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1. GİRİŞ  

1.1. Çerçeve 

Türkiye AB 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, bugüne kadar 16 fasıl müzakereye açılmış ve bunlardan biri geçici olarak 
kapatılmıştır. Haziran 2019 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 ilişkin Konseyin Haziran 2018 tarihli tutumu yinelenmiştir. Türk 
Hükümeti’nin AB’ye katılım hedefi konusunda yinelediği kararlılık, o zamandan bu yana, 
uygun tedbirler ve reformlarla desteklenmemiş ve AB’nin, hukukun üstünlüğü, temel 
haklar ve yargı konularında süregelen olumsuz gelişmeler ile ilgili duyduğu ciddi 
endişeler giderilmemiştir ve hatta bu alanlarda daha fazla geriye gidiş yaşanmıştır. 9 
Mayıs 2019'daki son toplantının ardından, başka Reform Eylem Grubu toplantısı 
yapılmamıştır.  

AB ile ilişkiler Suriye ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle kötüleşmiştir. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki izinsiz sondaj faaliyetlerinin ışığında, Konsey Temmuz 
2019’da Türkiye ile Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini askıya 
almaya, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ve Türkiye-AB yüksek düzey diyalog toplantılarını 
gerçekleştirmemeye karar vermiş, Komisyonun 2020 yılında Türkiye’ye sağlanan 
katılım öncesi yardımların azaltmasına ilişkin teklifini kabul etmiş ve Avrupa Yatırım 
Bankası’na Türkiye’deki kredi faaliyetlerini, özellikle devlet destekli kredilerini, gözden 
geçirmeye davet etmiştir. AB ayrıca, Kasım 2019'da Türkiye'ye yönelik bir hedefli 
tedbirler çerçevesi kabul etmiş ve Şubat 2020'de bu yaptırımlar çerçevesi altındaki isim 
listesine iki kişiyi eklemeye karar vermiştir. 1 Ekim 2020'de, AB Konseyi, Yunanistan ve 
GKRY’ye yönelik yasa dışı faaliyetlerin durdurulması için yapıcı çabaların sürdürülmesi 
koşulu altında, pozitif bir Türkiye-AB siyasi gündemi başlatmayı kabul etmiştir. AB, 
Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamın olması ve Türkiye ile işbirliğine dayalı 
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ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesi konularında stratejik çıkara 
sahiptir. AB Konseyi ayrıca, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerin veya 
provokasyonların yenilenmesi durumunda, AB'nin ve Üye Devletlerinin çıkarlarını 
savunmak için elindeki tüm araçları ve seçenekleri kullanacağını vurgulamıştır.  

Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak, 3,6 
milyondan fazla Suriyeli kayıtlı mülteciye ve yaklaşık 370 bin Suriyeli olmayan kayıtlı 
mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki muazzam çabalarını sürdürmüştür. Türkiye 
ve AB, Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı çerçevesinde tesis edilen 
verimli işbirliğini ilerletmiştir. AB tarafından taahhüt edilen 6 milyar avronun 5,1 milyar 
avrosu sözleşmeye bağlanmış ve bunun 3,8 milyar avrosu dağıtılmıştır. 

Genel olarak, Mart 2016 AB-Türkiye Bildirisi, her iki tarafın da etkin uygulama 
taahhüdünü yenilemesiyle sonuç vermeye devam etmiştir. Ancak Türkiye, Mart 
2020'nin başlarında, göçmenleri ve mültecileri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden 
kara yolunu kullanmaları için aktif olarak teşvik etmiştir. Mart ayının sonlarına doğru 
Türk yetkili makamları, Yunanistan ile sınır bölgesinin ötesine göçmen ve mülteciler için 
ulaşım organize etmiş ve COVID-19 salgını nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan 
sınırlarını ticari amaçlar dışında kapatmıştır. Türkiye ayrıca Mart 2016 Bildirisi’nin 
yerini alacak yeni bir anlaşma çağrısında bulunmuştur. Avrupa Komisyonu Başkanı ve 
AB Konseyi Başkanı’nın 9 Mart 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile 
görüşmesinin ardından, her iki taraf da Türkiye-AB Uzlaşısı’nın uygulanmasını 
değerlendirmek için bir süreç başlatmıştır. AB, 2020'den itibaren, mültecilerin temel 
ihtiyaçlarını ve eğitime erişimlerini sağlayan 2016-19 Programı kapsamında finanse 
edilen başlıca projelerin devamını sağlamak için 485 milyon avroluk ek bütçe seferber 
etmeye karar vermiştir. Suriye krizinden etkilenen mültecilere ve ev sahibi ülkelere 
yardım etmeye duyulan ihtiyaç devam edecektir ve yeni bir İltica ve Göç Paktı’na ilişkin 
yakın tarihli tebliğ, devam eden ve sürdürülen AB fonlarının bir şekilde gerekli olacağını 
kaydetmiştir.  

2020'nin ilk yarısı, COVID-19 salgınının yıkıcı etkileriyle geçmiştir. AB, Türkiye'deki 
COVID-19 müdahalesini desteklemek için 83 milyon avro değerindeki AB fonlarını, 
özellikle en savunmasız mültecileri desteklemek amacıyla yeniden yönlendirmiş ve bazı 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programlarının uygulama sürelerini uzatmayı 
kabul etmiştir. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı çerçevesinde 
Komisyon, en savunmasız kişiler arasında yer alan mülteci nüfusu için derhal farkındalık 
yaratma faaliyetleri başlatmıştır. COVID-19 ile ulusal mücadeleyi desteklemek amacıyla 
Program kapsamındaki tasarrufları ve gayri nakdi kredi ve yükümlülükleri harekete 
geçirmek için Türk Hükümeti ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu destek devam edecektir. 
Türkiye, 4 Mayıs'ta düzenlenen Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt 
Etkinliği'ne aşı arayışını desteklemeye katkı olarak 75 milyon avro taahhüt etmiştir. 

