntıları konusunda AB standartlarını karşılama konusunda daha fazla ilerleme 
kaydetmesi gerekmektedir. Balıkçılık kanununun uygulanması, kaynaklar ve filo 
yönetimi ile denetim ve kontrol konularında balıkçılık konusunda iyi ilerleme 
kaydetmiştir. Türkiye, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu alanında orta 
düzeyde hazırlıklıdır. Genel olarak, bu alanda, özellikle IPA II fonlarının hazmedilmesini 
hızlandırmada ve bazı yapısal zayıflıkların ele alınmasında bazı ilerlemeler kaydetmiştir. 
Türkiye, mali ve bütçesel hükümler alanında bir dereceye kadar hazırlıklıdır ve idari 
kapasiteyi güçlendirmek veya öz kaynaklar sisteminin doğru uygulanması için uygulama 
kurallarını tasarlamak için raporlama döneminde sınırlı ilerleme kaydetmiştir. 

Türkiye, özellikle Ortak Gümrük Tarifesi’nden ve Ortak Ticaret Politikası’ndan devam 
eden sapmalar nedeniyle, dış ilişkiler alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. AB-Birleşik 
Krallık anlaşmasının ardından Birleşik Krallık ile başarılı bir ticaret anlaşması imzaladığı 
raporlama döneminde sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Türkiye'nin dış, güvenlik ve 
savunma politikası alanında bir dereceye kadar hazırlığı vardır. Türkiye'nin giderek 
daha iddialı olan dış politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde AB 
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öncelikleriyle çatışırken, dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin siyasi diyalog 
çerçevesinde gerileme yaşanmıştır. 

Genel olarak, birçok alanda AB müktesebatına mevzuat uyumu için daha fazla çabaya 
ihtiyaç vardır. Tüm alanlarda, uygulama ve yürütmenin önemli ölçüde iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Düzenleyici makamların bağımsızlığının sağlanması ve idari kapasitenin 
geliştirilmesi, Türkiye'nin daha fazla ilerleme kaydetmesi için kilit öneme sahiptir. 

2. KÜME 1: KATILIM SÜRECİNİN TEMELLERİ 

2.1 Demokratik Kurumların İşleyişi ve Kamu Yönetimi Reformu 

2.1.1 Demokrasi  

Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. 
Demokratik gerilemenin yanı sıra derin siyasi kutuplaşma raporlama döneminde de 
devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısal eksiklikleri mevcut kalmıştır. 
Temmuz 2018'de olağanüstü hâl sona ermesine rağmen, hükümet yetkililerine 
olağanüstü yetkiler veren ve olağanüstü hal rejiminin kısıtlayıcı unsurunun korunduğu 
bazı yasal hükümler yasanın parçası olmaya devam etmiştir. Temmuz 2021'de TBMM, 
olağanüstü halin kısıtlayıcı unsurlarının süresini bir yıl daha uzatan bir tasarıyı 
onaylamıştır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hâl sırasında 
KHK ile görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin davanın incelemesini henüz 
sonuçlandırmamıştır. Bu durum, temyiz prosedürlerinin başlatılabilmesini 
engellemiştir.  

Seçimler 

Raporlama döneminde herhangi bir seçim yapılmamıştır. Güneydoğu’da, 2019 yılında 
seçilmiş belediye başkanlarının zorla görevden alınmalarına ve yerlerine hükümet 
tarafından atanmış kayyumlara devam edilmiştir. Bu durum yerel demokrasiye zarar 
vermesi nedeniyle bu durum büyük endişe kaynağı olmaya devam etmiştir. Yeni İnsan 
Hakları Eylem Planı, siyasi partiler ve seçimlerle ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını 
öngörmüştür ve yeni İnsan Hakları Eylem Planı Türk mevzuatını demokratik seçimlerin 
yürütülmesine ilişkin uluslararası yükümlülük ve standartlara uygun hale getirilmesi 
adına fırsat sunmaktadır. Seçimler ve siyasi partiler adına yasal çerçeve sorunlu olmaya 
devam ederken, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ve Venedik 
Komisyonu’nun olağanüstü tavsiyeleriyle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’nin demokratik medya çoğulculuğu konusunda daha geniş kapsamlı soruları da 
ele alması, tüm siyasi partilere ve adaylara eşit ve adil koşullar sağlaması gerekmektedir. 
Mart 2021’de açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda siyasi partiler ve seçimlerle ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılması öngörülmüştür. Bu durum geçmiş seçimlere damgasını 
vuran, seçme ve seçilme hakkı ve ifade özgürlüğü de dâhil olmak üzere belirli temel 
özgürlüklerin yasaya aykırı olarak kısıtlanmasına yönelik önemli bir fırsatı temsil 
etmiştir.  

Türkiye, seçim mevzuatında yasal çerçevenin istikrarını sağlayacak uygun istişare ile 
uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda kilit değişiklikler yapmalıdır. Güneydoğu’da 
48 belediye başkanının zorla görevden alınmasının ardından yerlerine hükümet 
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tarafından atanan kayyumlar getirilerek vatandaşların temsil seçimleri reddedilmiştir. 
Altı belediyede Mart 2019 belediye seçimlerinde en yüksek oyu alan HDP’li adaylara 
mazbatalarının verilmemesi ve bunun yerine mazbataların ikinci sırada yer alan AK 
Parti adaylarına verilmesine yönelik kararların uluslararası normlara ve standartlara 
uygun olmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini belirten Haziran 2020 Venedik 
Komisyonu görüşüne yönelik herhangi bir adım atılmamıştır. Komisyon, ayrıca, seçilmiş 
görevlilerin, görevlerini terörist faaliyetler lehinde kötüye kullanmalarını engelleme 
gerekçesiyle istisnai durumlarda görevden alınmalarının mümkün olabileceğini; 
bununla birlikte seçimi tekrarlamadan, seçilmiş kişilerin yerlerine kaybetmiş adayların 
getirilmesinin bu temelde gerekçelendirilemeyeceğini ifade etmiştir.  

Parlamento 

Cumhurbaşkanlığı sistemi, TBMM’nin yasama ve denetim işlevlerini önemli ölçüde 
kısıtlamıştır. Cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahip olmuştur ve kilit politika alanlarını 
düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kararlarıyla TBMM’nin yasama rolünü 
kısıtlamaya devam etmiştir.  

Partiler arası uzlaşmayı sağlayan politika süreçleri, nadiren gerçekleşmiştir. TBMM, 
hükümeti sorumlu tutmak adına gerekli araçlara sahip olmamaya devam etmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan ve 
Türkiye’deki siyasal çoğulculuğun zayıflamasına katkıda bulunan ikinci büyük muhalefet 
partisinin kapatılmasına yönelik olan iddianameyi kabul etmesi de dâhil olmak üzere, 
muhalefet partileri hedef almaya devam etmiştir.  

TBMM’de partiler arası seçim ittifakları sürdürülmeye devam etmiştir. Meclisin yasama 
ve gündem belirleme işlevleri, iktidardaki AK Parti liderliğindeki ittifakın meclis 
çoğunluğuyla belirlenmiştir. Muhalefet partileri meclis tartışmalarında etkili 
olamamışlardır. Partiler arası uzlaşmalara yol açan kilit kamu politikası tartışmaları 
meclis içinde nadiren gerçekleşmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, özellikle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve kararlarının 
yaygın olarak kullanılması nedeniyle, TBMM’nin yasama işlevini zayıflatmıştır. 
Raporlama döneminde TBMM, önerilen 821 yasa tasarısından 61’ini kabul etmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kapsamına girmeyen sosyoekonomik politika 
alanlarında 77 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştır.  

Örneğin,  2011 yılında TBMM’nin oybirliği ile onayladığı İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme kararı TBMM’nin katılımı olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanmıştır. 

Meclisin yürütme organı üzerindeki denetimi oldukça zayıf kalmıştır. Meclis üyeleri 
yalnızca Kabine üyelerine yazılı soru yöneltebilmektedir. Cumhurbaşkanına soru 
sorulamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Kararnameler, meclis denetiminden muaftır. 
Kamu harcamalarına ilişkin meclis denetiminin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Yargı sistemi, sistematik olarak muhalefet partilerine mensup milletvekillerini 
terörizmle ilişkili olduğu iddia edilen suçlardan dolayı hedef almıştır. Şu anda, 4000 HDP 
üyesi ve yetkili, bir dizi milletvekili de dâhil olmak üzere hala cezaevinde bulunmaktadır. 
Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı savcıları, altı farklı muhalefet partisinden yirmi 
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muhalefet milletvekilinin yasal dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen yargılamanın 
özetlerini TBMM’ye sunmuşlardır. Milletvekili Dokunulmazlık Sistemi, muhalefetteki 
milletvekillerinin düşüncelerini ifade özgürlüğü sınırları içinde ifade etmelerine olanak 
sağlayacak yeterli yasal korumayı sağlamamıştır. 

Başta HDP olmak üzere muhalefet partilerin temsilcileri aleyhine açılan davalar, siyasi 
çoğulculuğu giderek tehlikeye sokmuştur. Mevcut yasama döneminde dört 
milletvekilinin dokunulmazlıkları terörle ilgili suçlamalar nedeniyle kaldırılmış ve 
tutuklanmıştır.  

Haziran 2021’de Anayasa mahkemesi, HDP’nin kapatılmasını talep eden bir iddianameyi 
kabul etmiştir. İkinci büyük muhalefet partisinin kapatılması girişimi siyasi güdümlü 
olarak görünürken, demokratik kurumların meşruiyetini ve ülkedeki siyasi çoğulculuğu 
ciddi şekilde baltalamıştır. Seçimler ve siyasi partilere ilişkin yasal çerçeve sorun olmaya 
devam etmiştir.  

Yüzde 10’luk seçim barajı Avrupa Konseyi üyeleri arasında en yüksek oran olmakla 
birlikte bu durum AİHM içtihadıyla çelişmekte ve birçok Türk seçmenin temsil 
edilmesini engellemektedir.  

Kadınların meclisteki temsil oranı düşük kalmıştır (%17,32). Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 
Komitesi ve bazı milletvekillerinin bireysel çabalarına rağmen, Meclis ülke genelinde 
cinsiyet eşitliğini ilerletmeye öncelik vermemiştir.  

Yönetişim  

Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yeterli bir denge ve denetleme mekanizmasının olmaması 
ve kamu yönetiminin siyasileşmesi durumu devam etmiştir. Düzenleyici otoritelerin 
birçoğu doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı kalmıştır. Avrupa Konseyi Venedik 
Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı rejimine ilişkin tavsiyelerinin ele alınması 
gerekmektedir. İktidar koalisyonu hükümetinin muhalefet partilerinin belediye 
başkanlarına yönelik baskısı yerel demokrasiyi daha da zayıflatmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Venedik Komisyonu’nun 2017 görüşünde vurgulandığı gibi, 
tek bir makamda aşırı bir gücün toplanmasına karşı koruma sağlamak ve yargının 
bağımsızlığını sağlamak adına gerekli olan kontrol ve dengelerin eksikliği ile karakterize 
olması devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, hükümet organlarının ve devlet 
idaresinin işleyişini olumsuz etkilemiştir. Cumhurbaşkanının siyasi hesap verilebilirliği, 
etkin bir denetim ve denge olmamasından kaynaklı olarak seçimlerle sınırlıdır. 

Yürütmenin TBMM tarafından denetlenmesi için kullanılan güvenoyu ve yürütmeye 
sözlü soru önergesi verilmesi gibi geleneksel yöntemler hala mevcut değil, mevcut 
durumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara yalnızca yazılı soruların 
yöneltilebilmesi imkânı bulunmaktadır. İdare, yargı ve güvenlik sektörünün 
siyasallaşması daha da artmıştır. Kilit kurumların çoğu doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na 
bağlıdır. Kamu yönetimi özellikle üst düzey yönetimlerde siyasileşmiştir.  

Yasal çerçeve, düzenleyici kurumlar üzerinde usulsüz bir şekilde siyasi nüfuz 
yaratılmasını sağlamıştır. Çoğu düzenleyici kurum doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı 
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ve Cumhurbaşkanı, düzenleyici kamu kurumlarının büyük çoğunluğunun başkanlarını 
aday gösterme yetkisine sahiptir.  Raporlama döneminde, Cumhurbaşkanı, iki Merkez 
Bankası başkanını görevden almıştır.  

Kamu Denetçiliği Kurumunun dava yükündeki artışa rağmen, temel haklara ilişkin siyasi 
açıdan kritik olan konularda sessiz kalmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumunun re ’sen 
soruşturma açma ve açılan davalara müdahil olma yetkisi hala bulunmamaktadır.  

Yerel Yönetimler  

Hükümetin, muhalif belediye başkanları üzerindeki baskısı daha da yoğunlaşmıştır. 
Muhalefet partilerinin belediye başkanları siyasi nedenlerden kaynaklı olarak idari ve 
adli soruşturmalarla karşı karşıya kalmışlardır. Yargıtay, ana muhalefet Cumhuriyetçi 
Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle verilen hapis cezasını onamıştır. Güneydoğuda ise yerel 
demokrasinin durumu daha da kötüleşmiştir.  

2019 yerel seçimlerinden bu yana 48 HDP belediye başkanı, teröre bağlı değişiklikler 
gerekçesiyle görevden alınmıştır. Ayrıca Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 
İzmir’de CHP’li bir belediye başkanı değiştirilmiştir. Valiler, kayyum sıfatıyla, görevden 
alınan belediye başkanlarının görevlerini sürdürmüşlerdir. Çoğu vakada, gelen 
kayyumlar belediye meclislerini askıya almışlardır. Yüzlerce yerel siyasetçi ve seçilmiş 
makam sahipleri, terörle ilgili suçlamalardan dolayı tutuklanmışlardır. Bu önemlerin 
hepsi, vatandaşların seçim temsiliyetini reddederek demokrasinin temel dayanaklarına 
aykırı hale gelmiştir. Venedik Komisyonu’na göre, görevden uzaklaştırılan belediye 
başkanlarının görevlerine iade edilmesi veya seçilmiş belediye meclisleri tarafından 
belediye başkanlarının vekillerinin belirlenmesi ya da seçimlerin tekrar düzenlenerek 
seçim temsiliyetinin yeniden sağlanması gerekmektedir.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul seçimlerinin iptal 
edilmesinin ardından Kasım 2019’da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştır.  

İçişleri Bakanlığı’nın seçilmiş yerel yönetim sahipleri üzerindeki vesayet yetkilerini 
düzenleyen yasal çerçeve, Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
kapsamındaki taahhütlerine uygun olarak revize edilmemiştir.  

Belediye Kanununda yerel yönetimlerin vatandaşlar ve sivil toplumla etkileşimi 
öngörülmektedir. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile diğer yerel paydaşları bir araya 
getirmeyi amaçlayan yurttaş meclisleri çoğu ilde etkin olmamaya devam etmiştir. Bazı 
belediyeler, belediye ihalelerinin canlı yayınlanması gibi yenilikçi çözümlerle şeffaflık ve 
güvenirlik düzeylerini arttırmışlardır. 

 Kadınların yerel düzeydeki temsili düşük düzeyde kalmaya devam etmiştir. 30 
büyükşehir belediye başkanından sadece 2’si  (6,6) ve 389 belediye başkanından sadece 
42’si kadındır (%3).  
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Sivil Toplum 

Sivil toplumun faaliyet alanıyla ilgili ciddi gerileme devam etmiştir. Sivil toplum sürekli 
baskıyla karşı karşıya kalmış, serbest bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekleri alan 
küçülmeye devam etmiş ve bunun sonucunda ifade ve dernek kurma özgürlükleri 
kısıtlanmıştır. Türkiye,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önde gelen insan hakları 
savunucularından Osman Kavala’nın hemen serbest bırakılması yönündeki kararını 
uygulamamıştır. Osman Kavala’nın, 1 Eylül 2021 tarihinde yeniden uzatılan yargılama 
öncesi tutukluluğunun genelde sivil toplumun işleyişi üzerinde caydırıcı bir etkisi 
olmuştur. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren ve olağanüstü hâl kapsamında 
kapatılan kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen el koymalar ile ilgili olarak hiçbir hukuk 
yolu sunulmamıştır.  

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye ilişkin çıkarılan yeni yasayla 
ilgili olarak insan hakları savunucuları ve sivil toplum faaliyetlerine olası kısıtlamalar 
konusunda endişe uyandırmaktadır.  

Tüm engellere rağmen, sivil toplum seslerini duyurmaya devam etmiş/ hâlâ aktiftir ve 
mümkün olduğu ölçüde kamusal yaşama katılmış, gelişmelerle ilgili rapor hazırlamaya 
devam etmiştir. Özellikle yeni mevzuat ve politikaların geniş yelpazedeki sivil toplum 
kuruluşları ile istişare edilmesine yönelik sistemli ve kapsayıcı mekanizmalar mevcut 
olmalıdır.  

Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, özellikle eğitim, kadınların işgücüne katılımı, etnik 
ve sosyal hoşgörü konusunda farkındalık yaratma, nefret suçlarının izlenmesi ve 
mültecilere destek alanlarında ülkenin karşı karşıya olduğu temel zorluklara ilişkin 
önemli katkılarda bulunmaya devam etmiştir. İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum 
özellikle aktivist ve savunucuların cezalandırılmaları ve tutuklanmalarını takiben artan 
baskılara maruz kalmaktadır. 

Önde gelen insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın, AİHM’nin Mayıs 2020’de 
nihaileşen tutukluluk halinin son erdirilmesi gerektiği yönündeki kararına rağmen 
Kasım 2017'den beri tutuklu yargılanması derin endişe verici bir gelişmedir. Karar, 
yargılanma öncesi tutukluluk halinin Osman Kavala’nın özgürlük ve güvenlik haklarını 
ihlal etmesine ek olarak AİHM’nin 18. Maddesi’ne aykırı olarak kendisini susturmak ve 
diğer insan hakları savunucularını caydırmak amacına hizmet ettiğini belirtmiştir.  
Aralık 2020’de Anayasa Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın yaptığı kişisel başvuruyu 
ikinci kez reddetmiştir. İnsan Haklarından Sorumlu Komisyon Üyesi,1 Eylül 2021 tarihli 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın tutukluluğunu uzatma kararının hem 
Osman Kavala'nın insan haklarını hem de Türkiye’nin AİHM nihai kararına uyma 
yükümlülüğünü ihlal ettiğinin altını çizmiştir.  Osman Kavala davası, Temyiz 
Mahkemesi’nde bekleyen Büyükada davası ile birlikte sivil toplum örgütleri için daralan 
kamusal alanın bir simgesi haline gelmiştir. 

Bazı aktivistlerin bazı medya kuruluşları tarafından, uluslararası yardım kabul etmeleri 
de dâhil suçlu olarak sunulması endişe vericidir. Kamu görevlilerinin suçlayıcı 
söylemleri adil yargılanma hakkına saygı konusunda şüphe yaratmaktadır. 
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Kadın politikacılar ve kadın dernekleri aktivistlerinin sıklıkla tutuklanma, soruşturma 
gibi baskılara maruz kalmaları dernek kurma ve ifade özgürlükleri ile siyasi yaşama 
katılmaları önünde ciddi engel teşkil etmiştir. LGBTIQ toplulukları hedef alan ayrımcı 
söylem ve nefret dilinde artış olmuştur. 

Olağanüstü hal kararnamesi ile STK’ların mal varlığına el konulmasına ilişkin yerel 
çözüm getirilmemiştir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını düzenleyen yasal 
çerçevede, sorumlulukların kamu kurumları arasında dağılımına ve ilgili mevzuatın 
uygulanmasına ilişkin netlik yoktur. Derneklerin tüm üyelerini İçişleri Bakanlığı bilgi 
sistemine kaydedilmesi zorunluluğu devam etmektedir. Bu yasal yükümlülük, 
örgütlenme özgürlüğüne ilişkin AGİT/Avrupa Konseyi yönergeleri ile uyumlu değildir. 
Terörizmin yargı tarafından fazla geniş tanımlanması ve yorumlanmasının sivil toplum 
üzerinde endişe verici derecede caydırıcı bir etkisi bulunmaktadır. 

Yardım Toplama Kanunu, sivil toplum kuruluşlarının kaynak yaratma faaliyetleri için 
almaları gereken izinler konusunda ağır şartlar getirmeye devam etmektedir. Bunlar, 
her bir kaynak yaratma faaliyeti için önceden bildirim ve uzun yetkilendirme süreçlerini 
içermektedir. Kamu fonları şeffaf bir şekilde dağıtılmamaktadır ve dağıtım süreci sivil 
toplum örgütlerinin ve diğer paydaşların her aşamada tam katılımına izin 
vermemektedir. Mevcut vergi sistemi, vakıf ve derneklerin işleyişini ve gelişmesini 
engellemektedir. Derneklerin ‘kamu yararı’ statüsü ve vakıfların ‘vergi muafiyeti’ belirsiz 
bir şekilde tanımlanmakta ve Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.  STK’ların ve 
denek özgürlüğünün önündeki engeller devam etmektedir. 

Sivil toplumla işbirliği yapma veya yasal çerçeveyi iyileştirme konusunda hala kapsamlı 
bir hükümet stratejisi veya mekanizması bulunmamaktadır. Halkla istişare için herhangi 
bir yasal çerçeve de yoktur. Sivil toplum kuruluşları, politika oluşturma süreçlerinin ve 
izlemenin bir parçası olan istişarelerden büyük ölçüde dışlanmıştır. Katılımcı demokrasi 
unsurlarının bu alanda gerçekçi çözümler sağlaması çok önemlidir. Genelde yasal, 
finansal ve idari ortamın Türkiye’de sivil toplumun gelişmesi için daha uygun olması 
gerekmektedir.  

Güvenlik güçlerinin sivil gözetimi  

Güvenlik ve istihbarat sektörünü yöneten yasal ve kurumsal çerçeve, Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi altındaki güvenlik güçlerinin sivil denetiminin güçlendirilmesiyle 
değişmeden kalmış, yeni rapor döneminde daha da artırılmıştır. Yeni sistem altında, 
yürütme organının güvenlik güçleri üzerinde geniş yetkileri bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, askeriyenin, polis ve istihbarat hizmetlerinin Meclise karşı şeffaflığı ve hesap 
verebilirliği sınırlı olmaya devam etmektedir.  

İnsan hakları ihlalleri ve güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanımı iddialarının 
adli ve idari incelemesinin sicili yetersiz kalmıştır. Haziran 2021’de Meclis askeri 
personel için yasal koruma ve muafiyetler veren bir yasayı geçirmiştir. Meclis kolluk 
kuvvetleri gözetim komisyonu etkisizdir. Askeri harcamaların denetlenmesine ilişkin 
yasal çerçeve henüz iyileştirilmemiştir. 

Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili işten çıkarma ve tutuklamalar devam etmiştir.  
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki durum 

Güneydoğudaki durum çok endişe verici olmaya devam etmiştir. Hükümet, ülke içinde 
ve Irak ile Suriye'de sınır ötesi güvenlik ve askeri operasyonları sürdürmektedir.  PKK, 
AB'nin terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer almaktadır.  
Terörle mücadele hükümetin meşru bir hakkı olmakla birlikte, bunun hukukun 
üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere uygun ve orantılı olarak yapılması 
esastır. Barışçı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik bir siyasi sürecin yeniden 
başlaması için güvenilir bir gelişme bulunmamaktadır. Cezaevlerinde insan hakları 
ihlallerini protesto etmek ve PKK lideri Öcalan’ın serbest bırakılması amacıyla açlık 
grevleri devam etmektedir. 

Valilikler, kırsal yerleşimlerde mükerrer askeri güvenlik bölgeleri ilan etmiştir. Aralık 
2015'ten bu yana yürürlükte olan Diyarbakır'ın Sur Belediyesinin altı ilçesinde sokağa 
çıkma yasağı kaldırılmamıştır.  

Venedik Komisyonu'nun Haziran 2016'daki sokağa çıkma yasaklarını düzenleyen yasal 
çerçeveye ilişkin görüşündeki tavsiyeler henüz uygulanmamıştır.  İnsan hakları örgütleri 
ve muhalefet partileri, cezaevlerinde, polis ve jandarma kurumlarında iddia edilen 
işkence, kötü muamele, keyfi tutuklamalar ve usuli hak ihlalleri dâhil olmak üzere 
güvenlik güçlerinin ciddi insan hakları ihlallerini bildirmeye devam etmektedir.  

Doğu ve güneydoğu illerinin valileri, tüm gösteriler ve etkinlikler için sık sık genel 
yasaklar ilan etmiştir, Van’da 2016 yılından itibaren uygulanmaktadır. Terörle 
mücadelenin çok geniş yorumlanması, gazetecilerin, baroların ve Kürt meselesi üzerine 
çalışan insan hakları savunucularının haklarına getirilen kısıtlamaların artması, tekrar 
tekrar endişe uyandıran konular arasındadır. Diğer dernekler ve Kürtçe yayın yapan 
medya kuruluşları ile kültürel haklar konusunda çalışan kurumlar çoğunlukla kapalı 
kalmıştır.   

Doğu ve güneydoğuda seçilmiş temsilciler ve belediye başkanları, belediye meclis 
üyeleri ve belediye yöneticileri arasında terörle ilgili suçlamalar nedeniyle çok sayıda 
yeni gözaltı ve tutuklama gerçekleşmiştir.  Nisan 2021’de Anayasa Mahkemesi 2016 
tarihli “ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle medya kuruluşlarının 
kapatılmasını öngören olağanüstü hal kararnamesini ve ayrıca kapatılanların mallarına 
el konmasına yol açan maddeyi iptal etmiştir. 

HDP’yi terörist organizasyonla ilişkilendirme ve bunun sonucunda cezalandırma 
girişimleri yoğunlaşmıştır. Haziran ayında Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılmasını 
ve parti eş başkanları ile mevcut ve geçmişteki Meclis üyeleri ve yöneticileri de dâhil 451 
HDP milletvekili için siyaset yasağı kabul etmiş ve partinin banka hesaplarını 
dondurmuştur. Tüm HDP yasa yapıcıların dokunulmazlığının kaldırılması için savcılar 
tarafından yapılan talepler beklemededir. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş 
AİHM’nin hemen serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen cezaevinde 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin Haziran 2020’de Demirtaş’la ilgili ihlallerine 
ilişkin kararlar uygulanmamıştır. 

 2019 Mart yerel seçimlerinde HDP tarafından kazanılan 65 belediyeden 48 seçilmiş 
belediye başkanının yerine devlet tarafından atanmış kayyumlar yerleştirilmiş, Haziran 
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2019’daki ilk kayyum atamasından itibaren 83 eş belediye başkanı tutuklanmıştır. Halen 
altı HDP eş belediye başkanı cezaevinde, beş HDP eş belediye başkanı da ev hapsinde 
bulunmaktadır.  Yalnız büyükşehir belediyelerinde 100 seçilmiş belediye meclis üyesi 
görevden alınmıştır. Bu gelişmeler siyasi mecra, uluslararası camiada ve sivil toplum 
içinde tepki almıştır. Avrupa Konseyi’nin uzun zamandır üyesi olan Türkiye’nin 
demokratik sistemini koruması gerekmektedir. 

Hasar gören kültürel, tarihi ve dini miras alanlarında devlet tarafından finanse edilen 
inşaat projeleri devam etmiştir. Aynı şekilde bu projeler aleyhindeki davalar da devam 
etmektedir. Aleviler için kutsal olmanın yanı sıra milli parkların bir parçası olan Tunceli 
Dağlarında gerçekleşmesi planlanan madencilik projesi örneğindeki gibi kültürel mirasa 
ve çevreye zarar veren projelere karşı tepkiler yükselmektedir. Hasankeyf'te Dicle Nehri 
üzerindeki Ilısu Barajı inşaatının, doğal yaşam ve tarım alanları ile tarihi mirasa zarar 
verme riski taşıması nedeniyle sivil toplum dâhil olmak üzere farklı paydaşlar tarafından 
gösteriler düzenlemiştir.  

Kayıp şahıslarla ilgili olarak, toplu mezarların açılmasına veya güvenlik ve kolluk 
kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yargısız infaz vakalarının bağımsız 
soruşturulmasına ilişkin kapsamlı ve tutarlı bir yaklaşım mevcut değildir. 1400 kayıp 
kişi arasında açılan dava sayısı sadece 16’dır. 

Mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler 

Türkiye, dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam 
etmektedir. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye, geçici koruma 
statüsüne sahip 3 milyon 670 bin 342 Suriyeli mülteciye, yaklaşık 92 bin yasal ikametli 
Suriyeliye ve 110 bin Türk vatandaşı olmuş Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Türk 
hükümetine göre Türkiye'den Suriye gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 
420 bine tekabül etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 
Ocak 2021 itibarıyla Türkiye, Suriyeli mültecilerin yanı sıra Irak, Afganistan, İran ve 
Somali gibi ülkelerden gelen 320 bin sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 

Türkiye 2019 yılında 5 bin 449, 2020 yılında da 8 bin 753 kişiye uluslararası koruma 
(mülteci statüsü, şartlı mülteci statüsü veya ikincil koruma) vermiştir. Yetkililer, 2019 
yılında 5 bin 212, 2020 yılında da yapılan 10 bin 674 başvuruyu reddetmiştir. Böylece 
uluslararası koruma başvuru sayısı yüksek olmaya devam etmektedir. İnsan hakları 
örgütleri ve avukatları, birçok ilde kayıt erişimiyle ilgili zorluklar yaşandığını 
bildirmiştir. Başvuru sahiplerinin kayıt altına alınmasının önündeki engeller nedeniyle 
gözaltı ve sınır dışı edilme riski artmakta ve bu da başvuru sahiplerinin 
savunmasızlığına neden olmuştur. Aralık 2020'de, oturma iznine sahip 886 bin 653 
yabancı uyruklu Türkiye'de bulunmuştur. 

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den Türkiye-AB Bildirisi’nin tüm hükümlerinin tam olarak 
uygulanmasına yönelik taleplerde bulunmuştur. Buna rağmen Türkiye, Mart 2020'de 
Yunan adalarından dönen kişilerin geri kabulünü yeniden başlatmayı reddetmeye 
devam etmiştir. Fakat bu durum, Suriyelilerin Türkiye'den AB Üye Devletlerine yeniden 
yerleştirilmesi ve gerekli sağlık önlemlerinin alınmasıyla Temmuz 2020'de yeniden 
başlamıştır. 
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COVID-19 salgınının mülteciler üzerindeki etkisine ilişkin detaylandırılmış veriler 
bulunmamaktadır. Salgın, hâlihazırda kötü ekonomik koşullarda yaşayan mülteciler ve 
ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dâhil olmak üzere savunmasız gruplar üzerinde 
olumsuz bir etkiye sebep olmuştur. Birçok mülteci ekonominin kayıt dışı sektörlerinde 
işlerini kaybetmiştir. İşlerini kaybetmeyen mülteciler de kayıt dışı ekonomide 
sömürülmeye devam etmiş ve yoksullukları ve kayıt dışı durumları nedeniyle sağlık 
hizmetlerine, sosyal güvenliğe, sosyal yardımlara ve diğer hizmetlere erişimde güçlük 
yaşamıştır. 

Türkiye, 2019 yılında 684 bin 728’e çocuğa, Aralık 2020 itibariyle de 768 bin 839 çocuk 
mülteciye sağlık hizmetlerine ve eğitime daha geniş erişim sağlanabilmesi için önemli 
çabalar sarf etmiştir. Fakat 400 binden fazla okul çağındaki mülteci çocuk okula 
gidememiş ve eğitim olanaklarına erişimi kısıtlı kalmıştır. Suriyeli mülteciler, 
Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı aracılığıyla AB tarafından finanse edilen 
177 Göçmen Sağlığı Merkezinde ve Türkiye'deki hastanelerde sunulan ücretsiz sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaya devam etmiştir. Birçok şehir, mülteci akınının bir sonucu 
olarak nüfus artışına yanıt vermek için belediye hizmetlerini ve altyapısını geliştirmeye 
devam etmiştir. 

Türkiye'nin, yasal danışmanlığa ve tercümanlara erişim gibi konular da dahil olmak 
üzere insan hakları ve aileleriyle kalan çocuklar gibi hassas grupların korunması ile ilgili 
olarak geri gönderme merkezlerindeki uygulamalarını Avrupa standartlarıyla daha 
uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. 90'lı ve sonraki yıllarda ülkenin 
güneydoğusundaki şiddet olayları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin 
durumunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. COVID-19 salgını, ülke içinde yerinden 
edilmiş kişiler için ekonomik dışlanmayı ve kötüleşen yaşam koşullarını daha da kötü bir 
hale gelmesine neden olmuştur. 

2.1.2. Kamu Yönetimi Reformu 

Türkiye, kamu yönetimi reformu alanında bir dereceye kadar/orta derecede 
hazırlıklıdır. Raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Genel 
olarak Türkiye’de kapsamlı bir kamu yönetimi reform gündemi ve bu konudan sorumlu 
ilgili bir lider kurum bulunmamaktadır. 

İdarenin hesap verebilirliği ve insan kaynakları yönetimi konusundaki endişeler devam 
etmiş ve reform için siyasi irade eksik kalmaya devam etmiştir. Yönetimin siyasallaşması 
devam etmiş, Bürokrasinin üst kademelerinde kadınların temsili düşük bir seviyede 
kalmış ve 2020 yılının önerileri uygulanmamıştır. 

2022 yılında Türkiye'nin özellikle:  

 AB ilke ve değerlerine uygun, gerekli siyasi sahiplenme ve desteğe sahip bir 
kurumlar arası kamu yönetimi reform planı hazırlaması ve sunması gerekmektedir.  

 Olağanüstü Hal Tedbirlerine İlişkin Soruşturma Komisyonunun, her bireye adil bir 
idari süreçte hakkını koruyan etkili bir hukuk yolu sağlanmalıdır. 

 Kamu hizmetinin üst düzey yönetici pozisyonları için liyakate dayalı atamalar 
yapılması ve terfi alınması sağlanmalıdır. 
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Kamu yönetimi reformu için stratejik çerçeve 

Türkiye, kamu yönetimi reformu konusunda kapsayıcı bir strateji veya planlama belgesi 
üretmemiştir. Devam eden siyasi desteğin yokluğu ve idarenin gösterdiği sınırlı 
mülkiyet, kapsamlı bir yönetişim reformunun koşullarını daha da tehlikeye atmıştır. 
Kamu yönetimi reformunun çeşitli yönlerine ilişkin çeşitli planlama belgeleri ve sektörel 
politika belgeleri mevcuttur. Fakat politika belgelerinin çoğu, reform önlemlerinin 
beklenen maliyetlerini belirtmemektedir. Bu sebepten ötürü kamu sektörü 
reformlarının mali sürdürülebilirliği garanti edilmemektedir. Kamu yönetimi 
reformlarını koordine etmeye, tasarlamaya ve izlemeye yasal olarak yetkili bir idari 
birim kurulmalıdır. Böyle bir birimin, stratejik ve mali planlamanın tutarlılığını 
sağlamak ve yönetsel hesap verebilirliği etkin bir şekilde ele almak için Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile koordine edilmesi gerekmektedir. 

Politika geliştirme ve koordinasyon 

Başkanlık sistemi altında politika oluşturmanın merkezileşmesi devam etmiştir. 
Başkanlık dönemi ile üniversitelerin karar verme süreci daha da azalmıştır. Merkezi 
hükümet kurumları arasındaki politika koordinasyonu uygulamada güçlü kalmıştır. 
Cumhurbaşkanlığı idaresi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyleri politika yapımında artan bir 
rol oynamaya devam ederken, bakanlıkların politika yapıcı rolü daha da azalmıştır.  

Politika oluşturma ve finansal planlama arasında kurulan bağlantı zayıf kalmaktadır. 
Kapsayıcı ve kanıta dayalı bir politika oluşturma süreci halen mevcut olmamakta ve 
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların kamu istişareleri yapma konusunda yasal bir 
zorunluluk bulunmamaktadır. Kilit hükümet programlarının uygulanmasına ilişkin 
yapılan harcama sonrası izleme ve kamu raporlamasının yokluğu sebebiyle, hükümetin 
çalışmalarının kamu tarafından denetlenmesi yetersiz kalmıştır ve bu da idarenin hesap 
verebilirliğinin olmamasına sebebiyet vermiştir. 

Kamu mali yönetimi 

Türkiye, kapsayıcı bir kamu mali yönetimi reform programından yoksun kalmaya devam 
etmektedir. Yıllık bütçe, orta vadeli bütçe çerçevesinin bir parçası olarak 
hazırlanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Kamu İhale 
Kanunu’na eklenen çok sayıda muafiyet, kamu şeffaflığını ve hesap verebilirliğini 
bozmaktadır. Yeterli düzeyde harcama sonrası izleme ve raporlamanın yokluğunda, 
büyük kamu yatırım programları şeffaflıktan yoksundur. Yurtiçi gelir seferberliği için 
net bir strateji yoktur; geçici vergi değişiklikleri devam etmektedir. Kayıt dışı 
ekonomiyle mücadele (2019-2021) stratejisi ve eylem planının uygulanmasına hızlı bir 
şekilde devam edilmiştir. 

Dış denetime ilişkin olarak, Sayıştay’ın harcama sonrası kontrolleri, hem meclis denetimi 
hem de kamuoyu için önemli bilgiler sağlamaya devam etmiştir. Sayıştay'ın raporları, 
yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddiaları hakkında medyada geniş 
yer bulmaktadır. Ancak, bazı eksiklikler kalmıştır. Sayıştay Kanunu uyarınca, belirli 
kurumlar mahkemenin görev ve dolayısıyla ilgili meclis incelemesinden muaf 
tutulmaktadır. Denetim raporlarının meclis ve yargı takibinin iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 
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Bütçenin sınırlı parlamento denetimi, bütçe şeffaflığının azalmasına neden olmuştur. 
Türkiye Devlet Varlık Fonu hesap verebilirlik ve şeffaflıktan yoksundur; yatırımları ve 
borçlanması bütçeye entegre edilmemiştir. Yıllık bütçe rakamları toplanması ve bütçe 
raporlarını anlamak zordur. Bu yüzden raporlama döneminde vatandaşların bütçe 
sürecine katılma fırsatları yoktur. 

Kamu hizmeti ve insan kaynakları yönetimi 

Kamu hizmeti, büyük ölçüde 1965 Devlet Memurları Yasası uyarınca yönetilmeye devam 
etmektedir. Kamu hizmetine ilişkin yeni mevzuat ihtiyacı birkaç kez gündeme getirilmiş, 
ancak sistematik olmayan bir yaklaşım hâkim olmaya devam etmiştir. Türkiye'de hala 
genel bir kamu hizmeti stratejisi ve kamu hizmeti politikasının uygulanmasına ilişkin 
genel bir izleme raporu bulunmamaktadır. 

Kamu hizmeti yasal çerçevesi tarafsızlığı, sürekliliği veya liyakate dayalı işe alım ve terfi 
prosedürlerini garanti etmemektedir. Bildirilen çok sayıda olay, kamu hizmetinin 
siyasallaştığını doğrulamıştır. Cumhurbaşkanı, raporlama döneminde iki Merkez 
Bankası başkanını görevden almıştır. Ayrıca, Mart-Mayıs 2021 döneminde 
Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'nın yedi üyeli Para Politikası Kurulu'ndaki dört üyeyi 
görevden almış ve değiştirmiştir. Giriş seviyesi pozisyonlar için dışarıdan işe alımın ilk 
aşaması liyakat üzerine kuruluyken, sözlü mülakat aşaması yetersiz bir şekilde 
düzenlenmekte ve bu nedenle siyasi himayeye açıktır. Nepotizm, üst düzey kamu 
hizmeti pozisyonları için rekabetçi nesnel kriterlerin yokluğunda yaygındır ve üst düzey 
kamu hizmeti pozisyonlarına erişim, siyasi müdahaleye açıktır. 

İdarenin hesap verebilirliği 

Başkanlık sisteminde, devlet idaresinin örgütlenmesi, Cumhurbaşkanlığı'na karşı 
merkezi hesap verme çizgisini takip etmektedir. Ajansların hesap verebilirliği büyük 
ölçüde zayıf kalmaktadır ve iç kontrol ve denetim etkin bir şekilde çalışmamaktadır. 
Yürütme kurumlarının çoğu resmi olarak bakanlıklarda yerleşiktir, ancak günlük 
operasyon yönetimi üzerinde özerkliklerini korumaktadır. Farklı kurumların rolleri ve 
sorumlulukları hala tam olarak net değildir ve bu da etkinlik, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Devlet kurumlarının, hedeflere 
ulaşmak için kaynakların kullanımına ilişkin yıllık hesap verebilirlik raporları sunmaları 
gerekmektedir, ancak yürütme tarafından sistematik bir takip mekanizması 
kurulmamıştır. Kurumlar, bir yönetsel hesap verebilirlik kültüründen ve 
sorumlulukların delegasyonundan yoksundur. 

Vatandaşların iyi yönetim hakkı, iç denetim ve kontrol birimleri ve Sayıştay gibi ilgili iç 
ve dış denetim düzenlemeleri aracılığıyla resmi olarak güvence altına alınmıştır. 
Bununla birlikte, kontrol işlevlerinin etkisi sınırlı kalmıştır. Kamuya açık bilgilere erişim 
hakkı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulanmasını 
denetlemekten sorumlu merkezi bağımsız bir organ yoktur. Kanun, devlet sırlarının, 
ticari sırların ve kişisel verilerin korunması gerekçesiyle geniş muafiyetlere izin 
vermektedir. Bu muafiyet alanlarını kapsayan revize edilmiş bir mevzuatın olmaması, 
vatandaşların bilgiye erişimini kısıtlamaktadır. 
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Kolay çevrimiçi erişim, 2020'de bilgiye erişim için yaklaşık 1,3 milyon başvuruya yol 
açmıştır ve bunların %7'si reddedilmiştir. 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile ilgili endişeler devam etmektedir. 
Bekleyen 11.544 başvuru bulunmaktadır. Her bir vakanın gerçek olup olmadığı 
konusunda güçlü endişeler devam etmektedir. Bireysel olarak incelendiğinde, ihraç 
edilenlerin savunma haklarına riayet edilmekte ve değerlendirme prosedürü 
uluslararası standartlara uygundur. Duruşma olmadığı için, başvuranlar için genel bir 
usuli hak eksikliği vardı ve kararlar, orijinal görevden almayla ilgili yazılı dosyalar 
temelinde alındı ve bunların tümü, Soruşturma Komisyonu'nun ne ölçüde etkili bir yargı 
yolu olduğu sorgulanmıştır. 

Vatandaşlara ve işletmelere hizmet sunumu 

Türkiye'de halen genel idari usullere ilişkin bir kanun bulunmamaktadır. Yasal 
çerçevenin olmaması, iyi yönetim ilkelerinin ne ölçüde güvence altına alındığını 
değerlendirmeyi zorlaştırmakta ve bürokrasiyi azaltmanın yanı sıra idari prosedürlerin 
basitleştirilmesi çalışmalarını da engellemektedir. Bu bağlamda vatandaşlar ve 
işletmeler artan bir hukuki belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Hizmetlerin genel 
kalitesini yatay olarak iyileştirmek için merkezi bir politika veya koordinasyon 
mekanizması bulunmamaktadır. Kurumların çoğu, hizmet sunum standartlarını kendi 
yasal yetkileri dâhilinde geliştirmiştir. COVID-19 salgının getirdiği özel koşullar göz 
önüne alındığında, e-devlet hizmetleri ve idari basitleştirme daha da ilerlemiştir. E-
devlet kullanıcı sayısı 54,2 milyonu aşmıştır. Bakanlıklar, merkezi hükümet kurumları ve 
belediyeler çevrimiçi hizmetlerini geliştirmiştir. 

2.2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 

2.2.1. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar 

AB’nin kurucu değerleri, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı içermektedir. 
Yasal zeminde ve uygulama zemininde, temel haklara saygı kadar, etkili bir yargı sistemi 
ve yolsuzlukla etkili mücadele de çok büyük öneme sahiptir. 

 Türkiye, bu alanda AB müktesebatını ve Avrupa standartlarını uygulamada erken 
aşamadadır.  

 Raporlama döneminde ciddi gerileme devam etmiştir. 
 Yargının sistemsel olarak bağımsız olmaması ve insan hakları durumunun 

iyileştirilmesi ihtiyacı gibi daha önceki raporlarda tespit edilen başlıca meseleler 
iyileştirilmemiştir. 

 İlke olarak memnuniyetle karşılanan bir girişim olsa da yeni İnsan Hakları Eylem 
Planı, bu alandaki en acil sorunları çözmek için somut adımlar sunmamıştır. 

 Hâkimler ve savcılar üzerindeki aşırı baskı, yargı bağımsızlığı ve kalitesi üzerinde 
olumsuz etki oluşturmaya devam etmiştir. Geniş çaplı hâkim ve savcı ihraçlarının 
olumsuz etkileri, yargının verimliliği ve profesyonelliği üzerinde baskı oluşturmaya 
devam etmiştir. 

 Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesi, Türk yargısının uluslararası ve 
Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da artırmıştır. 
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 Yolsuzluk yaygın olmaya devam etmektedir ve hala bir endişe konusudur. 
Yolsuzlukla mücadele çerçevesindeki eksikliklerin ele alınmasına yönelik olarak 
herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu durum da yolsuzlukla mücadele 
konusunda isteksizliğe işaret etmektedir.  

 İnsan hakları konusunda ciddi gerileme devam etmiştir. 
 Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları aktivistlerinin 

ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen geniş kısıtlamalar, özgürlüklerin kullanımı 
üzerinde olumsuz etki oluşturmaya devam etmiştir. 

 Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, uluslararası insan hakları 
standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri artırmıştır. 

 OHAL’in temel haklara ve mevcut ilgili mevzuata verdiği zarar giderilmemiştir. 

Yargının işleyişi 

 Türkiye, bu alanda erken bir aşamadadır. 
 Alınan yargı kararları AİHM içtihatlarıyla çeliştiği için ciddi gerileme devam 

etmiştir. 
 Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nda, yargının bağımsızlığının iyileştirilmesine 

yönelik belirli tedbirler planlanmaktadır. Ancak İnsan Hakları Eylem Planı, 
yargının bağımsızlığına ilişkin temel eksikliklerin hiçbirini ele almamaktadır. 

 Darbe girişimi sonrası ihraç edilen hâkim ve savcılar beraat etmelerine rağmen 
hiçbiri görevlerine iade edilmemiştir. 

 Hâkim ve savcıların işe alım ve terfileri sırasında nesnel, liyakate dayalı, 
değişmeyen ve önceden belirlenmiş kriterlerin olmayışı endişe kaynağı olmaya 
devam etmiştir. 

 Sulh ceza hâkimliği kurumu hakkında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; bu 
nedenle yargı ve uygulamaları konusundaki endişeler devam etmektedir.  

 Geçen yılın önerileri dikkate alınmamıştır. Bu nedenle Türkiye önümüzdeki yıl; 

 Avrupa standartlarına uygun bir şekilde, yargının bağımsız ve tarafsız bir 
şekilde görevlerini yerine getirmesine olanak sağlayacak siyasi ve yasal bir 
ortam oluşturmalı; yürütme ve yasamanın, kuvvetler ayrılığı ilkesine tam 
olarak riayet etmesi suretiyle adli sorumluluklarını güçlendirmeli; AİHM 
içtihadını uygulayan Anayasa Mahkemesi kararlarına alt derece 
mahkemeler tarafından riayet edilmesini sağlamalı; 

 Yürütmenin rolü ve etkisinin sınırlı olabilmesi için HSK’nin yapısını ve üye 
seçme sürecini değiştirmeli ve HSK veya üst düzey yetkililer tarafından 
yargı sürecine müdahalenin engellenmesini güvence altına almalı; 

 Hâkimlerin rızaları dışında görev yerlerinin değiştirilmesine karşı etkili 
güvence sağlamalı; 

 Anayasa ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığına istinaden 
yargıçların görevden uzaklaştırılmalarını ciddi kusurları olduğuna dair 
haklı sebeplere dayandırılan vakalarla sınırlandırmalı ve usul kurallarına 
aykırı olarak yapılan ihraçların neden olduğu zararı önlemek amacıyla 
gerekli önlemleri almalı; 

 Disiplin soruşturması sistemini, yürütmeden usule aykırı bir etkisi 
olmadan nesnel ölçütlere göre işletildiğini garanti altına almalı; 
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 Bireylere karşı alınan idari ve adli tedbirlere ilişkin olarak suç iddialarının 
usule uygun olarak, sağlam kanıtlara dayandırılarak ve bütünüyle şeffaf 
usullere dayanan bağımsız bir yargıya tabi olmasını sağlamalı; 

 Tüm hukuki işlemlerin; özellikle masumiyet karinesi, ceza 
sorumluluğunun şahsiliği, hukuki belirlilik, savunma hakkı, adil 
yargılanma hakkı, silahların eşitliği ve itiraz hakkının, usule ilişkin 
güvenceler de dâhil olmak üzere temel haklara tam olarak saygı 
göstererek yürütülmesini sağlamalıdır. 

Strateji belgeleri 

 2019-2023 Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmasına devam edilmiştir. Yargı 
Reformu Stratejisi Eylem Planı Ekim 2020’de açıklanmıştır. Yetkililere göre 
stratejinin uygulanma oranı %50 civarındadır. Ancak, uygulama sonuçlarının kanıta 
dayalı bir değerlendirmesi mevcut değildir. 

 Mart 2021’de açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, yargının bağımsızlığını 
iyileştirmeye yönelik sınırlı faaliyetler de dâhil olmak üzere bazı önemli 
iyileştirmeler öngörmüştür. Ancak, yargı bağımsızlığının sistemsel eksikliğini 
gidermeye yönelik temel eksiklikleri etkin bir şekilde ele almamıştır. En önemlisi, 
İnsan Hakları Eylem Planı, Venedik Komisyonu’nun kuvvetler ayrılığı ilkesine ve 
HSK’nin yapısının yenilenmesine atıf yaptığı Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliğine 
ilişkin görüşünü ele almamaktadır. 

Yönetim birimleri 

 Yürütmeden bağımsız olmaması ve üyelerinin atanma süreci sebebiyle HSK’nin 
yapısıyla ilgili endişeler devam etmektedir. Anayasaya göre, 13 üyeden 4’ü 
Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üye ise Parlamento tarafından nitelikli çoğunlukla 
atanmaktadır. Hiçbir üye aynı özelliklere sahip hukukçular tarafından 
atanmamaktadır. Mayıs 2021’de; Cumhurbaşkanı 4, Parlamento 7 yeni üye atamıştır. 
Kalan 2 koltuk ise re’sen Cumhurbaşkanı tarafından atanan Adalet Bakanına ve 
Adalet Bakan Yardımcısına aittir. 

 Bağımsız olmaması sebebiyle Aralık 2016’dan bu yana HSK’nin Avrupa Yargı 
Konseyleri Ağı üyeliği askıyadır. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık 

 Yargı bağımsızlığı Anayasa’da ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş olmasına rağmen, 
yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda endişeler mevcuttur. 

 Venedik Komisyonu’nun Aralık 2016 tarihli görüşünde belirttiği, hâkimlerin 
görevden alınmasına ilişkin asgari standartların yanı sıra hâkim ve savcıların yer 
değiştirilmesine dair yasal güvencelere ilişkin tespit edilen eksiklikler hala ele 
alınmamıştır. Bu tür yer değiştirmelere karşı itirazlar mümkündür ancak genellikle 
başarısız olmaktadır. 

 Yürütme ve yasama temsilcileri, Anayasa Mahkemesini ve AİHM içtihadını alenen 
eleştirmeye ve açıkça reddetmeye devam etmektedir. 

 Avrupa standartları bunu en son çare olarak ve kısa süre için bir önlem olarak 
görmesine rağmen, yargı mensupları tutuklu yargılama yoluna sıklıkla 
başvurmaktadır. 
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 Venedik Komisyonu’nun sulh ceza hâkimliklerine ilişkin tavsiye kararları 
uygulanmamıştır. 

 Özellikle İnsan Hakları Savunucularına ve sivil ve siyasi aktivistlere hukuki yardım 
sağlayan avukatlar, görevlerini yerine getirirken baskı ve dış müdahaleler de dâhil 
olmak üzere önemli engellerle karşılaşmışlardır. 

Hesap verebilirlik 

 Dürüstlük kurallarının ihlalini tespit edecek ve disiplin cezalarını uygulayacak 
mekanizmaların etkin ve siyasi müdahalelerden arındırılmış hale getirilmesi 
gerekmektedir. Hâlbuki HSK’nin bağımsız olmayışı bu mekanizmaları 
zayıflatmaktadır. 

 Hâkim ve savcıların her beş yılda bir malvarlığını beyan etme zorunluluğu halen 
geçerlidir. Güvenilir ve işleyen bir doğrulama sistemine sahip olmak ve varlıkların 
geç veya yanlış beyanlarının gerekli takibinin yapılmasını sağlamak bu kapsamda 
önemini korumaktadır. 

Profesyonellik ve mesleki yeterlilik 

 Hâkim ve savcıların işe alım süreçleri, şeffaf olmayan bir şekilde gerçekleştirilmeye 
devam edilmektedir. Hâkim ve savcıların işe alım ve terfileri sırasında nesnel, 
liyakate dayalı, değişmeyen ve önceden belirlenmiş kriterlerin oluşturulmasına 
yönelik ilerleme kaydedilmemiştir. 

Yargının kalitesi 

 Hâkim ve savcı adaylarının hizmet öncesi eğitimleri ile hizmet içi eğitimleri, Türkiye 
Adalet Akademisi tarafından verilmeye devam edilmektedir. Kanunen bilimsel, idari 
ve mali özerkliğe sahip olmasına rağmen, genel kurulu veya yönetim kurulu 
bulunmaması ve yönetimin Cumhurbaşkanı tarafından atanan başkana 
bırakılmasından dolayı Adalet Akademisi’nin bağımsızlığına ilişkin endişeler devam 
etmektedir. 

 Hâkim ve savcıların sık sık transfer edilmesi, adaletin kalitesini olumsuz etkilemeye 
devam etmektedir. Ceza mahkemelerinde daha az deneyime sahip yeni atanan hâkim 
ve savcılar görevlendirilmektedir. 

Etkinlik 

 Yargı Reformu Stratejisi, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğini artırmayı 
amaçlamasına rağmen bu amaca henüz ulaşılamamış ve strateji mevcut davaların 
azalmasını sağlamamıştır. 

 Geniş çaplı ihraçların etkileri hala sürdüğünden, yargının büyük bir kısmı davaları 
zamanında ele almaları için baskı altında kalmaya devam etmiştir. Nisan 2021 
itibarıyla, Türkiye’de 100.000 kişi başına 19,7 hâkim ve 8,6 savcı düşmektedir. 
(Avrupa ortalaması 100.000 kişi başına 21 hâkim/12 savcıdır). 
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Yolsuzlukla mücadele 

 Türkiye, yolsuzlukla mücadelede erken aşamadadır ve raporlama döneminde bu 
alanda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Türkiye, taraf olduğu BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ilkelerini takip eden bir 
yolsuzlukla mücadele birimi kurmamıştır. 

 Yasal çerçevenin ve kurumsal mimarinin eksikliği, yolsuzluk davalarının soruşturma 
ve kovuşturma aşamalarında aşırı siyasi etkiye yol açmıştır. 

 Kamu kurumlarının hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının artırılması gerekmektedir. 
 Yolsuzlukla mücadele stratejisinin ve eylem planının olmayışı, yolsuzlukla kararlı bir 

mücadele isteğinin bulunmadığını göstermektedir. 
 Türkiye, Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) 

tavsiyelerinin çoğunu uygulamamıştır. 
 Genel olarak, yolsuzluk yaygındır ve endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu 

bağlamda, Komisyonun son yıllardaki tavsiyeleri geçerliliğini korumaktadır. 
 Türkiye, önümüzdeki yıl; 

 BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri de 
dâhil olmak üzere yolsuzlukla mücadeleyle ilgili uluslararası 
yükümlülükleri etkin bir şekilde uygulamalı; 

 Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak GRECO tavsiyelerinin etkili takibinin 
yapılmasını güvence altına almalı; 

 Üst düzey yolsuzluk konusunda başarılı kovuşturma ve mahkûmiyetleri 
kayıt altına alarak raporlamalı; 

 Yolsuzlukla mücadele konusunda net bir siyasi irade ve vizyonun 
yansıtıldığı, güvenilir ve gerçekçi bir eylem planıyla desteklenen bir 
yolsuzlukla mücadele stratejisi hazırlamalıdır. 

Raporlama dönemi performansı 

 Özellikle politikacıları ve kamu görevlilerini ilgilendiren yüksek profilli yolsuzluk 
olaylarıyla ilgili davalardaki soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet sicili zayıf 
kalmaya devam etmiştir. 

 Yolsuzlukla ilgili cezaların daha caydırıcı olması gerekmektedir. Yolsuzluk algısı 
yüksek kalmaya devam etmektedir. Bir mafya liderinin, yolsuzluk ve diğer suç 
davalarına karıştıkları iddiasıyla birkaç hükümet üyesini ve kamu şahsiyetini hedef 
alan kamuoyu suçlamalarıyla söz konusu algı daha da kötüleşmiştir. 

Kurumsal çerçeve 

Önleyici tedbirler 

 Türkiye hala kalıcı ve işlevsel olarak bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurumu 
kurmamıştır. İdare içindeki teftiş birimleri etkisiz kalmaktadır. 

Kolluk kuvvetleri 

 Yolsuzlukla mücadele davalarında uzmanlaşmış mahkemeler veya savcılık 
bulunmamaktadır. Yürütme, adli polis üzerinde aşırı siyasi etkide bulunmuştur. 
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Yasal çerçeve 

 Türkiye, tüm uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine taraftır. Ancak, 
Türkiye bu sözleşmelerin hükümlerine tam olarak uyum sağlamamaktadır. 

 Önceki yolsuzlukla mücadele stratejileri ve eylem planları etkin bir şekilde takip 
edilmemiştir. 

 GRECO’nun tavsiyelerini uygulamak için somut bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi’nin getirdiği standartları karşılamayan 

Ceza Hukukundaki eksiklikler hala giderilmemiştir. 
 Çıkar çatışmalarının önlenmesi, kovuşturulması ve cezalandırılmasının yanı sıra 

varlıkların beyan edilmesi, doğrulanması ve ifşa edilmesine ilişkin yasal çerçeve 
yetersizdir ve ele alınmamaya devam edilmiştir. 

Stratejik çerçeve 

 2010-2014 ve 2016-2019 yolsuzlukla mücadele stratejileri ve ilgili eylem planları, 
belirtilen hedeflerin çoğunu karşılayamamıştır. 

Temel haklar 

 İnsan hakları alanındaki kötüye gitme devam etmiştir ve geçen yılki tavsiyelerde 
ilerleme kaydedilmemiştir. 

 OHAL sırasında getirilen tedbirlerin birçoğu halen yürürlüktedir ve bunların Türk 
vatandaşları üzerindeki ciddi ve yıkıcı etkisi halen devam etmektedir. 

 Yasal çerçeve, insan hakları ve temel haklara saygıya ilişkin genel güvenceleri 
kapsamaktadır. Ancak yine de yasama ve uygulamanın AİHS ve AİHM içtihadı ile 
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye’nin insan haklarına, demokrasiye ve 
hukukun üstünlüğüne saygı duyup duymadığını izlemeye devam etmiştir. 

 Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları 
savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen geniş çaplı kısıtlamalar 
bu alanlardaki özgürlüklerin kullanılmasına olumsuz etki etmekte ve oto sansüre yol 
açmaktadır. 

 Türkiye’nin, özellikle Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında AİHM 
kararlarını uygulamayı reddetmeye devam etmesi, yargının uluslararası ve Avrupa 
standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da artırmıştır. Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesi de bu tür standartlara bağlılığını sorgulatmıştır. 

 Çeşitli alanlarda reform sözü veren yeni İnsan Hakları Eylem Planı, kritik konulara 
değinmemektedir. 

 Yukarıda belirtilen ve belirtilmeyen birçok eksikliğin ele alınmasına ek olarak, 
önümüzdeki yıl Türkiye: 

 Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve bunların yorumlanma şeklini 
Avrupa standartları, AİHS ve AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu tavsiyelerine 
uyumlu hale getirmelidir; 

 Her tür suç iddiasının bağımsız ve tarafsız bir yargının yetkisinde delillere ve 
bütünüyle şeffaf usullere dayanan ve özellikle masumiyet karinesi, ceza 
sorumluluğunun şahsiliği, hukuki kesinlik, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, 
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silahların eşitliği ilkesi ve itiraz hakkı olmak üzere, usuli güvencelere tam olarak 
saygı gösteren hukuki bir sürece tabi olmasını sağlamalıdır; 

 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun etkili bir iç hukuk yolu olacak şekilde 
geliştirilmesini sağlamalı; OHAL sırasında keyfi olarak görevden alınan tüm kamu 
sektörü çalışanlarının, kazanç kaybı dâhil, zararlarının uygun şekilde telafi 
edilmesini sağlamalıdır; 

 Aile içi şiddet, psikolojik ve fiziksel istismar, cinsel taciz, tecavüz, “namus” adı 
altında işlenen suçlar, ısrarlı takip ve zorla evlendirme dahil olmak üzere kadına 
yönelik her türlü şiddetle etkin bir şekilde mücadele etmek; kadına yönelik 
şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve failleri kovuşturmak için tedbirler 
uygulamalıdır. 

 Türkiye, uygulamada temel haklara saygının zayıflamaya devam etmesine rağmen 
çoğu uluslararası insan hakları belgesine taraf olmaya devam etmektedir. 

 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) çekilmesi, büyük ölçüde 
önemli bir gerileme olarak değerlendirilmiştir. 

 Uluslararası insan hakları mekanizmalarının birçoğuna üye olan Türkiye, henüz BM 
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari 
Protokolü imzalamamıştır. 

 2020’de AİHM, 104 davadan 97’sinde Ağırlıklı olarak ifade özgürlüğü, özgürlük ve 
güvenlik hakkı, mülkiyetin korunması, adil yargılanma hakkı, toplanma ve 
örgütlenme özgürlüğü, özel ve aile hayatına saygı ve yaşam hakkı ile ilgili AİHS 
ihlalleri tespit etmiştir.  

 Aralık 2020’deki Selahattin Demirtaş/Türkiye (No. 2) davasında, AİHM Büyük 
Dairesi, Türk Hükümeti’nin Demirtaş’ı önce gözaltına alarak ve ardından 
tutukluluğunu dört yıldan fazla uzatarak, siyasi faaliyetlerini yürütmesini 
engellemek, seçmenleri seçilmiş temsilcilerinden yoksun bırakmak ve 'çoğulculuğu 
boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlama gibi demokratik toplum 
kavramının özüne dair unsurlarda art niyet güttüğüne karar vermiştir.  

 İnsan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda Mart 2021’de yeni bir 
İnsan Hakları Eylem Planı kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. Öngörülen birkaç faaliyet, 
daha önceki strateji belgelerinde yer alan eylemlerin tekrarları mahiyetindedir. 

 Bazı hak temelli sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, İnsan Hakları Eylem 
Planı’nın hazırlanmasında çok sayıda istişare ve çalıştay yapılmasına rağmen, İnsan 
Hakları Eylem Planı’nın önceden hazırlanmış hiçbir taslağı ilgili paydaşlarla 
paylaşılmamıştır. 

 İnsan hakları eylem planı, Türkiye’deki kötüleşen ve endişe verici hale gelen insan 
hakları durumunun temelini oluşturan kritik konulara değinmemektedir. 

 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Ombudsman başlıca insan 
hakları kurumlarıdır. Fakat bu kurumların hiçbiri operasyonel, yapısal veya finansal 
olarak bağımsız değildir ve üyeleri Paris İlkelerine uygun olarak atanmamaktadır. 

 Her iki kurumun da başvuruları ele almadaki etkinliği çok sınırlıdır. TİHEK, 2020 
yılında 1.363 başvuru almış, cezaevleri dahil 13 kurumu ziyaret etmiştir. Haziran 
2021’e kadar 10 ziyaret gerçekleştirmiş, 10 ziyaret raporu ise hala beklenmektedir. 

 İnsan hakları savunucuları, yıldırma, adli kovuşturmalar, şiddet içeren saldırılar, 
tehditler, gözaltı, uzun süreli keyfi tutuklama ve kötü muamele yoluyla artan bir 
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baskıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, bağımsız sivil toplum üzerinde 
caydırıcı bir etki oluşturmaya devam etmiştir. 

 Türk makamları, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’nın derhal 
serbest bırakılmasını şiddetle teşvik eden olağan geçici kararına uymamıştır. 

 İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi protesto eden birçok kadın insan hakları 
savunucusu ve aktivisti gözaltına alınmış ve para cezasına çarptırılmıştır. 

 Yaşama hakkıyla ilgili olarak, güvenlik makamları tarafından bildirilen cinayetlere 
ilişkin güvenilir ve etkili soruşturmalar yapılmasını sağlama konusunda hiçbir adım 
atılmamıştır ve bu durum endişelere sebep olmaya devam etmektedir. 

 Genel hatları itibariyle, dokunulmazlık önemli bir endişe kaynağıdır.  Haziran 
2016’da kabul edilen ve güvenlik güçlerine yargı imtiyazı tanıyan ve dokunulmazlık 
riskini artıran mevzuat halen yürürlüktedir. 

 İşkence ve kötü muameleye ilişkin inandırıcı ve ciddi iddialar bildirilmeye devam 
edilmiştir. Mevcut raporlara göre işkence ve kötü muamele gözaltı merkezlerinde, 
cezaevlerinde ve gayri resmi gözaltı yerlerinin yanı sıra çoğunlukla gösteriler ve 
toplantılar esnasında sokaklarda meydana gelmeye devam etmektedir. 

 En fazla 12 güne kadar gözaltı süresine izin veren mevzuat, AİHM içtihadına aykırıdır 
(en fazla dört gün) ve revize edilmesi gerekmektedir. 

 Kalabalıklaşan ve kötüleşen cezaevi koşulları önemli bir endişe kaynağı olmaya 
devam etmektedir. Tutukluların haklarına yönelik keyfi kısıtlamalar, tıbbi bakıma 
erişimin engellenmesi ve işkence, kötü muamele, açık ziyaretlerin engellenmesi ve 
hücre hapsi dahil olmak üzere cezaevlerinde insan hakları ihlallerine yönelik iddialar 
devam etmiştir. 

 Kişisel verilerin korunması konusunda, 2016 veri koruma kanununun AB 
müktesebatına uyumlu hale getirilmesi için herhangi bir adım atılmamıştır. Bu 
durum, Eurojust, Europol ve daha genel olarak bir dizi politika alanında olası 
işbirliğinin önünde bir engel teşkil etmeye devam etmektedir. 

 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne genel olarak saygı 
gösterilmeye devam edilmiştir. Gayrimüslim toplulukların tüzel kişiliklerinin 
olmaması ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Venedik Komisyonu’nun 
gayrimüslim dini cemaatlerin yasal statüsü ve İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'nin 
“Ekümenik” unvanını kullanma hakkı konusundaki tavsiyeleri henüz 
uygulanmamıştır. 

 Ayasofya ve Kariye müzesinin statü değişikliğinin etkilerini gözden geçirmek 
amacıyla Ekim 2020 ve Ocak/Şubat 2021’de iki UNESCO danışma görevi 
gerçekleştirilmiştir. 

 1971’den beri kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için herhangi bir 
adım atılmamıştır. 

 Hıristiyanlara ve Yahudilere karşı nefret söylemi ve nefret suçları bildirilmeye 
devam etmiştir. Aleviler nefret suçlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu konudaki 
soruşturmalar sonuçsuz kalmıştır. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın artan çalışmaları ve etkisi kamusal hayatın her alanında 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı, çeşitli konuşmalarında alenen ateistleri hedef 
almıştır. 

İfade özgürlüğü 

 Türkiye bu alanda erken düzeydedir ve raporlama döneminde bu alandaki ciddi 
geriye gidiş devam etmiştir. 
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 Mevzuatın, özelikle ulusal güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili hükümleri ve 
uygulamaları, AİHS ile diğer uluslararası standartlara aykırı olmaya devam etmekte 
ve AİHM içtihadından ayrışmaktadır. 

 Muhalif seslerin yayılması ve ifade özgürlüğü, artan baskı ve kısıtlayıcı tedbirlerden 
olumsuz etkilenmiştir. 

 Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar ve sosyal medya 
kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve mahkûmiyetler devam etmiştir. 

 Basın kartı verme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2020 
yılında iptal edilen önemli sayıda basın kartının yenilenmemesi nedeniyle sert 
eleştirilere maruz kalmaya devam etmiştir. 

 İnternetteki içeriklerin uygun olmayan geniş bir yelpazede mahkeme kararı 
olmaksızın İnternet Kanununa ve genel yasal çerçeveye dayanılarak engellenmesi ve 
silinmesine devam edilmiştir. 

 Komisyonun son dört yıllık raporlarındaki tavsiyelerine uyulmamıştır. Önümüzdeki 
yıl Türkiye’nin aşağıda belirtilenleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

 Tutuklu yargılanan gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazar 
ve akademisyenler serbest bırakılmalıdır. 

 Medyanın işten çıkarma ve misilleme korkusu olmaksızın bağımsız bir 
şekilde işlerini yapabilecekleri güvenli, çoğulcu ve kolaylaştırıcı bir ortam 
sağlanmalıdır. Bu durum devlet ve devlet dışı aktörler tarafından medyaya 
yöneltilen korkutma, müdahale etme ve baskı gibi uygulamalara son 
vermeyi de kapsamalıdır. 

 Başta Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Kanunu, Veri Koruma Kanunu ve 
İnternet Yasası olmak üzere mevcut mevzuatın Avrupa standartlarına 
uyumlu hale getirilmesi ve yasaların uygulamasının ifade özgürlüğünü 
engellememesi sağlanmalıdır. 

 Hakaret ve diğer benzer suçlara ilişkin ceza kanunu hükümlerinin, muhalif 
sesleri üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanılmaması sağlanmalıdır. 

Gazetecilerin sindirilmesi 

 Medya çalışanları arasında sansüre ve oto sansüre yol açan medya personeline 
yönelik tutuklamalar, gözaltılar, kovuşturmalar, mahkûmiyetler ve işten çıkarmalar, 
COVID-19 hakkındaki habercilik faaliyetleri de dâhil olmak üzere daha da artmıştır. 
Genel olarak, tahmini 60 gazeteci hapistedir. 

 Sivil toplum kuruluşları, 2021’in ilk haftalarında Türkiye’nin dört bir yanından beş 
muhalif gazetecinin fiziksel saldırıya uğradığını bildirmiştir. 

 Muhalif gazetelere karşı açılan davalar devam etmiştir. 

Yasama ortamı 

 Terörle mücadele, internet ve istihbarat hizmetlerine ilişkin mevzuat ve Türk Ceza 
Kanunu, ifade özgürlüğünü engellemektedir ve Avrupa standartlarıyla uyumlu 
değildir. 

 Mevzuatın seçici ve keyfi uygulanması, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma 
hakkının temel ilkelerini ihlal etmesi sebebiyle endişe kaynağı olmaya devam 
etmiştir. 
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Uygulama/kurumlar 

 Ceza hukuku sistemi gazetecilere terör suçları, kamu yetkililerine hakaret ve devlet 
ve hükümete karşı suç işledikleri iddialarıyla kovuşturma ve hapis cezası verilmesine 
olanak tanımaya devam etmiştir. 

 Gazetecilerin akreditasyonu ve basın kartı verme sisteminin reforme edilmesi 
gerekmektedir. Güvenlik nedeniyle yüzlerce basın kartının iptal edilmesi yabancı 
gazetecilerin Türkiye’de çalışması konusunda caydırıcı etkide bulunmaktadır. 

 Türk Ceza Kanunu’nun Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili en fazla dört yıl hapis cezası 
öngören 299. maddesi, muhalif seslerin yargılanması için yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

 Bağımsız verilere göre, yetkililer 320 barışçıl gösteride 2.123 protestocuyu “nefreti 
kışkırtma” ve “gösteri yasasını ihlal etme” ve “polise mukavemet” şüphesiyle 
gözaltına almıştır. 

 Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair 
çok sayıda hüküm vermiştir. 

 Yasaklanan veya sulh ceza hâkimlerinin kararlarına dayalı olarak içeriğin 
engellenmesine karar verilen web sitelerle ilgili resmi bir istatistik 
bulunmamaktadır. 

Kamu yayın kuruluşları 

 Kamu hizmeti yayıncısı TRT, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na, RTÜK ise 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlıdır. 