Türkiye, COVID-19 salgınına yanıt olarak mart ayında 100 milyar TL (15,4 milyar dolar; 
GSYH'sinin %2,2'si) değerinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni oluşturmuştur. Bu 
desteğin dörtte biri, KOBİ'lere ve şirketlere likidite ihtiyacı sağlamak amacıyla, kredi 
garanti fonu limitinin 50 milyar TL'ye çıkarılması için kullanılmaktadır. Bu paket 
kapsamındaki bir dizi küçük önlemin içinde kamu bankaları tarafından kullandırılan 
kredilerin geri ödeme koşullarının ertelenmesi de bulunmaktadır. KOBİ desteğinin 
kapsamı hizmetler sektörü, esnaf ve sanatkârları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 
Kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan üretim kabiliyetine sahip firmalar için yeni bir 
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destek programı oluşturulmuştur. Sosyal etkiyi azaltmak için hükümet bazı kısa vadeli 
tedbirler almıştır. İşçilere yönelik kısa vadeli iş yardımları için uygunluk kriterlerini ve 
ücretsiz izin alma kurallarını kolaylaştırmıştır. İşverenlerin sosyal güvenlik prim 
yükümlülükleri 6 ay ertelenmiştir ve işverenler 2020 yılı sonuna kadar asgari ücret 
düzeyinde ödeme yaptıkları işçi başına aylık 75 TL destek almaktadır. Düzenli sosyal 
yardım alan 2,1 milyon hane halkı dâhil olmak üzere, nisan ayında 4,4 milyon haneye tek 
seferlik 1.000 TL ödeme yapılmıştır. İhtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlamak 
için bir Ulusal Dayanışma Fonu oluşturulmuştur. Salgının istihdam, özellikle kayıt dışı 
istihdam, üzerindeki etkisi ışığında alınan önlemler sınırlıdır. Avrupa Komisyonu, 
COVID-19 salgını bağlamında alınan acil durum önlemlerinin orantılı, gerekli olmasını ve 
sınırlı bir zaman diliminde gerçekleşmesini, böylece hukukun üstünlüğü ile demokratik 
ve insan hakları standartlarına saygı gösterilmesini tavsiye etmiştir.  

1.2. Raporun Özeti 

Temmuz 2018'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına rağmen, iki yıl süren OHAL’in 
olumsuz etkileri, demokrasi ve temel haklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya 
devam etmiştir. Devlet makamlarına olağanüstü yetkiler veren ve OHAL’in çeşitli 
kısıtlayıcı unsurlarını muhafaza eden belirli yasal hükümler kanuna entegre edilmiştir. 
Avrupa Konseyi ve organlarının temel tavsiyeleri henüz ele alınmamıştır. Suiistimal 
iddialarının şeffaf prosedürlerle ve bireysel olarak ele alınması gerekmektedir. Ceza 
sorumluluğunun şahsiliği; ancak kuvvetler ayrılığı ilkesine tam riayet, yargının tam 
bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı ile tesis edilebilir.  

Anayasal mimari; yasama, yürütme ve yargı arasında sağlam ve etkili bir kuvvetler 
ayrılığı sağlamaksızın yetkileri Cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezileştirmeye devam 
etmiştir. Etkili bir kuvvetler ayrılığı mekanizmasının yokluğunda, yürütme organının 
demokratik hesap verebilirliği seçimlerle sınırlı kalmaktadır. Bu koşullar altında, 
demokratik standartlara, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere saygı alanındaki 
ciddi gerileme devam etmiştir. Siyasi kutuplaşma, TBMM içerisindeki yapıcı diyaloğu 
engellemeye devam etmiştir. Yürütmenin parlamento tarafından gözetimi zayıf 
kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında, birçok düzenleyici otorite ve 
Merkez Bankası doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış ve bağımsızlıkları 
sarsılmıştır.  

Muhalefet adayı, 23 Haziran 2019'da İstanbul'da yenilenen büyükşehir belediye 
başkanlığı seçimlerini kazanmıştır. Seçimler profesyonel olarak organize edilirken, 
demokratik medya için sınırlı çoğulculuk ve tüm siyasi partilere ve adaylara her 
bakımdan adil olmayan koşullar altında gerçekleşmiştir. Türkiye, seçim ortamını 
iyileştirmek, tüm adaylar için eşit şartlar sağlamak ve seçim sürecinin bütünlüğünü 
korumak için adımlar atmalıdır. Venedik Komisyonu tavsiyelerinin uygulanması bu 
açıdan çok önemlidir.  

Güneydoğudaki durum, iyileşmiş güvenlik ortamına rağmen halen ciddi bir sorundur. 
Güneydoğuda demokratik bir şekilde seçilmiş 47 HDP belediye başkanının yerine 
merkezden kayyumların atanması, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin demokratik 
sürecinin sonuçlarını sorgulanır hale getirmiştir. Seçilmiş belediye başkanlarının ve 
parti temsilcilerinin tutuklanması ve görevden alınması, yerel demokrasiye ciddi şekilde 
zarar vermiştir. Hükümet, AB’nin terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşlar 
listesinde yer almaya devam eden PKK terör örgütü tarafından tekrarlanan şiddet 
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eylemlerine yönelik güvenlik operasyonlarını sürdürmüştür. Terörle mücadele, devletin 
meşru hakkı olmakla birlikte, hükümet bu mücadeleyi insan haklarına, hukukun 
üstünlüğüne, temel özgürlüklere riayet ederek yürütmekle sorumludur. Terörle 
mücadele tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir. Yeniden yapılandırmalara 
rağmen, yerlerinden olmuş kişilerin yalnızca pek azı tazminat almıştır. Barışçıl ve 
sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için güvenilir bir siyasi sürecin yeniden başlatılması 
konusunda belirgin bir gelişme kaydedilmemiştir.  

Sivil toplum sürekli baskı altına girmiş olup, özgürce çalışma alanları daralmaya devam 
etmiştir. Gezi davası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) salıverilmesini 
talep eden kararına rağmen Osman Kavala'nın tutuklu yargılama sürecinin devam 
etmesi, bu konuda caydırıcı bir etki yaratmıştır. Ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşları (STK'lar) için yaratılan idari zorluklar sivil toplum faaliyetlerini engellemeye 
devam etmiştir. STK’lar gerçek yasal danışma süreçlerinin dışında kalmıştır.  

Güvenlik ve istihbarat sektörünü yöneten yasal ve kurumsal çerçeve, cumhurbaşkanlığı 
sistemi altındaki güvenlik güçlerinin sivil gözetiminin güçlendirilmesi ile değişmeden 
kalmıştır. 

Türkiye kamu yönetimi reformu alanında kısmen/orta düzeyde hazırlıklı durumdadır. 
Raporlama döneminde gerileme kaydedilmiştir. 2018'de cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçişin ardından kamu yönetimi ve kamu hizmetindeki büyük çaplı yeniden yapılanma, 
merkezi hükümet kurumları arasındaki politika koordinasyonu güçlü kalmasına rağmen, 
politika geliştirme, idarenin hesap verebilirliği ve insan kaynakları yönetimi üzerinde 
olumsuz bir etki yaratmaya devam etmiştir. Kamu hizmeti sisteminde yapılan 
değişiklikler ile kamu yönetimi daha da siyasileşmiştir. Kapsamlı bir kamu yönetimi 
reform stratejisi ve kapsayıcı bir kamu mali yönetimi reform programı geliştirmek için 
hiçbir adım atılmamıştır. OHAL sırasında meydana gelen geniş çaplı işten çıkarmalar için 
halen etkili bir telafi sisteminin sağlanması gerekmektedir. OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun ne derece etkili bir yargı yolu olarak kabul edilebileceği hususunda 
şüpheler bulunmaktadır. 