 TRT’nin yayın politikası hükümetin resmi çizgilerini yakından yansıtmaktadır. 
RTÜK’ün bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. 

 RTÜK, “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması 
ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle, yayın içeriklerinden dolayı bağımsız televizyon 
ve radyo kanallarını askıya almaya ve cezalandırmaya devam etmiştir. 

Ekonomik faktörler 

 Yayın yasası tekelleşmeyi engellemediğinden adil rekabet sağlayamamaktadır. 
 Türk medya kuruluşlarının mülkiyeti şeffaflıktan yoksundur ve birkaç holding grubu 

hükümete yakındır. Bu durum editoryal politikaların bağımsızlığını baltalamaktadır. 
 Kamu hizmeti yayıncısının bağımsız ve sürdürülebilir finansmanı sağlanmamaktadır. 

İnternet 

 Ağustos 2020’de kabul edilen İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikler, artık 
Türkiye’de bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerinin ülkede bir 
ofis kurmasını ve Türk kullanıcıların verilerini yerel olarak depolamasını şart 
koşmaktadır. Nisan 2021 itibariyle Facebook, TikTok, Twitter ve YouTube dahil tüm 
şirketler yeni mevzuata uyum sağlamıştır. 

 Bu durum hükümetin sakıncalı gördüğü içeriğin kaldırılmasını kolayca talep 
edebileceği ve şirketlerin bu tür taleplere itiraz etmek için çok az başvuru hakkı 
bulunacağı endişelerini beraberinde getirmiştir. 
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Meslek örgütleri ve çalışma koşulları 

 Gazeteciler temsil bakımından, gazeteci meslek örgütleri ve hükümet yanlısı sendika 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

 Türkiye’de gazetecilik; düşük ücret, yüksek adli taciz riski ve iş güvenliği eksikliği 
sebepleriyle güvensiz ve riskli bir meslek olmaya devam etmiştir.  

 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanında ciddi bir gerileme yaşanmıştır. Mevzuat 
ve uygulama, Türk Anayasası’na, Avrupa standartlarına ve Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerle de uyumlu değildir. 

 Aralık 2020’de kabul edilen, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının 
önlenmesine ilişkin yeni bir yasa, sivil toplum örgütleri üzerindeki baskıyı daha da 
artırma riski taşımaktadır. Söz konusu yasa, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 
tavsiyelerine dayanmaktadır. Fakat Türk sivil toplumu, Avrupa Konseyi Venedik 
Komisyonu ve İnsan Hakları Komiseri ile BM Özel Raportörleri tarafından mevzuatın 
çeşitli yönleriyle ilgili güçlü endişeler dile getirilmektedir 

 Ocak 2021’de değiştirilen bir yönetmelik ile Savunma Bakanı’nın onayı üzerine 
polise ve istihbarat servislerine askeri silahlara erişim hakkı verilmiştir. Ulusal 
güvenliği, kamu düzenini ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, 
toplumsal olaylar ve şiddet eylemleri gibi durumlarda bu tür silahlar el değiştirebilir. 

 Birçok ilde siyasi ve sosyoekonomik haklar için gerçekleştirilen protestolar birçok 
kez yasaklanmıştır. 

 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, idarenin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 
yasaklanmasına ilişkin soyut, isteğe bağlı ve keyfi kriterlere göre kararlar almasına 
izin vermektedir. 

 Türkiye’nin yeni Yeşiller Partisi, gerekli tüm belgelerin sunulmasına rağmen altı ay 
boyunca kayıt işlemlerini tamamlamadığı için İçişleri Bakanlığı’na dava açmıştır. 

 Mülkiyet hakları konusunda, OHAL Tedbirleri İnceleme Komisyonu karar vermekte 
yavaştır, şeffaflıktan yoksundur ve müsadereler için etkili bir iç hukuk yolu 
sağlamamaktadır. 

 Ayrımcılık yapmama ilkesine ilişkin mevzuat, Avrupa standartlarına uymamakta 
veya uygulamada tam olarak yerine getirilmemektedir. Ayrımcılık yasağı 
mevzuatının uygulanmasından sorumlu olan TİHEK, 2020 yılında 276 başvurudan 
sadece 43’ünü sonuçlandırmıştır. 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadın haklarında önemli bir gerileme 
yaşanmıştır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve ardından Mart 
2021’de bir Cumhurbaşkanlığı kararının kabul edilmesi, kadın ve kız hakları 
konusunda açık bir gerilemeyi temsil etmektedir. 

 Mevzuatın uygulanmasındaki yetersizlik ve mevcut destek hizmetlerinin kalitesizliği, 
üst düzey yetkililerin ve toplumun bazı kesimlerinin cinsiyet eşitliğine karşı olumsuz 
söylemleriyle daha da kötüleşmiştir ve ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmiştir. 

 Diğer önemli sorunlar, özellikle doğu ve güneydoğuda artan kadın işsizliği, aşırı 
yoksulluk ve açlıktır. Sivil toplum tarafından ensest ilişkinin arttığı bildirilmiş ancak 
yetkililer tarafından bu soruna ilişkin herhangi bir eylem planı açıklanmamış veya 
kabul edilmemiştir. 

 Çocuk hakları konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ekim 2020’de, Adalet 
Bakanlığı bünyesinde adalet sistemindeki hassas gruplara yönelik hakları ve 
hizmetleri teşvik etmekle görevli özel bir departman kurulmuştur. Çocuk koruma 
mekanizmaları ve hizmetleri sınırlı kalmıştır. Mülteci çocuklar ve aileleri yüksek risk 
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altındadır ve ulusal çocuk koruma sistemine erişimde belirli zorluklarla karşı karşıya 
kalmışlardır. 

 Engelli hakları konusunda Türkiye, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ile uyumlu 
bağımsız bir uygulama ve izleme çerçevesine sahip değildir. 

 Küçük çocukların gelişimsel risklerini ele almak için aile temelli bir erken teşhis ve 
müdahale programı başlatılmıştır. Engelli çocuklar için kurumlarda alternatif bakım 
seçenekleri yaygınlaştırılmalıdır. 

 LGBTIQ kişilerin temel haklarının korunmaması endişeleri daha da artırmıştır. 
 Üst düzey devlet yetkilileri LGBTIQ’ları hedef alırken düzenli olarak ulusal ve manevi 

değerlere atıfta bulunmuşlardır. 
 Usuli haklar konusunda, mevzuatı Avrupa standartlarıyla daha da uyumlu hale 

getirmek için çabalara ihtiyaç vardır. Türkiye, usuli kurallarına uymadığı adil 
yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM 
tarafından defalarca mahkûm edilmiştir. 

 Nefret söylemi ve nefret suçu azınlıklar için ciddi bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Azınlıkların ibadet yerlerine ve mezarlıklarına yönelik vandalizm ve 
yıkım eylemleri soruşturulmalıdır. 

 Hükümet, Romanlarla ilgili olarak 8 Nisan’ı “Roman Günü” olarak ilan etmiştir. 
Türkiye’nin ilk Ulusal Roman Stratejisi 2021’de sona erecektir ve şu ana kadar kısıtlı 
sonuçlar vermiştir. 

 Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sosyoekonomik durumu izlemek için 
kaliteli ve ilgili verilerin mevcudiyetini artırmaya ihtiyaç vardır. 

 Hükümet, kültürel haklar konusunda kamu hizmetlerinin Türkçe dışındaki dillerde 
sunulmasını yasallaştırmamıştır. İlk ve ortaokullarda ana dilde eğitime ilişkin yasal 
kısıtlamalar devam etmiştir. 

2.2.3 Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

AB’nin sınır kontrolü, vizeler, dış göç ve sığınma için ortak kuralları bulunmaktadır. 
Schengen işbirliği, AB içindeki sınır kontrollerinin kaldırılmasını gerektirmektedir. 
Ayrıca organize suç ve terörle mücadelede ve adli, polis ve gümrük iş birliklerinde de 
işbirliği mevcuttur. 

 Türkiye, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. 
 Özellikle göç ve sığınma politikası alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Doğu 

kara sınırının gözetim ve koruma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 Türkiye-AB Bildirisi kapsamında Yunan adalarından düzensiz göçmenlerin geri 
iadesi Mart 2020’den bu yana askıya alınmıştır. Yunanistan’a düzensiz gelenlerin 
hacmi düşmüş olsa da İtalya’ya ve GKRY’ye kaçakçılık yolları giderek daha fazla 
kullanılmaktadır. 

 Türkiye, Ekim 2017’de yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye-AB Geri Kabul 
Anlaşması’nda yer alan üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili hükümleri hala 
uygulamamaktadır. 

 Türkiye 4 milyon mülteciyi barındırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak ve AB’ye yasadışı 
geçişleri önlemek konusunda önemli ölçüde çaba göstermeye devam etmiştir. 

 Türkiye’nin hala veri koruma mevzuatını Avrupa standartlarına uyumlu hale 
getirmesi gerekmektedir. Geçen yılın tavsiyelerinin çoğu uygulanmamıştır ve 
geçerliliğini korumaktadır. 
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 Türkiye’nin önümüzdeki yıl özellikle aşağıdakilere odaklanması gerekmektedir: 

 Türkiye, Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Bildirisi’ni tam olarak uygulamalıdır. 
Özellikle Yunanistan’dan geri dönüşler ile tüm Üye Devletlere düzensiz 
yolların önlenmesini tam olarak uygulanması ve Türkiye-AB Geri Kabul 
Anlaşması’nın tüm hükümlerinin tüm AB Üye Devletlerine uygulanması 
sağlanmalıdır. 

 Europol ve Türkiye arasında kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin 
uluslararası anlaşmanın yapılmasına olanak sağlamak amacıyla kişisel 
verilerin korunması mevzuatında Avrupa standartlarına uyum 
sağlanmalıdır. 

 AİHS, AİHM içtihadı ile AB mevzuatı ve uygulamaları doğrultusunda terörle 
ilgili mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilmelidir. Uygulamalarda 
orantılılık ilkesi gözetilmelidir. 

 Ulusal ve uluslararası düzeylerde sınır hizmetleri arasındaki koordinasyonu 
geliştirme amacıyla sınır yönetimine ilişkin bir strateji ve eylem planı kabul 
edilmeli ve uygulanmalıdır. 

Örgütlü suçlarla mücadele 

 Türkiye’nin organize suçla mücadelede belirli düzeyde hazırlıklıdır; ancak genel 
olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 Geçen yılki önerilerin çoğu hala ele alınmayı beklemektedir. 
 Türkiye’nin, önümüzdeki yıl aşağıda belirtilenleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

 Tehdit değerlendirmesini, politika oluşturulması ve uygulanmasını 
kolaylaştırmak ve suç şebekelerinin ortadan kaldırılması ve suç varlıklarına el 
konulmasına ilişkin sicilini iyileştirmek amacıyla toplu istatistiklerin toplanması 
ve derlenmesi gerekmektedir. 

 Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleyi düzenleyen yasal 
çerçevenin, 2019 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Karşılıklı Değerlendirme 
Raporuna göre ve Venedik Komisyonu’nun kitle imha silahlarının yayılması 
finansmanının önlenmesi yasasına ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda daha da 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 Siber suç ve tanık korumaya ilişkin mevzuat iyileştirilmelidir. 
 AB müktesebatına uygun bir Mal Varlıklarının Geri Alınması Birimi kurulmalıdır. 
 Eurojust ile işbirliği konusunda uluslararası bir anlaşma imzalanmalıdır. 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma ve polis olmak üzere iki ana kolluk kuvveti 
altında organize suçun çeşitli biçimleriyle ilgilenen bir dizi uzmanlaşmış daire 
bulunmaktadır. Operasyonel kapasite işe alımlar ve eğitimlerle güçlendirilmeye 
devam edilmiştir 

 Örgütlü suçlarla mücadele ve polisle işbirliği konularında yasal çerçeve kısmen AB 
mevzuatıyla uyumludur 

 İçişleri Bakanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Stratejisinin uygulanmasına 
yönelik 2019-2021 eylem planının uygulanmasına devam etmiştir. 
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Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra alınan tedbirler, kolluk kuvvetlerinin 
mesleki kapasitesini etkilemeye devam etmiştir. 2020’de Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’ndan 126 personel (2019’da 104) terörle ilgili soruşturmalar 
kapsamında ihraç edilmiştir  

 2020 yılında 41.707 organize suç davası (Türk Ceza Kanunu’nun 314, 315 ve 220. 
maddeleri) ceza mahkemelerinde karara bağlanmıştır. 

 Europol ile suç ve terörle mücadele konusunda yetkili Türk makamları arasında 
kişisel verilerin değişimine ilişkin uluslararası bir anlaşmanın yapılması, Türk veri 
koruma mevzuatının AB müktesebatıyla uyumlu olmaması nedeniyle hala 
beklemededir. 

 İnsan ticareti konusunda Türkiye önemli bir transit ve varış noktası durumundadır. 
2020 yılında 88 insan ticareti davası Türk ceza mahkemelerinde görülmüştür. 
Bunlardan 16’sı 30 sanığın mahkûmiyetiyle sonuçlanmıştır. 

 2020 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aydın’da insan ticareti mağdurları için 
sığınma evi kurmuş ve bu sayede mağdurlara ev sahipliği yapan toplam kapasite 90’a 
ulaşmıştır. 

 Türkiye, ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesinin uygulanması yoluyla insan ticaretinin 
önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadelenin iyileştirilmesi için Avrupa Konseyi ile 
birlikte çalışmıştır. 

Uyuşturucu alanında işbirliği 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 Raporlama döneminde herhangi bir kurumsal değişiklik yapılmamıştır. Türkiye, 
uyuşturucuyla mücadele için hiyerarşik çok katmanlı bir yapı geliştirmiştir. 

 Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
İzleme Merkezi, 2014 yılından bu yana Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
İzleme Merkezi’nin tam üyesidir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, Asya ve Avrupa kıtası arasında uyuşturucu için bir geçiş yolu olmaya devam 
etmektedir. 

 2020 yılında, 75.907 şüpheliyi (2019’da 78.226) içeren toplam 54.325 dava ile 
(2019’da 58.354), yasadışı uyuşturucu bağlantılı suçlardan kovuşturma başlatılmış 
ve 18.478 şüpheli (2019’da 21.482) hüküm giymiştir. 

Terörle mücadele 

 Türkiye’nin terörle mücadele çabaları, güvenlik ortamının iyileşmesini sağlasa da 
Türkiye hala terörist grupların tehditleriyle karşı karşıya kalmaktadır. 

 Terörle mücadele, devletin meşru hakkı ve sorumluluğu olsa da çabaların hukukun 
üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere uygun olarak yürütülmesi 
gerekmektedir. 

 Türkiye tehdit algısında PKK ile mücadeleye ve Gülen hareketinin tasfiyesine öncelik 
vermiştir. 
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Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, terörle mücadeleden sorumlu özel bir 
polis birimine sahiptir. 

 Kurumsal kabiliyetler iyi gelişmiştir. Terörizmle ilgili mevzuatını ve ilgili 
uygulamaları Avrupa standartlarına uygun hale getirmelidir. 

 Türkiye ayrıca ciddi kara para aklama ve terör finansmanı riskleriyle karşı 
karşıyadır. 

 Türkiye, Aralık 2020’de ilgili BMGK Kararları ve FATF tavsiyelerine uymak amacıyla 
kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin bir yasayı 
kabul etmiştir. 

 Mal varlığının dondurulması mekanizmasının etkinliği ve güncelliği iyileştirilmiştir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, yerli ve yabancı terörist savaşçı (YTS) hücreleriyle mücadele çabalarını 
sürdürmüştür. YTS’lerin tespit edilmesi ve ülkelerine geri gönderilmesi konusunda 
AB Üye Devletleri ile işbirliği devam etmiştir. 2011'den bu yana, Türkiye, 100 binden 
fazla yabancıya giriş yasağı çıkarmış ve 1000’i 2020’de olmak üzere, 8.000’den fazla 
YTS’yi veya YTS şüphelisini sınır dışı etmiştir. 

 Buna karşın Türkiye’de Avrupa standartları ve AB müktesebatı ile uyumlu bir kişisel 
veri korunma mevzuatının bulunmaması ve Türkiye ile AB arasında terörizmin 
tanımı ve terör suçlarına verilen cezalarda farklılıklar olması nedeniyle, AB Üye 
Devletleri ve AB birimleri ile terörle mücadele alanında polis ve adli işbirliği sınırlı 
kalmıştır. 

 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), raporlama döneminde güçlü bir kurumsal 
kapasite geliştirmiş ve diğer mali kurumlarla işbirliği içinde iyi bir sicile imza 
atmıştır. 

Düzenli ve düzensiz göç 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de göçün yönetilmesinde 
kilit kurumdur. Göç İdaresi, bir kısmı AB tarafından finanse edilen sınırlı sayıda 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, tercüman ve avukat çalıştırmaya devam etmiştir. 

 2019-2025 dönemini kapsayan Düzensiz Göçe Yönelik Türkiye Strateji Belgesi ve 
Ulusal Eylem Planı Göç Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 Aralık 2019’da yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 
yapılan değişikliğin ardından tutuklamaya alternatif uygulamalar getiren uygulama 
yönetmeliğinin kabul edilmesi gerekmektedir. 

 Türkiye Ulusal Destekli Gönüllü Geri Dönüş mekanizması kurmuştur. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye-AB Bildirisi, AB ile Türkiye arasındaki göç konusundaki işbirliğinin ana 
çerçevesi olmaya devam etmiştir. 
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 Yunanistan’a giden deniz yolunda ilk üç ülke Afganistan, Suriye ve Somali’den gelen 
göçmenler olarak kaydedilirken, Türkiye, Afganistan ve Suriye vatandaşları kara 
yolunda ilk üç sırada yer almıştır. 

 Türkiye'den AB’ye ulaşan toplam göçmen sayısı Ağustos 2021 itibariyle geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık %20 düşmüştür. 

 Buna paralel olarak, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı da COVID-
19’un getirdiği sınırların kapanması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının yanı sıra 
kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunluğunun azalması nedeniyle 2019’da 454.662 iken 
2020’de 122.302’ye düşmüştür. 

 Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın tam olarak uygulanması konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

 Yunan adalarından düzensiz göçmenlerin geri dönüşü, Türkiye tarafından halk 
sağlığı gerekçesiyle Mart 2020’de tek taraflı olarak askıya alınmıştır ve günümüzde 
de aynı şekildedir. 

 Türkiye, 2019’da 103.858’e karşılık 2020’de 41.379 düzensiz göçmeni üçüncü 
ülkelere fiilen geri göndermiştir. 

 Hâlihazırda Türkiye önemli sayıda Afgan mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Türk 
makamlarına göre, Türkiye Ağustos 2021’de 182.000’i kayıtlı 300.000 Afgan 
vatandaşa ev sahipliği yapmıştır. 

 Toplam kapasitesi 16.108 kişi olan geri gönderme merkezlerinin toplam sayısı 
26’dır. 2020’de önceki yıllara göre düzensiz geçişlerin azalması nedeniyle 
merkezlerde aşırı kalabalık gözlenmemiştir. 

 Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı 2019’da 1.101.030 iken 2020 
sonunda 886.653’e gerilemiştir. 

İltica 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 Göç İdaresi iltica ile ilgili tüm konulardan sorumlu ana kurumdur. 
 Bu alandaki mevzuat, AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu, 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin New York Protokolü’nde 
ifade edilen çekinceyi (coğrafi sınırlama) sürdürmektedir; buna göre, Türkiye’de 
uluslararası koruma talep eden kişilerin büyük çoğunluğu tam teşekküllü mülteci 
statüsü için başvuramamakta, yalnızca “şartlı mülteci” statüsü ve ikincil koruma için 
başvurabilmektedir. 

 Şartlı mülteci statüsü, ülkede kalışı “tanınmış bir şartlı mülteci, üçüncü bir ülkeye 
yerleştirilene kadar” sınırlamaktadır. Suriyeli mültecilere Geçici Koruma Yönetmeliği 
kapsamında belirli bir mülteci statüsü verilmektedir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, geçici koruma altındaki 3,7 milyon Suriyeli ve uluslararası koruma 
statüsüne sahip olanlar veya başvuruda bulunanlar da dâhil olmak üzere 
320.000’den fazla Suriyeli olmayan kişi ile dünyanın en büyük mülteci topluluğuna 
ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. 

 Suriyelilerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin çeşitli illerinde kayıtlı ve ikamet 
etmektedir. 7 geçici barınma merkezinde 2019’da 63.518 kişi, 2020’de ise 57.321 
Suriyeli barınmaktadır. 
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 Türk makamları, işgücü piyasasına girişi kolaylaştırma ve yasal istihdamı teşvik etme 
çabalarını artırmıştır. Uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, şartlı mülteci 
statüsü sahipleri ve geçici koruma altındaki kişiler çalışma izni başvurusunda 
bulunabilmektedir. 

 Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı’nın 6 milyar avroluk tam 
operasyonel bütçesi taahhüt edilmiş ve sözleşmeye bağlanmıştır. Ağustos 2021’e 
kadar 4,2 milyar avronun üzerinde ödeme yapılmıştır. 

Vize politikası 

 Türkiye, vize serbestisi yol haritasının yerine getirilmemiş altı kriterini karşılamada 
ilerleme kaydetmemiştir. Bunlar terörle mücadele yasası, kişisel verilerin korunması 
mevzuatı, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması, Europol ile işbirliği 
anlaşması, GRECO yolsuzlukla mücadele tavsiyelerinin uygulanması ve tüm AB Üye 
Ülkeleri ile adli işbirliği konularından oluşmaktadır. 

 Türkiye elektronik vize imkanını kaldırarak Irak vatandaşlarına yönelik vize 
politikasını değiştirmiş ve Azerbaycan vatandaşlarının kısa süreli girişlerinde 
pasaport zorunluluğunu kaldırmıştır. 

 Türkiye’nin vize politikasını AB’nin vize politikasıyla daha da uyumlu hale getirmesi 
gerekmektedir. 

Schengen ve dış sınırlar 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu 

 Raporlama döneminde, sınır yönetimi alanında yeni bir mevzuat kabul edilmemiştir. 
 Sınır yönetimi konularıyla ilgilenen devlet kurumlarının çalışmalarının 

koordinasyonu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 
sorumluluğundadır. Yılda iki kez toplanması gereken Sınır Yönetimi Uygulama 
Kurulu, kurulduğu 2016 yılından bu yana Ekim 2020’de dördüncü kez toplanmıştır. 

 2016 yılında yukarıdaki Yönetmelik ile resmi olarak kurulan ve önemli AB fonu alan 
Ankara’daki Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi henüz faaliyete 
geçmemiştir. 

 Şubat 2021’de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile on bir sınır bölgesinde 
(çoğunlukla ülkenin doğusunda) sınır yönetimi sorumlulukları valilerden alınmış ve 
yeni kurulan Sivil Sınır İdaresi Başkanları Enstitüsü’ne devredilmiştir. 

 Türkiye, sınır yönetim sistemini AB müktesebatına yakınlaştırmak için, hizmetler 
arası işbirliğini geliştirmeli, bir Entegre Sınır Yönetimi stratejisi benimsemeli ve 
Türkiye’nin 2006 Entegre Sınır Yönetimi için Ulusal Eylem Planını güncellemelidir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, kara sınırında sınır güvenliğinin modernizasyonu için önemli çabalar ve 
mali kaynaklara yatırım yapmaya devam etmiştir.  

 Suriye sınırı boyunca bir duvar ve dikenli tel örgü inşa edilmesinin akabinde, İran 
sınırında modern iletişim ve gözetleme direklerinin kurulması da dahil olmak üzere 
benzer çalışmalar AB tarafından finanse edilerek devam etmiştir. 
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 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık bir İş Birliği Planına dayanan Avrupa Sınır ve 
Sahil Güvenlik Teşkilatı (Frontex) ile ilişkiler, Yunanistan-Türkiye kara sınırında ve 
Ege Denizi’nde yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmiştir. 

Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği 

 Medeni ve ticari konularda adli işbirliği, Uluslararası Medeni Hukuk ve Usul Hukuku 
Kanunu, genelgeler ve uluslararası sözleşmeler ile düzenlenmektedir.  

 Türkiye, uluslararası sözleşmelerin çoğuna taraftır. Ancak Türkiye, medeni hukuk 
alanında, çoğu Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı tarafından hazırlanan ve 
özellikle 30 Haziran 2005 tarihli Yetki Anlaşmasına Dair Lahey Sözleşmesi dâhil 
olmak üzere ilgili uluslararası sözleşmelere katılmamıştır. 

 Cezai konularda adli işbirliğini düzenleyen ana mevzuat 2016 yılından beri 
yürürlüktedir. Yeni mevzuat, olumlu sonuçlar vermeye başlayan cezai konularda 
uluslararası adli işbirliğini hızlandıracak yeni mekanizmalar içermektedir. 

 2020 yılında 1.146 hâkim ve savcı adayına uluslararası adli yardımlaşma ve 
yolsuzluk ile uluslararası işbirliğinin etkin kullanımı ve terörün finansmanı ve kara 
para aklama suçlarının soruşturma yöntemlerine ilişkin sözleşmeler konusunda 
eğitimler verilmiştir. 

 2020’de AB Üye Devletleri Türkiye’den gelen 6 iade talebini kabul ederken 50 talebi 
reddetmiştir ve taleplerin 150’si beklemededir. AB Üye Devletlerinin ise 4 iade talebi 
bulunmaktadır ve bunların tamamı beklemededir. 

 AB Üye Devletleri Türkiye’ye beş hükümlünün naklini kabul etmiştir. Türkiye ise AB 
Üye Devletlerine dört sevki kabul etmiştir. 

2.3. Ekonomik Kriterler  

Tablo:  
Türkiye: Temel 
Ekonomik Göstergeler 

2012-17 
ortalaması 

2018 2019 2020 

Kişi başına düşen gelir 
(SGP, %AB-27)1) 64 63 59 64 

Reel GSYH büyümesi 5,9 3,0 0,9 1,8 
15-64 yaş arası 
nüfusun ekonomik 
faaliyet oranı (%), 
toplam 1) 

kadın 

 
 
erkek 

55,6 58,5 58,4 54,9 

34,5 38,3 38,7 35,0 

76,7 78,5 78,1 74,6 

15-64 yaş arası 
nüfusun İşsizlik oranı 
(%), toplam 1) 
 

 

10,0 

 

11,1 14,0 13,4 
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kadın 

   

erkek 

12,3 14,0 16,7 15,1 

9,0 9,7 12,6 12,6 

İstihdam (yıllık büyüme 
%) 1)  

2,7 2) 1,8 -2,4 -4,3 

Nominal ücretler (yıllık 
büyüme %) 

12,4 18,3 26,2 18,0 

Tüketici fiyat endeksi 
(yıllık büyüme %) 

8,6 16,3 15,2 12,3 

Döviz kuru (avro) 3,05 5,68 6,35 8,10 
Cari işlemler dengesi 
(GSYH’nin %’si) 

-4,4 -2,8 0,9 -5,2 

Net doğrudan yabancı 
yatırımlar, DYY 
(GSYH’nin %’si) 

1,1 1,2 0,8 0,6 

Genel devlet dengesi 
(GSYH’nin %’si) 1) 

-0,5 -2,8 -3,2 -2,8 

Genel devlet borç 
stoku (GSYH’nin %’si) 

29,2 30,2 32,6 39,8 3) 

 
Notlar:  
1) Eurostat  
2) 2015-2016  
3) Hükümet   
Kaynak: Ulusal kaynaklar 

 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi kararları doğrultusunda, AB’ye katılım işleyen 
bir piyasa ekonomisinin mevcudiyetini ve Birlik içinde rekabet baskısı ve piyasa 
güçleriyle baş edebilme kapasitesini gerektirmektedir.  

 Ekonomik yönetişim, son yıllarda katılım sürecinde daha merkezi bir hale 
gelmektedir. Komisyonun izleme süreci, Ekonomik Reform Programı ve katılım için 
ekonomik kriterlere uyumun değerlendirilmesi olmak üzere iki aşamada 
gerçekleşmektedir. 

 Genişleme kapsamındaki her ülke, orta vadeli makro-finansal politika çerçevesi ile 
rekabetçiliği ve kapsayıcı büyümeyi sağlamayı amaçlayan yapısal reform gündemini 
ortaya koyan bir yıllık Ekonomik Reform Programı (ERP) hazırlamaktadır.  

 ERP’ler, her yıl AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye tarafından bakanlar düzeyinde 
ortaklaşa kabul edilen ülkeye özgü politika tavsiyeleri için temel teşkil etmektedir. 

2.3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı  

 Türkiye ekonomisi oldukça gelişmiş bir ekonomidir; ancak raporlama döneminde hiç 
ilerleme göstermemiştir ve işleyişine ilişkin ciddi endişeler devam etmektedir. 

 COVID-19 krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte yetkili makamlar, küresel salgının 
ekonomiye olan etkilerini hafifletmek amacıyla bir dizi tedbir almıştır. Sonuç olarak, 
ekonomi, krizden hızlı bir şekilde toparlanmıştır ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde 
zaten kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır. Krize yönelik verilmeye çalışılan güçlü yanıt, 
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özellikle kamu maliyesi bakımından sınırlı politika alanı ve kurumsal zayıflıklar 
nedeniyle sınırlı kalmıştır. 

 Uygulanması amaçlanan makroekonomik politikalar, kredi araçlarının aşırı 
kullanılmasını gerektiriyorken, doğrudan mali destek önlemleri, sosyal ve işgücü 
piyasalarının yaşadığı zorlukların büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça sınırlı 
kalmıştır. Geçen yılki güçlü parasal genişleme lirayı zayıflatmış; enflasyonu ve dolara 
olan talebi artırmış ve portföy çıkışlarını tetiklemiştir. 

 2019'da cari açığın kapatılması kısa ömürlü olmuştur ve dış dengesizlikler önemli bir 
kırılganlık olmaya devam etmektedir. 2020 sonbaharında sıkılaştırılmış para 
politikası izlenmiş, ancak Merkez Bankası Başkanı’nın atanmasından sadece dört ay 
sonra 2021 Mart’ta aniden görevden alınması finansal piyasa istikrarsızlığına yol 
açmış ve yetkililerin enflasyonu düşürme taahhüdünün sorgulanmasına sebep 
olmuştur. 

 Kurumsal ve düzenleyici ortam daha da zayıfladı ve öngörülebilirlik, şeffaflık ve 
düzenlemelerin uygulanması ile ilgili kalıcı sorunlar mevcudiyetini korumuştur.  

 Piyasadan çıkış yavaş ve maliyetli bir hal almıştır. Kayıt dışı sektör kriz sırasında 
gerilemiş olsa da büyük kalmaya devam etmiştir. Fiyat belirleme mekanizmalarına 
devlet müdahalesi devam etmiştir. Devlet yardımının sağlanmasında uygun 
uygulama kuralları, yaptırım ve şeffaflık eksik kalmıştır. 

 2020 sonbaharına kadar uygulanan gevşek para politikası ve olumlu düzenleyici 
tedbirlerle desteklenen banka kredileri, özellikle devlet bankaları tarafından teşvik 
edilerek güçlü bir şekilde artmıştır. 

 Bankacılık sektörü, düzenleyici esnek uygulamalar ve diğer kriz hafifletme 
önlemlerinden yararlanarak iyi bir sermayeye sahip olmaya devam etmiştir.  

 Salgının işgücü piyasası ve yoksulluk üzerinde derinden olumsuz bir etkisi olmuştur. 
 Salgından maddi ve manevi zarar gören işçilerin sayısı önemli ölçüde artmıştır ve 

istihdam seviyeleri birkaç yıl önceki seviyelerin çok altına düşmüştür. Kadınların 
işgücü piyasasına katılımı ve istihdamı özellikle düşük seviyelerde kalmıştır. 
İstihdam, eğitim ve öğretimde olmayan gençlerin oranı artmıştır. 

 Komisyonun 2020 tavsiyeleri tam olarak uygulanmamış olup geçerliliğini 
korumaktadır. 

 Piyasa ekonomisinin işleyişini iyileştirmek için Türkiye’nin özellikle: 

 İzlenilen politikaları daha sıkı para politikası duruşuna doğru dengelemesi ve 
mevcut mali alanın bir kısmını, bütçe harcamalarının hedeflenen artışı ile krizin 
işgücü piyasası üzerindeki etkisini yumuşatmak ve yoksulluğu azaltmak için 
kullanması; 

 Enflasyon beklentilerini tutturmak ve döviz kurunu istikrara kavuşturmak için 
Merkez Bankası’nın bağımsızlığını güçlendirmesi ve para politikası güvenilirliğini 
artırması; 

 İş ortamını güçlendirmesi, fiyat belirlemede devlet müdahalesini azaltmalı ve 
devlet yardımlarının şeffaflığını ve kontrolünü geliştirmesi; 

 Özellikle gençler ve kadınlar için aktif işgücü piyasası politikalarını ve sosyal 
diyaloğu hızlandırması gerekmektedir. 
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Ekonomik yönetişim 

 Krize güçlü politikalar ile karşılık verilmesine rağmen, kurumsal ve politik 
koordinasyon zayıflıkları, yetkililerin eylemlerinin güvenilirliğini ve 
etkinliğini zayıflatmıştır. 

 Türkiye’nin iç talebi artırmak ve COVID-19 salgınının ekonomik yansımalarını 
yumuşatmak için aldığı geniş kapsamlı önlemler, ekonominin hızla büyümeye 
dönmesine sebep olmuştur.  

 2020 senesinde Dünya’da daralmayı önleyen birkaç ülkeden biri olmasına sebep 
olurken, kredi araçlarına aşırı bağımlılık lirayı zayıflatmış, döviz rezervlerini 
tüketmiş ve enflasyonu, Dolar’a talebi artırmış, dış dengesizlikleri ve eşitsizlikleri 
artırmıştır. 

 Para politikası 2020 yazında rota değişikliğine gitmeye başlamış ve yeni Merkez 
Bankası Başkanı’nın gözetiminde kasım ayından itibaren kararlı bir şekilde 
sıkılaştırılmıştır. Bununla birlikte, Merkez Bankası Başkanı’nın Mart 2021'de, göreve 
başlamasından henüz dört ay geçmişken aniden görevden alınması, bu politika 
değişikliğini ve daha şeffaf bir politika çerçevesine dönüşü sorgulanır hale 
getirmiştir. 

 İstatistik Kurumu Başkanı’nın (TÜİK) art arda değişmesi ve yeni oluşturulmuş fiyat 
istatistikleri ve işgücü piyasası danışma kurullarının hızla dağıtılması, TÜİK'in 
bağımsızlığını ve güvenilirliğini sarsmıştır. 

Makroekonomik istikrar 

 Türkiye ekonomisi dirençli bir tutum sergilemiş ve krizden hızlı bir şekilde 
toparlanmıştır, ancak bu toparlanma sektörler arasında dengeli 
seyretmemiştir. 

 Salgından kaynaklanan ilk şokun ardından ihracat hızla toparlanmıştır.  
 Küresel talebin artması ve fiyat rekabet gücü kazanımları, Türkiye'nin bazı AB dışı 

pazarlardaki payının daha da genişlemesine sebep olmuştur 
 Bununla birlikte, uluslararası turizm ve ulaşım, salgın etkilerine yüksek düzeyde 

maruz kalan ve salgın etkisinin hala hissedildiği sektörlerden ikisi olduğu için, 
ekonomik toparlanma eşitsiz kalmıştır. 

 2019'da cari açığın kapatılmasına yönelik çabalar kısa sürdü ve cari açık 
dengesizliği önemli bir kırılganlık olmaya devam etmektedir. 

 2020'deki güçlü parasal genişleme, sadece lirayı zayıflatmakla kalmamış, aynı 
zamanda finansal piyasalardaki istikrarsızlığı ve portföy çıkışlarını da tetiklemiştir.  

 Bu çıkışların ve artan cari açığın ana finansman kaynağı resmi döviz rezervleri 
olmuştur. Sonuç olarak, Merkez Bankası rezervleri döviz kompozisyonu kötüleşmiş 
ve rezervler %20'den fazla düşüşle on yılın en düşük seviyesine düşerken, net dış 
varlıkları (ödünç alınan fonlar hariç) negatife dönmüştür. 

 Türkiye, jeopolitik risklere ve küresel finansman koşullarındaki değişikliklere 
yüksek oranda maruz kalmaya devam etmektedir. 

 Para politikasının normalleşmesine yönelik net adımlar atılan Kasım 2020 ile Mart 
2021 arasındaki kısa dönem dışında, beş yıllık kredi temerrüt takasları 350 baz 
puanın üzerinde kalmıştır.  