Türkiye’deki yargı sistemine ilişkin hazırlıklar erken aşamadadır ve bu alanda ciddi bir 
gerilemeler kaydedilmiştir. Özellikle yargının sistemik bağımsızlığına ilişkin endişeler 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı, 2019-2023 Yargı Reformu Stratejisi’ni Mayıs 
2019'da açıklamıştır. Ancak strateji, yargı bağımsızlığına ilişkin temel eksiklikleri 
gidermekte yetersiz kalmaktadır. Avrupa Konseyi’nin Venedik Komisyonu tarafından ve 
Avrupa Komisyonunun yıllık ülke raporlarında tespit edilen endişeleri gidermek için 
hiçbir önlem açıklanmamıştır. Usulüne uymayan işten çıkarmaların yargı bünyesinde 
otosansüre ve sindirmeye neden olduğuna dair endişeler bulunmaktadır. Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu’nun bağımsızlığını güçlendirmek için, yapısını ve üyelerinin seçim 
sürecini değiştirmek amacıyla hiçbir önlem alınmamıştır. Hâkim ve savcıların işe 
alınmasında ve terfisinde; nesnel, liyakate dayalı, yeknesak ve önceden belirlenmiş 
kriterlerin bulunmamasına ilişkin endişeler devam etmiştir. Sulh ceza hâkimleri 
kurumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve bu nedenle yargı yetkileri ve 
uygulamaları ile ilgili endişeler devam etmiştir. 

Türkiye, yolsuzlukla mücadele konusunda erken bir aşamadadır ve raporlama 
süresinde gelişme kaydetmemiştir. Ülke, halen yolsuzlukla mücadele konusunda önleyici 
kurumlarına sahip değildir. Yasal çerçevedeki ve kurumsal yapıdaki kusurlar, yolsuzluk 
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davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarının aşırı siyasileşmesine neden 
olmaktadır. Kamu kurumlarının hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadele stratejisinin ve eylem planının olmaması, 
yolsuzlukla kararlı bir biçimde mücadele edilmesine yönelik siyasi iradenin 
bulunmadığının göstergesidir. Genel olarak, yolsuzluk hâlâ yaygındır ve endişe kaynağı 
olmaya devam etmektedir.  

Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır fakat bu 
alandaki ilerleme genel olarak sınırlıdır. Örgütlü suçlarla mücadeleye ilişkin 2016-2021 
ulusal stratejisinin uygulanmasına yönelik 2019-2021 ulusal eylem planı Mayıs 2019'da 
kabul edilmiştir. Europol ile Türkiye arasındaki işbirliği, Temmuz 2004'te yürürlüğe 
giren Stratejik İşbirliği Anlaşması’na dayanmaktadır. Europol ile Türkiye arasında kişisel 
veri alışverişine ilişkin operasyonel işbirliği anlaşmasına ilişkin müzakereler devam 
etmekte olup, Türkiye'nin veri koruma kanununu Avrupa standartlarına uygun hale 
getirmesi gerekmektedir. Türkiye, suç şebekelerinin ortadan kaldırılması ve suç 
gelirlerine el konulması konusundaki sicilini iyileştirmelidir. Kara paranın aklanması ve 
terörün finansmanıyla mücadeleyi düzenleyen yasal çerçevenin iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Türkiye’nin, siber suçlara, mal varlıklarına el konulmasına ve tanık 
korumaya ilişkin mevzuatını iyileştirmesi gerekmektedir. CEPOL ile işbirliği anlaşması 
2010 yılından beri yürürlüktedir.  

İnsan hakları ve temel haklar hususlarındaki kötüleşme devam etmiştir. OHAL 
sırasında getirilen önlemlerin çoğu yürürlükte kalarak derin ve yıkıcı etkilerini devam 
ettirmiştir. Yasal çerçeve, her ne kadar insan haklarına ve temel haklara riayet 
edilmesine ilişkin genel güvenceleri içerse de, bu çerçevenin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) ve AİHM içtihadı ile uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir. 
Kurumsal bağımsızlığın eksikliği, uzun inceleme süreleri, yeterince bireyselleştirilmiş 
kriterlerin ve uygun savunma araçlarının bulunmaması, OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun ihraçlara ilişkin karşı etkili bir çözüm sunma kabiliyetine yönelik ciddi 
şüphe uyandırmıştır. OHAL’in kaldırılmasının hemen ardından getirilen mevzuat, 
tutukluları kötü muameleden koruyan önemli önlemleri kaldırmış ve böylece cezadan 
muaf kalma riskini artırmıştır.  

Hakların kullanılması; bu hakları ve özgürlükleri korumakla sorumlu kamu 
kurumlarının parçalı yapısı, bağımsızlıklarının kısıtlı olması ve yargının bağımsız 
olmaması nedeniyle engellenmektedir. Gazetecilerin, yazarların, avukatların, 
akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine geniş 
çapta getirilen kısıtlamalar ve bunların gözetimi, bu özgürlüklerin kullanılmasını 
olumsuz etkilemekte ve otosansüre yol açmaktadır. İşkence ve kötü muamele iddiaları 
güvenilir kaynaklar tarafından rapor edilmeye devam edilmiştir. COVID-19 salgını 
ışığında, 90 bine kadar mahkûmun şartlı salıverilmesini öngören tartışmalı bir yasa 
paketi ortaya koyulmuştur. Temmuz ayı itibarıyla 65 bin tutuklu serbest bırakılmıştır. 
Ancak, avukatlar, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dâhil olmak 
üzere terörle bağlantılı olduğu iddia edilen suçlardan tutuklu bulunanlar bu kapsama 
alınmamıştır. 

İfade özgürlüğüne ilişkin ciddi gerileme devam etmiştir. Kısıtlayıcı önlemlerin orantısız 
şekilde uygulanması, ifade özgürlüğünü ve muhalif seslerin yayılmasını olumsuz 
etkilemeye devam etmiştir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar 
ve sosyal medyaya ilişkin ceza davaları ve mahkûmiyetler devam etmiştir. Wikipedia 
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üzerindeki yasak Aralık 2019'da kaldırılmıştır ancak geniş bir yelpazede uygun olmayan 
şekilde ve mahkeme kararı olmaksızın çevrim içi içeriğin engellenmesi ve silinmesi 
devam etmiştir. Tekrar eden yasaklar, barışçıl gösterilere yönelik orantısız müdahaleler, 
soruşturmalar, idari para cezaları ve göstericilere “terörle bağlantılı faaliyetler” 
suçlamasıyla açılan kovuşturmalar ışığında, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanında 
daha da gerileme kaydedilmiştir. 