 TL'deki değer kaybı, dış borç oranını 2020 sonunda GSYH'nin %62,7'sine kadar 
yükseltmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin dış pozisyonu, belirsiz bir jeopolitik ortamda 
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ve küresel finansman koşullarında olası bir sıkılaşma göz önüne alındığında çok 
kırılgan bir görüntü vermektedir. 

 Enflasyon artışı ve fiyat baskıları, öncelikle para politikasının güvenilirliğinin 
olmaması nedeniyle sağlamlaşmıştır. 

 ABD doları karşısında, 2020'de %24 ve 2021 Haziran ortasına kadar %14 değer 
kaybeden liranın zayıflığı, önemli bir enflasyonist faktör olmaya devam etmiştir. 
Buna ek olarak, gıda fiyatları 2020'nin sonunda önemli ölçüde artmış ve o zamandan 
beri yüksek kalmıştır. 

 Enerji ve diğer emtia fiyatları 2021'in başından itibaren artarken, enflasyon 
Ağustos'ta yüzde 19,25'e yükselmiştir. Merkez bankası geçen yıl artan enflasyona 
tepki vermekte yavaş kalmış ve yalnızca Ağustos 2020'de para politikasını 
sıkılaştırmaya başlamıştır. Yeni Merkez Bankası Başkanı’nın gelmesiyle birlikte 
Kasım ve Mart ayları arasında politika faizi 875 baz puan yükseltilerek %19 olarak 
belirlenmiş ve daha kararlı bir şekilde sıkılaşma sağlanmıştır.  

 Merkez Bankası yöneticilerinin sık sık görevden alınması ve yetkililerin para 
politikası karar vericileri üzerinde faiz oranlarını düşürmeye yönelik sürekli 
baskıları, bankanın bağımsızlığını ve güvenilirliğini ciddi şekilde sarsmış ve ülkenin 
risk priminin daha da yükselmesi, döviz kurunda ve finansal piyasalarda 
istikrarsızlık yaşanması, maliyetlerin artmasına sebep olmuştur. 

 Krizle ilgili çok sayıda önlem alınmasına rağmen, maliye politikası krizin 
zirvesinde sıkılaştırılmıştır. 

 Hükümet harcamalar dengesi, faiz ödemelerindeki keskin artışa ve merkez 
bankasından gelen düşük gelire rağmen, 2019'da GSYH'nin %3,2'sinden 2020'de 
GSYH'nin %2,8'ine gerilemiştir.  

 Artan iç talep ve motorlu taşıtlar gibi bazı mallarda hedeflenen vergi artışları geliri 
desteklemiştir. Bununla birlikte, gelir performansının iyi olması ve hükümetin 
tüketim ve yatırım harcamalarında yaptığı kesintiler, bu tedbirlerin cari açık 
üzerindeki etkisine ağır basmış ve hükümetin bütçe açığını azaltmasına ve 2020'de 
planlanandan daha iyi bir sonuca ulaşmasına izin vermiştir. 

 2017 yılına kadar önemli bir ekonomi politikası varlığı olan sıkı harcama disiplinine 
dönüş sinyali verilirken, maliye politikası krizin ortasında sıkılaştırılarak ekonomiye 
verdiği desteği sınırlamıştır. 

 Makroekonomik politika perspektifi, kredi araçlarına ve gevşek para 
politikasına aşırı bağımlıdır. 

 Para politikası krize aşırı tepki vermiş ve aşırı kredi yaratılması, liranın 
zayıflamasına, finansal piyasa oynaklığının kötüleşmesine ve enflasyonun artmasına 
sebep olmuştur. 

Ürün piyasalarının işleyişi  

İş ortamı 

 Türkiye'nin kurumsal ve düzenleyici ortamı zayıflarken, hükümetin iş ortamını 
iyileştirmeye yönelik niyetleri erken bir aşamadadır. 

 Bir işe başlamak da, pazardan çıkış da maliyetli ve zaman alıcı olmaya devam 
etmektedir. Bununla birlikte, salgın hem pazara giriş hem de çıkışları 
yoğunlaştırmıştır. 2020 yılında yeni kurulan işyeri sayısı 2019 yılına göre %20,5 
artmıştır. Buna paralel olarak aynı zaman diliminde tasfiye edilen şirket sayısı %9,9, 
kapanan şirket sayısı ise %16,4 artmıştır. 
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 COVID-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla, tüm bekleyen 
ve yeni başlatılan icra ve iflas işlemleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi ve 
iflas anlaşması işlemleri de askıya alınmıştır. Türkiye’de yeni mevzuatın 
hazırlanması sırasında ticari kuruluşlar ve sosyal ortaklarla sistematik bir istişare 
mekanizması bulunmamaktadır. 

 Yargı sisteminde son yıllarda ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. 
 En fazla zarar gören kavramlar düzenleyici yaptırımlar ve hükümet gücü üzerindeki 

kısıtlamalar olurken, temel haklar ve açık hükümet puanları zaten düşük seviyelerde 
seyrederken daha da düşmüştür. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bağlı olarak 
yönetilen şirket sayısı halen yüksek seyretmektedir. 

 Kayıt dışı sektör, OECD ortalamasının oldukça üzerinde, ekonomik faaliyetin 
önemli bir payını temsil eden yapı olarak yüksek kalmıştır. 

 COVID-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen özellikle turizm ve inşaat gibi 
sektörlerde kayıt dışı işlerin azalması nedeniyle kayıt dışı istihdamın payı 2020'de 
%30'un altına düşmüştür.  

 Yetkililer kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik Eylem Planı ve Stratejisini 
(2019-2021) uygulamaya devam etmiştir. Bununla birlikte, şimdiye kadar alınan 
önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek zordur. 

Devletin ürün piyasaları üzerindeki etkisi 

 Hükûmet kilit sektörlerde fiyat belirleme mekanizmalarına müdahalelerine 
devam etmektedir. 

 Tüketici sepetinin dörtte birinden fazlası, fiyatları kamu otoriteleri tarafından 
belirlenen veya büyük ölçüde etki edilen (fiyat limitleri, vergi oranı ayarlamaları) 
mallardan oluşmaktadır. 

 Bu arada, Türk düzenleyiciler, haksız fiyatlandırma ve stoklama uygulamalarını 
araştırmak için tüm illerde yoğun fiyat denetimleri yürüttü. 2020'de 495 firma, 
çoğunlukla gıda, koruyucu maske, dezenfektan ve diğer temel mallarda fahiş fiyatlar 
belirlemekten suçlu bulunmuştur. 

 Devlet desteklerinin şeffaflığı ve denetimi zayıf kalmaya devam etmektedir. 
 Esasen on yıl önce çıkarılması planlanan Devlet yardımları yasasının uygulanmasına 

ilişkin mevzuat hâlâ kabul edilmemiştir. Türkiye henüz resmi olarak kapsamlı bir 
devlet destekleri envanteri oluşturmamış veya tüm devlet destekleri 
mekanizmalarını AB müktesebatına uyumlu hâle getirmeye yönelik bir eylem planı 
hazırlamamıştır. 

 Ayrıca Türkiye, Devlet yardımları mevzuatının uygulanmasından sorumlu idari 
yapıyı kaldırmış ve yetkisini Ekonomi Politikaları Konseyi'ne devretmiştir. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında kurulan Ekonomik Programlar ve 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Devlet yardımlarının koordinasyonu görevi 
verilmiştir. 

Özelleştirme ve yeniden yapılanma 

 Özelleştirmenin hızı, kısmen kriz nedeniyle ivme kaybederken, egemen servet 
fonu ekonominin kilit sektörlerindeki hâkimiyetini genişletmiştir. 

 Özelleştirme gelirleri son üç yılda keskin bir düşüşle 2018'de 1,4 milyar dolardan 
2020'de 22 milyon dolara geriledi. Raporlama döneminde devlete ait şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesi devam etmektedir. 
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 Özelleştirme İdaresi, 2021 yılı için elektrik üretim tesislerinin, limanların, yasal 
metroloji için denetim hizmetlerinin ve gayrimenkullerin özelleştirilmesini 
hedeflemiştir. 

 Varlık Fonu'nun sahip olduğu devlet varlıkları, özelleştirmeden izole edilmiş 
görünmektedir. 

 Varlık Fonu, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarını ve konsolide mali 
tablolarını yayınlayarak, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki Santiago 
ilkelerini karşılamaya yönelik bir miktar ilerleme kaydetti, ancak şeffaflığın 
iyileştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi beklenmektedir. 

 Varlık fonu, stratejik öneme sahip zor durumdaki şirketleri desteklemek için COVID-
19 salgınının patlak vermesinin ardından verilen belirli kural muafiyetlerinden 
yararlanmaya devam etmektedir. 

Finansal piyasaların işleyişi 

Finansal istikrar 

 Finans sektörü, hızlı bir genişleme yaşamıştır, fakat müsamahakâr önlemlerin 
yakın tarihte kaldırılması nedeniyle uyumlaştırmalar bir ihtiyaç hâlini 
almıştır. 

 Düzenleyici önlemler (ödemesi gecikmiş krediler için vadenin 180 güne uzatılması 
ve kredi taksitlerinin ertelenmesi) ve verilen kredi sayısındaki hızlı büyüme, 
takipteki krediler oranı üzerinde ciddi bir biçimde etkili olmuştur. 

 İkinci Kademe kredileri (geri ödenmeme riskinin gözle görülür bir biçimde 
yükseldiği krediler) %11 civarında sabit kalmıştır. 

 Özel sektörün döviz kuru dalgalanmalarından korunma isteğinin döviz ve altın 
mevzuatında daha fazla genişlemeyi (tüm mevduatların %56’sı) tetiklemesi ile zaten 
yüksek olan sistemin dolarizasyonu artmıştır. 

 Artan ülke risk priminin kredibiliteye de yayılmasına rağmen, ticari bankalar dış 
kredilerinin çevirme oranını istikrarlı bir şekilde %90’ın üzerinde tutmayı başarmış 
ve swap piyasaları yoluyla döviz likiditelerini kontrol etmeye devam etmişlerdir. 

Finansmana erişim 

 Esnek parasal politika ve güçlü düzenleyici önlemler tarafından desteklenen 
banka kredileri güçlü bir şekilde büyümüştür. 

 Krediler, geçen yıl Kredi Garanti Fonu tarafından da desteklenen hem kurumsal hem 
de bireysel segmentte güçlü bir şekilde artmıştır ve bu durum da izin verilen kredi 
limitlerini iki katına çıkararak kredilerin etki alanının KOBİ’lerin ötesinde hane 
halkına da genişlemesine yol açmıştır. 

 Toplam banka aktifleri içindeki yabancı bankaların payları 2019’da GSYH’nin 
%26,5’inden 2020’de GSYH’nin %25,1’ine düşerken, toplam yabancı banka aktifleri 
GSYH’nin %104’ünden %121’ine yükselmiştir. 

İş gücü piyasasının işleyişi 

 Salgın, istihdam ve yoksulluk üzerinde büyük bir olumsuz etkiye yol açmıştır. 
 İstihdam düzeyi ve istihdam oranı birkaç yıl öncesinin değerlerinden daha düşük 

seviyede kalmıştır. 
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 Erkek, kadın ve gençlerdeki istihdam oranı gün geçtikçe düşmektedir. Bununla 
birlikte istihdamda, eğitimde ve stajda olan gençlerin sayısında artış söz konusu 
değildir. 

 Bölgesel iş gücü piyasası farklılıkları oldukça belirgindir. Bu oran işsizlik endeksinde 
2020’de %8 ile %33 arasında değişiklik göstermiştir. 

 Kişi başına günlük 5,5 dolardan daha az tüketim yapan insanların oranı %8,5’tan 
(2018) 2020’de yaklaşık %12,2’ye yükselmiştir. 

 Gelir eşitsizliği, Gini katsayısı ile birlikte 2020’de 0.41’e yükselerek son yılın en 
yüksek düzeyine ulaşmıştır. 

2.3.2. Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesi 

Türkiye, Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesi 
konusunda sınırlı bir ilerleme kaydetmiş ve iyi düzeyde hazırlık yapabilmiştir. 
Eğitime erişimi artırma konusunda biraz ilerleme kat edilebilmişse de, eğitim sistemi ile 
iş gücü piyasası ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk devam etmektedir. Araştırma ve 
geliştirme harcamaları düşük bir hızla artmakta, ancak hükûmetin hedeflediği rakamın 
hâlâ altında bulunmaktadır. Olumlu finansman şartları ve imtiyazlı kredilendirmeyle 
desteklenmekte olan yatırım faaliyetleri 2020’de toparlanmıştır. Enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi konusunda ilerleme 
kaydedilmiştir. Yerli katkı gerekliliği uygulamalarının genişletilmesi endişeleri 
artırmaya devam etmiştir. Türkiye’nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki 
yükümlülüklerinden büyük ölçüde sapmasına rağmen, AB’nin Türkiye’nin dış 
ticaretindeki göreli payı biraz artmıştır. 

Komisyon’un 2020 yılındaki önerileri tamamıyla uygulamaya geçirilmemiştir. 
Türkiye’nin özellikle: 

 Eğitime kaydolmadaki artışı sürdürmesi, mesleki eğitimi artırması ve mesleki 
eğitimi iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla daha iyi uyumlaştırması; 

 Benzin piyasasını rekabete açmak için adımlar atması; 
 Türkiye-AB Gümrük Birliği ile uyumlu olmayan bütün korumacı önlemlerini 

kaldırması gerekmektedir. 

Eğitim ve yenilik 

 Türkiye, eğitime erişim anlamında biraz ilerleme kaydetmiştir. 
 2019 yılındaki eğitim harcamaları, bir önceki yılın harcamalarına kıyasla %2,6 reel 

artış göstererek 259,2 milyar TL’ye (GSYH’nin %6’sı) ulaşmıştır. Devlet harcamaları 
toplamın yaklaşık 4’te 3’üne, yani GSYH’nin %4,4’üne tekabül etmiştir. 

 Okulu terk etme oranları ortaöğretim düzeyinde yüksek seyretmeye devam ederken, 
net kayıt oranı 3-5 yaş grubunda görece düşük kalmış ve yükseköğretime kayıt 
oranlarında düşüş yaşanmıştır. 

 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrencilerin oranı %28,6’ya (5 yıl 
öncesinde %37,2’den) düşmüştür. 

 OECD 2018 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) testi kapsamında 
Türk öğrencilerden elde edilen puanlar yükselmiş, fakat OECD ortalamasının altında 
kalmıştır. 



AVRUPA KOMİSYONU 2021 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

46 
 

 Birtakım gelişmelere rağmen, yükseköğretim mezunu işsizlik oranı 2020’de %12,8 
olmuştur. İş gücü piyasasının gereksinimleri ve eğitim sistemi tarafından edinilen 
yetenekler arasında inatçı bir uyumsuzluk bulunmaktadır. 

 11’inci Kalkınma Planı’nın bir parçası olarak Türkiye, eğitim sistemini iş gücü 
piyasasının gereksinimlerine göre uyumlaştırmak konusundaki çabalarını (özellikle 
de mesleki ve teknik eğitimini güncelleme, dijital yetkinlikleri ve yetenekleri 
geliştirme ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımını destekleme) artırmaktadır. 

 Özel sektör araştırma ve geliştirme çabalarına öncülük etmeye devam 
etmektedir. 

 Araştırma ve geliştirme harcamaları tedrici bir artış göstermiştir. 2013 yılında 
GSYH’nin %0,8’ine karşılık gelen harcamalar, 2019’da GSYH’nin %1,1’ine ulaşsa da, 
hükûmetin 2023’teki %1,8 hedefinin ve %2,2’lik AB ortalamasının altında kalmıştır. 

 Yatırımların yaklaşık üçte ikisi özel sektörden gelmiştir. Buna karşın, araştırma 
kurumları ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Yurt içi patent başvuruları 2019’dan 2020’ye %0,9 oranında yükselmiş olsa da, 
Türkiye’nin toplam uluslararası patent başvuruları aynı dönem aralığında %10,9 
azalmıştır. 

Fiziki sermaye ve altyapı kalitesi 

 Olumlu finansman şartları ve imtiyazlı kredilendirmeyle desteklenmekte olan 
yatırım faaliyetleri 2020’de toparlanmıştır. 

 Parasal genişleme ve devlet-teşvikli kredilendirme tarafından desteklenen 
müdahaleler kısa ömürlü olup, yatırım rakamları 2020 yılında GSYH’nin %27,4’üne 
düşmüştür. 

 Toplam yatırımların içinde inşaat sektörünün payı %56’dan %46’ya düşmüştür. 
Makine sektöründe ise tam tersi bir trend yaşanmış olup, 2018’deki %34 değerinden 
2020’de %42’ye yükselmiştir. 

 Kamu yatırımı ise uzun yıllar boyunca sabit kaldığı %4 düzeyinden 2019-2020 
periyodunda GSYH’nin %3’ünden altına düşmüştür. 

 Hükûmet, güçlü bir muhalefete, çevresel ve toplumsal endişelere ve belirsiz mali ve 
ekonomik dönütlere rağmen Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak 
İstanbul Kanal projesini hayata geçirmek için hazırlıklarına devam etmektedir. 

 Enerji tedarikindeki artan çeşitliliğe rağmen, enerji sektöründeki rekabet ve 
fiyatlandırma mekanizmalarındaki sorunlar devam etmektedir. 

 Dikey olarak entegre olan BOTAŞ’ın hâkim pazar konumu değişmemiştir. Bu 
durumun geçerliliği 2021’de açılması beklenen bir türev piyasası olan İstanbul Enerji 
Borsası’nın (EXIST) uygulanabilirliğini etkilemektedir. 

 Güney Gaz Koridoru’nun (SGC) Avrupa kısmına gaz ileten ve şu anda faaliyette olan 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve 2020’de önemli ölçüde artan 
sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı sayesinde, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde 
iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. 

 Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörü, tarife garantisi programının desteğiyle 
büyümeye devam etmiştir. Yeni bir mali destek programı Haziran 2021’de yürürlüğe 
girmiş ve Aralık 2025’e kadar hizmet kapsamına giren tesisler 10 yıl boyunca bu 
programdan katkı alabilecektir. 

 Türkiye’deki Yerli Katkı Gerekliliği uygulamaları endişeleri artırmaya devam 
etmektedir. Bu uygulamalar, DTÖ ve Türkiye-AB Gümrük Birliği kurallarıyla 
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çelişmekte ve AB ile diğer uluslararası şirketlerin Türk enerji piyasasındaki rekabet 
edebilirliğini etkilemektedir. 

 İnternete erişim yükselmesine karşın OECD ortalamasının altındadır. 
 Geniş bant internet abone sayısı 2020’de 82,4 milyona ulaşmıştır. 
 Mobil geniş bant penetrasyon oranı hâlen OECD ortalamasının altındadır. 
 Evde internet erişimine sahip hane halkı payı, 2020’de %90,7’ye yükselmiş ve e-

devlet hizmetleri kullanıcılarının oranı 2020’de %51,5’e ulaşmıştır. 
 4,5G abonelerinin sayısı 2021’in ilk çeyreğinde 77,3 milyona yükselmiş olup bu 

sayının 53,8 milyonu aktif kullanıcıdır. 

Sektör ve işletme yapısı 

 Hizmet sektörü, ekonomiye hâkim olmaya devam etmesine rağmen, COVID-19 
salgını nedeniyle ağır yara almıştır. 

 Pandemi gerekçesiyle alınan kısıtlama kararları neticesinde hizmet sektörünün 
katma değer payı 2020’de %57,2’den %54,9’a gerilemiştir.  

 Finans, sigorta, bilişim ve iletişim sektörleri güçlü bir performans göstererek 
ekonomik ağırlığını artırmış bulunmaktadır. 

 İnşaat sektörünün payı ise 2017’deki %8,5’lik değerden 2020’ye kadar %5,2’ye 
düşmüştür. İnşaat sektöründeki istihdam ise aynı yıllar içerisinde %7,5’ten %5,6 
dolaylarına kadar azalmıştır. 

 Sanayi sektörü ise 2019’dan 2020’ye %0,7’lik bir artışla istihdam oranını %20,6’ya; 
GSYH’ye katkı payını ise %21,1’den %22,1’e yükseltmiştir. 

 2020 yılında GSYH’nin %6,7’sine karşılık gelen tarım sektörü, iş gücünün %17,7’sini 
istihdam etmektedir. 

 Küçük ve orta-ölçekli işletmeler (KOBİ) ekonominin omurgasıdır. 
 KOBİ’ler Türkiye iş gücünün yaklaşık 4’te 3’ünü istihdam etmekle birlikte ülke 

ekonomisinin katma değerinin yarısından fazlasını karşılamaktadır. 
 Türkiye, KOBİ’lere yönelik birçok ekonomik destek programı uygulamaktadır. 

COVID-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için kredi garantisi, doğrudan kredi 
imkânları ve teşvikler yoluyla mali destek sunmasının yanında emek destekli 
programlar (kısmi işsizlik, kısmi zamanlı çalışma, ücret sübvansiyonu) ve ödeme 
vadelendirme önlemlerinden (vergiler, sosyal güvenlik primleri, elektrik, doğalgaz ve 
su faturası) oluşan destek mekanizmaları da uygulamıştır. 

AB ile ekonomik bütünleşme ve fiyat rekabetçiliği 

 Göze çarpan bir Brexit etkisine rağmen, AB ile ekonomik bütünleşme yüksek 
seyretmiştir. 

 2020 yılında AB, Türkiye’nin en güçlü ticaret ortağı olmayı devam ettirirken; 
Türkiye, AB’nin 6’ncı en büyük ticaret ortağı konumunda yer almayı sürdürmüştür. 

 AB, Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım (DYY) konusunda en büyük kaynak olma 
özelliğini devam ettirmiştir. Buna karşın, dalgalı bir seyir izlemeye devam 
etmektedir. DYY stokundaki AB’nin payı 2013’te %72 iken 2020’de bir önceki yılın 
değeri olan %58’den %62’ye yükseliş göstermiştir. 

 Türk Lirası’nın değerinin düşmesi, reel efektif döviz kurunu da dikkat çekici bir 
biçimde etkileyerek onun 1994’ten bu yana en düşük seviyeye gelmesine neden 
olmuştur. AB’nin ilaç sektöründe Dünya Ticaret Örgütü nezdinde karşı çıktığı 
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yerelleşme politikası uygulanmaya devam ederken, pandemi sırasında yoğunlaşan 
ithalat denetimi ve gümrük kontrolleri gibi tarife dışı engeller ticaret akışını 
engellemeye devam etmiştir. 

2.4. Kamu Alımları, İstatistik, Mali Kontrol 

Fasıl 5: Kamu Alımları 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, kamu alımları alanında kısmen hazırlıklıdır. 
 2020 yılı raporunun tavsiyeleri uygulanmamış olup; geçtiğimiz yıl ilerleme 

kaydedilmemiştir.  
 AB müktesebatına uyum konusundaki büyük eksiklikler devam etmiştir. 
 Yerel katkı gerekliliklerini şart koşmak suretiyle Türkiye, offset uygulamaları ve 

ayrımcı kuralları devam ettirmektedir.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Malların yerli piyasada üretilmemiş olması durumunda, ihale makamlarının telafi 
edici önlem talep etmesine imkân veren zorunlu yerli fiyat avantajı ve offset 
uygulamaları ayrımcı bulunmakta ve AB müktesebatı ile çelişmektedir. 

 Kamu İhale Kanunu (KİK), 2004 AB Kamu İhale Yönergeleri ile kısmen uyumludur. 
Bununla birlikte, sektöre özel birçok kanun şeffaflığı sınırlandırmakta ve kamu ihale 
kurallarının kapsamı, değişen önem ve kapsamda uzun ve artan istisnalar listesi ile 
önemli ölçüde azaltılmaktadır. 

 Cumhurbaşkanının, eğitim ve sektör deneyimine ilişkin herhangi bir özel gereksinim 
olmaksızın, kendisini ve üyelerini doğrudan atamaya yetkili olması nedeniyle, Kamu 
İhale Kurumu (KİK) bünyesindeki Kamu Alımları Kurulu'nun operasyonel 
bağımsızlığı potansiyel olarak zedelenmektedir. 

 Türkiye'de halen Kamu-özel ortaklığı operasyonlarının koordinasyonu, denetimi ve 
izlenmesi için işleyen tek bir çerçeve bulunmamaktadır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin Kamu ihale mevzuatını, imtiyazları kapsayacak şekilde 2014 AB Kamu 
Alımları Yönergeleri ile daha uyumlu hâle getirecek, şikâyetlerin incelenmesinin AB 
kamu alımları direktifleriyle uyumlu olmasını sağlayacak ve şeffaflığı artıracak 
şekilde tadil etmesi; 

 Satın alma sürecindeki olası bütünlük sorunlarına işaret eden bir risk gösterge 
sistemi geliştirmesi, 

 Ayrımcı yerli fiyat avantajlarını ve offset uygulamalarını gidermesi ve istisnaları 
kaldırması;  

 Kamu İhale Kurumundan ayrı olarak, tamamen bağımsız bir Kamu Alımları İnceleme 
Kurulu oluşturması ve Kurul üyelerinin bağımsızlığını sağlaması gerekmektedir. 
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Fasıl 18: İstatistik 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Durum: Türkiye, istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklı olup, AB 
müktesebatına daha fazla uyum sağlama ve kamu kurumlarının idari kayıtlarının 
kullanımında biraz ilerleme kaydetmiştir. 

Kaydedilen İlerlemeler: 

 İstatistik ofisindeki kayıtlar düzenli olarak güncellenmektedir.  
 Ana sınıflandırmalar AB müktesebatı ile uyumludur. 
 Makroekonomik istatistikler için, idari kayıtların ulusal muhasebe sistemine entegre 

edilmesine yönelik çabalar devam etmiştir. 
 Türkiye, nüfus verileri sağlayarak yıllık ulusal hesaplarını iyileştirmiştir.  
 Türkiye, üç aylık ulusal hesapların kapsamı ve güncelliği konusunda ilerleme 

kaydetmiştir. 
 Türkiye, malların uluslararası ticaretine ilişkin oldukça uyumlu istatistikler 

üretmektedir. 
 Türkiye, açık prosedür tablolarının kalitesini ve kapsamını iyileştirmiştir. 
 Türkiye ayrıca, Eurostat'ın metodoloji kılavuzunun uygulanmasında, verilere ilişkin 

kapsamlı açıklayıcı notların sağlanmasında ve genel hükümet sektörünün 
sınırlandırılmasında bir miktar ilerleme kaydetmiştir. 

 Devlet gelir harcamaları ile ilgili verileri aktarılmış ve 2009-2019 için ESA 2010'a 
dayalı ayrıntılı vergiler girilmiştir. 

 Türkiye, düzenli olarak üç aylık ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım pozisyonu 
verilerini raporlamaya devam etmiştir. 

 Göstergeler için idari kayıtların kullanılmasıyla iş istatistikleri iyileştirilmiştir. 
 Kısa vadeli istatistikler büyük ölçüde, araştırma ve geliştirme istatistikleri ise 

tamamen uyumludur. 
 Bilgi ve iletişim teknolojisine ilişkin yıllık anketler büyük ölçüde AB standartlarıyla 

uyumludur. 
 Demiryolu, denizyolu ve bölgesel taşımacılık istatistikleri oldukça uyumludur. 
 Sosyal istatistiklere gelince, AB standartlarına uygun gelir ve yaşam koşulları anketi 

yapılmakta ve veriler Eurostat'a gönderilmektedir. 
 Sosyal koruma istatistikleri AB standartlarıyla oldukça uyumludur ve işgücü piyasası 

istatistikleri tamamen uyumludur. TÜİK, yeni müktesebat uyarınca işgücü 
istatistiklerinde bazı revizyonlar yapmıştır. 

 Kazanç Yapısı Anketi, AB mevzuatına uygun olarak dört yılda bir yapılmaktadır. 
 Eğitim ve mesleki eğitim, halk sağlığı, suç istatistikleri, göç ve göç ile ilgili istatistikler 

toplanmıştır. 
 Mahsul ve kritik hayvansal üretim, süt ve süt ürünlerinin çoğu için istatistikler 

mevcuttur. 
 Enerji istatistikleri, AB gereklilikleriyle son derece uyumludur. Enerji fiyatları 

düzenli olarak Eurostat'a kaliteli olarak gönderilmektedir. Çevre istatistiklerine 
gelince, atık ve su istatistikleri üretilmektedir. 
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 Sera gazı emisyonlarına ilişkin çevresel hesaplar ve çevre vergileri, malzeme akışı ve 
çevre koruma harcamalarına ilişkin istatistikler mevcuttur. Parasal çevre hesapları 
modüllerinin derlenmesini iyileştirmek için önemli çabalar sarf edilmiştir. 

Sorunlar ve Eksikler: 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan TÜİK bünyesinde, cumhurbaşkanlığı görevi 
de dâhil olmak üzere atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin 
artan endişeler, kurumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelemiştir. 

 TÜİK ile diğer veri sağlayıcılar arasındaki işbirliği geliştirilmelidir. 
 ESA 2010'a göre istihdam verileri sağlanmamıştır.  
 2017'de Eurostat'a sunulan GSMH envanterinin, Eurostat'ın GNI Envanter Rehberi 

ile daha da uyumlu hale getirilmesi ve GSMG hesaplamalarının tamamen ESA 2010 
ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 TÜİK, 2019 yılı için yıllık kurumsal sektör hesaplarını iletmemiştir. 
 Türkiye’nin, mali raporlama ve bildirimler konusunda daha fazla çaba göstermesi 

gerekmektedir. 
 Karayolu taşımacılığı verilerinde hala daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
 Turizm istatistikleri mevcuttur, ancak AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale 

getirilmesi gerekmektedir. 
 Yabancı iştirak istatistikleri henüz Eurostat'a iletilmemiştir. 
 TÜİK üç ayda bir açık iş bulma anketi sağlamamıştır. 
 Sağlık harcamaları ve parasal olmayan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler için daha 

fazla ilerlemeye ihtiyaç vardır. Ceza adaleti istatistikleri konusunda çaba 
gösterilmesi gerekmekte ve sığınma istatistikleri de henüz AB gerekliliklerine göre 
toplanmamıştır. 

 Tarım istatistiklerine ilişkin olarak, 2001'den beri hiçbir tarım sayımı yapılmamıştır. 
Hemen hemen tüm temel mahsul ürünleri ve şarap için tedarik bilançoları da 
mevcuttur. Tarımın ekonomik hesapları AB müktesebatıyla tam olarak uyumlu 
değildir. 2016 çiftlik yapısı araştırmasının sonuçları hala Eurofarm sistemine 
iletilmemiştir. 

 Su kaynakları ve su çıkarma istatistikleri konusunda daha fazla işleme ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Türkiye, Ulusal ve mali hesapları Avrupa Hesaplar Sistemi 2010 (ESA 2010) ile daha 
uyumlu hale getirmelidir. 

 TÜİK ve diğer veri sağlayıcılar arasındaki koordinasyon genişletmeli ve daha da 
güçlendirilmelidir. 

 Tarım ve göç ile ilgili istatistikler iyileştirilmelidir. 

Fasıl 32: Mali Kontrol 

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 
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Genel Görünüm: 

Türkiye, mali kontrol alanında iyi derecede hazırlıklıdır. 

Raporlama döneminde sınırlı ilerleme kaydedilmiş, ancak geçen yılın tavsiyelerine tam 
olarak uyulmamıştır.  

Türkiye Varlık Fonu'nun (TWF) internet sitesinde yayımlandığı ve Fonun bazı 
şirketlerinin doğrudan Sayıştay (TCK) tarafından denetlendiği görülmektedir. Ancak, 
TWF tam olarak Sayıştay tarafından doğrudan denetime tabi tutulmamıştır. 
Dolandırıcılıkla mücadele koordinasyon hizmeti (AFCOS) ağı henüz yeniden 
kurulmamıştır. Bakanlıklarda iç denetim birimlerinin bulunmasına ilişkin yasal bir 
zorunluluğun olmaması, iç denetimin amaç, yetki ve sorumluluğunu zayıflatmaktadır. 
Geçen yılın önerileri geçerliliğini korumaktadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Sayıştay raporları, kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin olanlar hariç olmak üzere, her 
yıl çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. 

 Sayıştayın hem denetim hem de yargı işlevleri vardır. 2019 yılında 804'ü denetçi 
olmak üzere 1.861 personele kıyasla 2020'de 830 denetçi olmak üzere 1.874 
personeli bulunmaktadır. Sayıştay, özellikle risk bazlı denetimin geliştirilmesini ve 
insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesini öngören 2019-2023 Stratejik 
Planını uygulamaktadır.  

 Sayıştay, 2020 yılında Plana ilişkin bir İletişim Stratejisi yayınlamıştır. 
 Sayıştay, denetim çalışmalarının kalitesini iyileştirmiş ve şu anda uluslararası 

standartlara göre performans denetimleri yapmaktadır.  
 Sayıştay, genel uygunluk beyanına ek olarak her yıl dört denetim raporunu (Dış 

Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Hesap Verebilirlik Genel Değerlendirme 
Raporu, Mali İstatistikler Değerlendirme Raporu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Raporu) Meclis'e sunar. Sayıştay raporları, yalnızca Parlamento tarafından bütçe 
görüşmeleri sırasında dikkate alınır. 

 Avronun sahteciliğe karşı korunması alanında Türkiye yüksek düzeyde AB 
müktesebatına uyum sağlamıştır. Avro banknotlar ve madeni paralar da dahil olmak 
üzere sahte paraların teknik analizi Merkez Bankası'ndaki özel bir departman 
tarafından, avro madeni paralar dahil sahte paraların teknik analizi Türkiye Devlet 
Darphanesi tarafından yapılmaktadır. Sahte ürünleri tedavülden çekmeyen kredi 
kuruluşları para cezasına çarptırılır.  

 Türkiye, Perikles 2020 programının eylemlerine katılmaktadır. 

Sorunlar ve Eksikler: 

 Kamu iç mali kontrolü (KİMK) alanında stratejik çerçeve kısmen yerindedir.  
 Kamu İç Mali Kontrol politika belgesinin güncellenmesi 2012'den bu yana ilerleme 

kaydetmemiştir.  
 Türkiye, kamu yönetimi reformu ve kamu maliyesi yönetimi için hâlâ kapsamlı bir 

stratejik çerçeveden yoksundur.  
 Kamu maliyesi yönetimi ile ilgili hedefler, çeşitli kurumlar tarafından farklı planlama 

belgelerinde ve stratejilerinde yer almaktadır ve reformların uygulanmasını 
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koordine edecek ve düzenli izleme ve raporlamayı sağlayacak bir mekanizma 
bulunmamaktadır.  

 COVID-19 krizi sırasında yetkililer tarafından uygulanan istisnai yönetim ve kontrol 
prosedürleri veya istisnaların iyi bir şekilde belgelenmesi, yeterli korumaların eşlik 
etmesi ve özel denetimler için dikkate alınması gerekir. 

 Türk idaresi, yönetsel hesap verebilirlik ve yetkilendirme unsurlarını sonuç odaklı 
bir performans yönetim sistemi ile birleştiren tek tip bir yönetim yapısına sahiptir.  

 Mevzuatın uyumlaştırılması, raporlama yapıları dahil olmak üzere yönetsel hesap 
verebilirlik, karar verme sorumluluklarının devredilmesi ve iç kontrolün işleyişini 
ele almak için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır.  

 İç kontrol sistemlerinin tam olarak uygulanması, kapasite ve mülkiyet sorunlarından 
olumsuz etkilenmeye devam etmektedir.  

 Risk yönetiminin uygulanması henüz erken bir aşamadadır ve usulsüzlüklerin 
izlenmesi ve raporlanması henüz daha fazla geliştirilmemiştir.  

 Türkiye'nin tek bir hazine hesabı var, ancak yerel yönetimlerin ve kamu iktisadi 
teşekküllerinin kapsamına alınması endişe yaratmaktadır. 

 İç denetim uygulaması, KMYK Kanunu'nda uluslararası standartlar doğrultusunda 
düzenlenmektedir. Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından hazırlanan kılavuzlar 
gibi iç denetim kılavuzu ve etik kurallar mevcuttur, ancak bunlar 2013'ten beri 
güncellenmemiştir.  

 Bakanlıkların iç denetim birimine sahip olması için yasal bir zorunluluk yoktur, 
sadece iç denetçiler ve iç denetim başkanları için Birim Başkanı olarak resmi bir 
statü bulunmamaktadır.  

 Denetim Komitesi görevini yürüten bir kuruluş yoktur ve denetçiler doğrudan Bakan 
Yardımcılarına veya üst düzey bir yöneticiye rapor verir. Bu raporlama 
düzenlemeleri, denetçilerin çalışmalarını planlama ve gerçekleştirme konusundaki 
bağımsızlığını tehlikeye atabilir. Genel olarak iç denetime ilişkin veri eksikliği vardır. 

 İç denetim tavsiyelerinin uygulanmasının sistematik bir takibi yoktur. Mevzuatta ve 
iç denetim ve teftiş kuruluşları arasındaki uygulamada mevcut açıklık eksikliği, iç 
denetim fonksiyonunun etkinliğini tehlikeye atmaktadır. 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulu bağımsızlığını sağlamak ve yetkisini yerine 
getirmek için kapasitesini, organizasyon yapısını ve yeterli kaynaklarını 
güçlendirmek için çaba gösterilmelidir. 

 Başkanlığını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ve tamamıyla Sayıştay'ın doğrudan 
denetimine tabi olmayan Türkiye Varlık Fonu (TWF) ile ilgili olarak mali disiplin, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda endişeler mevcuttur. 

 Sayıştay tavsiyeleri, denetlenen kurumlar tarafından sistematik ve hızlı bir şekilde 
uygulanmalıdır. 

 Sayıştay denetim bulguları ve tavsiyelerine ilişkin daha fazla meclis incelemesine 
hala ihtiyaç duyulmaktadır. 

 İç denetim tavsiyelerinin uygulanmasının sistematik bir takibi yoktur. Mevzuatta ve 
iç denetim ve teftiş kuruluşları arasındaki uygulamada mevcut açıklık eksikliği, iç 
denetim fonksiyonunun etkinliğini tehlikeye atmaktadır. 

 Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyündeki bazı şirketler Sayıştay tarafından 
denetlenir ve bazı TVF faaliyetleri dış denetime tabi değildir. TVF, bağımsız bir 
denetim firması ve Başkan tarafından atanan denetçiler tarafından denetlenir. 
TVF'nin denetim raporları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulur ve TVF web 
sitesinde yayınlanır. Mali tablolara eşlik eden ve tam şeffaflık açısından endişe 
yaratabilecek notlar bulunmamaktadır. 
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 İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun bağımsızlığını sağlamak ve yetkisini yerine 
getirmek için kapasitesini, organizasyon yapısını ve yeterli kaynaklarını 
güçlendirmek için çaba gösterilmelidir. 

 Sayıştay'ın doğrudan denetimine tabi olmayan Türkiye Varlık Fonu (TWF) ile ilgili 
olarak mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda endişeler mevcuttur.  

 AB'nin mali çıkarlarının korunması alanında Türkiye, AB müktesebatına uyum 
konusunda iyi bir düzeye ulaşmış olsa da, mevzuatını, dolandırıcılıkla mücadeleye 
ilişkin AB Direktifi ile ceza hukuku yoluyla Birliğin mali çıkarlarına tam olarak 
uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.  

 Türkiye'nin ayrıca ulusal bir dolandırıcılıkla mücadele stratejisi benimsemesi 
gerekiyor. Türkiye, soruşturmalar sırasında Avrupa Komisyonu ile işbirliğini önemli 
ölçüde güçlendirmeli ve usulsüzlükleri ve şüpheli dolandırıcılık vakalarını 
bildirmeye devam etmelidir.  

 Türkiye, 2012'den 2020'ye kadar, 72'si 2020'de olmak üzere, çevrimiçi usulsüzlük 
yönetim sistemi aracılığıyla Komisyon'a 672 vaka bildirmiştir. Türkiye'nin, 
usulsüzlüklerin araştırılması ve raporlanması konusunda işbirliği konusunda sağlam 
bir geçmişe sahip olmaya devam etmesi gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Kamu İç Mali Kontrol politika belgesini ve eylem planını güncellenmesi ve 
güncellenen eylem planı için resmi bir koordinasyon, izleme ve raporlama 
çerçevesinin oluşturulması; 

 AFCOS ağını yeniden kurmak ve ulusal bir dolandırıcılıkla mücadele stratejisi 
benimsenmesi; 

 Belediyeleri ve kamu iktisadi teşebbüslerini hazine tek hesabına dâhil edecek 
düzenlemeleri yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

3. İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ  

Kıbrıs 

 Türkiye’nin GKRY ve Yunanistan’ın deniz yetki alanlarında devam eden ve yeni 
ruhsatsız hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle 2020 yılının ikinci yarısında 
Doğu Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde gerginlik artmıştır. 

 Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ruhsatsız sondaj çalışmalarına cevaben Konsey, 
Kasım 2020’de kısıtlayıcı tedbirlere yönelik mevcut çerçeveyi uzatmıştır. 

 Aralık 2020’de kabul ettiği kararlarda Konsey, Türkiye’nin; AB, Üye Devletleri ve 
Avrupalı liderlere yönelik tek yanlı eylemlerini, provokasyonlarını ve tırmandırıcı 
söylemini güçlü şekilde kınamıştır. 

 Doğu Akdeniz’deki gerilimler, 2021 yılının başında azalmıştır. Atılan diğer adımlara 
ek olarak Türkiye, GKRY’nin deniz yetki alanlarında yasadışı sondaj faaliyetlerini 
durdurmuştur.  

 Mart 2021’de toplanan AB Zirvesi, bu gerginliğin azaltılmasının sürdürülmesi ve 
Türkiye’nin yapıcı angajmanının devam etmesi kaydıyla, geçmiş AB Zirve 
kararlarında belirlenen yerleşik koşullara da tabi şekilde, yeni dinamiği daha da 
güçlendirmek amacıyla AB’nin Türkiye ile bir dizi ortak çıkar alanında işbirliğini 
geliştirmek için kademeli, orantılı ve geri döndürülebilir şekilde ilişki kurmaya hazır 
olduğunu belirtmiştir. 
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 Haziran 2021’de toplanan AB Zirvesi, Kıbrıs meselesinin ilgili BMGK kararları 
doğrultusunda siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde 
kapsamlı çözümüne koşulsuz bağlılığını yinelemiştir. Maraş’ın statüsünün öneminin 
altını çizmiş ve özellikle 550, 789 ve 1251 sayılı Kararlar başta olmak üzere BMGK 
kararlarına riayet edilmesi çağrısında bulunmuştur. 

 Aralık 2020’de KKTC liderliğindeki değişikliğin ardından BM üst düzey yetkilisi, 
Kıbrıs’taki iki toplumun temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir.  

 Nisan 2021’de neredeyse dört yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’taki iki toplum ile üç 
Garantör Güç olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık Kıbrıs adasının geleceğine 
ilişkin yeni bir gayriresmî toplantı gerçekleşmiştir. Gayriresmî toplantı, resmi 
müzakerelerin yeniden başlamasının önünü açmamıştır. Haziran 2021’de toplanan 
AB Zirvesi bu gelişmeyi üzüntüyle karşılamıştır. 

 Türkiye, Kapalı Maraş’ın statüsüne meydan okumayı sürdürmüştür. Cumhurbaşkanı 
ve Başkan Yardımcısı da dâhil olmak üzere Türk Hükümetinin birçok temsilcisi 
Maraş’ı ziyaret ederek bölgenin kalkınmasına mali destek sözü vermiştir. Aralık 
2020’de toplanan AB Zirvesi, Ekim 2020 tarihli kararlarını yineleyerek, Türkiye'nin 
Maraş’taki tek taraflı adımlarını kınamış ve BMGK’nin 550 ve 789 sayılı Kararlarına 
riayet edilmesi çağrısında bulunmuştur.  

 27 Temmuz 2021 tarihinde Yüksek Temsilci, Türkiye’nin tek taraflı adımlarını ve 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile KKTC Cumhurbaşkanı’nın 20 Temmuz 2021 
tarihinde Kapalı Maraş’ın yeniden açılmasına ilişkin kabul edilemez açıklamalarını 
AB adına kınamıştır. Yüksek Temsilci ayrıca, BMGK Başkanı tarafından Konsey adına 
23 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşılamıştır. 

 Müzakere Çerçevesi ve Konsey deklarasyonlarında vurgulandığı üzere, Türkiye’nin; 
Kıbrıs meselesinin BM çerçevesinde, ilgili BMGK Kararları doğrultusunda ve AB’nin 
temelindeki ilkeler ile AB müktesebatı uyarınca adil, kapsamlı ve gerçekçi çözümüne 
yönelik müzakereleri aktif olarak desteklemesi beklenmektedir. 

 Türkiye'nin, ilgili BMGK Kararları doğrultusunda, dış boyutları da dâhil olmak üzere, 
Kıbrıs konusunda BM öncülüğünde yürütülen çözüm müzakerelerine olan bağlılığını 
ve yapıcı katılımını yeniden teyit etmesi önem taşımaktadır. Adada gerilimi artıracak 
ve müzakerelere dönüşü baltalayacak hiçbir tek taraflı adım atılmamalıdır. Maraş 
konusunda, Türkiye, 20 Temmuz 2021 tarihinde ilan ettiği tek taraflı eylemleri ve 
Ekim 2020'den bu yana Maraş’ta atılan ve ilgili BMGK kararlarına aykırı tüm 
adımları derhal geri almalıdır. 

 Türkiye GKRY’yi tanımayı reddetmeyi sürdürmektedir. Konsey ve Komisyonun 
mükerrer çağrılarına rağmen Türkiye, AT ve Üye Devletler tarafından 21 Eylül 2005 
tarihli Deklarasyonda ve Aralık 2006 ile Aralık 2015 tarihli olanlar da dâhil, Konsey 
kararlarında belirlenen yükümlülüklerini halen yerine getirmemiştir. 

 Türkiye, Ortaklık Anlaşması’na Ek Protokol’ü eksiksiz ve ayrımcılık yapmaksızın 
uygulama yükümlülüğünü yerine getirmemiş olup, GKRY ile doğrudan taşımacılık 
bağlantılarındaki kısıtlamalar da dâhil, malların serbest dolaşımı önündeki tüm 
engelleri kaldırmamıştır.  

 Türkiye, GKRY’nin OECD de dâhil çeşitli uluslararası kuruluşlara katılım için yaptığı 
başvuruları veto etmeyi sürdürmüştür.  

Sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü 

 Aralık 2020'den sonra, Türkiye’nin GKRY ve Yunanistan’ın deniz yetki alanlarındaki 
yasadışı hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine son vermesiyle Doğu 
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Akdeniz'deki gerilimin azaltılmasının ve Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi 
görüşmelere Ocak 2021’de yeniden başlanmasını takiben Türkiye-AB ilişkilerinde 
daha olumlu bir dinamik gözlemlenmiştir. Bu görüşmeler, kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasına yönelik müzakerelere başlanması için ortak zemin bulunması 
amacıyla iki taraf arasında değerli bir iletişim kanalı olarak kalmalıdır.  

 Mart 2021 tarihli AB Zirvesi, bu gelişmeleri memnuniyetle karşılamıştır. Zirve ayrıca 
AB’nin; kendi çıkarlarını ve Üye Devletlerinin çıkarlarını savunmanın yanında 
bölgesel istikrarı koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini teyit etmiştir. 

 Yunanistan Dışişleri Bakanı 15 Nisan tarihinde Ankara’ya, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı ise 30-31 Mayıs tarihlerinde Atina’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 
burada karşılıklı olarak pozitif gündemi teşvik etme isteği ortaya çıkmıştır. 
Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 14 Haziran’da 
görüşmüştür. 

 TBMM’nin Yunanistan’ın karasularını genişletmek için atacağı herhangi bir tek yanlı 
adımın savaş nedeni (casus belli) sayılacağına ilişkin deklarasyonu geçerliliğini 
korurken, Yunanistan karasularının Ege Denizi’nde BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 
3’üncü Maddesi uyarınca 12 mile çıkarılması ihtimali Türkiye-Yunanistan ilişkilerine 
yük getirmeyi sürdürmüştür.  

 Yunanistan ve GKRY, karasularının ve hava sahalarının Türkiye tarafından defalarca 
ihlalinden ve silahlandırılmasından şikâyet etmeyi sürdürmektedir. Uluslararası 
hukuka aykırı şekilde Yunanistan’ın meskûn bölgeleri üzerinde uçuşlar bildirilmeye 
devam etmiş olup Yunan anakarası üzerinde ve Meriç Nehri sınır bölgesinde de 
uçuşların yapıldığı bildirilmiştir. 

 Konsey Kararlarında vurgulandığı üzere ve Müzakere Çerçeve Belgesi’nden 
kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda, Türkiye’den iyi komşuluk ilişkileri, 
uluslararası anlaşmalar ve gerekirse Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmak 
yoluyla da olsa, uyuşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü konusunda kesin surette 
bağlılık göstermesi beklenmektedir. 

 Türkiye; iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylem ve tehditlerden kaçınmalı, 
GKRY ile ilişkilerini normalleştirmeli ve tüm Üye Devletlerin, egemenliğine ve AB 
hukuku ve uluslararası hukuka özellikle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uygun 
şekilde doğal kaynak arama ve işletme hakkı da dâhil olmak üzere, karasuları ile 
hava sahaları üzerindeki egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Bu doğrultuda, 
Türkiye’nin başka devletlerin deniz sahalarında hidrokarbon sondaj faaliyetlerinden 
kaçınması beklenmektedir. 

 Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılmasına yönelik Kasım 2019’da imzalanan ikili Mutabakat Muhtırası; söz 
konusu bölgede Yunanistan’ın egemenlik haklarını göz ardı etmesine, üçüncü 
ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmesine, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne 
uymamasına ve üçüncü devletler için hukuki sonuçlar doğuramayacak olmasına 
rağmen halen yürürlüktedir. 

Bölgesel işbirliği 

 İyi komşuluk ilişkileri, Türkiye’nin AB’ye yakınlaşma sürecinin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Genişleme politikası kapsamındaki diğer ülkelerle ikili ilişkiler 
genel anlamda iyi olmakla birlikte, özellikle Yunanistan ve GKRY başta olmak üzere 
komşu AB Üye Devletleriyle ilişkiler zorlu seyretmiştir. Ege Denizi’ndeki ve Doğu 
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Akdeniz’deki gerginlikler iyi komşuluk ilişkileri açısından teşvik edici olmayıp, 
bölgesel güvenlik ve istikrarı baltalamıştır. 

 Türkiye, Batı Balkanlarda proaktif bir dış politika ve ekonomi politikası izlemeyi 
sürdürmüş ve bölge ülkelerinin NATO ile AB’ye katılım yolundaki çabalarını 
desteklemiştir. Türkiye ayrıca kültür ve güvenlik alanlarında da ilişkilerini 
ilerletmiştir. 

 Türkiye, Haziran 2020’de Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem 
Başkanlığını bir yıl süreyle üstlenmiştir.  

 Türk yetkili makamları, Batı Balkanlardaki makamlara FETÖ şüphelilerinin yerel 
olarak kovuşturulması ve iade edilmesi konusunda baskı yapmayı sürdürmüştür. 

 Türkiye, tüm Batı Balkan ülkelerine COVID-19 salgını ile mücadelede tıbbi ekipman 
ve yardım sağlamıştır. 

 Türkiye-Arnavutluk ilişkileri güçlüdür. Ocak 2021’deki Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi toplantısında, ikili işbirliğinin bir dizi alanda daha da 
derinleştirilmesi karara bağlanmıştır. Arnavutluk’un en önemli uluslararası 
yatırımcısı olan Türkiye, COVID-19 salgını sürecinde ülkenin önde gelen insani ve 
tıbbi yardım donörlerindendir. 

 Türkiye’nin Bosna-Hersek ile ilişkileri olumlu seyretmiştir. Bosna-Hersek Üçlü 
Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri, Mart 2021’de Türkiye’ye resmi ziyarette 
bulunmuştur. Türkiye, ülkeye 30 bin COVID-19 aşısı bağışlama kararı almıştır. 

 Türkiye, Kosova ile güçlü kültürel ve ekonomik bağlarını sürdürmüştür. 
 Türkiye ve Karadağ aralarındaki ikili işbirliğini tüm alanlarda geliştirmeye devam 

etmiştir.  
 Kuzey Makedonya’da ekonomi, eğitim ve kültür sektörlerine aktif şekilde katılım 

sağlayan Türkiye, ülkeye insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamayı 
sürdürmüştür. 

 Türkiye, Sırbistan ile ilişkilerini genel anlamda geliştirmeyi sürdürmüş ve ülkedeki 
yatırımlarını artırmıştır. Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun Sırbistan bölümü, 
Türkiye’nin ülkedeki en büyük yatırımıdır.  Ekim 2020’de üst düzey bir ziyaret 
gerçekleşmiştir. 

4. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 

KÜME 2: İÇ PAZAR 

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, malların serbest dolaşımı alanında oldukça hazırlıklıdır.  
 Geçen yılın tavsiyelerinin ele alınmasında ilerleme kaydedilmemiştir. 
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Sorun ve Eksiklikler: 

 “Yeni ve Küresel Yaklaşım” çerçevesindeki AB teknik mevzuatına uyum devam 
ederken; ticaretin önündeki teknik engeller, bazı malların serbest dolaşımına mâni 
olmaya devam etmiştir. 

 Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edecek şekilde, AB 
ürünleri aleyhine ayrımcılık teşkil eden gereklilikler varlığını korumuştur.  

 Türkiye’nin, risk temelli ithalat kontrol sistemi kapsamında ürün güvenliği 
kontrollerini artırması, haksız kontrollere yol açmış ve AB ürünlerinin Türkiye 
pazarına erişiminde gecikmelere neden olmuştur. 

 Türkiye, AB müktesebatına uygun olarak Mart 2021'de uyumlaştırılmamış alanda 
karşılıklı tanımaya ilişkin yeni bir düzenlemeyi kabul etmiştir. Türkiye’de ürün 
mevzuatı bildirimlerinin sayısı 2020'de 7'den 2021'de 13'e yükselse de, ülkenin 
ekonomik büyüklüğü, yasama faaliyeti ve Gümrük Birliği kapsamında AB ile 
bağlantısı düşünüldüğünde bu bildirim miktarı yetersiz kalmaktadır. 

 Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilk verilere göre, piyasa gözetimi ve denetimine ayrılan 
toplam bütçe 2020'de %20 azalmıştır. Piyasa gözetimi denetimine tabi ürün 
sayısında 2020'de 2019'a göre %32 azalma olmuştur. Piyasa gözetimi ve denetimi 
risk değerlendirmesine göre yapılmamaktadır. 

 Türkiye, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin yasal temeli değiştirerek, 
aşıların acil kullanım onayına izin vermiş olsa da, Gümrük Birliği kurallarına aykırı 
olarak beşeri ilaçlara ilişkin “AB İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasını” kabul 
etmemiştir. 

 Kültürel mallara ilişkin AB müktesebatına uyum konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin belirli ürünlerin ithalatı için gözetim rejimi, ihracat kısıtlamaları, ön 
tescil gereklilikleri, uygunluk değerlendirmeleri ve denetimler, lisans gözetimi ve 
ithalatı için diğer dokümantasyon gereklilikleri ile AB iyi imalat uygulamaları 
sertifikalarının kabul edilmemesi gibi malların serbest dolaşımı önündeki, Gümrük 
Birliği yükümlülüklerini ihlal eden tarife dışı engelleri ortadan kaldırması; 

 Özellikle beşeri tıbbi ürünler konusunda, yerel katkı gerekliliklerini veya üretimin 
yerinin değiştirilmesini şart koşan planları yeniden gözden geçirmesi; 

 Piyasa gözetimi ve denetimi tedbirlerinin kapsamını ve etkililiğini artırması 
gerekmektedir. 

Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: Erken aşama 

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 İşçilerin serbest dolaşımı alanındaki hazırlıklar erken aşamadadır ve raporlama 
döneminde ilerleme kaydedilmemiştir. İşgücü piyasasına erişim veya sosyal güvenlik 
sistemlerinin koordinasyonu konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  
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Sorun ve Eksiklikler: 

 Türkiye şimdiye kadar AB Üye Devletleri ile 15 ikili sosyal güvenlik anlaşması 
imzalamış olup, raporlama döneminde yeni ikili sosyal güvenlik anlaşması 
imzalamamıştır.  

 Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağına (EURES) gelecekte katılım sağlaması konusunda 
herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 

Genel Uyum Durumu: Erken aşama 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm:  

 Geçen yılki raporda yer alan tavsiyeler uygulanmamıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Perakende Bilgi Sisteminin (PERBİS) sektöre özgü Tek Temas Noktası’na 
dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar devam etmektedir. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 Birçok gereklilik tarafından kısıtlanmaya devam eden iş kurma hakkı alanında 
ilerleme kaydedilememiştir. 

 Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisine ilişkin AB menşeli hizmet sağlayıcılarına 
yönelik kayıt, lisanslama ve yetkilendirme gereklilikleri devam etmektedir. 

 Tek Temas Noktası henüz kurulmamıştır. 
 Posta hizmetleri alanında ilerleme kat edilememiştir. 
 Türkiye, henüz evrensel posta hizmetlerinin sağlanması konusunda Posta Hizmetleri 

Yönergesi’ne uyum sağlamamıştır. 
 Standart mektup postası hizmeti alanında hâlâ posta tekeli mevcuttur ve evrensel 

hizmet sağlayıcı kuruluş hâlâ münhasır haklara sahiptir. 
 Sınır Ötesi Paket Teslimatı Hizmetleri Hakkındaki Tüzük’ün hükümleriyle ulusal 

mevzuat henüz uyumlu hâle getirilmemiştir. 
 Ulusal mevzuat ve AB müktesebatının uyumlaştırılmasına mesleki yeterliliklerin 

karşılıklı tanınması konusunda da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alandaki vatandaşlık ve 
dil şartı hâlâ kaldırılmamıştır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Sınır ötesi hizmet sunumu için Hizmetler Yönergesi ile uyum sağlanması ve Tek 
Temas Noktası’nın oluşturulması; 

 Posta hizmetleri alanında AB müktesebatıyla uyum sağlanması; 
 Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanında ulusal mevzuatın AB 

müktesebatına uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir. 
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Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Gayrimenkul edinimine ilişkin mevzuat AB müktesebatına uyumlu değildir. 
 Sermaye çıkışlarına ve döviz cinsinden işlemlere yönelik Ağustos 2018’de getirilen 

kısıtlamalar devam etmektedir. 
 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ışığında Türkiye, kara para aklama ve 

terörizm finansmanına karşı mücadele kapsamındaki ulusal mevzuatını orta düzeyde 
geliştirmiştir. 

 Geçen yılki raporda belirtilen önerilerin uygulanmasında sınırlı bir ilerleme 
kaydedilmiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 BDDK, yerli bankaların yabancı taraflarla swap ve diğer türev işlemleri yapabilme 
yetisini kısıtlayan ve Nisan 2020’de başlatılan kısıtlamaları hafifletmiştir. Öncelikle 
uluslararası kalkınma bankaları ve sonrasında da yerleşik olmayan bankaları, 
birtakım koşullar altında Türk lirası likiditesine erişimine yönelik kısıtlamalardan 
muaf tutmuştur. 

 BDDK, yabancı tüzel kişilerle döviz swap’ı ve vadeli seçenek işlemleri limitini 
esnetmiş ve bankaların yerleşik olmayan diğer bankalarla yaptığı lira swap işlemini 
ve türev ürün tutarlarını artırmıştır. 

 Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Haziran 2020’de kurulmuştur. 
 T.C. Merkez Bankası, Ocak 2021’de yeni bir perakende ödeme sistemini (FAST) 

başlatmıştır. 
 Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konularında sınırlı 

ilerleme kaydetmiştir. 
 MASAK’a 2020 yılında 237 bin 531 şüpheli işlem raporu teslim edilmiş, bunlar 

arasından 92’si suçlu bulunmuştur. 
 Aralık 2020’de Meclis, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının önlenmesine ilişkin 

BMGK Kararları ile Türk mevzuatını uyumlaştıracak bir yasayı kabul etmiştir. Aynı 
zamanda bu yasa, FATF’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele 
kapsamındaki önerilerinden hareketle ulusal kapasiteyi güçlendirmeyi 
hedeflemektedir. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 Sermaye hareketlerinde ve ödemelerde Türkiye’nin yabancılar tarafından 
gayrimenkul satın almaya ilişkin mevzuatı belirsiz olmaya devam etmektedir ve 
hiçbir AB ülke vatandaşına ayrımcı olmayan bir yaklaşımla uygulanmamaktadır. 

 Türkiye’nin kanunlarını AB müktesebatı ile uyumlaştırmak suretiyle, yabancıların 
gayrimenkul ediniminin daha fazla serbestleştirilmesi için bir eylem planını kabul 
etmesi ve uygulaması gerekmektedir. 
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 Radyo ve TV yayıncılığı, havacılık ve deniz taşımacılığı, eğitim, madencilik ve elektrik 
piyasası gibi birçok sektörde yabancı sermaye payı üzerindeki kısıtlamalar devam 
etmektedir. 

 Ağustos 2018’de başlayan döviz krizinin ardından yerleşik olanların ve bankacılık 
hizmeti vermeyen şirketlerin özellikle döviz ile gerçekleştirilen işlemleri için 
sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir. 

 İhracat işlemlerinden elde edilen gelirlerin ülkeye taşınması yükümlülüğü devam 
etmektedir. 

 Türkiye, yerine getirilmeyen FATF’ın listelerine girmemek amacıyla Eylem Gücü’nün 
tavsiyelerine uymaya devam etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu tavsiyeleri yerine 
getirememe durumu, Türkiye’yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı karşıtı 
rejimlerin yer aldığı AB listesinin yüksek riskli üçüncü ülkeler kapsamına ilave 
edilme ihtimalini barındırmaktadır. 

 Türkiye, yabancı yatırımcıların yatırımlar temelinde Türk vatandaşlığı hakkını 
edinmelerine olanak tanıyan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu hâlen uygulamaktadır. Bu 
kanun uyarınca, 250 bin dolar gayrimenkul alınması, alınan gayrimenkulün en az 3 
yıl süre ile satılmaması ya da fonlara erişim olmaksızın bir Türk bankasında 500 bin 
dolar tutarında bir mevduat bulundurulması gereken koşullar arasında yer 
almaktadır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Yabancıların gayrimenkul edimine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve şeffaflığın 
artırılması amacıyla bir eylem planının hazırlanması ve kabul edilmesi; 

 Finans sisteminin, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı amaçları 
doğrultusunda kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirleri güçlendirmek 
suretiyle AB müktesebatına daha fazla uyum sağlaması; 

 FATF’ın terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanması konusunda ve Kitle İmha 
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’dan hareketle 
Venedik Komisyonu’nun yerine getirilmeyen tavsiyelerine tam uyumun sağlanması 
gerekmektedir. 

Fasıl 6: Şirketler Hukuku 

Genel Uyum Durumu: Çok ileri düzeyde  

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm:  

 2020 yılı tavsiyeleri uygulanmadığı için aynı tavsiyeler geçerliliğini korumaktadır.  
 Sınır ötesi birleşmeler, yurtiçi birleşmeler, bölünmeler ve devralmalar dâhil olmak 

üzere öne çıkan bazı konularda uyum sağlanmasına ihtiyaç duyulurken, dijital 
araçların kullanımı ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin 2019 tarihli şirketler hukuku 
müktesebatına da uyum sağlanması gerekmektedir.  

 Mali olmayan bilgilerin ve hükümete yapılan ödemelere ilişkin raporların uyumlu 
hale getirilmesi konusunda hala bir gelişme yaşanmamıştır.  
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 Kamu yararına çalışan kuruluşların yasal denetimi için özel hükümler uygulanmakta 
olup, bağımsız denetime tabi şirketler için soruşturma ve yaptırım sistemi 
uygulanmaktadır.  

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2020 yılında 70 denetim 
firması ve 4 denetçinin dosyalarını incelemiştir.  

 Muhasebe ve denetim konularında AB müktesebatına uyum konusunda daha fazla 
çalışılmalıdır.  

Kaydedilen İlerleme:  

 Ticaret Bakanlığı, elektronik belge ve elektronik duyuru hizmetlerini de kapsayacak 
şekilde ticaret sicil e-hizmetlerini geliştirmiştir.  

 Kurumsal yönetim ve hissedar hakları alanında Türkiye, borsada işlem gören 
şirketler bağlamında maddi işlemler veya Çevresel Sosyal ve Yönetimsel alanların 
raporlanması konusunda kilit önlemler alınmıştır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Ticaret siciline şirket belgelerinin çevrimiçi olarak ibraz edilmesi veya limited 
şirketlerin ticaret siciline kayıt işlemlerinin tamamen çevrimiçi olarak tanımlanması 
hala mümkün değildir.  

 Muhasebe ve denetimle ilgili olarak, küçük işletme ve mikro şirketler için mali 
raporlama standartlarına ilişkin AB müktesebatına uyum uzun süredir 
beklemededir.  

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin AB müktesebatına daha fazla uyum sağlamak amacıyla küçük ölçekli ve 
mikro şirketlere yönelik finansal raporlama standartlarını kabul etmesi 
gerekmektedir. 

 Şirketler hukuku alanında, AB müktesebatına uyumda ilerleme kaydedilmesi 
gerekmektedir. 

Fasıl 7: Fikrî Mülkiyet Hukuku  

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm:  

 Türkiye, raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir.  
 Geçen yılki rapordaki tavsiyeler kısmen karşılanmış olup, geçerliliğini korumaktadır.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Polis memurları ve korsanlıkla mücadele komisyonu üyeleri için telif hakkı ve ilgili 
hakların korunması adına eğitim düzenlenmiştir.  
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 Patent ve ticari marka acenteleri için uzun süredir beklenen etik kurallar kabul 
edilmiş ve ticari marka ve patent vekillerinin denetimi önemli ölçüde iyileştirilmiştir.  

 Raporlama döneminde, ticari markaların yürürlüğe konması daha hızlı ve etkili hale 
gelmiştir.  

 Türk Patent ve Marka Kurumu, çevrimiçi başvuru uygulamalarını yaygınlaştırmaya 
devam ederek çağrı merkezi hizmetlerini geliştirmiştir.  

 Yargısal yaptırımlarla ilgili olarak, uzmanlaşmış fikrî mülkiyet mahkemelerinin 
kurulması, uyumlu içtihatların geliştirilebileceği bir çerçeve oluşturarak Türkiye’de 
fikrî mülkiyet hakları uygulamasının kalitesini güçlendirmiştir.  

 Yaklaşık olarak yüz ticari marka sahibinin katılımıyla gümrük görevlilerine taklit 
mallar konusunda eğitim düzenlenmiştir.  

Sorun ve Eksiklikler:  

 Gümrük görevlilerine sahtecilik konusunda bazı eğitimler verilmesine ve sınai 
mülkiyet sahiplerine yönelik çevrimiçi hizmetlerin arttırılmasına rağmen, Türkiye 
menşeli taklit mallarda artış yaşanmıştır. 

 Telif hakkı ve ilgili haklar konusunda, uzun süredir bekleyen Telif Hakları Yasası 
taslağı kabul edilmediği için ilerleme kaydedilememiştir.  

 AB müktesebatıyla yüksek düzeyde uyuma rağmen, kolektif hak yönetimi ile ilgili 
sistemik sorunlar, telif hakkı sisteminin genel verimliliğini olumsuz etkilemeye 
devam etmiştir.  

 COVID-19 salgını koşulları nedeniyle seyyar satıcılar tarafından yapılan fiziksel 
korsanlık azalsa da, telif hakkına tabi materyallerin çevrimiçi platformlarda yetkisiz 
kullanımı artmıştır. 

 Tüketicilerin ve üreticilerin ekonomik çıkarları etkin bir tazmin sağlanmadan ihlal 
edilmiştir.  

 Fikrî ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin uzman ve deneyimli hâkim ve savcılarının 
çoğu artık görev yapmamakta ve fikrî mülkiyet hakları mahkemelerinin sayısı 
yetersiz kalmaktadır.  

 İstanbul özelinde, taklit mallara ilişkin arama ve el koyma müzekkerelerinin 
çıkartılmasındaki güçlükler daha da ağırlaşmıştır. 

 İcra makamları, fikrî mülkiyet ihlallerine yönelik eylem gerçekleştirebilecek yeterli 
kaynak ve eğitime sahip değildir. 

 Sınai mülkiyet mevzuatı, tahribatın hızlandırılmasına izin vermekle birlikte, ilgili 
hükümler gerektiği gibi uygulanmamaktadır. 

 Türkiye’de fikrî mülkiyet hakları, uzun süren adli davalar, yetersiz tazminat 
düzeyleri, cezalara ilişkin hükümlerin geciktirilmesi ve malların (hak sahipleri 
tarafından ödenen) depolama maliyetleri nedeniyle zarar görmeye deva etmiştir.  

 Sahtecilikle ilgili olarak Türkiye sahte içki, parfüm, kozmetik, ayakkabı, giyim ve 
kişisel aksesuar üreticileri arasında yer almaya devam etmiştir. 

 Bilinen internet sitelerinde taklit ürünlerin çevrimiçi satışı ve bu ürünlerle ilgili 
tüketici şikâyetleri artmıştır. 

 Fikrî mülkiyet haklarına ilişkin hazırlanmış istatistiki verilere erişim 
sağlanamamıştır. Ayrıca, fikrî mülkiyet hakları ile ilgili adli istatistikler kamuya açık 
değildir.  
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Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Taklit ve korsan malların çevrimiçi satışı da dâhil olmak üzere, sanayi ve fikrî 
mülkiyet ihlalleriyle etkin şekilde mücadele etmek için uygulama tedbirlerini 
iyileştirmek, Fikrî Mülkiyet Hakları (IPR) mahkemelerinde uzmanlaşmalı ve ceza 
mahkemelerinde arama ve el koyma emirlerinin çıkartılması konusundaki 
prosedürleri iyileştirilmelidir. 

 Özellikle kullanılmayan tescilli bir markanın iptal taleplerinde, hızlandırılmış ve 
basitleştirilmiş iptal taleplerinde yeni Sınai Mülkiyet Kanununun etkili şekilde 
uygulanmasını iyileştirmek için fikrî mülkiyet hakkı sahipleri ile yapıcı bir diyalog 
sürdürülmelidir.  

 Türkiye’deki sistemik fikrî ve sınai mülkiyet hakları eksikliklerinin analizini 
kolaylaştırmak amacıyla, özellikle fikrî ve sınai mülkiyet haklarının etkin yargısal 
uygulamalarına ilişkin doğru istatistiksel verilerin toplanmasını ve işlenmesi 
sağlanmalıdır. 

 Taklit ve korsanlığın halk sağlığı ve tüketici güvenliği üzerindeki tehlikelerinin yanı 
sıra fikrî mülkiyet hakları yoğun sektörlerin ekonomik faydaları hakkında fikrî 
mülkiyet hakları ile ilgili kamu kurumları tarafından yürütülen bilinçlendirme 
kampanyalarına ihtiyaç vardır.  

Fasıl 8: Rekabet Politikası  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Devlet yardımı alanındaki yasal çerçeve, uygulama kapasitesi ve şeffaflık konusunda 
ciddi endişeler devam etmektedir.  

 Komisyonun önceki yıllardaki tavsiyeleri ele alınmamıştır. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Yasal çerçeve, AB müktesebatı ile büyük ölçüde uyumludur. Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun, AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 101 ve 102’nci Maddelerini 
yansıtmaktadır. Uygulama mevzuatı büyük ölçüde mevcuttur. 

 Kurumsal çerçeve ile ilgili olarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 
uygulanmasından Türk Rekabet Kurumu sorumludur. 

 Rekabet Kurumu’nun yetkileri Avrupa Komisyonunun ilgili biriminin yetkileri ile 
büyük ölçüde benzerdir.  

 Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesine Hakkında Kanun, AB’nin 
İşleyişine Dair Antlaşma’nın 107 ve 108’inci Maddeleri ile büyük ölçüde uyumludur. 

 Türkiye, Ağustos 2019'da, proje bazlı yatırım programı ve 2012 teşvik programını 
temel alan teknoloji odaklı sanayi girişimini duyurmuştur. Bu yeni teşvik programı, 
11’inci Kalkınma Planı’nda belirtildiği gibi; kimyasallar, tıbbi ve dişçilik malzemeleri, 
bilgisayarlar, elektronik ve optik, elektrikli cihazlar, makineler, ulaşım araçları gibi 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli ürünlerde yerli üretimi güvence altına 
almayı veya artırmayı amaçlamaktadır. 
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Sorunlar ve Eksiklikler:  

 Devlet yardımları alanındaki uygulama kapasitesiyle ilgili endişeler devam 
etmektedir. 