En savunmasız grupların ve azınlık mensuplarının haklarının daha iyi şekilde korunması 
gerekmektedir. Çoğunlukla temel kamu hizmetlerinden yoksun ve sosyal yardımlara 
bağımlı olan Romanlar, kötü barınma koşullarında yaşamaya devam etmektedirler. 
Kentsel dönüşüm projeleri, başta Roman yerleşim yerlerini etkilemeye devam etmekte 
ve aileleri, bütün olarak yerlerinden olmaya zorlamaktadır. Cinsiyet temelli şiddet, 
ayrımcılık, azınlıklara yönelik nefret söylemi, nefret suçu ve LGBTI bireylerin insan 
haklarının ihlalleri, ciddi ölçüde endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.  

Türkiye, göç ve iltica politikası alanında biraz ilerleme kaydetmiştir. Türkiye, 2019 yılı 
boyunca, Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Uzlaşısı’nın uygulanmasın konusunda 
kararlılığını sürdürmüştür ve Doğu Akdeniz rotası boyunca göçmen akışlarının etkin 
yönetiminin sağlanmasında kilit bir rol oynamıştır. Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı 
nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak, 3,6 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteciye ve 
farklı uyruklardan yaklaşık 370 bin kayıtlı mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki 
muazzam çabalarını sürdürmüştür. Bununla birlikte, Mart 2020'de Türkiye, göçmenleri 
ve mültecileri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden kara yolunu kullanmaları için aktif 
olarak teşvik etmiştir. Bu, Pazarkule'deki Yunanistan-Türkiye sınır geçiş noktalarından 
birinde, zorlu koşullarda 60 bine yakın göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapan gayri 
resmi bir kamp kurulmasına yol açmıştır. Mart ayı sonunda Türk yetkili makamları, 
COVID-19 salgını nedeniyle göçmen ve mülteciler için sınır bölgesinden uzağa ulaşım 
düzenleyerek Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını ticari amaçlar dışında kapatmıştır. 
Bununla birlikte, Türkiye İçişleri Bakanı, bu hareketin Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin 
sınırlarından çıkışına izin verme politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini ve 
hükümetin Türkiye’den ayrılmak isteyenleri engelleme niyeti olmadığını belirtmiştir. 
AB, Türkiye'nin topraklarında karşı karşıya olduğu artan göç yükünü ve riskler ile 
mültecilere ev sahipliği yapmak için harcadığı önemli çabaları kabul ederken, 
Türkiye'nin göç baskısını siyasi amaçlarla kullanmasını şiddetle reddetmiştir. Genel 
olarak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yasadışı sınır geçişlerinin sayısı, Türkiye-AB 
Uzlaşısı’nın kabul edilmesinden önceye kıyasla önemli ölçüde düşük kalmıştır.  

Ülkedeki mültecilerin varlığının uzun süreli olması, sosyal gerilimleri önlemek için etkili 
entegrasyon önlemleri gerektirmektedir. Yetkililer, ülkedeki göçmenler ve mültecilerin 
halk sağlığı hizmetlerine erişimini artırmalıdır. 2019 yılında Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu'nda kapsamlı bir değişiklik kabul edilmiştir. Türkiye, Türkiye-AB Geri 
Kabul Anlaşması’nı tüm Üye Devletlere uygulamazken, üçüncü ülke vatandaşlarına 
ilişkin hükümler de hâlâ uygulanmamıştır. Vize serbestisi konusundaki çalışmaların 
hızlandığının duyurulmasına rağmen, kalan vize serbestisi kriterleri yerine 
getirilmemiştir ve terörle mücadele kanunu ve veri koruma kanunundaki değişiklikler 
hala beklemededir. Türkiye'nin, vize politikasına ilişkin mevzuatını AB müktesebatı ile 
daha da uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin dış politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamındaki AB 
öncelikleriyle giderek daha da çakışmaktadır. Türkiye’nin GKRY’nin Münhasır Ekonomik 
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Bölgesi’ndeki hidrokarbon kaynaklarından yararlanma hakkına meydan okuyan yasa 
dışı eylemleri ve kışkırtıcı açıklamalarının bir sonucu olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki 
gerginlikler raporlama döneminde daha da artmıştır. Türkiye, Kıbrıs karasularında ve 
GKRY Hükümeti tarafından Avrupalı petrol ve gaz şirketlerine ruhsat verilen alanlar da 
dâhil olmak üzere, GKRY’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde,  iki sondaj gemisi ve iki 
sismik gemi konuşlandırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, operasyonları sırasında 
sondaj ve sismik gemilere eşlik etmesi, bölgenin güvenliğine yönelik büyük tehdit 
oluşturmuştur. Türkiye ayrıca kapalı Maraş’ın statüsüne de karşı çıkmıştır.  

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 haklarını tekrar tekrar 
vurgulamıştır. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve 
anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne BM Şartı’na uygun olarak, ya da gerektiği takdirde 
Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, bağlı kalmalıdır. Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki izinsiz sondaj faaliyetleri ışığında, Temmuz 2019'da Konsey, bir süre için 
AB-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin yanı sıra AB-Türkiye yüksek düzey diyalog 
toplantılarının gerçekleştirilmemesi gibi birtakım tedbirler almıştır. AB ayrıca, Kasım 
2019'da Türkiye'ye yönelik bir hedefli tedbirler çerçevesi kabul etmiş ve Şubat 2020'de 
bu yaptırımlar çerçevesi altındaki isim listesine iki kişiyi eklemeye karar vermiştir. 1 
Ekim 2020'de, AB Konseyi, Yunanistan ve GKRY’ye yönelik yasa dışı faaliyetleri 
durdurma yönünde yapıcı çabalar sürdürüldüğü takdirde, özellikle Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu ve ticaretin kolaylaştırılması, toplumlar arası temaslar, üst düzey 
diyaloglar ve 2016 Türkiye-AB Uzlaşısı doğrultusunda göç konularında işbirliğinin 
sürdürülmesine odaklanan pozitif bir Türkiye-AB siyasi gündemi başlatma kararını 
açıklamıştır. AB Konseyi ayrıca, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerin 
veya provokasyonların yenilenmesi durumunda, AB'nin ve Üye Devletlerinin çıkarlarını 
savunmak amacıyla AB Antlaşması’nın 29’uncu Maddesi ve AB’nin İşleyişine Dair 
Antlaşma’nın 215’inci Maddesi de dâhil olmak üzere, elindeki tüm araçları ve 
seçenekleri kullanacağını vurgulamıştır.  