 Türkiye Rekabet Kurumu, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olmakla birlikte, idari ve mali 
özerkliğe sahiptir. Ancak, Rekabet Kurulu Başkanı ve üyelerinin, eğitim ve sektör 
deneyimine ilişkin özel bir gereklilik aranmaksızın ve ilgili diğer kurumların 
(örneğin TBMM) katılımı olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanması, 
Türkiye Rekabet Kurumu'nun bağımsızlığını zedelemektedir. 

 Rekabet Kurumu'nun, uygulama kapasitesinin şeffaflığını sağlamak için 
soruşturmalara yol açan şikâyetler hakkında ayrıntılı veri yayınlaması 
gerekmektedir. 

 Devlet yardımı düzenlemeleri, Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde olmayan 
tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerini kapsamamaktadır. 

 Türkiye, daha önce kanunda tanımlanan bir dizi son tarihi kaldırmış ve 
Cumhurbaşkanına uygulama mevzuatının uygulanmasını sınırsız bir süre için 
erteleme yetkisi vermiştir. Bu nedenle, Türkiye'nin mevzuatın AB müktesebatına 
uyumunu sağlayacak bir eylem planı benimsemesi gerekmektedir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Ekonomik Programlar ve 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü devlet yardımlarını koordine etmektedir. Mevcut yapı 
operasyonel olarak bağımsız olarak değerlendirilmemektedir. 

 Türkiye, özellikle teşkilat yapısının işlevsel olmaması ve uygulama mevzuatının 
yürürlükte olmaması nedeniyle devlet yardımı kontrolünü uygulamamaktadır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, uygulama mevzuatını daha fazla gecikmeden kabul ederek Devlet 
Yardımları Kanunu’nun uygulanmasını hızlandırmalı ve güncellenmiş bir yardım 
programları envanterine erişim sağlamalıdır. 

 Operasyonel açıdan bağımsız bir devlet yardımları kurumu kurumalı ve devlet 
yardımı kurallarının şeffaf bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. 

 Tüm yardım planlarının şeffaf ve güncel bir envanterine erişim sağlanmalıdır. 

Fasıl 9: Mali Hizmetler 

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm 

 Raporlama döneminde, sistemik açıdan önemli bankalar tarafından önleme 
planlarının hazırlanmasına yönelik uygulama yönetmeliğinin kabul edilmesiyle bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir.  

 Türkiye, bankacılık sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırma yolunda da önemli 
adımlar atmıştır.  

 2020 raporu tavsiyelerinin çok azı uygulanmıştır. 
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Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye, bankalar ve finansal şirketler alanında, sistemik öneme sahip bankaların 
önleme planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 
yönetmeliği kabul etmiştir. 

 Yeni teknolojik gelişmelerin bankacılık hizmetlerine uyarlanmasında daha fazla 
ilerleme kaydedilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 
elektronik ortamda yeni müşteri kazanmalarına ve sözleşme ilişkisi kurmalarına 
yardımcı olmak için çeşitli finansal işlemler için elektronik sözleşmeler başlatmış ve 
uzaktan tanımlama yöntemleri geliştirmiştir. 

 Sigortacılık ve mesleki emeklilik alanında, Türkiye, Haziran 2020'de Sigortacılık ve 
Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve 
yetkileri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yasal çerçeveyi kabul etmiştir. Kurum 
etkin bir şekilde faaliyete geçmiştir. 

 Finansal piyasa altyapısına ilişkin olarak, Borsa İstanbul başta artan piyasa likiditesi 
olmak üzere, alım satım esaslarında, sermaye piyasası araçlarının kotasyonunda ve 
hisse senedi piyasasının piyasa yapısında bazı değişiklikler getirmiştir. 

Sorunlar ve Eksikler: 

 Türkiye'nin kapsamlı ve şeffaf varlık kalitesi inceleme süreçleri ve geri dönmeyen 
krediler için bir çözüm planı benimsemesi gerekmektedir. 

 Sigortacılık ve mesleki emeklilik alanında, Türkiye, Haziran 2020'de Sigortacılık ve 
Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve 
yetkileri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yasal çerçeveyi kabul etmiştir. Kurum 
etkin bir şekilde faaliyete geçmiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye özellikle; banka yönetişimi ve denetimini, kriz yönetimini ve çözüm 
çerçevesini daha da güçlendirmeli; 

 Stres testi senaryolarının ve metodolojisinin ayrıntılarını yayınlayarak varlık kalitesi 
incelemesinin şeffaflığını artırmalı; 

 Türk sermaye piyasalarının gelişimini ve uygun şekilde denetlenmesini 
desteklemeye devam etmelidir. 

Fasıl 28: Sağlığın ve Tüketicinin Korunması  

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme 

Genel Görünüm:   

 Türkiye, sağlık ve tüketicinin korunmasına ilişkin AB müktesebatına uyumda iyi 
derecede hazırlıklıdır. 

 Geçen yılın tavsiyelerine ilişkin sınırlı ilerleme kaydedilmiş olsa da, halk sağlığı 
konusunda kamu sağlığı kurumsal kapasitesine ilişkin olumlu gelişmeler olmuştur.  
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 Tüketici hareketinin güçlendirilmesi ve paydaşlarla yapıcı bir diyalog kurulması 
konusunda olumlu gelişmeler yaşanmıştır.  

Kaydedilen İlerleme:   

 Tüketicinin korunması alanındaki ulusal mevzuat, ürün güvenliği ile ilgili olmayan 
konularda tüketicinin korunmasına ilişkin AB müktesebatıyla büyük ölçüde 
uyumludur.  

 Temmuz 2020’de tüketici tahkim komitelerinde görev alan uzman şahitlerin 
yükümlülükleri ve etik ilkelerini tanımlayan uygulayıcı yasanın kabul edilmesi 
olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. 

 Ayrıca ikinci-el ürünlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve pazarlanması ile 
tüketici farkındalığını artırmayı ve bu alandaki tüketici şikâyetlerini azaltmayı 
hedefleyen yenilenme merkezlerinin yetkilendirilmesine ilişkin yasa da Ağustos 
2020’de kabul edilmiştir. Tüketici kuruluşlarına destek vermek amacıyla bir gündem 
ve faaliyet planı kabul edilmiş, Ticaret Bakanlığı bünyesinde Tüketici STK’ları özel 
birimi oluşturulmuştur.  

 Tüketicilere, şikâyetlerini elektronik ortamda yapma ve izleme imkânı tanıyan 
Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), tüketici şikâyetlerinin sonuçlandırılmasını büyük 
ölçüde kısaltmıştır. 

 Türkiye’de tüketicinin korunması üzerine ilk kamu politikası analizi hazırlanmıştır. 
 İlk tüketici kuruluşları konfederasyonu kurulması öncesinde STK’lar arasında 

diyalog güçlendirilmiştir. 
 Ülke genelinde hâkim ve tahkim komitesi üyeleri, ticaret erbabı, kamu kurumları ve 

tüketici STK’larının eğitimleri devam etmiştir. 
 Güvenliğe ilişkin konularda Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) tüketicilere bilgi 

vermeye devam etmiş, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü 2020 yılında 1242 şirkette ürün kontrolü gerçekleştirmiştir. 

 Kamu sağlığı alanında, COVID-19 salgını sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının 
sınırlarının zorlamasına yol açmıştır. 

 Türkiye salgının ilk başlarında yeni vaka sayısını ve ölüm oranlarını bölgedeki diğer 
ülkelere oranla daha düşük düzeylerde tutmak konusunda başarılı olmuştur. Ancak 
Temmuz-Kasım 2020 tarihleri arasında yalnız tıbbi yardım gerektiren hasta sayısını 
resmi raporlara yansıtmış, tespit edilmiş asemptomatik vakaları dâhil etmemiş ancak 
kasım ayı sonunda uluslararası uygulamaya uygun şekilde tespit edilen tüm vakaları 
sayacak şekilde uyarlama yapmıştır. 

 2021 yılı başında üçüncü dalga ile Türkiye’de yoğun bakım hasta sayısında ve 
ölümlerde büyük artış görülmesiyle Nisan 2021’de ulusal düzeyde kapanma 
uygulamasına geçilmiştir. Eylül 2021’de resmi rakamlara göre, 6,5 milyon kişinin 
COVID-19 geçirdiği ve 59 bin kişinin ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği 
açıklanmıştır. Yerel yetkili kurumlar ve meslek kuruluşları gerçek rakamların daha 
yüksek olabileceğine dikkat çekmiştir.  

 Türkiye ilk aşılama programını Ocak 2021’de başlatmıştır. Eylül başı itibarıyla 
nüfusun %63’ü iki doz aşı olmuştur. Biri burun spreyi olmak üzere 6 ulusal aşı 
geliştirme programı desteklemektedir.  

 Bulaşıcı hastalıklar alanında, AB Türkiye’ye araç ve sektörler arası koordinasyonu 
artırmak amacıyla teknik destek sağlayarak kapasite oluşturma konusunda destek 
vermiş, COVID-19 salgını ile mücadele için personel eğitimine katkıda bulunmuştur.  
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 Ayrıca genom takibi için Ulusal Viroloji Laboratuvarı’nın fiziksel ve insan kaynağı 
açısından kapasitesini güçlendirilmesine ve epidemiyoloji ve kamu sağlık sisteminin 
gözlenmesi konusunda iyi işleyen bir erken uyarı ve müdahale sistemi oluşturmasına 
destek vermiştir. 

 Sivil koruma alanında ilgili kurumlarla koordinasyon ve sektörler arası ilişki kurma 
konusunda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin eğilimleri ve kümeleri 
tespit etmek için nüfus temel alınarak yapılan gözetim ve test kapasitesini artırması 
gerekmektedir.  

 COVID-19 salgını sağlık sisteminin temel sağlık hizmetlerini vermesini etkilemiştir. 
Bulaşıcı olmayan hastalıklara müdahale konusunda, çocuklar da dâhil, hizmet 
sekteye uğramıştır. 

 Tütün kontrolü alanında, paketlere daha büyük sağlık uyarıları konmasını zorunlu 
kılan 2019 tarihli düzenleme Aralık 2019’dan itibaren uygulanmaktadır. Ocak 
2020’den itibaren tütün ürünlerinin iç piyasada önceki paketlerde satılması 
yasaklanmıştır. 

 Akıl sağlığı hizmetlerinin salgın nedeniyle sekteye uğramasının ardından akıl sağlığı 
konusunda sorunları olan hastalara yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından 24 saat hizmet veren bir telefon hattı kurulmuştur. 2020-2023 yılları için 
ulusal akıl sağlığı eylem planı gözden geçirilmiştir. 

 Akıl hastalıkları hastane ve kurumlarını gözetlemek ve teftiş etmek için bağımsız bir 
kurum oluşturulması gerekmektedir. 

 Sağlık konusunda eşitsizliklere ilişkin olarak, salgın sırasında mültecilere sağlık 
hizmetlerine erişim sağlanmıştır.  

 Toplumun en düşük gelirli ve kırılgan kesimleri, COVID-19 kısıtlamalarından 
orantısız şekilde olumsuz etkilenmişlerdir. Bu da düşük gelirli ailelerin gıdaya 
erişimine ve yeterli beslenmelerine engel oluşturmuştur.  

 COVID-19 salgınına rağmen insan kaynaklı maddelere ilişkin olarak iyi düzeyde 
ilerleme kaydedilmiştir.  

 Hasta kan yönetimi stratejisi ve eylem planı tamamlanmış, ulusal kan yönetim 
rehberi oluşturulmuştur.  

 Hemovijilans sistemi uygulanmaya konmuş, kan nakli sistemi ulusal düzeyde tüm 
kişisel sağlık veri sistemine entegre edilmiştir. 

 Türkiye yaşayan organ bağışlarında dünyada ilk sırada yer almasına rağmen ölmüş 
kişilerden organ bağışının dini, kültürel ve etik nedenlerle düşük olması nedeniyle 
organ bağışı bekleyen insan sayısı oldukça yüksektir. 

Sorun ve Eksiklikler:   

 Tüketici farkındalık ve eğitimini geliştirmeye ve sektörel paydaşlarla işbirliği ve 
koordinasyonu artırmaya yönelik daha fazla çabanın ve sürdürülebilirliğin 
artırılması gerekmektedir. 

 Kamu sağlığını ve tüketici güvenliğini tehlikeye atan, güvenli olmayan veya sahte 
ürünlerin e-ticaret siteleri üzerinden internet satışlarının daha fazla düzenlenmesi 
ve takibi gerekmektedir. 

 COVID-19 salgınıyla mücadele için sosyodemografik değişkenler ve salgının 
yayılmasındaki ana etkenlerle ilgili daha kesin verilere ihtiyaç vardır. 

 Türkiye, COVAX programına katılma yönündeki isteğini belirtmiş ancak henüz resmi 
olarak katılmamıştır. 
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 Sivil koruma alanında ilgili kurumlarla koordinasyon ve sektörler arası ilişki kurma 
konusunda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. 

 Türkiye’nin salgına ilişkin eğilimleri ve kümeleri tespit etmek için nüfus baz alınarak 
yapılan gözetim ve test kapasitesini artırması gerekmektedir.  

 Kan bankaları ve kan nakli merkezlerinin ulusal ve yerel düzeyde teftişi ve 
uygulanması ile doku ve organ nakli için kapasite yetersiz olmaya devam etmektedir.  

Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Gelecek yıl içinde Türkiye; tüketici haklarının uygulanmasını güçlendirmeli ve 
tüketici hareketi ve uygulayıcı kurumlarla işbirliği ve koordinasyonu daha da 
geliştirmeli; farkındalık faaliyetlerini artırmalı; dijital ortamda gerçekleşen ihlaller 
ve özel ihtiyaç sahibi tüketicilerle ilgili daha fazla önlem almalı;  

 Ulusal ve yerel düzeyde kamu sağlığı sorunlarını çözmeye yönelik kurumsal veya 
idari kapasitesini, sektörler arası işbirliğini, finans kaynaklarını ve uygun teşhis 
tesislerini artırmalıdır. 

KÜME 3: REKABETÇİLİK VE KAPSAYICI BÜYÜME 

Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş  

Genel Görünüm: 

 Medya finansmanında şeffaflığın olmaması, medya sahipliğinin tek elde 
yoğunlaşması, yayın politikaları üzerindeki siyasi etki, ifade özgürlüğü üzerindeki 
kısıtlamalar ve düzenleyici makamların bağımsızlığının olmaması ile ilgili ciddi 
endişeler ele alınmamıştır. 

 Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda; mevzuatın, 
piyasaya erişimi ve evrensel hizmet ile ilgili AB müktesebatıyla uyumlaştırılmasında 
ilerleme kaydedilememiştir. Kurul ve Siber Güvenlik Konseyi’nin bağımsız olmaması 
endişe yaratmaktadır.  

 İnternet Yasası, BM ve Avrupa Konseyi tavsiyelerine uyumlu hale getirilmemiştir. 
 Sosyal Medya Kanunu olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Ekim 2020'de yürürlüğe girmiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Sabit telefon piyasasında rekabet artmıştır.  
 Alternatif sabit telefon operatörlerinin payı 2019'da %49,4 iken 2020'nin üçüncü 

çeyreğinde %58,5 olmuştur. 
 Bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2020-2023) 

yayımlanmıştır. 2019 yılında 5.170 olan e-devlet kapısından sunulan hizmet sayısı 
2020'de 5.450'ye, Nisan 2021'de ise 5.479'a yükselmiştir. E-devlet kullanan 
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vatandaşların oranı 2019'da %51,2 iken 2020'nin ilk çeyreğinde %51,5'e 
yükselmiştir. 

Sorun ve Eksikler: 

 Geniş bant pazarında yeterli rekabet eksikliği devam etmektedir. 
 Görsel ve işitsel politika alanları, hükümet yanlısı şirketler tarafından kontrol 

edilmektedir. Adil, tarafsız ve dengeli haber kapsamına erişim ise COVİD-19 salgını 
sonrasında daha önemli hale gelmiştir. Hükümetin tutumlarını eleştiren kanallar, 
RTÜK tarafından para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştır. 

 RTÜK, 2021 yılının ilk çeyreğinde TV'lere 57 idari para cezası ve toplam 22 yayın 
durdurma cezası vermiştir. 

 Nisan 2021 itibarıyla, verilen yayın ve hizmet lisanslarının kapsamı, tanımları, 
lisanslama kriterleri ve maliyetleri açısından netlikten yoksun olan ve yargı yetkisine 
ilişkin tartışmalı hükümler içeren ve çevrimiçi içeriğe erişimin kısıtlanmasıyla ilgili 
endişeler ele alınmamıştır.  

 RTÜK'ün bağımsızlığına ilişkin endişeler ele alınmamıştır. 
 Kamu yayıncısı TRT'nin editoryal bağımsızlığına ilişkin endişeler de ele alınmamıştır. 
 TRT, muhalefetin sesini, azınlıkları ve hükümet politikalarını eleştiren sivil toplum 

kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak görmezden gelmiştir. 

Komisyon Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; elektronik haberleşme sektöründe; evrensel hizmetleri, 
yetkilendirmeye ilişkin düzenlemeleri, pazara erişimini ve geçiş hakkını AB 
müktesebatına uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. 

 Düzenleyici makamın ve kurul üyelerinin bağımsızlığını güçlendirmesi ve medyada 
çoğulculuğun sağlanması amacıyla Venedik Komisyonunun tavsiyeleri uyarınca 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Kamu yayıncısının bağımsızlığını güçlendirmek üzere adımlar atılması 
gerekmektedir. 

Fasıl 16: Vergilendirme 

Genel Uyum Düzeyi: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 Geçen yıl yapılan tavsiyeler kısmen yerine getirilmiştir. 
 AB’nin işbirliği yapmayan ülkeler listesinin amaçları doğrultusundaki vergi tarama 

sürecinde, mali hesap bilgilerinin otomatik değişimiyle ilgili olarak, Türkiye’nin 
istisnasız tüm AB Üye Devletleri ile etkili bir şekilde değişim ilişkilerini etkin hâle 
getirmesi gerekmektedir. 
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Sorunlar ve Eksiklikler: 

 Dolaylı vergilendirmeye ilişkin geniş bir ürün yelpazesi, AB müktesebatına karşıt bir 
şekilde %1 oranında katma değer vergisine tabidir. Türkiye’nin yapı, muafiyet, özel 
programlar ve azaltılmış oranlar kapsamındaki mevzuatını AB müktesebatıyla 
uyumlaştırması gerekmektedir. 

 COVID-19 salgınından sonra Türkiye, uzun bir mal ve hizmetler listesi içinde bulunan 
bazılarının KDV’sini %18’den %8’e ve diğerlerinin KDV’sini de %8’den %1’e 
düşürmüştür. Özel eğitim hizmetlerinin KDV’si 2020-21 akademik yılı için %8’den 
%1’e ve COVID-19 aşılarının KDV’si 31 Aralık 2021’e kadar %1’e düşürülmüştür. 

 AB müktesebatından farklı olarak kömür ve elektrik, ÖTV kapsamında yer 
almaktadır. 

 Gönüllü vergi uyumunu bozan geçici vergi indirimleri, kamu borçlarının yeniden 
yapılandırılması ve sermaye iadesi gibi sistematik uygulamalara 2020 yılında da 
devam edilmiştir. 

 Doğrudan vergilendirme hususunda, kurumlar vergisi 2018, 2019 ve 2020 için geçici 
olarak %20’den %22’ye yükseltilmiştir. Yeni vergi oranları, AB Üye Devletleri 
arasında yasal kurumlar vergisi için belirlenen %21,5 ortalamasının üzerinde 
olmakla birlikte; Türkiye, değeri 5 milyon TL’yi aşan konutlar için 2019 yılında 
uygulamaya konulan lüks konut vergisi uygulamasını 2021 yılına kadar ertelemiştir. 

 İdari işbirliği ve karşılıklı yardım kapsamında, AB Maliye Bakanları Türkiye’ye 31 
Aralık 2020’ye kadar OECD Ortak Raporlama Standardına dayanarak etkili bilgi 
değişimi konusunda çağrı yapmış, Türkiye ise 21 Üye Devletle bu işlemi 
gerçekleştirmiştir. Türkiye GKRY hariç kalan 6 Üye Devlet ile bilgi değişimi yapmak 
için 30 Haziran 2021’den sonrasını başlangıç tarihi olarak taahhüt etmiştir. 

 Türkiye’nin Vergi Matrahı Erozyonu ve Kâr Aktarımını Önlemek için Vergi 
Anlaşmasına İlişkin Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Çok Taraflı Sözleşme 
önlemlerini uygulama düzeyi takip edilmektedir. Aynı zamanda Şeffaflık ve Vergi 
Amaçları için Bilgi Değişimi Küresel Forumu’nda Türkiye’nin verdiği taahhüt hâlen 
geçerlidir. Ancak, bu taahhütlerin yerine getirilmemesi durumu Türkiye’yi işbirliği 
yapmayan ülkelerin yer aldığı listeye girme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilme 
ihtimalini taşımaktadır. 

 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arası için aşağıda yer alan vergi mükellefi kategorilerine 
verilen “mücbir sebep” statüsü belirlenen tarihten sonra 6 ay daha devam 
ettirilmiştir: 

I. Ticari, zirai veya mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti 
bulunanlar; 

II. COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen 17 sektördeki faal vergi 
mükellefleri; 

III. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak askıya alınan sektörlerde 
faaliyette bulunan vergi mükellefleri; 

IV. Kronik hastalığa sahip veya 65 yaş ve üzeri vergi mükellefleri. 

 Uygulama kapasitesi ve bilgisayar ortamına geçiş kapsamında, kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele için yürürlüğe koyulan Strateji ve Eylem Planı devam etmektedir; fakat 
henüz bir performans göstergesi, ilerlemenin denetlenmesi için sunulmamıştır. 
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Komisyonun Tavsiyeleri: 

 AB Üye Devletlerinin tamamı ile otomatik bilgi değişiminin etkin bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla düzenlemelerin uygulamaya koyulması; 

 Vergiye tabi enerji ürünleri yelpazesinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılması; 
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam edilmesi ve ilerlemenin performans 

göstergeleri aracılığıyla şeffaf bir şekilde sunulması gerekmektedir. 

Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika 

Genel Uyum Düzeyi: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş 

Genel Görünüm: 

 Merkez Bankası üzerinde yoğunlaşan siyasi baskıdan dolayı gerileme, raporlama 
döneminde de devam etmiştir. 

 Bazı görevlilerinin art arda görevden alınması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ve 
güvenilirliğini sarsmış ve piyasaya duyulan güvenin erozyona uğramasına sebep 
olmuştur. 

 Ekonomik Reform Programı zamanında teslim edilirken, mali bildirimler birkaç 
ertelemeden sonra teslim edilmiştir. 

 2020 raporunun tavsiyeleri kısıtlı düzeyde uygulanmıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Ekonomik politika alanında, kamu maliyesinin kalitesi bakımından iyi düzeyde 
ilerleme kaydedilmiştir. 

 2021-2023 Ekonomik Reform Programı zamanında teslim edilmiştir.  
 Yapısal reform öncelikleri önceki yıllara kıyasla daha iyi belirlenmiştir. 
 Mayıs 2020 tarihli Ekonomik ve Mali Diyalogun çıktılarında ortaya koyulan politika 

önerileri, önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir oranda, kısmen uygulanmıştır. 

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 Merkez Bankası, geçtiğimiz on yılın enflasyon hedefi olan %5’ten sapmış ve raporun 
yazıldığı tarihte de artış trendi devam etmekle birlikte Türkiye, 2017’den itibaren 
çift rakamlı enflasyon oranı kaydetmeyi sürdürmüştür. 

 Artan enflasyon baskısının ve makroekonomik dengesizliklerin kötüleşmesinin 
arasında kalan Merkez Bankası, Ağustos 2020 ve Mart 2021 arasında politika faizini 
1,075 baz puanı ile %8,25’ten %19’a yükseltmiştir. 

 Kasım 2020’den sonra, Merkez Bankası kararları, fiyat istikrarının öncelikli hâle 
getirilmesi, parasal politika çerçevesinin sadeleştirilmesi ve şeffaflığın parasal 
işlemlerde belirli bir ölçüde artırılması gibi politika değişikliği göstergelerini 
görünür kılmıştır. Ancak, Merkez Bankası başkanının beklenmeyen bir şekilde Mart 
2021’de görevden alınması, parasal politikadaki belirsizliği yeniden yükseltmiş; kur 
değerinde düşüşün, döviz rezervlerinde bir azalmanın, enflasyon beklentilerinde 
yükselişin ve risk primlerinde ani artışın farklı bir aşamaya geçmesini tetiklemiştir. 
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 İki yıl içinde art arda üç kez Merkez Bankası başkanının görevden alınması, parasal 
politikaya artan siyasi müdahaleyi yansıtmaktadır. Faiz oranlarının düşürülmesi için 
Merkez Bankası’na yapılan siyasi baskıyla birleşen bu yönetsel değişiklikler, Merkez 
Bankası’na duyulan güven kadar, onun bağımsızlığını da zayıflatmaktadır. 

 Merkez Bankası’nın yıllık net kârının bölüştürülmesine ilişkin esaslar, kârın 
%20’sinin ihtiyaç akçesine zorunlu tahsisinin iptal edilmesi ve birikmiş yedek 
akçelerin Genel Kurul’un onayı olmaksızın Hazine’ye devredilmesi şeklinde 
değiştirilmiştir. Bu gelişmeyi, Merkez Bankası kârının Hazine’ye çok büyük oranlarda 
aktarılması izlemiştir. 

 Ekonomi politikası konusunda, sayısal mali kuralların uygulanması ve bu kuralların 
uyumluluğunu izleyen bağımsız bir mali kurulun oluşturulması dâhil olmak üzere, 
Bütçe Çerçevelerinin Gerekliliklerine İlişkin Yönerge’ye daha fazla uyumun 
sağlanması gerekmektedir. 

 Aşırı Açık Prosedürü tabloları daha kaliteli ve daha kapsamlı bir şekilde teslim 
edilmiş olsa da, bu prosedürün ve mali devlet istatistiklerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Türkiye’nin makroekonomik tahminlerinin güvenilirliğini artırması ve daha 
kapsamlı bir alternatif makroekonomik senaryo sunması gerekmektedir. 

 Tanımlama, zaman çizelgesi, tahmini etki, riskler ve performans açısından Ekonomik 
Reform Programı kapsamında belirtilen önlemlerin kalitesinin iyileştirilmesi için 
daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi; 
 Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi doğrultusunda uygun bir parasal 

politika bakış açısının uygulanması; 
 ESA 2010 ile aşırı açık prosedürü altındaki mali raporlama ve bildirimlerin 

uyumlaştırılması gerekmektedir. 

Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş 

Genel Görünüm: 

 Kayıt dışı çalışma oranı 2019’da %34,5 iken, büyük ölçüde COVID-19 salgını 
nedeniyle 2020'de %30,6'ya düşmüştür. 

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye, AB çerçeve yönergesiyle büyük ölçüde 
uyumludur. 

 COVID-19 salgını, belirli sektörlerde sağlık ve güvenlik risklerini artırmıştır.  
 COVID-19 kısıtlamaları, aktif iş gücü piyasası programlarından veya iş başında 

eğitimlerden yararlanan kişi sayısında önemli bir düşüşe yol açmıştır. 
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Kaydedilen İlerleme: 

 İstihdam koruma önlemleri kapsamında getirilen yasal işten çıkarma yasağı, 30 
Haziran 2021'e kadar uzatılmıştır. 

 Türkiye, ciddi bir sorun olmaya devam eden çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya 
yönelik ulusal programın uygulanmasına devam etmiştir. 

 COVID-19 salgını kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin ortak bildiriler 
yayınlamıştır. 

 İŞKUR, veri tabanında kayıtlı çalışmayan, iş gücünde yer almayan, akademik veya 
mesleki eğitim görmeyen insan kitlesini (NEET) hedef alan ve yaklaşık 175.000 
kişiye ulaşan yeni bir danışmanlık modelini uygulamaya başlanmıştır. 

 Türkiye, COVID-19'un iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için 
“Sosyal Koruma Kalkanı” programını başlatmıştır. 

Sorun ve Eksikler: 

 İş hukuku alanında, Türkiye kısmen hazırlıklıdır, ancak ana mevzuatın yürürlüğe 
koyulması ve uygulanmasında önemli boşluklar varlığını korumaktadır. 

 İş kanunu, işyerinde sağlık ve güvenlik konuları dışında ne ev işçisi ne de 50'den az 
çalışanı olan tarım ve ormancılık iş yerlerini kapsamamaktadır. 

 Mart 2021'de tele-çalışma ile ilgili bir yönetmelik yayınlanmış ve bunun etkisi henüz 
görülmemiştir. 

 Ulusal iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin süresi 2018'de dolmuş olup, Ulusal Sağlık 
ve İş Güvenliği Konseyi 2018'den beri faaliyette değildir. 

 Sosyal diyalog konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 İşyeri ve sektör düzeyinde var olan toplu pazarlık için çifte eşikler ve kamu 

görevlilerinin grev hakkının olmaması, uluslararası çalışma standartlarına uyum ve 
sosyal diyaloğun işleyişi açısından önemli eksiklikler olmaya devam etmektedir. 

 Çeşitli sendika protestolarına yönelik polis baskıları, örgütlenmeye çalışan işçilerin 
(işten çıkarma yasağına rağmen)  sistematik olarak işten çıkarılması, sendika 
yönetici üyelerine yönelik tutuklamalar ve cezai kovuşturmalar devam etmektedir. 

 İstihdam politikası ile ilgili olarak, iş gücü piyasası durumu daha da kötüleşmiştir. 
 Sosyal içerme ve sosyal koruma alanında, Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasına 

yönelik belirli bir politika çerçevesi bulunmamaktadır. 
 COVID-19 salgını ve yüksek enflasyon, hükümetin sağladığı destek önlemlerine 

rağmen nüfusun sosyal durumunu daha da kötüleştirmiştir. 
 Türkiye'nin istihdam ve sosyal politikada ayrımcılığın önlenmesine yönelik bir 

stratejisi veya eylem planı bulunmamaktadır ve bu alanda herhangi bir veri mevcut 
değildir. 

 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık yasalarca yasaklanmamıştır. 
 İstihdam ve sosyal politikada toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, iş gücü 

piyasasındaki cinsiyet farkı çok yüksektir. Kadın ve erkeklerin rol ve 
sorumluluklarına ilişkin ayrımcı tutumlar endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 
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Komisyon Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; Sendikal haklardan yararlanmayı sınırlayan engelleri kaldırması ve 
COVID-19 sosyoekonomik iyileşme önlemleri de dâhil olmak üzere sosyal diyaloğu 
etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. 

 Başta iş hukuku ve işyerinde sağlık ve güvenlik olmak üzere işçi haklarına ilişkin 
mevzuatın uygulanmasının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 İş-yaşam dengesi politikalarını ve bakım hizmetlerini hızlandırarak kadınların 
istihdamını teşvik etmeli ve göçmen işçiler ve geçici koruma altındaki işçiler de dâhil 
olmak üzere salgın sonrasında kayıtlı istihdama geçiş için politika araçları 
geliştirmesi gerekmektedir. 

 Engelliler için Türkiye'nin, kapsayıcı işyerlerini ve uygun iş ekipmanlarının 
sağlanmasını teşvik etmenin yanı sıra destekli istihdam uygulamalarını genişletmesi 
gerekmektedir. 

 Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri de dâhil olmak üzere kaliteli sosyal hizmetler 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, işletme ve sanayi politikası alanında orta düzeyde hazırlıklıdır.  
 Raporlama döneminde, esas olarak AB sanayi politikası ilkeleriyle bağdaşmayan 

tedbirlerin alınması nedeniyle gerileme yaşanmıştır.  
 Başlıca zorluklar, yerelleştirme ve kamu alımları uygulamalarının AB sanayi 

politikası ilkeleriyle uyumu, büyük yatırımlar için devlet yardımlarında şeffaflığın 
olmaması, büyük kayıt dışı ekonomi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun vadeli 
finansman ihtiyaçları ve mikro finansman için yasal çerçevenin yetersiz olmasıdır.  

 Geçen yılki raporun tavsiyeleri çok sınırlı bir ölçüde ele alınmıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye, işletme ve sanayi politikası ilkelerine ilişkin olarak, Mart 2021'de işletmeler 
için kamu ve ticari hizmetlerin daha fazla dijitalleştirilmesi, dijital becerilerin 
geliştirilmesi, devlet yardımlarının ve benzer teşviklerin reformu, KOBİ'lerin 
uluslararasılaşması ve özellikle döngüsel bir ekonomi planının hazırlanması dâhil 
olmak üzere sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik önlemleri içeren kapsamlı bir 
ekonomik reform paketi kabul etmiştir. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve yabancı doğrudan yatırımı kolaylaştırmak 
üzere sektör bazında yatırım desteği hakkında bilgi sağlamaya yönelik sanal bir tek 
durak noktası portalı kurmuştur. 

 Türkiye, teknoloji odaklı Sanayi Destek Programı kapsamında makine, bilgisayar, 
elektronik, optik, elektrik donanımı, ilaç, kimya ve ulaşım araçları gibi stratejik 
olarak seçilmiş sektörlerde 400 ürün grubuna yatırımı desteklemeyi 
hedeflemektedir. 
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 Türkiye, özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere şirketleri destekleyen 
çeşitli programları uygulamaya devam etmiştir. 

 Türkiye, COVID-19 salgını süresince işletmeler için işgücüne ilişkin planlar (kısmi 
işten çıkarma, kısa çalışma, ücret sübvansiyonu), erteleme önlemleri (vergiler, sosyal 
güvenlik primleri, faturalar) ve kredi garantileri yoluyla finansal destekten oluşan 
çeşitli destek mekanizmaları doğrudan kredi ve sübvansiyonlar. uygulamış, Yardıma, 
büyük ölçüde, devlete ait bankaların öncülük ettiği bir kredi dürtüsü hakim oldu. 
Haziran 2021 itibariyle esnaf, küçük işletme ve sanatkarlara sınırlı doğrudan nakit 
desteği sağlandı. Teşvik paketinin payının GSYH'nin %12'si olduğu tahmin ediliyor 
ve yaklaşık beşte dördü kredi kanalından geldi. 

 Haziran 2021 itibariyle esnaf, küçük işletme ve sanatkârlara sınırlı doğrudan nakit 
desteği sağlanmıştır.  

 Türkiye, COSME programı, Genç Girişimciler için Erasmus ve Avrupa Girişim 
Ağları'nda aktif olarak katılmıştır. 

 KOBİ destek idaresi (KOSGEB) tarafından yürütülen çeşitli teknik yardım ve 
finansman planları faaliyete geçmiştir. Ek programlar, faaliyet gösteren şirketleri 
desteklemiştir. 

Sorunlar ve Eksikler 

 Kabul edilen kapsamlı ekonomik reform paketi  kamu alımlarının yerli üreticiler 
lehine stratejik şekilde kullanımı, teknoloji transferine yönelik satın alma garantileri, 
önemli ihracat mallarının üretimine uygulanan sübvansiyonlar ve yerelleştirme gibi 
AB sanayi politikası ilkeleriyle ve bazı durumlarda Gümrük Birliği kapsamındaki 
taahhütlerle bağdaşmayan önlemleri içermektedir. 

 Türkiye, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde zorunlu kullanım ile kamu 
alımlarında %15 yerli fiyat avantajı kapsamını korumuştur. Yurt içi fiyat avantajının 
uygulandığı uluslararası ihalelerin yüzdesi 2020'de daha da artmıştır.  

 İlaçlar, tıbbi cihazlar, biyoteknolojik ürünler ve tarım ve orman traktörleri gibi bir 
dizi sektörde yerelleştirme planları uygulanmaya devam etmekte veya 
planlanmaktadır. 

 2019 yılında kabul edilen Sanayi Stratejisi performans göstergelerinin sonuçları 
yayınlanmamıştır.  

 Kayıt dışı ekonomi, Türkiye için önemli bir zorluk olmaya devam etmektedir.  
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik Eylem Planı ve Stratejisinin (2019-2021) 

uygulanması, temel iş ortamı faktörlerini ele almadan baskıya odaklanarak devam 
etmiştir. Somut performans göstergeleri belirlenmediği ve hiçbir veri 
yayımlanmadığı için sonuçların değerlendirilmesi zordur.  