Türkiye, halen Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’na Ek Protokol’ü tam olarak ve ayrım 
yapmaksızın uygulama yükümlülüğünü yerine getirmemiş olup, GKRY ile arasındaki 
doğrudan taşımacılık bağlantılarındaki kısıtlamalar da dâhil olmak üzere, malların 
serbest dolaşımı önündeki tüm engelleri kaldırmamıştır. GKRY ile ikili ilişkilerin 
normalleştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Kasım 2019'da Türkiye ile 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına 
ilişkin ikili Mutabakat Muhtırası’nın imzalanması, söz konusu bölgedeki Yunanistan 
adalarının egemenlik haklarını görmezden geldiği için Doğu Akdeniz'de gerginliği 
artırmıştır. Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik kışkırtıcı eylemlerinde keskin bir artış 
olmuştur. Bu bağlamda, AB Konseyi Aralık 2019'da, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege 
Denizi'ndeki eylemleri konusunda Yunanistan ve GKRY ile dayanışmasını kesin olarak 
teyit etmiştir. Mutabakatın üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uymadığını ve üçüncü devletler için herhangi bir hukuki 
sonuç doğuramayacağını vurgulamıştır. Mayıs 2020'de AB Dışişleri Bakanları, AB'nin 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de devam eden yasa dışı faaliyetlerinin yanı sıra GKRY ve 
Yunanistan’a yönelik kışkırtıcı ve saldırgan davranışları konusundaki tutumunu yeniden 
teyit ederek, tek taraflı eylemlerden kaçınılmasının, Türkiye ile AB arasında diyaloğun 
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ilerlemesinin temel bir unsuru olduğunu vurgulamıştır. Türkiye’nin yasa dışı 
eylemlerinin Türkiye-AB ilişkilerini geniş yelpazede olumsuz etkilediğinin altını 
çizmiştir. Ekim 2020'de, AB Konseyi Türkiye’yi, GKRY ile arasındaki denizcilikle ilgili 
tüm anlaşmazlıkları çözmek amacıyla GKRY’nin diyalog davetini kabul etmeye 
çağırmıştır.  

AB, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki tek taraflı askeri harekâtını kınayarak Türkiye'yi 
askeri harekâtına son vermeye, kuvvetlerini geri çekmeye ve uluslararası insancıl 
hukuka saygı göstermeye çağırmıştır. Üye Devletlerin büyük çoğunluğu Türkiye'ye silah 
ihracatı ruhsatı verilmesini durdurma kararı almıştır. Şubat 2020 sonunda İdlib 
vilayetinde Türk askerlerine yönelik hava saldırılarının ardından Türkiye, bölgede 
“Bahar Kalkanı” askeri harekâtını başlatmıştır. Türkiye ve Rusya, Mart 2020'de 
Suriye'nin kuzeybatısındaki cephe hatlarını istikrara kavuşturan, M4 karayolu boyunca 
yeni bir koridor oluşturan ve Türk-Rus ortak askeri devriyeleri için bir çerçeve 
oluşturan bir ateşkes üzerinde anlaşmışlardır. Türkiye, şu anda Suriye rejimi tarafından 
kontrol edilen topraklarda bulunanlar da dâhil olmak üzere, askeri gözlem noktalarını 
tutmuş ve bölgeye daha fazla takviye kuvvet sağlamıştır. Türkiye, Libya'daki çatışmada 
askeri müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine 
katkıda bulunmuştur. 

Ekonomik kriterlerle ilgili olarak, Türkiye ekonomisi ileri düzeydedir ancak raporlama 
döneminde herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir ve ekonominin işleyişi konusundaki 
ciddi endişeler devam etmektedir. Ekonomi, genişlemeci politikaların ve net ihracatın 
güçlü katkısıyla, 2018 yazında kurdaki keskin değer kaybından ve sonucunda ortaya 
çıkan durgunluktan beklenenden daha hızlı şekilde iyileşmiştir. Ancak, zayıf işgücü 
piyasası ve şirket bilançolarının iyileştirilmesi ihtiyacı göz önüne alındığında, 
toparlanma kırılgan kalmıştır. COVID-19 krizi ortaya çıktıkça, yetkililer salgının 
ekonomik etkisini hafifletmek için önemli bir oranda parasal genişleme de dâhil olmak 
üzere, bir dizi önlem almıştır. Bununla birlikte, bu önlemler, özellikle mali tarafta sınırlı 
bir politika alanı ve kurumsal zayıflıklar nedeniyle kısıtlı kalmıştır. 2017'den bu yana 
belirgin bir şekilde iyileşen cari işlemler dengesi, 2019 yılı sonunda yeniden bozulmaya 
başlayarak ithalat vergilerinin ve tarife dışı engellerin önemli ölçüde artmasına neden 
olmuştur. Türkiye, yüksek dış finansman ihtiyacı nedeniyle, salgın ve artan jeopolitik 
risklerin ağırlaştırdığı yatırımcı duyarlılığında hızlı değişikliklere maruz kalmaya devam 
etmiştir. Enflasyon çok yüksek bir seviyeden düşse de yüksek ve hedefin çok üstünde 
kalmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanının görevden alınması ve 
tekrarlayan siyasi baskılar nedeniyle para politikası kredibilitesi daha da zayıflamıştır. 
Liranın zayıflamasıyla fiyat rekabeti olumlu etkilenmeye devam etmiştir ve reel efektif 
döviz kuru 2019'da değer kaybetmiştir. Bu eğilim 2020'de daha da hızlanmıştır.  

Hükümet, işletmeler için düzenlemeleri daha da iyileştirmeye devam etmiştir. Ancak, 
kayıt dışı sektör halen büyük kalmaktadır. Fiyat belirleme mekanizmalarına devlet 
müdahaleleri devam etmiş olup, devlet yardımı uygulama kuralları, uygulama, şeffaflık 
ve kurumsal yapı eksikliği devam etmektedir. Finans sektörü istikrarlı kalmıştır. Ancak, 
özellikle devlete ait bankalardaki hızlı kredi büyümesi ve kredi faaliyetlerini artırmaya 
yönelik çeşitli düzenleyici önlemler nedeniyle kırılganlıklar artmıştır. Özellikle gençler 
ve kadınlar arasındaki yüksek işsizlik seviyesi, azalan istihdam, düşük işgücü 
hareketliliği ve kayıt dışı istihdamın fazlalığı ile birlikte önemli endişeler devam 
etmektedir.  
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Türkiye, AB içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesine ulaşma 
konusunda sınırlı ilerleme kaydetmiştir ve iyi düzeyde hazırlıklıdır. Araştırma ve 
geliştirme harcamaları artmış olup, yine de hükümetin hedefinin çok altında kalmıştır. 
Yatırım aşırılıkları ve yanlış tahsisler azalmıştır. Enerji arzının çeşitlendirilmesinde 
ilerleme sağlanmıştır ancak doğal gaz piyasasını açmak ve üzerindeki rekabeti artırmak 
için reformlara ihtiyaç vardır. Eğitimde kalite ve erişim açısından önemli sorunlar 
devam etmektedir. Kadınlar kaliteli eğitime ve işgücü piyasasına erişimde zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Türkiye, gerek ticaret gerekse yatırım bakımından AB pazarı ile ileri 
düzeyde bütünleşmiş olsa da AB'nin Türkiye’nin dış ticaretindeki nispi payı, Türkiye'nin 
Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerinden sapmalarının uzayan 
listesiyle birlikte daha da düşmüştür.  

Üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğine ilişkin olarak, Türkiye, sınırlı bir 
hızla ve parçalı şekilde de olsa, AB müktesebatına uyum sağlamayı sürdürmüştür. Devlet 
yardımlarının artması ve şeffaflığın olmaması nedeniyle rekabet alanında ve bilgi 
toplumu ve medya, ekonomi ve para politikası, gümrük birliği, dış ilişkiler ve dış, 
güvenlik ve savunma politikası alanlarında bazı kilit hususlarda gerileme örnekleri 
devam etmiştir. Türkiye, şirketler hukuku, trans-Avrupa ağları ve bilim ve araştırma 
alanlarında oldukça ileri düzeydedir, ayrıca; malların serbest dolaşımı, fikri mülkiyet 
hukuku, finansal hizmetler, işletme ve sanayi politikası dâhil olmak üzere birçok alanda 
iyi bir hazırlık düzeyi elde etmiştir. Türkiye, kamu alımları konusunda, uyuma ilişkin 
önemli eksiklikler olması sebebiyle kısmen hazırlıklıdır. Türkiye ayrıca, sermayenin 
serbest dolaşımı, taşımacılık politikası, enerji, vergilendirme, ekonomik ve parasal birlik, 
istatistik gibi, daha fazla önemli çabaya ihtiyaç duyulan alanlarda kısmen hazırlıklıdır. 
Genel olarak, çoğu alanda daha iddialı ve daha iyi koordine edilmiş politikaların 
oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Tüm alanlarda mevzuatın uygulanmasına 
daha fazla önem verilmesi gerekirken, birçok alanda AB müktesebatıyla mevzuat uyumu 
sağlamak, düzenleyici makamların bağımsızlığını güçlendirmek ve idari kapasiteleri 
geliştirmek için önemli düzeyde ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

2. ÖNCELİKLİ TEMEL İLKELER: SİYASİ KRİTERLER VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
FASILLARI 

 2020 yılının ilk yarısı COVID-19 salgınının yıkıcı etkilerine sahne olmuştur. AB, 
Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla kırılgan mülteciler 
ve uygulama süreleri uzayan bazı IPA projeleri başta olmak üzere ülkeye 83 milyon 
avroluk fonlar yönlendirmiştir.  

 Türkiye’deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında Avrupa 
Komisyonu farkındalık çalışmalarına ağırlık vermiş; ayrıca Türkiye Hükümeti ile 
tasarruf ve acil durum için ayrılan bütçenin de ülkenin COVID-19 ile mücadelesinde 
kullanılması için bir anlaşamaya varılmıştır.  

2.1. Demokratik Kurumların İşleyişi ve Kamu Yönetimi Reformu 

 OHAL uygulaması Temmuz 2018 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen, 2 yıl 
boyunca OHAL uygulamalarının en başta demokrasi ve temel haklar konusunda 
olmak üzere belirgin olumsuz etkileri halen görülmektedir.  
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 Yürütme erkine istisnai yetkileri veren ve OHAL uygulamasının kısıtlayıcı unsurlarını 
devam ettiren bazı düzenlemeler, yasa haline getirilmiştir. Özellikle ihraç edilen 
kamu görevlileri ve tasfiye edilen tüzel kişiler gibi olağanüstü kanun hükmünde 
kararnamelerin olumsuz etkilediği kişi ve kurumların adalete erişimi sınırlı 
kalmıştır.  

 Kurumsal bağımsızlığın ve yargı bağımsızlığının olmaması, uzun gözden geçirme 
süreleri, yeterince bireyselleştirilmiş kriterlerin bulunmaması ve uygun savunma 
araçlarının olmaması gibi önemli eksiklikler, OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun etkili olup olmadığını sorgulatmaktadır.  

 Mevcut yasal düzenlemelerin bazıları, Türkiye Anayasası ve ülkenin uluslararası 
taahhütlerinde yer alan toplanma ve ifade özgürlükleri de dâhil olmak üzere, insan 
haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanılmasını engellemektedir. 

2.1.1 Demokrasi 

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tasarım ve uygulanışı, henüz 2017 yılında 
Venedik Komisyonu tarafından yayımlanan tavsiye kararlarda atıfta bulunulan 
demokrasi ilkeleri doğrultusunda gözden geçirilmemiştir. 

 Anayasal mimari, yetkileri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşırı derecede 
merkezileştirmeye devam ederek; yürütme, yasama ve yargı arasında sağlam ve 
etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlamamıştır. Etkili bir denetim ve dengenin yokluğu 
nedeniyle yürütme organının demokratik hesap verebilirliği çok sınırlıdır.  

 Bu koşullar altında, demokratik standartlara, hukukun üstünlüğüne ve temel 
özgürlüklere saygı konusundaki geriye gidiş devam etmiştir.  

Seçimler 

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin 
ardından 23 Haziran'da İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin 
yenilenmesi kararını vermiştir.  

 Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin hazırladığı seçim gözlem 
raporu, seçimlerin oy kullanma merkezlerinin çoğunda profesyonelce organize 
edildiğini; ancak demokratik medya çoğulculuğuna ve tüm siyasi partiler için nesnel 
ve adil koşullar sağlanıp sağlanmadığına dair soru işaretleri olduğunu vurgulamıştır.  

 Türkiye, seçim ortamını iyileştirmek, tüm adaylar için eşit şartlar sağlamak ve seçim 
süreçlerinin bütünlüğünü korumak için adımlar atmalıdır.  

 Güneydoğu'da seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmaları ve bunların 
yerine hükümet tarafından belirlenen kayyumların atanması devam etmektedir ve 
bu durum, yerel demokrasiyi baltaladığı için önemli bir endişe kaynağı olmaktadır. 