 Sözleşmeleri uygulama ve iflası çözme konusundaki performansı 2020'de 
kötüleşmiştir. 

 Türkiye AB Gümrük Birliği kapsamındaki taahhütlerin aksine, yatırımlar için Devlet 
yardımının bölüşümü açıklanmamıştır. 

 İnovasyon eko sistemlerine destek, bölgesel olarak dengeli bir yaklaşımdan 
yoksundur, bölgesel yararlanıcıların yoğunlaştığı çok sayıda programa bölünmüştür. 
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Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin, yerel içerik zorunluluğu ve kamu ihale fiyat primleri gibi sanayi 
politikası ilkeleriyle bağdaşmayan planları kaldırması ve bunların yerine yeniliği 
etkili bir şekilde teşvik eden önlemler alması; 

 2019'dan 2021'e kadar sanayi stratejisinin uygulanmasının sonuçlarını ve ayrıca 
Sanayi Destek Programı kapsamında dağıtılan tutarları yayımlaması; 

 Tüm KOBİ destek önlemlerinin etkilerinin, boşlukların ve örtüşmelerin belirlenmesi 
amacıyla bir değerlendirme çalışması yürütülmesi gerekmektedir. 

Fasıl 25: Bilim ve Araştırma 

Genel Uyum Durumu: Çok ileri düzeyde  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Ulusal araştırma ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik eylem planının 
uygulanması ve bunun yanı sıra Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile uyumlaştırılması, 
Türkiye'nin Horizon 2020'deki performansına olumlu katkıda bulunmuştur. Türkiye 
ayrıca Horizon Europe için gayri resmi ortaklık görüşmelerine başlamıştır. 

 Henüz tamamlanmamış olan yeni Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi dışında, 
geçen yılki raporun önerileri büyük ölçüde ele alınmıştır.  

 2020 yılında yeni Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi hazırlıklarına “Öncelikli Ar-Ge 
ve Yenilik (RDI) Alanları” belgesinin hazırlanması ile devam edilmiştir. 

 2020'de, Türkiye'nin ulusal araştırma ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik 
eylem planının uygulanması ve bunun yanı sıra ERA ile uyumu, Türkiye'nin Horizon 
2020'deki performansına olumlu katkıda bulunmuştur. 

 Horizon 2020 programı boyunca genel performans, Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesine 
kıyasla beklenenden daha düşük olmuştur. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Araştırma ve yenilik politikası ile ilgili olarak, Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki 
payı 2018'deki %1,03'e kıyasla 2019'da %1,06'ya yükselmiştir. 

 Akıllı Uzmanlaşma konusunda, AB fonlarının desteğiyle Türkiye, ulusal ve bölgesel 
düzeylerde Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi geliştirme, uygulama ve ağ oluşturma 
kapasitelerini geliştirmeye başlamıştır. AB Ortak Araştırma Merkezi'nin Akıllı 
Uzmanlaşma Platformuna beş bölge kaydedilmiştir.  

 Türkiye, COVID-19 salgınına yanıt olarak çeşitli önlemler almıştır. Bunlar arasında, 
aşı ve ilaç geliştirme projelerinde yer alan COVID-19 Türkiye Platformu'nun 
başlatılması, COVID-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma faaliyetlerini 
desteklemek ve COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkilerini analiz etmek için özel 
çağrılar yer almaktadır. 
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Sorun ve Eksikler: 

 Yenilikçilik Birliği'nde, 2021 Avrupa Yenilikçi Skor Tablosuna göre, Türkiye 2020'de 
“mütevazı yenilikçi” iken, “gelişmekte olan yenilikçi” konumuna gerilemiştir.  

 AB ortalamasının %74'ünden %55'ine düşmüştür. Bu güçlü düşüş, diğerlerinin yanı 
sıra yenilikçi anket verilerini kullanan göstergelerdeki performans düşüşü, BİT 
eğitimi sağlayan işletmeler, bilim ve teknolojideki insan kaynaklarının işten işe 
hareketliliğinden kaynaklanmıştır.  

Komisyon Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; Ulusal Araştırma Alanı’nı (TARAL) ERA ile uyumlaştırmaya yönelik 
çabalarını artırması gerekmektedir. 

 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinin güncellemesini tamamlaması 
gerekmektedir. 

 Horizon 2020 performansını değerlendirmesi ve AB Ar-Ge Çerçeve Programlarının 
faydalarını en üst düzeye çıkarmak için Horizon Europe'a hazırlık yapması 
gerekmektedir. 

 Daha fazla sosyoekonomik fayda için RDI çıktılarının daha fazla etkisine katkıda 
bulunulması gerekmektedir. 

 Türkiye'nin Horizon 2020'deki performansını değerlendirmesi ve bir sonraki 
Çerçeve Programı olan Horizon Europe'a katılımı artırmak için eylemlerini 
sürdürmesi gerekmektedir. 

Fasıl 26: Eğitim ve Kültür 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme  

Genel Görünüm:  

 Türkiye eğitim ve kültür konusunda orta düzeyde hazırlıklıdır. 
 Özellikle ulusal yeterlilik sisteminin iyi işleyişi konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. 
 Geçen yılın tavsiyeleri kısmen uygulanmış olup, geçerliliğini korumaktadır. 
 Kültürle ilgili olarak, 2019-2023 Stratejik Planı uygulanmaya devam edilmiştir.  
 Kültür alanında faaliyet gösteren STK’lar, politika oluşturma ve strateji geliştirme 

süreçlerine sivil katılımın güçlendirilmesine yönelik çabalarını sürdürmüşlerdir.  
 Gençlik ve spor alanında, Türkiye’nin nispeten genç ancak yaşlanan bir nüfusu 

vardır; yaş ortalaması 32,6’dır. Erasmus+ kapsamında, 2.320 gençlik hareketliliği ve 
gönüllülük projesi, 51,1 milyon avrodan faydalanmıştır.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye aynı zamanda kalkınma politikalarında kültürün değerini anlamakta ve 
kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasını teşvik etmektedir. 
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 2019-2020 eğitim döneminde okul öncesi eğitime (5 yaş) net kayıt oranı %68,3’ten 
% 71,2’ye yükselirken, 3-5 yaş arası çocukların net kayıt oranı %41,8 ile düşük 
kalmaktadır.  

 İlköğretime kayıt oranı %92,1’den %93,6’ya yükselmiştir (kız öğrenciler için %93,5 
erkek öğrenciler için %93,7). 

 Ortaöğretime net kayıt oranı %93,3’ten %95,9’a yükselmiştir (kız öğrenciler için 
%96,1, erkek öğrenciler için ise %95,7). 

 Lise eğitimine net kayıt oranı %84,2’den %85,0’a yükselmiştir (kız öğrenciler için % 
84,9, erkek öğrenciler için % 85,2). 

 Yükseköğretimde net kayıt oranı %44,1’den %43,4’e düşmüştür (kızlarda %46,3, 
erkeklerde %40,6). 

 Özel öğretimde (özel eğitime tabi özel ihtiyaçları olan öğrenciler) hem sayıları hem 
de öğrenci oranı 2020 yılında 2019’da 398.815 iken 2020’de 425.774’e yükselerek 
%1,65’ten %1,74’e yükselmiştir. 

 Erasmus+ Programı’na başvurular, Türk eğitim paydaşlarının programa olan yoğun 
ilgisinin devam ettiğinin gösterir şekilde, 2019’da 12.467 olan sayıyı 2020’de 
13.079’a çıkarmıştır. 

 Ayrıca, 2019’da 349 olan Avrupa Dayanışma Gönüllüleri (ESC) programına yapılan 
başvurular 2020’de 896’ya yükselmiş; 2.000'den fazla katılımcının yer aldığı 269 
projeye, 6,12 milyon avro (181 gönüllülük projesi ve 88 dayanışma projesi) 
tutarında AB desteği verilmiştir.  

 Türkiye, Bolonya sürecini uygulama bakımından ileri bir aşamadadır. 
 Türk yükseköğretim kurumlarını değerlendiren Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 

(YÖKAK) yeniden düzenlenmesi, idari ve mali açıdan daha bağımsız hale gelmesine 
neden olmuştur. 

 Haziran 2021 itibarıyla, Türk Yeterlilik Çerçevesinin işlevsel uygulanması için 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanan mesleki standartların ve 
yeterliliklerin sayısı tatmin edici ölçüde artmıştır; bununla birlikte, mesleki yeterlilik 
sertifikalarının sayısının hâlâ önemli ölçüde artırılması gerekmektedir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Avrupa Yeterlilik Çerçevesine atıfta 
bulunulmasına rağmen, Türkiye’nin kalite güvencesi, kredi sistemleri, yeterliliklerin 
dâhil edilmesi ve örgün öğrenimin yaygınlaşması ile ilgili ilke ve prosedürlerin tam 
olarak yerleşmesini sağlamalıdır. 

 Eğitim gören kız ve erkek öğrenci sayısı bakımından büyük farklılıklar 
bulunmaktadır (269.897 erkek öğrenci ile 155.877 kız öğrenci).  

 Örgün mesleki eğitim ve öğretimde, modüler müfredat ve kredilendirilmiş modül 
sisteminin uygulanması Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin etkili uygulanmasında 
önemli bir konu olmaya devam etmiştir.  

 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Desteklenmesine ilişkin 
UNESCO Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik somut adımlar henüz atılmamıştır. 

 COVID-19 salgını kültürel sektörün kırılganlığını ortaya çıkarmıştır. Alınan önlemler 
yeterli ve kalıcı bir yanıt teşkil etmemiştir. 

 Yerel mercilerin sanatsal ve kültürel etkinlikleri iptal etme yetkisi bulunmaktadır. 
Dario-Fo tarafından sahnelenen Bercu isimli Kürtçe tiyatro oyunu, genel kamu 
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düzenini bozduğu ve PKK ile yakın bağlar kurduğu gerekçesiyle Ekim 2020’de 
yasaklanmıştır.  

 Gençlerin karar alma süreçlerine katılımı sınırlı veya etkisiz kalmıştır.  
 2019’da Avrupa Gençlik Forumu tarafından gözlemci üye statüsü verilen Ulusal 

Gençlik Konseyi hâlihazırda hala hükümet tarafından tanınmamıştır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Özellikle dezavantajlı gruplara mensup kız ve erkek çocuklara yönelik kapsayıcı 
eğitimi daha da geliştirmeli ve okulu bırakma oranını azaltmak için çalışmaları 
yakından izlemeli ve sürdürmelidir. 

 Türk Yeterlilik Çerçevesi’nin ve YÖKAK’ın iyi işlemesini sağlamalıdır. 
 2005 UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi 

Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik somut adımlar atılmalıdır. 
 Erken Çocukluk Eğitimi (ECE) modelleri, savunmasız çocukları da kapsayarak açık 

hedefler ve stratejilerle uygulanmalıdır.  
 ECE hizmetlerinin genel kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Fasıl 29: Gümrük Birliği 

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm:  

 Türkiye, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin temel hükümlerine aykırı olarak üçüncü ülke 
menşeli, AB'de serbest dolaşımda olan veya üçüncü ülkelerden ithal edilen çok 
sayıda ürünün ithalatına ek vergi uygulamaya devam etmiştir. 

 Vergi muafiyeti, serbest bölgeler ve gözetim tedbirleri AB müktesebatıyla ve 
Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleriyle tam olarak uyumlu değildir. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Gümrük mevzuatı alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
 Türkiye, serbest dolaşımdaki mallar için menşe belgesi gerekliliğini kaldırmak için 

mevzuatının bir bölümünü değiştirmiştir. 
 İdari ve uygulamaya ilişkin kapasite konusunda, sınır kontrollerine ilişkin gümrük 

uygulama kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam etmiştir. 
 Türkiye, Ortak Transit Rejimi Sözleşmesi’ne katılmasının bir parçası olarak, 

bilgisayarlı transit sistemini uygulamıştır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Gümrük mevzuatı alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
 Türk Gümrük Kanunu henüz AB Gümrük Kodu ile uyumlu hale getirilmemiştir. 
 İhtisas gümrüklerinin belirlenmesi Gümrük Birliği hükümlerine aykırıdır. 
 Gözetim tedbirleri, serbest bölgeler ve vergi muafiyeti uygulamaları AB 

müktesebatıyla henüz uyumlaştırılmamıştır. 
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 Türkiye bakır hurdasında ihracat kısıtlamalarını ve bazı deri ürünleri üzerindeki 
kısıtlamalarını sürdürmüştür. 

 Türkiye, Gümrük Birliği kurallarına aykırı olarak tatlı mısır ithalatına tek taraflı 
olarak orantısız derecede yüksek vergiler uygulamaya devam etmiştir. 

 Fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde uygulanmasının iyileştirilmesi için daha fazla 
uyum sağlanması gerekmektedir. 

 Güvenlik ve emniyet tedbirlerini uygulamak için risk temelli kontrollerin önemli 
ölçüde iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; AB Gümrük Kodu ile uyumlaştırma çabalarına hız vermesi 
gerekmektedir. 

 AB müktesebatı doğrultusunda risk temelli kontrolleri ve basitleştirilmiş usulleri 
uygulamaya koyması gerekmektedir. 

 Malların etkili bir şekilde serbest dolaşımını engelleyen ithalat ve ihracat 
kısıtlamalarını tamamen ortadan kaldırması gerekmektedir. 

 İthal ürünler üzerindeki ek vergileri geri çekmeli ve ithalat vergilerini AB'nin Ortak 
Gümrük Tarifesi ile tam uyumlu hale getirmelidir. 

KÜME 4: YEŞİL GÜNDEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAĞLATILILIK 

Fasıl 14: Ulaştırma Politikası 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm: 

 Geçen yılki öneriler kısmen ele alınmıştır. 
 Türkiye, 2021-2030 dönemini kapsayan bir karayolu güvenliği stratejisi ve eylem 

planının yanı sıra güncellenmiş Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) stratejisini buna ilişkin 
eylem planını kabul etmiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye, 2020 Stokholm Deklarasyonu ve 2021-2030 AB Karayolu Güvenliği 
Politikası Çerçevesi doğrultusunda Karayolu Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı ve 
kabul etmiştir. 

 Türkiye, güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hareketliliğe ulaşma amacını taşıyan bir 
yasal çerçevenin benimsenmesini de öngören yeni bir Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) 
Stratejisini kabul etmiştir.  

 Türkiye, COVID-19 salgını sırasında AB'nin Yeşil Koridorlar girişimi ile etkin bir 
şekilde işbirliği yapmıştır. 

 Nisan 2021'de kombine yük taşımacılığına ilişkin mevzuat tasarısı kapsamına “yeşil 
lojistik/taşıyıcı” kavramı eklenmiştir. 
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Sorun ve Eksiklikler: 

 Genel taşımacılık konusundaki AB müktesebatı ile ilgili olarak, Türk ulaştırma 
mevzuatı AB müktesebatıyla ile tam uyumlu değildir. 

 Türkiye, henüz Ulaştırmada Temiz Enerji Paketi ile uyum sağlamamıştır. 
 Kentsel hareketliliğin kapsamlı bir politika çerçevesine ve merkezi yerel makamlar 

arasında net bir kurumsal yapıya ihtiyacı vardır. 
 Türkiye'nin Birinci Hareketlilik Paketi ile ilgili karayolu taşımacılığı müktesebatı 

revizyonlarına uyum sağlaması beklenmektedir. 
 Türkiye’nin, yeni bir demiryolu sektörü reformuna ihtiyaç vardır ve yeni bir 

kapsamlı demiryolu çerçeve yasasının kabul etmesi gerekmektedir. 
 Demiryolu sistemlerinin karşılıklı işletilebilirliğine ilişkin yönetmelik, hâlâ son 

hazırlık aşamasındadır.  
 Demiryollarından sorumlu kurum olan TCDD'ye verilen sübvansiyonların 

demiryollarının serbestleştirme sürecini engellemeye devam etmiştir. 
 Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığı konusunda, 2019’da kurulan liman tek pencere 

sistemi, AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmelidir. 
 Türkiye, sınırlı iç su yollarına sahiptir ve bu konudaki başlıca uluslararası 

anlaşmaları imzalamamıştır.  
 Türkiye, iç su yollarına ilişkin ilgili AB mevzuatına henüz uyum sağlamamıştır. 
 Hava trafik idaresi ve havacılık güvenliği alanlarında, Türk mevzuatını AB ile uyumlu 

hale getirmek için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. 
 Komisyonun kapsamlı bir hava taşımacılığı anlaşmasına ilişkin müzakere yetkisi 

sonuçsuz kalmış ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Avrupa Havacılık 
Emniyeti Ajansı (EASA) arasındaki çalışma düzenlemelerinde ilerleme 
sağlanamamıştır. 

 Türkiye’deki ve GKRY’deki hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimin 
yetersizliği, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde havacılık emniyeti bakımından tehlike 
oluşturmaya devam etmekte olup operasyonel bir çözüm bulunmasını 
gerektirmektedir. 

 GKRY’de kayıtlı, GKRY ile ilgisi olan ya da son uğradığı liman GKRY’de bulunan 
gemilere ve uçaklara yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla 
ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır.  

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, 2030 ve 2050'ye kadar ulaştırma sektörü emisyonlarının önemli ölçüde 
azaltılmasına yönelik somut hedefler oluşturmak üzere Komisyonun Sürdürülebilir 
ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi doğrultusunda tüm ulaştırma türlerini kapsayan yeni 
bir ulaştırma stratejisi hazırlamalıdır. 

 Türkiye, yeni demiryolu sektörü reformunu kabul etmeli ve demiryollarından 
sorumlu kuruma verilen sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırmalıdır. 

 Türkiye, Avrupa Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Çerçeve Mimarisini, özellikle kentsel 
alanlarda kapsayıcı ITS mimarisi olarak değerlendirmelidir.  
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Fasıl 15: Enerji 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı düzeyde ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Yeni düzenleyici kurumdaki yapısal ve personel sorunlarına rağmen, Türkiye'nin 
nükleer enerjiye ilişkin düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam etmesiyle sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir.  

 Arz güvenliği hususundaki iyi ilerleme devam etmiştir.  
 Hidrokarbonlar konusunda Türkiye, GKRY’nin deniz yetki alanında sondaj 

faaliyetlerini durdurmasıyla Doğu Akdeniz'deki gerilimler 2021 yılının başında 
azalmıştır. 

 İç enerji piyasasında, elektrik ve gaz için şeffaf, maliyeti yansıtan ve ayrımcı olmayan 
fiyatlandırma mekanizmaları konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Enerji verimliliği konusunda kabul edilen mevzuatın uygulanmasında bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 Nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konusunda Türkiye, yeni 
düzenleyici kurumdaki yapısal ve personel sorunlarına rağmen düzenleyici 
çerçevesini geliştirmeyi sürdürmüştür. 

 Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili olarak ve Türkiye'nin 2011 yılında AB modelini 
kullanarak stres testleri gerçekleştirme konusundaki gönüllü taahhüdünün ardından, 
Komisyon ve Türk nükleer düzenleyici otoritesi arasında önceden öngörülen iki 
aşamalı yaklaşımdan daha modern, , tek fazlı yaklaşıma geçmek için bir anlaşmaya 
varılmıştır 

 Yenilenebilir enerji tesislerinin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi içindeki 
oranı bir önceki yıl %45 iken, 2020'de %51'e yükseldi. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 BOTAŞ, pazardaki hâkim konumunu sürdürmeye devam etmiştir Bu durum, piyasaya 
daha fazla derinlik ve likidite sağlamazsa 2021'de kurulan Enerji Borsası İstanbul'un 
(EXIST) uygulanabilirliğini etkileyecektir. 

 Hidrokarbonlar konusunda Türkiye, AB mevzuatına uyum konusunda ileri bir 
aşamadadır, ancak hidrokarbonların transit geçişi açısından da Açık Deniz Petrol ve 
Gaz Operasyonlarının Güvenliğine ilişkin 2013/30/EU Sayılı Yönerge’ye daha fazla 
uyum sağlamalıdır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; yasal olarak bağlayıcı bir plan ve faaliyetlerin ayrıştırılması için bir 
zaman çizelgesi oluşturarak ve gaz sektöründe şeffaf, maliyeti yansıtıcı ve ayrım 
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gözetmeyen fiyatlandırma oluşturarak doğal gaz piyasası reformunu derinleştirmesi, 
AB’nin Üçüncü Enerji Paketi ile uyumluluğu sağlamak için doğal gaz piyasası yasasını 
da güncellemesi, 

 Nükleer enerji düzenlemesine ilişkin yapısal, personel ve koordinasyon konularını 
açıklayan ve yeni kurulan nükleer enerji düzenleyicisinin bağımsızlığını garanti eden, 
EURATOM müktesebatına uygun mevzuatı kabul etmesi;  

 Akkuyu nükleer santralinde nükleer güvenlik ve stres testleri konusunda mevzuat 
uyumunu tamamlaması; 

 Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik 
Sözleşme’ye katılması ve Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgi Değişimi Sistemi’ne 
üye olması; 

 DTÖ ve Türkiye-AB Gümrük Birliği kurallarına aykırı olduğu için yenilenebilir enerji 
sektöründe yerel içerik gereksinimi uygulamalarını sona erdirmesi gerekmektedir. 

Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları 

Genel Uyum Durumu: Çok ileri düzeyde  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme  

Genel Görünüm:  

 Türkiye, Trans-Avrupa ağlarında çok ileri düzeydedir.  
 Güney Gaz Koridoru'nun (SGC) Avrupa bölümüne gaz ileten Trans-Anadolu Doğal 

Gaz Boru Hattı (TANAP) sayesinde enerji ağlarında bir miktar ilerleme 
kaydedilmiştir. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Güney Gaz Koridoru'nun (SGC) 
Avrupa bölümüne gaz iletmektedir. 

 Gaz sektöründe şeffaf, maliyet tabanlı ve ayrımcı olmayan fiyatlandırma 
mekanizmaları oluşturulması konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 Türkiye Elektrik İletim Sistemi Operatörünün (TEİAŞ), Avrupa Elektrik İletim 
Sistemi Operatörleri Ağı’na (ENTSO-E) gözlemci üyeliği uzatılmamış olmasına 
rağmen TEİAŞ, ilgili çalışma gruplarının teknik görüşmelerinde yer almaya devam 
etmektedir. 

 Elektrik şebekelerine ilişkin olarak Türkiye, elektrik şebekesinin ENTSO-E 
standartlarına uygun olarak modernizasyonu ve iyileştirilmesi devam etmiştir. 

 Avrupa ile ara bağlantılar bakımından Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut 
hatlar üzerinden 650 MW elektrik ithal edebilir ve 500 MW elektrik ihraç edebilir 
durumdadır. Bu hatların genişletilmesi ve Romanya ile Bulgaristan sistemi üzerinden 
yeni bir ara bağlantı kurulması için teknik çalışmalar devam etmektedir. 

 Ulaşım ağları ile ilgili olarak, Türkiye, TEN-T ağ verilerini ulaşım bilgi yönetim 
sistemlerine (TIMS) düzenli olarak veri aktarmaya devam etmiştir. 

 Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesinin %38'i COVID-19’a rağmen 
tamamlanmıştır.  

 Demiryolu izleme kurulu kurulmuş ve ilk toplantısı Eylül 2020'de yapılmıştır. 
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Sorun ve Eksiklikler:  

 Kamuya ait BOTAŞ, Türkiye gaz piyasasına dikey olarak entegre ve hâkim olmaya 
devam etmiştir. 

 Doğal gaz piyasası kanunu güncellemesi gecikmiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; TEN-T ağlarında uyumu kolaylaştırmak amacıyla AB müktesebatının 
önemli bölümlerine uyum çalışmalarını hızlandırması; 

 AB müktesebatına uygun biçimde şeffaf, maliyet tabanlı ve ayrımcı olmayan bir doğal 
gaz transit rejimi oluşturması; 

 Üçüncü köprünün demiryolu bağlantılarının hazırlıklarına hız kazandırması 
gerekmektedir. 

Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Türkiye, hem sera gazı emisyonlarının azaltılması hem de uyum açısından kritik 
çevresel ve iklimsel zorluklarla karşı karşıyadır.  

 Paris Anlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması da dâhil olmak üzere bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir ve bu sayede geçen yılki önemli bir tavsiye yerine 
getirilmiştir. İklim alanında; Türkiye'nin, Paris Anlaşması kapsamında iyileştirilmiş 
ulusal katkı beyanı, uzun vadeli stratejik karbonsuzlaştırma ve uyum planları ve 
bunları ülke içinde yansıtacak uygun mevzuatı ortaya koyması gerekmektedir.  

 Atık yönetimi, atık su arıtımı ve mevzuat uyumu kapasitesinin artırılması 
konularında olumlu gelişmeler dikkate alınmıştır; ancak uygulama hâlâ zayıf 
kalmaktadır.  

 Geçen yılın tavsiyeleri kısmen hayata geçirilmiştir ve çoğu hâlâ geçerlidir.  
 Daha kapsamlı ve iyi koordine edilmiş çevre ve iklim politikalarının oluşturulmasına 

ve uygulanmasına hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik planlamaya, büyük 
yatırımlara ve idari kapasitenin artmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye yatay mevzuat alanında kısmen hazırlıklıdır.  
 Türkiye’nin sahip olduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) mevzuatı AB’nin ÇED 

mevzuatı ile büyük oranda uyumludur.  
 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönergeleri hâlihazırda bazı sektörlerde 

uyumludur ve diğer sektörlere yönelik uygulama kademeli olarak devam etmektedir. 
 Türkiye, Çevre Denetimi Yönetmeliği’ni Haziran 2021'de revize etmiştir. 
 Ulusal Çevre Ajansı Aralık 2020'de kurulmuştur ve 2022 yılına kadar faaliyete 

geçmesi beklenmektedir. 
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 Türkiye, AB’nin deniz havzasına ilişkin stratejisi Karadeniz İçin Ortak Denizcilik 
Gündemi’nin (Common Maritime Agenda for the Black Sea) bir parçasıdır.  

 Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin ulusal strateji yürürlüktedir ve planlanan 8 
bölgesel izleme ağının hepsi kurulmuş ve işler durumdadır.  

 Yeni tesisler için Aşama II Petrol (Stage II Petrol) buhar geri kazanım mevzuatı 
yürürlüktedir ve mevcut tesisler için aşamalı bir uygulama yaklaşımı 
benimsenmiştir. 

 Atık yönetimine ilişkin yasal çerçeve yeni AB müktesebatına kısmen uyumludur.   
 Türkiye sıfır atık yönetimi yaklaşımını, doğal kaynakların verimli kullanımını, atık 

gömme oranının azaltılmasını ve geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artırmayı teşvik 
eden bir strateji kabul etmiştir.  

 Aralık 2020’de Türkiye, karışık plastiklerin ithalatını 2021 itibarıyla yasaklamıştır. 
 Temmuz 2019'da kabul edilen sıfır atık yönetmeliği uygulanmaya devam etmektedir. 
 Türkiye depozito sisteminin uygulanmasını 2021 yılından 2022 yılına ertelemiştir.  
 Atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve tıbbi atıkların arıtılmasına yönelik 

uyum ve kapasite artmıştır.  
 Mevcut bildirim prosedürü uygulamaları Basel Sözleşmesi ile uyumludur. 
 Su kalitesi alanında mevzuat uyumu ileri düzeydedir.  
 Sürekli yatırımlar sonucunda atık su arıtma kapasitesi artmıştır ve ülkede kurulan 

bin 134 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun %87'sine ulaşılmıştır. Türkiye, 
2023’e kadar belediye nüfusunun %100’üne ulaşmayı hedeflemektedir.  

 Türkiye, doğa koruma konusunda belirli düzeyde hazırlıklıdır.  
 Kimyasallara ilişkin olarak, genel mevzuat uyumu seviyesi ileri düzeydedir.  
 Türkiye, Mart 2021'de Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin en son AB Yönergesi ile 

uyumu amaçlayan mevzuatı kabul etmiştir. 
 Gürültü konusundaki mevzuat uyumu çok ileri düzeydedir. 
 Türkiye’nin Birlik Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) kapsamındaki işbirliği, 2020 

yılında artmıştır.  
 Türkiye Birlik Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destek alma konusuna daha 

fazla ilgi göstermiştir.  
 Türkiye, ülkenin ulusal risk değerlendirme raporunu sunmuştur. 
 Türkiye, özellikle Paris Anlaşması’nı onaylayarak ve 2053 yılına kadar net sıfır 

emisyon hedefini duyurarak iklim değişikliği konusunda biraz ilerleme kaydetmiştir. 
 Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki yükümlüklerine 

ilişkin olarak, en son sera gazı emisyonu ulusal envanterini Nisan 2021’de 
sunmuştur.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Sınır aşan istişarelere dair usuller henüz ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme 
(SÇD) Yönergelerine uyumlu hâle getirilmemiştir.  

 Mekânsal Veri Altyapısının Kurulması Yönergesi’nin uygulanması hâlâ başlangıç 
aşamasındadır. 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatının uygulanmasında, yüksek çevresel 
etkiye sahip olan ve çevresel bilgi hakkı saçısından ihtilaflı/tartışmalı projelere 
yönelik mahkeme kararlarının uygulanmaması veya politize edilmesine ilişkin 
endişeler devam etmektedir.  
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 Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan yapay deniz seviyesindeki su yolu olan 
Kanal İstanbul Projesi ile ilgili kamuoyunun endişeleri, ÇED olumlu kararına karşın 
çok sayıda dava açılmasına neden olmuştur. Karadeniz ve Akdeniz'in kıyıdaş 
devletlerini etkileyecek olan bu büyük proje için kapsamlı bir etki analizi 
gerekmektedir.  

 Türkiye hala Aarhus ve Espoo Sözleşmelerine taraf olmamıştır.  
 Çevresel sorumluluk konusundaki uyum sınırlı kalmıştır. 
 Ortam hava kalitesi ve ulusal emisyon tavanlarına ilişkin AB yönergelerine uygun 

ulusal mevzuat hâlâ kabul edilmemiştir.  
 Türkiye Basel Sözleşmesi’nin 2019 yılı değişikliğini onaylamamıştır.  
 Yerel ve bölgesel düzeyde atık yönetimi planlarının uygulanması için önemli çaba 

sarf edilmesi gerekmektedir. 
 AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü’nün gerekliliklerini yansıtan gemi geri dönüşümü 

mevzuatı kabul edilmemiştir. 
 AB gemi geri dönüşüm tesisleri listesinde kayıtlı gemi geri dönüşüm tesislerinde 

güvenlik, emniyetli atık yönetimi ve çevresel tehlikelerle ilgili endişeler 
bulunmaktadır. 

 Su kalitesi alanında mevzuatın uygulanması iyileştirilmelidir.   
 Su konularıyla ilgili sınır ötesi istişareler hâlâ erken bir aşamadadır.  
 Türkiye, revize edilmiş AB İçme Suyu Yönergesi’ne henüz uyum sağlamamıştır.  
 Deniz Stratejisi Yönergesi ile hâlâ uyum sağlanmamıştır. 
 Türkiye'nin hâlâ AB Deniz Stratejisi ile uyum sağlaması gerekmektedir. 
 Doğa korumaya ilişkin çerçeve mevzuat, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem 

planının kabul edilmesi konusunda bir gelişme sağlanmamıştır.  
 Sulak alanlarda, ormanlarda ve doğal sit alanlarında planlama ve imara izin veren 

düzenlemeler hâlâ AB müktesebatına uyumlu değildir.  
 Gelecekteki Natura 2000 alanlarının yönetilmesine yönelik kurumsal çerçevenin 

geliştirilmesi ve uygun kaynağın sağlanması gerekmektedir. Korunan alanların 
statüsünün gözden geçirilmesi 2020 boyunca şeffaf olmayan ve katılımcı olmayan bir 
şekilde devam etmiştir ve bir dizi potansiyel Natura 2000 alanının statüsünde ve 
sınırlarında değişikliklere neden olmuştur. 

 Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi konusunda, AB müktesebatı ile uyum düzeyi 
başlangıç aşamasındadır.  

 Türkiye’nin; Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi, Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma 
Kaydı mevzuatı, Eko-Yönetim ve Denetim Programı ve Boya Yönergesi ile hâlâ uyum 
sağlama ihtiyacı devam etmektedir.  

 Kimyasallara ilişkin olarak, genel mevzuatın uygulanması zayıf kalmaktadır.  
 Türkiye, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki 

Avrupa Tüzüğü (REACH) ile kısmen uyumludur.  
 Gürültü konusundaki mevzuatın uygulanması iyileştirilmelidir.  
 Gürültü haritalaması ve yerel gürültü eylem planları tamamlanmamıştır. 
 UCPM Katılımcı Devleti Türkiye, ülkenin afet riskleri için ulusal risk değerlendirme 

ve risk değerlendirme yönetimi kapasitesinin özetini sunma yükümlülüğünü henüz 
tamamlamamıştır.  

 Türkiye, CECIS aracılığıyla Avrupa Komisyonu Acil Durum Müdahale Koordinasyon 
Merkezi (ERCC) ile bağlantı kurabilmek için Yöneticiler Arası Telematik için Güvenli 
Trans-Avrupa Hizmetleri’ni (sTESTA) kurmaya teşvik edilmektedir. 



AVRUPA KOMİSYONU 2021 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

87 
 

 Türkiye’nin, hızlı bir şekilde AB’nin 2030 iklim çerçevesi ve 2053’e kadar net sıfır 
hedefi ile uyumlu bir ulusal katkı beyanı ve uzun vadeli bir strateji oluşturması 
gerekmektedir; mevcut ulusal iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı, iklim 
değişikliği ile mücadeleyi yalnızca kısmi olarak ve kısa vadeli şekilde ele almaktadır.  

 İklim eylemi konusunun diğer sektör politikalarına entegrasyonu sınırlı kalmıştır. 
 Türkiye, mevzuatını Emisyon Ticareti Yönergesi ve AB’nin ekonomi genelinde sera 

gazı emisyonu izleme mekanizması ile henüz uyumlaştırmamıştır.   
 Yakıt Kalitesi Yönergesi ile uyumlaştırılmış mevzuatı tam olarak uygulamak ve yeni 

binek otomobilleri için emisyon standartlarına uyum sağlamak için daha fazla çaba 
gösterilmesi gerekmektedir.  

 Türkiye’nin Karbon Yakalama ve Depolama Yönergesi ile uyuma yönelik bir 
uyumlaştırma planı oluşturması gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Atık, su ve endüstriyel kirlilikle ilgili direktiflere ilişkin uyum tamamlanmalı ve 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi’nin doğru olarak uygulanması sağlanmalıdır. 

 Halkın katılımı ve çevresel bilgiye erişim hakkı ile ilgili müktesebata uyum 
sağlanması ve bunların gerçek anlamda uygulanması gerekmektedir. 

 İklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması’na yönelik katkının iyileştirilmesi ve 
uygulanması ve iklim değişikliğine ilişkin AB müktesebatına uyumun tamamlanması 
gerekmektedir. 

KÜME 5: KAYNAKLAR, TARIM VE UYUM 

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu:  Geri gidiş 

Genel Görünüm: 

 Tarım istatistikleri üretmek için hala bir strateji oluşturulmamıştır. 
 Türkiye'nin tarımsal destekleme politikası, Ortak Tarım Politikası ilkelerinden 

uzaklaşmakta ve Türkiye ithalatını kısıtlamaktadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Kırsal kalkınma konusunda, AB katılım öncesi yardım aracı programı (IPARD) 
altında düzenlenen kırsal kalkınma için duyurulan çağrılar açısından nispeten iyi 
işlemeye devam etmektedir. 

 Yatay konularda, Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 salgınının olumsuz etkisini en 
aza indirecek önlemler almıştır. Bu bağlamda, dijital tarım pazarı, gıda israfı 
konusunda bilinçlendirme kampanyası ve eğitim ve yayım hizmetlerinin 
dijitalleştirilmesinin yanında tarımsal araştırma ve inovasyon gibi çeşitli girişimler 
başlatılmıştır. 
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 Türkiye, özellikle üretime bağlı destekleri artırarak ve bölge veya havza bazlı bir 
yönetim modeline geçmeyi hedefleyerek, ortak tarım politikası kapsamında 
doğrudan tarımsal desteklemeyi düzenleyen ilkelerden uzaklaşmaya devam etmiştir. 

 Türkiye, daha fazla eylem almak ve mevcut fonlardan daha fazla yararlanmak için 
IPARD II programını iyileştirmiştir.  