 31 Mart 2019 yerel seçimleri, ülkedeki demokratik sürece dair farklı durumları 
ortaya koymuştur. Seçmenler, farklı siyasi partiler, adaylar ve politik ajandalar 
arasında özgür seçim yapma hakkına sahip olmuştur ancak adaylar eşit şartlar 
altında rekabet etmemiştir.  

 Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Ekim 2019'da yayımladığı 
son seçim gözlem raporu, seçimlerdeki yüksek katılıma rağmen ülkede Avrupa 
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ilkeleri ve değerleri doğrultusunda özgür ve adil bir seçim ortamının bulunduğuna 
ikna olunmadığını vurgulamaktadır.  

 AKP, hükümete bağlı kamu ve özel medyada aşırı yer alması nedeniyle, İstanbul'daki 
seçimlerde kayda değer bir avantaj elde etmiştir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi, demokratik seçimlere tam anlamıyla elverişli bir ortam 
oluşturmak için örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüklerinde aşırı kısıtlayıcı 
uygulamaların sona erdirilmesini tavsiye etmiştir.  

 Venedik Komisyonu, Haziran 2020 tarihinde, Mart 2019 seçimlerinde 6 belediyede 
en çok oyu alan HDP adaylarının yerine YSK'nın ikinci olan AKP adaylarını belediye 
başkanı olarak görevlendirmesinin uluslararası norm ve standartlara uygun 
olmadığını ve kararın geri alınması gerektiğini belirtmiştir.  

Parlamento 

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, TBMM’nin yasama ve gözetim işlevlerini 
kısıtlamaya devam etmiştir. Yasal prosedürler etkili değildir.  

 Yeni sistem, yasanın Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine üstünlüğü ilkesini korusa 
da Meclis’in yetkisi altındaki yasama alanlarını sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte, 
Cumhurbaşkanı, Meclis’in imtiyazında bulunan çok çeşitli sosyoekonomik politika 
alanlarını kapsayan kararnameler çıkarmıştır.  

 Siyasi kutuplaşma, TBMM içerisindeki yapıcı diyaloğu engellemeye devam etmiştir. 
2020 başında biri CHP’li ikisi HDP’li olmak üzere üç milletvekilinin üyelikleri Haziran 
2020'nin başlarında sona erdirilmiştir. HDP’nin birçok üyesinin tutukluluğu devam 
etmektedir.  

 Yasa tasarılarının hazırlanmasındaki sorumluluğu hükümet yerine sadece 
milletvekillerine yükleyen Anayasa değişikliği, yasama sürecini aksatmıştır. Yalnızca 
iktidardaki AKP'nin desteklediği yasa tasarıları yasama sürecini geçebilmiştir. 

 2019 yılında Meclis, milletvekilleri tarafından masaya yatırılan 2 bin 300 yasa 
tasarısından yalnızca 37'sini kabul etmiştir. 

 Yürütme erkinin parlamento tarafından gözetimi, Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemi altında çok sınırlı kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Meclis 
müzakere ve denetiminden muaf kalmıştır.  

 Seçimlerin ve siyasi partilerin yasal çerçevesi sorun teşkil etmektedir. %10’lukseçim 
barajı, Avrupa Konseyi üyeleri arasında uygulanan en yüksek seçim barajıdır; AİHM 
içtihatlarıyla çelişmekte ve birçok seçmenin temsilini azaltmaktadır.  

 Kadınların TBMM’de temsili düşük kalmıştır (%17,3).  

Yönetişim  

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, denge ve denetlemenin eksikliği ve kamu 
idaresinin siyasallaşması ile karakterize edilmeye devam etmektedir. Venedik 
Komisyonu'nun 2017’de bu konuya ilişkin aldığı tavsiyeler geçerliliğini 
korumaktadır ancak Türkiye tarafından henüz ele alınmamıştır.  
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 Kilit kurumların çoğu doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlıdır. Cumhurbaşkanı, 
kamu düzenleyici otoritelerin büyük çoğunluğunun başkanlarını atama yetkisine 
sahiptir.  

 2019 yerel seçimlerinin ardından, merkezi yönetimin seçilmiş yerel yönetimler 
üzerindeki baskısı önemli ölçüde artmıştır. Seçilmiş belediye başkanlarının ve parti 
temsilcileri arasında 2017'den beri gözlenen büyük çaplı tutuklamalar ve görevden 
almalar, yerel demokrasiyi zayıflatmaya devam etmektedir. 

 Güvenoyu ve yürütmeye sözlü soru sorma imkânı gibi, Meclis’in elindeki yürütmeyi 
izlemek için kullandığı geleneksel inceleme araçları artık mümkün değildir; mevcut 
durumda sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara yazılı sorular yöneltilme 
imkânı bulunmaktadır. 

 Kamu hizmeti, özellikle siyasi olarak atanan kişilerin üst düzey resmi makamlara 
getirilmesi ve teknik portföylerde bile mesleki gereksinimlerin göreve atananlara 
uydurulması gayesiyle düşürülmesi nedeniyle siyasileşmiştir. 

 Merkezi hükümet kurumları arasındaki koordinasyon güçlü kalmıştır. 

 Kadınların kamu hizmetlerine katılım oranı %38,4 iken, üst düzey yönetici 
pozisyonlarındaki kadınların oranı yalnızca %9,05 olarak ölçülmüştür. 

 Kamu Denetçiliği Kurumu, rolüne ilişkin farkındalık yaratma konusuna daha aktif 
katılım sağlayarak geçmiş performansını artırmıştır. Ancak kurum, siyasi açıdan 
temel haklarla ilgili kritik konularda sessiz kalmıştır.  

 Yasal çerçeve, bağımsız düzenleyici makamlara gereksiz siyasi müdahalelere karşı 
yalnızca sınırlı bir koruma sağlamaktadır. 

Yerel yönetimler 

 Yerel düzeyde, siyasi iklim 2019 yerel seçimlerinin ardından önemli ölçüde 
değişmiştir. Türkiye’nin en büyük şehirlerinin çoğu ve 30 büyükşehir belediyesinin 
11’i muhalefet tarafından yönetilmeye başlarken; üç büyükşehir belediye başkanının 
yerine hükümetin belirlediği kayyumlar atanmıştır.  

 Merkezi hükümetin, muhalif belediye başkanlarının idaresindeki belediyelerle 
ilişkileri birçok konuda çatışmalı bir şekilde gelişmiştir. COVID-19 müdahalesi 
çerçevesinde İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara belediye başkanları hakkında 
yardım kampanyaları yürütmeleri gerekçesiyle soruşturma başlatmıştır. 