 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, 81 ilin tamamını kapsamaktadır ve tarımsal üretim ve 
kayıt sistemine entegre edilmiştir.  

 Kalite politikası konusunda, Türkiye büyük ölçüde AB müktesebatıyla uyumlu olan 
coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin mevzuatı uygulamaya devam etmiştir. 

 Organik tarımın ilkeleri ve uygulanmasına ilişkin AB müktesebatına uyum oldukça 
ileri düzeydedir. Türk Akreditasyon Kurumu, organik tarım kontrol kuruluşlarını 
akredite etmektedir. 

 Entegre yönetim ve kontrol sisteminin (IACS) geliştirilmesi için önemli adımlar 
atılmıştır. 

 Ortak piyasa düzenine ilişkin olarak, dana karkas sınıflandırmasına hakkında 
yönetmelik yayımlanmıştır. 

 Türkiye, sığır eti ve canlı hayvanlar için kota açarak, tarım ürünleri için Türkiye-AB 
ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye 
devam etmektedir.  

 LEADER önlemi kapsamında 12 ildeki 50 Yerel Eylem Grubu ile sözleşme 
imzalanmıştır. İstişareler, 15 ilde daha LEADER uygulamalarının yaygınlaştırılmasını 
sağlamıştır. 

 Ulusal Kırsal Ağ, daha fazla hedef kitleye yönelik faaliyetlerine devam etmiştir. 
 Çiftlik danışma sistemi, AB müktesebatı ile tamamen uyumlu hale getirilmeye devam 

etmektedir. Yakın zamanda AB tarafından finanse edilen bir projenin sonucu, 
tamamen işlevsel bir IACS sağlayacağı düşüncesiyle dikkate alınmalıdır. 

 Tarımsal işletmeler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve pazarlama konusunda 
223 proje teklifi sunulmuştur ve 502 sözleşme imzalanmıştır. 

 Türkiye bir sonraki tarımsal program olan IPARD III’e aktif olarak hazırlanmaya 
başlamıştır.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 İthalat kotalarının düzgün ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 
 2019-2023 Stratejik Planı’nın, Kasım 2019'da Ulusal Tarım ve Ormancılık Konseyi 

tarafından sunulan politika yönelimleriyle birlikte, Türkiye’nin tarımsal destek 
politikasını AB Ortak Tarım Politikası ilkelerinden uzaklaştırma ihtimali yüksektir. 
Zira Plan, özellikle üretime bağlı desteği artırmayı ve bölge veya havza bazlı bir 
yönetim modeline geçmeyi hedeflemektedir.  

 Tarım sayımı henüz tamamlanmamıştır ve tarım istatistikleri stratejisinin kabul 
edilmesi gerekmektedir. AB politikalarıyla daha fazla uyum, ödemelerin üretimden 
bağımsız hale getirilmesi ve alan bazlı ödemelerin çapraz uyum standartlarına 
bağlanması gerekmektedir.   

 Ortak piyasa düzenlemesinde, mevzuat uyumu konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
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Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye tarım istatistikleri üretmek için bir strateji kabul etmeli ve uygulamaya 
koymalı; 

 Tarımsal destek politikasını AB ile uyumlu hale getirmek için bir strateji geliştirip 
uygulamaya başlamalıdır. 

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 

Genel Uyum Düzeyi: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Komisyonun geçen yılki tavsiyeleri kısmen uygulanmıştır. Gıda işletmelerinin ilgili 
AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar devam etmelidir. 

 Büyükbaş küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ile kayıt altına alınması 
prosedürü devam etmiştir. 

 Bu faslın tam anlamıyla uygulanması için kayda değer çalışma yapılması 
gerekmektedir. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Gıda güvenliğine ilişkin AB müktesebatına uyum konusunda sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. 

 Türkiye hayvan hastalıklarıyla mücadelesini sürdürmüştür. Şap hastalığı salgınları 
toplu aşılama sonucu azalmıştır. 

 Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konusunda eğitim, teftiş ve 
denetleme programları devam etmiştir.  

 İdari kapasite resmi kontroller için geliştirilmiştir.  
 Etiketleme, katkı maddeleri ve saflık kriterleri, aromalar, gıda takviyeleri ve enzimler 

gibi konularda gıda güvenliği kurallarının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 
konusunda ilerlemeler sınırlı kalmıştır. 

 Salmonella kontrol programının uygulanmasıyla zoonozlarda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. 

 Bitki sağlığı politikasındaki ilerleme sınırlı kalmıştır. 
 Resmi kontroller konusunda idari kapasite geliştirilmiştir. 
 Türkiye –AB Tarım Ürünleri Ticaret Rejimi Konseyi ortak bir yönetmelikle ticaret 

rejimine ilişkin numune alma, taşıma, ithalat, ihracat ve laboratuvar koşullarına 
ilişkin veteriner biyolojik numunelerin sayısı yayınlamıştır. 

 Bulgaristan ve Yunanistan sınırında aşılama ile oluşturulan hastalıktan ari bölgede 
sıkı hareket kontrolleri sürdürülmüştür. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 Özellikle 2020'de klorpirifos ve klorpirifos-metil’in kullanılmasının mümkün hale 
gelmesiyle, Türkiye'den AB'ye ithal edilen meyve ve sebzelerde kabul edilemeyecek 
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kadar yüksek oranda pestisit kalıntısı bulgularına rastlanmıştır. Bu durumu 
iyileştirmek için Türk makamlarından ellerinden geleni yapmaları istenmektedir. 

 Türkiye, veterinerlik politikasını AB müktesebatıyla henüz tamamıyla uyumlu hale 
getirmemiştir. 

 Finansman denetimlerine ilişkin hükümler henüz AB sistemiyle uyumlu değildir. 
 Tarım-gıda işletmelerinin iyileştirilmesi üzerindeki yeni kuralların uygulanması için 

hala önemli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 Yeni gıdalar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konularında AB ile uyum 

sağlanmamıştır. 
 Kara ve deniz sınırları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki sınır denetim 

noktaları tam olarak faaliyete geçmemiştir. 
 Hayvansal yan ürünler üzerinde önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
 Canlı hayvan taşımacılığında hayvan refahına ilişkin mevzuatın uygulanması henüz 

başlatılmamıştır ve bu alanda AB mevzuatının tam olarak uygulanması için daha 
fazla yapısal ve idari çalışma yapılması gerekmektedir. 

 Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları ve gözetim sistemlerine ilişkin hem Ortaklık 
Konseyi'nin tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin hem de AB müktesebatı ile tam 
uyuma ulaşmak üzere çaba harcanması gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, ulusal bir program ve bir izleme planı sunmak başta olmak üzere gıda 
işletmelerini AB standartlarını karşılayacak şekilde iyileştirmeli; 

 AB pestisit kalıntıları sınırlarının karşılanmasında önemli ilerleme kaydetmeli; 
 Zoonoz hastalıklar ile mücadele konusunda ilerlemeler sağlamalıdır. 

Fasıl 13: Balıkçılık 

Genel Uyum Düzeyi:  Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi düzeyde ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Balıkçılık hukukunun uygulanmasında, kaynak ve filo yönetiminde ve denetim ve 
kontrol konularında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. 

 Geçen senenin tavsiyeleri büyük ölçüde ele alınmıştır. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Kaynak ve filo yönetimi konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
 Türkiye, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde AB ile işbirliğini sürdürmüştür. 
 Balıkçılık kanunu, ticari ve eğlence amaçlı balıkçılığı düzenleyen mevzuat 

yayımlanmıştır. 
 Balıkçılığı yönetmek için kurulan bilgi sistemleri balıkçı filosunun işlevsel hale 

gelmesine katkı sağlamıştır. 
 Veri toplama ve stoklamanın kurumsal kapasitesi değerlendirmesi iyileştirilmiştir. 
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 Teftiş ve kontrol konusunda, mevzuat uyumu ve Atlantik Ton Balıklarının Korunması 
Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ile Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun 
tavsiyelerinin uygulanmasında iyi ilerleme sağlanmıştır. 

 Uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak AB, 43’üncü Akdeniz Genel Balıkçılık 
Komisyonu yıllık oturumunun hazırlanmasında Türkiye ile işbirliği yapmıştır. 

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 AB, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerini, Ortak Balıkçılık Politikası’nda 
uyguladığı için Türkiye’nin Sözleşme’yi onaylaması, balıkçılık ve denizcilik politikası 
konusunda AB ile işbirliğini geliştirecektir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Karadeniz Bakanlar Konferansı ve 
GFCM 2020 Sonrası Strateji Konferansı gibi sürdürülebilir balıkçılık konusunda 
yürütülen çok taraflı iş birliklerine daha fazla dâhil olmalıdır. 

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Yasal çerçevede ilerleme kaydedilmemiştir. 
 Kanıta dayalı politikalar ile sonuca dayalı programlama alanlarında (politika 

çerçevesinde) politika ve program değerlendirmeleri ve etki değerlendirmesi için 
mekanizmalar henüz mevcut değildir. 

 Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) tarafından 
oluşturulan eylem planının uygulanması, COVID-19 salgını ve ilgili tedbirlerin neden 
olduğu bazı gecikmelere rağmen olumlu sonuçlar vermeye devam etmiştir. 

 Mali yönetim, kontrol ve denetim ile ilgili olarak, COVID-19 salgınının olumsuz 
etkisine ve ilgili önlemlere rağmen, özellikle Çok Yıllı Operasyonel Programları’nda 
(MAAP) giderek artan emilim ve sözleşme oranları nedeniyle 2020'nin sonunda 
herhangi bir taahhütten vazgeçme gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte, 
uygulama ve ödeme oranlarının daha fazla ilerlemesi gerekmektedir. 

 Denetim Makamının kapasitelerini güçlendirdiği alanlar olarak; altyapı projelerinin 
denetimi ve sağlam mali yönetim kurallarına uygunluk ve sonuç elde etme de dâhil 
olmak üzere performans hususlarının doğrulanmasıyla ilgili kalite kontrolleri, 
kontrol metodolojisi ve personelinin bilgisini iyileştirmeye halen ihtiyacı vardır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Kurumsal çerçeve konusunda, ihale, sözleşme ve ödeme yürütme gibi IPA II 
yönetiminde kapasitelere ilişkin bazı iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. 

 IMBC yetkililerini bir araya getiren Mali İş Birliği Komitesi daha düzenli bir biçimde 
toplanmıştır. 
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 İç usuller, sözleşme ve ödeme oranları söz konusu olduğunda, IPA yönetim 
makamlarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunda ilerleme 
kaydedilmeye devam edilmiştir. 

 Programlamaya ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 2019-2020 MAAPs 
kapsamında IPA II dönemi için tüm IPA yapıları tarafından proje havuzları 
oluşturulmuştur. 

 İzleme ve değerlendirme konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Proje 
uygulamasını, veri analizini ve genel izleme kapasitesini geliştirmek için adımlar 
atılmıştır. 

Sorun ve Eksikler: 

 Ulusal Bölgesel Kalkınma Stratejisi (NSRD) ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının (BKA) 
varlığına rağmen, bölgesel düzeydeki mülahazalar merkezi düzeyde politika 
oluşturma sürecine hâlâ tam olarak dâhil edilmemiştir. 

 Politika belgeleri ve kurumsal planlar arasındaki bağlantı zayıf kalmış ve kaynakların 
doğru tahsisinde eksikliklere yol açmıştır. 

Komisyon Tavsiyeleri: 

 NSRD ve BKA performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için genel bir 
çerçevenin ve uygun istatistiksel araçların formülasyonunu geliştirmesi 
gerekmektedir. 

 Sektör operasyonel programlarının uygulanmasına ilişkin izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerini güçlendirmek ve AB fonlarının yönetimini genel itibarıyla iyileştirmek 
amacıyla NIPAC, NAO ve Denetim Makamı (AA) tarafından oluşturulan eylem 
planlarını uygulaması gerekmektedir. 

 Bakanlıklar arasında etkili koordinasyonun sağlanması, IPA III kapsamında 
müdahalelerin önceliklendirilmesi ve etkilerin izlenmesi için NIPAC'ın rolünün daha 
da güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumsal tedbirler, Denetim Otoritesinin 
denetim kapsamındaki diğer organların etkisinden bağımsızlığını tam olarak garanti 
edilmesi gerekmektedir. 

 Tüm yönetim makamları ve NIPAC kendi Bilgi/Yönetim Bilgi Sistemlerine sahiptir. 
Sonuç Odaklı İzleme için bir teknik yardım, NIPAC ofisini uygulamayı izlemesi için 
desteklemektedir. Ancak, kapasiteler daha da güçlendirilmesi, yerinde kontroller 
izleme faaliyetleri iyileştirilmesi ve sonuç düzeyinde raporlama geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, mali ve bütçesel hükümler alanında bir miktar hazırlık düzeyine sahiptir. 
 Raporlama döneminde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
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 Öz kaynaklar sisteminin doğru şekilde uygulanması için sağlam koordinasyon 
yapıları, idari kapasite ve uygulama kurallarının zamanı geldiğinde oluşturulması 
gerekecektir.  

 Geçen yılın tavsiyesi ele alınmamıştır. Önümüzdeki yıl Türkiye’nin, özellikle Gayrisafi 
Milli Gelir (GSMG) Envanterini Eurostat’ın GSMG Envanter Kılavuzu ile daha da 
uyumlu hale getirmesi gereklidir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Öz kaynaklar sisteminin uygulanmasıyla bağlantılı temel politika alanlarındaki temel 
ilkeler ve kurumlar hâlihazırda mevcuttur. 

Sorunlar ve Eksikler: 

 AB ile işlenmiş tarım ürünleri ve sanayi ürünlerine ilişkin Gümrük Birliği (kömür ve 
çelik ürünleri hariç), Türkiye'nin gümrük mevzuatının gümrüklerle ilgili AB 
müktesebatına uyumunu önemli derecede sağlamaya devam ederken, Gümrük Kodu 
ile uyumlu bir gümrük kanunu taslağı henüz kabul edilmemiştir. Bu kanunun kabulü 
gümrük vergileri başta olmak üzere geleneksel öz kaynaklar sistemine hazırlığı 
kolaylaştıracaktır. 

 Katma değer vergisine dayalı kaynak için KDV matrahını ve ağırlıklı ortalama oranını 
doğru bir şekilde hesaplamak için hazırlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. KDV ve 
gümrük vergileri sahtekârlığıyla mücadele için sağlam önlemlere ve kayıt dışı 
ekonomiyle mücadele için kararlı eylemler gereklidir. Türkiye'nin yapı, muafiyetler, 
özel planlar ve indirimli oranların kapsamına ilişkin mevzuatını AB müktesebatıyla 
daha da uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. 

 Gayri safi milli gelire dayalı kaynaklara ilişkin olarak, Türkiye'nin ulusal hesaplarını 
ve GSMG hesaplamalarını Avrupa hesap sistemi (ESA 2010) ile tam olarak uyumlu 
hale getirmesi ve kayıt dışı ekonomi GNI envanterini Eurostat'ın Envanter Kılavuzu 
ile daha da uyumlu hale getirmeye ve verilerin zamanında iletimini iyileştirmesi 
gereklidir. 

 İdari altyapı ile ilgili olarak, Türkiye'nin öz kaynaklarını AB müktesebatı ile uyumlu 
olarak doğru bir şekilde hesaplayabilmesi, tahmin edebilmesi, hesaplayabilmesi, 
toplayabilmesi, ödeyebilmesi, kontrol edebilmesi ve raporlayabilmesini sağlamak 
için uygun idari kapasiteye ve uygulama kurallarına sahip tam anlamıyla işlevsel bir 
koordinasyon yapısı kurması gerekecektir.  

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin; özellikle, Gayrisafi Milli Gelir (GSMG) Envanterini Eurostat’ın GSMG 
Envanter Kılavuzu ile daha da uyumlu hale getirmesi gereklidir. 

KÜME 6: DIŞ İLİŞKİLER 

Fasıl 30: Dış İlişkiler 

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  
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Genel Görünüm:  

 Türkiye, dış ilişkiler alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. 
 Raporlama döneminde, özellikle AB ile Birleşik Krallık arasındaki yeni anlaşmanın 

tamamlanmasının ardından sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
 Geçen yılın tavsiyeleri uygulanmamıştır. 
 Türkiye’nin Ortak Gümrük Tarifesi’nden büyük ölçüde sapması, ilave gümrük 

vergilerinin geniş kapsamıyla devam etmiş ve AB Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi’nden ayrışmasıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni ihlal ederek yürürlükte 
kalmaya devam etmiştir. 

 Ortak Ticaret Politikası konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 Kalkınma politikası ve insani yardımla ilgili olarak, Türkiye tarafından sağlanan 

resmi kalkınma yardımı (ODA) 7 milyar avro düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 
2020 yılında ülkenin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) %1,12’sine eşdeğerdir.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Üçüncü ülkelerle yapılan ikili anlaşmalara ilişkin olarak, AB-Birleşik Krallık Ticaret 
ve İşbirliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye, ticaret 
sürekliliğinin sağlanması amacıyla Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalamıştır.  

 Türkiye Malezya ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nı uygulamaya devam 
etmiştir, ancak AB’nin bu ülkeyle imzaladığı bir anlaşma bulunmamaktadır. 

 Türkiye, Venezuela ile de bir anlaşma imzalamış ve hayata geçirmiştir.  

 Sorun ve Eksiklikler:  

 İthal edilen çok sayıda ürüne uygulanan ek vergiler devam etmiş ve ilave ürün 
kategorilerine genişletilmiştir. 

 Ek vergilerin uygulanması, Türkiye’nin geçmişte ilerleme kaydettiği AB Ortak Ticaret 
Politikası’na uyumuna önemli ölçüde zarar vermiştir.  

 Buna ek olarak Türkiye, AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne ülkeler ve 
ürünler açısından uyum sağlayamamıştır.  

 Zayıf kanıtlara dayanarak başlatılan soruşturmalar ve anti-damping gibi daha hedef 
odaklı ticari savunma önlemlerinin yerine koruma tedbirlerinin kullanılması endişe 
kaynağı olmaya devam etmiştir.  

 Çift kullanımlı mallara ilişkin ihracat kontrollerinde Türkiye, Konvansiyonel Silahlar, 
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojileri İhracatının kontrolüne ilişkin Wassenaar 
Düzenlemesi ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi gibi çok taraflı ihracat kontrol 
düzenlemelerine ilişkin AB tutumuna uyum sağlamamıştır.  

 Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri konusunda AB tutumuyla uyum 
sağlanamamıştır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Acil olarak gümrük tarifesi Ortak Gümrük Tarifesi’ne uygun hale getirilmelidir.  
 AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve çift kullanımlı ihracat kontrol rejimiyle 

tam uyum sağlanmalıdır. 
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 Başta Doha Kalkınma Gündemi, OECD ve G-20 gibi Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde 
olmak üzere AB ve Türkiye arasında daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç vardır.  

Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyde hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geri gidiş  

Genel Görünüm:  

 Türkiye; dış, güvenlik ve savunma politikası alanında kısmen hazırlıklıdır.  
 Türkiye’nin giderek daha iddialı hale gelen dış politikası, ODGP kapsamındaki AB 

öncelikleriyle özellikle Kafkaslar, Suriye ve Irak’taki askeri faaliyetleri nedeniyle 
çatışmaya devam ederken, ODGP çerçevesindeki siyasi diyalogda geri gidiş 
yaşanmıştır.  

 ODGP ve OGSP’ye katılımını sağlayan kurumsal çerçevenin bulunmasına karşın, 
Türkiye’nin uyum düzeyi yaklaşık %14 olup, çok düşük seyretmektedir. 

 Türkiye’nin yabancı savaşçıların konuşlandırılması dâhil Libya’da verdiği askeri 
destek ile IRINI Harekâtı’na yönelik ısrarlı eleştirileri ve işbirliği eksikliği, AB’nin BM 
silah ambargosunun uygulanmasına etkili şekilde katkı sağlamasına zarar vermekte 
olup, Libya konusunda çelişkili yaklaşımlara yol açmıştır.  

 İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye, Türkiye ile AB’nin ortak hedefidir. 
 Geçen yılki tavsiyeler sınırlı düzeyde ele alınmıştır. 
 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın “Girişimci ve İnsani Dış Politika” başlıklı 

yıllık strateji belgesi düzenli olarak güncellenerek Meclisin onayına sunulmaktadır. 
Türkiye, “yerli ve milli”, “sahada ve masada güçlü” veya “dünya beşten büyüktür” 
şeklinde dış politika söylemleri ortaya koymaktadır. 

 Türkiye’nin AB dışındaki aktörlerle dış politika diyaloğu ticaret ve savunma 
işbirliğine odaklanmaktadır.  

 Türkiye Kasım 2020’de sanal G20 Riyad Zirvesi’ne ve Aralık 2020’de sanal AGİT 
Bakanlar Konseyi’ne katılmıştır. 

 İkili ilişkilerdeki bir dizi zorluğa rağmen Türkiye, ABD için önemli bir ortak ve NATO 
müttefiki olmayı sürdürmektedir. Rus S-400 hava savunma sistemi satın alması 
nedeniyle Nisan 2021’den beri uygulanan CAATSA yaptırımlarına rağmen, Türkiye 
askeri yatırımından uzaklaşmayı reddetmiştir. Kamuya ait Halkbank’ın İran’ın ABD 
yaptırımlarından kaçınmasındaki rolüne ilişkin yetkili ABD temyiz mahkemesinin 
kararı beklemededir. Türkiye, 2016 darbe girişimini planlayıcı olduğu için Fetullah 
Gülen’in ABD’den iadesini talep etmeyi sürdürmüştür. ABD’nin Suriye Demokratik 
Güçlerine (SDG) desteği Türkiye açısından önemli bir rahatsızlık unsurudur. Bununla 
birlikte, yeni ABD yönetiminin liderler düzeyi de dâhil Türkiye ile temasları yapıcı 
olmuştur. ABD yönetimi; Afganistan, Suriye’ye insani erişim ve terörle mücadele 
faaliyetleri de dâhil olmak üzere bölgesel konularda Türkiye ile yakın ilişki kurma 
niyetini dile getirmiştir. 

 Türkiye, Afrika’ya özel ilgi göstermeye devam etmiştir. Üçüncü Türkiye-Afrika 
Ekonomi ve İş Forumu, Ekim 2020’de Afrika Birliği Komisyonu ile işbirliği içinde 
online olarak düzenlenmiştir. Türk çıkarları ve işletmeleri özellikle Somali'de aktif 
olup, Türk müteahhitleri hedef alan Eş-Şebab saldırılarının sıklıkla gösterdiği gibi, 
risklerden yoksun değildir. 
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 Türkiye, Suriye’deki siyasi sürece bağlı kalmaya devam etmiş ve Cenevre Sürecini 
tamamlayan Astana Süreci çerçevesinde Rusya ve İran ile temas kurmuştur. Anayasa 
Komisyonunun çalışmalarını aktif olarak desteklemiş ve muhalefete destek ve 
yardımda bulunmayı sürdürmüştür. Suriye rejiminin İdlib’e yönelik son geniş çaplı 
saldırısından bir yıl sonra, Türkiye ile Rusya arasında Mart 2020'de mutabakata 
varılan ateşkes, ihlallere ve askeri alevlenmelere rağmen raporlama dönemi boyunca 
sürdürülmüştür. Türk birlikleri bölgedeki askeri varlığını önemli ölçüde 
güçlendirmiştir. Türkiye, Suriye rejim güçlerinin çevrelediği bazı askeri gözlem 
noktalarını sökmeye başlamıştır. İdlib’de M4 karayolu üzerindeki ortak Türk-Rus 
devriyeleri Rus birliklerinin güvenlik endişeleri nedeniyle Ağustos 2020’den bu yana 
yapılmamıştır. İdlib’de radikal unsurların varlığı sahada karmaşık bir tabloya neden 
olmuştur. 

 Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekâtı’ndan bu yana, Türkiye ve desteklediği muhalif 
güçler, Suriye topraklarının 30 kilometre derinliğine inen Tel Abyad ile Ras al-Ayn 
arasındaki bölgenin kontrolünü ellerinde tutmaktadır. Bölgedeki durum kırılgan 
seyretmektedir. Türk kuvvetleri, SDG’nin sızma girişimlerine tepki olarak Suriye'nin 
kuzeydoğusunda “misilleme operasyonları” gerçekleştirmiştir. Türkiye, kuzeydoğu 
Suriye’deki Kürtler arası diyaloğa inandırıcılık yüklememiştir. 

 Libya ile ilişkiler konusunda, Türkiye Libya siyasi süreci çerçevesinde bir anlaşmaya 
desteğini defalarca dile getirmiştir. Türkiye yeni Libya geçici yönetimiyle hızlıca 
iletişime geçmiştir. 

 Nisan 2021’de Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk kez 
toplanarak siyasi ve ekonomik boyutlara odaklanmıştır. İnşaat sektörü ağırlıklı beş 
mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

 Kaşıkçı cinayeti davasına rağmen Suudi Arabistan ile ilişkiler iyileşirken, Birleşik 
Arap Emirlikleri ile ilişkiler gergin seyretmiştir. 

 Türkiye ve Rusya ikili işbirliğini savunma, ekonomi, enerji, turizm ve kültür başta 
olmak üzere bir dizi alanda daha da geliştirmiştir. Muhalif taraflara siyasi ve askeri 
destek sağlamalarına karşın Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki bölgesel ihtilaflara 
yönelik yoğun müdahale ve koordinasyonlarını sürdürmüşlerdir. Türk ve Rus 
liderler düzenli olarak görüşmüş; Türkiye ayrıca NATO’nun, AB uçağının Belarus’ta 
zorunlu iniş yapmasına ilişkin tepkisini yumuşatılmasında Rusya ile koordinasyon 
içerisinde hareket etmiştir. 

 Ukrayna ile ilişkiler, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2021’deki ziyaretiyle 
özellikle savunma, havacılık ve uzay ile turizm gibi alanlarda daha da gelişmiştir. 
Türkiye, Rusya’nın; Kırım’ı gayrihukuki ilhakı ve Donbas bölgesindeki “isyancılara” 
desteği karşısında Ukrayna’nın tarafını tutmaya devam etmiştir. 

 Güney Kafkas ülkeleri bağlamında Türkiye, işbirliğinde; TANAP ve Bakü-Tiflis-
Ceyhan Boru Hattı başta olmak üzere enerjiye ve bağlantısallığa odaklanmıştır. 
Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mart 2021’de Türkiye’yi ziyaret 
etmiştir. Türkiye, Gürcistan ile Rusya arasındaki ikili meselelerin çok taraflı bir 
platformda daha iyi ele alınabileceği görüşündedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından Ağustos 2019’da açıklanan “Yeniden 
Asya” girişimi, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeyi ve kıta ile 
ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. ASEAN ile ortak projeler özellikle turizm, 
bilim ve teknoloji, yükseköğretim, afetlere müdahale ve mayın temizleme alanlarında 
daha da geliştirilmiştir. 

 Türkiye ve Çin, Türkiye’nin Orta Koridor Altyapı Stratejisi’nin Çin’in Kuşak ve Yol 
Girişimi ile uyumlaştırılması konusunda birlikte çalışmayı sürdürmüştür. Türkiye’ye 
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Çin finansal yatırımları artmıştır. İki ülke arasında doğrudan tren bağlantısı 
açılmıştır. Aralık 2020’de Çin, Türkiye ile ikili suçluların iadesi anlaşmasını 
onaylamış olup, Türkiye’nin onayı beklenmektedir. 

 Türkiye, Endonezya ile savunma sanayii alanındaki işbirliğini daha da geliştirmiştir. 
 Türkiye ve Japonya arasında ekonomik ortaklık anlaşmasına yönelik müzakerelerde 

ilerleme sağlanamamıştır. 
 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ocak 2021’de Pakistan’a bir ziyaret 

gerçekleştirerek Karaçi’deki yeni Başkonsolosluğun açılışını yapmıştır. Kendisi 
ekonomi ve savunma sanayii alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla Aralık 2020’de 
Bangladeş ve Endonezya’yı ziyaret etmiştir. 

 Türkiye, Türkçe konuşan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile 
ilişkilerine ticaret, bağlantısallık ve enerji odağında daha fazla yatırım yapmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mart 2021’de Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 
9’uncu Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere Tacikistan’ı ziyaret etmiştir. Bu 
platformlardan ikincisi Afganistan ile ilgilidir. Türkiye, Taliban yönetimindeki 
Afganistan’da kilit rol oynama ve Kabil’deki varlığını sürdürme arayışındadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Aralık 2020 ve Haziran 2021’de, AB Konseyi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı, AB Zirvesi’nde Türkiye konusundaki tartışmaların sonuçlarını ele 
alan telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar düzeyindeki 
temaslar, özellikle AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanlarının Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Nisan 2021’de Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantı 
çerçevesinde devam etmiştir. 

 Ağustos 2021’de AB Konseyi Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Afganistan ve çevresindeki durum konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş; 
Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Türk mevkidaşı ile birkaç kez görüşmüştür.  

 Türkiye, Mart 2021'deki Brüksel V Suriye Konferansı da dâhil olmak üzere AB 
tarafından düzenlenen veya desteklenen bir dizi etkinliğe katılım sağlamıştır. 
Tartışmalar, özellikle Suriye, Libya, Irak, Afganistan, Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya 
olmak üzere bölgesel çatışmalara odaklanmıştır. 

 OGSP bağlamında, Türkiye EUFOR ALTHEA Harekâtı’na en çok asker gönderen 
üçüncü ülkedir. 

 Türkiye, AB savunma girişimlerine (PESCO, EDF) katılma girişimlerini sürdürmüştür.  
 Türkiye, COVID-19 salgınıyla mücadelede küresel işbirliğinin önemini vurgulamıştır. 
 Çoktaraflılığın destekçisi olarak, Türkiye dokuz uluslararası (BM, NATO ve AB 

yönetiminde) barışa destek ve gözlem misyonuna katkı sağlamaktadır. Türkiye, Eylül 
2020’de sanal BM Genel Kurulu’na katılarak, çok taraflılığı güçlü şekilde savunmuş 
ve BMGK’nin reforme edilmesine destek vermeyi sürdürmüştür. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri 2030 Gündemine bağlılığını yinelemiştir.   

 Türkiye Mısır’a yönelik söylemini iyileştirmiş iletişim kurma girişimlerinde 
bulunmuştur; Libya, Doğu Akdeniz’de enerji işbirliği ve Müslüman Kardeşler başta 
olmak üzere birçok konuda tarafların pozisyonları farklılık göstermeye devam 
etmektedir.  

 Türkiye, İsrail’e yönelik tonunu yumuşatsa da, yerleşim politikasını eleştirmeyi 
sürdürmektedir ve şiddetin alevlendiği Mayıs 2021’de Filistin çıkarlarının 
savunulması için müdahale etmiştir. 
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 Türkiye, Latin Amerika ülkeleriyle temaslarını insani diplomasi yoluyla sürdürmüş, 
Paraguay, Brezilya ve Venezuela’ya tıbbi malzeme ve ekipman sağlamıştır. 

 Türkiye, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmıştır. 
 Türkiye İran’a ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunmasını desteklemiş ve 

AB’nin buna yönelik girişimlerini tanımıştır. Türkiye, İran ile üst düzey diyaloğu 
sürdürmüştür; İran ile Suriye ve kuzey Irak bağlamında bazı gerginlikler 
gözlemlenmektedir. 

 Suriye’ye komşu Türk illerindeki valiler, Türkiye’nin kontrolündeki kuzey Suriye’de 
idari kapasitenin oluşturulmasında merkezi rol oynamıştır. Türkiye, kontrolündeki 
bölgelerde konutları ve altyapıyı geliştirmiş ve bunları Türkiye’dekilerle 
ilişkilendirmiş; aynı zamanda yerel nüfusa temel hizmetler sağlamıştır.  

 Türkiye, Irak ile yakın ilişkilerini sürdürmüş ve birtakım üst düzey toplantılar 
düzenlenmiştir. Türkiye ayrıca IKBY makamlarıyla iyi ilişkilerini sürdürmüştür. Irak 
topraklarında özellikle terör örgütü PKK’ya ve terör faaliyetlerine karışan gruplara 
karşı terörle mücadele harekâtlarına devam etmiştir. Nisan ve Mayıs 2021’de bu tür 
harekâtların tekrarlanması Irak Hükümeti tarafından eleştirilmiştir. 

 Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasındaki ihtilafı sonlandıran El Ula 
Deklarasyonu’nun imzalanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye’nin ülkede 
finansal anjagmanı da bulunan Katar ile askeri üs de dâhil yoğun işbirliği 
bulunmaktadır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Türkiye ile AB arasında dış ve güvenlik politikaları konularındaki siyasi diyalog 
düzenlenmemiş; yalnızca üst düzey yetkililer düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’nin ODGP ve OGSP’ye katılımını sağlayan kurumsal çerçeve hem Dışişleri 
Bakanlığı’nda hem de Savunma Bakanlığı’nda mevcuttur; 2020’de %11 ve 2019’da 
%21 düzeyinde seyreden ODGP’ye uyum, Ağustos 2021 itibarıyla %14'e ulaşan çok 
düşük düzeyde kalmıştır. Türkiye, ekonomik yaptırımlar da dâhil olmak üzere, 
özellikle AB’nin kısıtlayıcı tedbirlerine asla uyum sağlamamaktadır. 

 Türkiye’nin özellikle bilgi paylaşımını sınırlamak ve tüm Üye Devletlerin iki 
kuruluşun ortak faaliyetlerine katılımını engellemek suretiyle AB-NATO işbirliğini 
dar şekilde yorumlaması, kurumlar arasında gerçek anlamda ilişkinin tesis 
edilmesine engel olmaya devam etmektedir. 

 Türkiye, kitlesel imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin çeşitli 
uluslararası rejim ve mekanizmalara uymakta ve katılmaktadır; ancak GKRY’nin 
Silahsızlanma Konferansı’na katılımını engellemektedir. 

 Hibrit tehditlere ilişkin olarak, uluslararası çatışmalar ve krizler bağlamında, sosyal 
medyada ve ana akım medyada yanlış bilgilerin dolaşıma girdiği Türkiye bilgi 
ortamında da gözlemlenmiştir.  

 Teknolojisinin Dağlık Karabağ ihtilafında Azerbaycan askeri güçlerince kullanıldığı 
iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını takiben Kanada, Türkiye’ye askeri mal 
ve teknoloji ihracat izinlerini iptal etmiştir. 

 Türkiye, AB’nin; üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, Deniz 
Hukuku’na uymadığını ve üçüncü devletler için hukuki sonuç doğurmadığı kanısında 
olduğu 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz yetki alanı sınırlandırma ve askeri 
anlaşmalarının geçerliliğini savunmaya devam etmiştir.  

 Libya’daki ısrarlı dış müdahale, BM öncülüğündeki Berlin sürecinin uygulanmasını 
ciddi şekilde zora sokmaya devam etmiştir. Türkiye, BM ambargo hükümlerinin, 
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ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı unsurların geri çekilmesi ve askeri eğitimin 
askıya alınmasına ilişkin maddelerin meşru hükümete uygulanamayacağını iddia 
etmiştir.  

 Türkiye, IRINI Harekâtı’nın dengeli olmadığı ve orantısız bir şekilde Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’ni hedef aldığı yönündeki gerekçesiz görüşünü sürdürmüştür. 
Türk gemisinin IRINI Harekâtı tarafından durdurulması olayının ardından, AB ve 
Türkiye olası yanlış anlamaların önüne geçmek için açık bir iletişim hattı tesis 
etmiştir. AB, Libya silah ambargosunun ihlalleri çerçevesine bir Türk denizcilik 
şirketini eklemiştir. 

 Türk güçlerinin ve Türkiye’ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki Suriye’nin 
kuzeyindeki insan hakları durumu endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk 
makamları, Suriye Geçici Hükümeti tarafından istikrarın yeniden tesisi ve sahada 
idari yapılar oluşturulması için yürütülen faaliyetleri desteklemiştir. Tüm çabalara 
rağmen, işgalci bir güç olarak nitelendirilen Türkiye’nin insan hakları meselesini ele 
alması gerekmektedir.  

 Türkiye, askeri yardım, istihbarat ve silah sağlamak ve bildirildiğine göre yabancı 
savaşçılar aracılığıyla Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki askeri çabalarını 
desteklemede önemli rol üstlenmiştir. Sonuç olarak, Ermenistan ile ilişkiler 
iyileşmemiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

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

 Türkiye, AB ile dış ve güvenlik politikası alanındaki siyasi diyaloğu daha da 
artırmalıdır. 