 Muhalefet partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya 
paylaşımlarıyla ilgili beş ayrı suçtan yaklaşık 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına 
ilişkin yerel mahkeme kararı ve bu kararın Yargıtay tarafından onanması, önemli 
endişelere yol açmıştır.  

 Kanal İstanbul projesi, Cumhurbaşkanı ile İstanbul Belediye Başkanı ve muhalefet 
partileri arasında ulusal ve yerel düzeydeki yetkiler konusunda tartışmalara neden 
olmuştur. Proje için ilk ihale, Mart 2020'de açılmıştır.  

 Türkiye'nin güneydoğusundaki gelişmeler, 31 Mart 2019 seçimleri demokratik 
sürecinin sonuçlarını sorgulanır hale getirmektedir. Merkezi yönetim, Diyarbakır, 
Van ve Mardin belediye başkanları da dâhil olmak üzere, güneydoğuda demokratik 
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olarak seçilmiş 47 belediye başkanını ve tüm HDP üyelerini, esas olarak terör 
örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla görevden almıştır. Ancak adayların 
seçimlerden önce incelenmiş olması ve seçimlere katılma izni almaları, seçimlerden 
sonra görevden alınmalarını daha da az haklı kılmıştır. 

 Belediye kanunu, prensip olarak yerel kamu kurumları ile vatandaşlar ve sivil 
toplum arasında bağlantı için yollar sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, bu 
bağlamda, özel ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra diğer paydaşları bir araya 
getirmeyi amaçlayan ve belediyelerin karar alma sürecine katkıda bulunan kent 
konseyleri, çoğu belediyede büyük ölçüde işlevsiz kalmıştır. Öte yandan bazı 
belediyeler şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeylerini artırmıştır 

 Yerel seçimlerin ardından yerel düzeyde kadınların temsili düşük kalmıştır: 30 
büyükşehir belediye başkanından sadece 2'si (%6,6) ve bin 272 belediye 
başkanından 38'i (%3,7) kadındır. Merkezi yönetimin tüm yerel temsilcilerinin 
sadece %3,7'si kadındır. 

Sivil toplum 

 Sivil toplumun faaliyet ortamındaki ciddi geriye gidişler devam etmiştir. Sivil toplum, 
özellikle insan hakları savunucuları dâhil olmak üzere çok sayıda aktivistin 
tutuklanması karşısında sürekli baskı altında kalmaktadır.  

 Gezi davası ve Osman Kavala’nın süren tutuklu yargılanma süreci, sivil toplum 
çalışmaları üzerinde caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Kamuoyu önünde 
damgalanmanın yanı sıra gösterilerin ve diğer türden toplantıların sürekli olarak 
yasaklanması, temel haklar ve özgürlükler konularında çalışan kuruluşlara ayrılan 
alanı daha da daraltmıştır.  

 OHAL kapsamında kapatılan insan hakları alanında çalışan kuruluşlara, el 
koymalarla ilgili olarak halen herhangi bir yasal çözüm önerilmemiştir.  

 Tüm zorluklara rağmen sivil toplum aktif kalmıştır ve mümkün olduğunca kamusal 
hayata dâhil olmaktadır.  

 Hükümet yanlısı sivil toplum örgütleri temsiliyet konusunda daha görünür rollere ve 
fırsatlara sahip olmaya devam etmiştir.  

 Sivil toplum kuruluşları, Meclis komisyonlarında yasama danışma süreçlerinin 
dışında bırakılmıştır.  

 Özellikle yeni mevzuat ve politikalar konusunda, geniş bir yelpazedeki sivil toplum 
kuruluşlarına danışmak için sistematik ve kapsayıcı mekanizmaların yürürlükte 
olması gerekmektedir.  

 Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşların yaşadığı idari zorluklar devam 
etmiştir.  

 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 bulunmaktadır.  
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 Önde gelen insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın, AİHM’nin tutukluluk halinin 
son erdirilmesi gerektiği yönündeki kararına rağmen Kasım 2017'den beri tutuklu 
yargılanması derin endişe verici bir gelişmedir. Vaka, sivil toplum örgütleri için 
daralan kamusal alanın bir simgesi haline gelmiştir.  

 Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını düzenleyen yasal çerçevede, 
sorumlulukların kamu kurumları arasında dağılımına ve ilgili mevzuatın 
uygulanmasına ilişkin netlik yoktur.  

 2018 yönetmeliği ve Mart 2020 tarihli torba yasa ile değiştirilen mevzuat gereği, tüm 
derneklerin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra tüm üyelerinin İçişleri Bakanlığı 
bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yasal yükümlülük, 
örgütlenme özgürlüğüne ilişkin AGİT/Avrupa Konseyi yönergeleri ile uyumlu 
değildir. 

 Sivil toplum ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki diğer engeller, özellikle hantal 
idari prosedürler, tekrarlayan devamlı teftişler ve para cezaları olarak 
görülmektedir. Türkiye'deki mülteciler ve göçmenlerle çalışan uluslararası ve ulusal 
STK'ların faaliyetlerini kolaylaştırmak dâhil olmak üzere, kayıt yapmayı kısıtlayan 
hükümler, izin prosedürleri ve genel olarak derneklerin işleyişi gözden 
geçirilmelidir. 

 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. 

 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. 
2019-2023 yıllarını kapsayan 11’inci Ulusal Kalkınma Planı'nda yer alan katılımcı 
demokrasi unsurlarının bu alanda gerçekçi çözümler sağlaması çok önemlidir. 

Güvenlik güçlerinin sivil gözetimi 

 Güvenlik ve istihbarat sektörünü yöneten yasal ve kurumsal çerçeve, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altındaki güvenlik güçlerinin sivil denetiminin 
güçlendirilmesiyle değişmeden kalmıştır. Yeni sistem altında, yürütme organının 
güvenlik güçleri üzerinde geniş yetkileri bulunmaktadır.  

 Bununla birlikte, askeriyenin, polis ve istihbarat servislerinin Meclis’e 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.  

 Meclis kolluk kuvvetleri gözetim komisyonu etkisizdir.  

 Askeri harcamaların denetlenmesine ilişkin yasal çerçeve henüz iyileştirilmemiştir. 
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 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili işten çıkarma ve tutuklamalar devam 
etmiştir. Sadece 2019’da 3 bin 600 olmak üzere Haziran 2020'ye kadar, toplam 19 
bin 583 askeri personel Gülen Hareketi ile bağlantılı oldukları iddiasıyla görevden 
alınmıştır. 

 Yaklaşık 6 bin eski askeri personel, darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla 
tutuklanmıştır. 

Güney ve güneydoğudaki 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 olarak yapılması esastır. 

 PKK, ölümcül olaylara yol açan şiddetli terör saldırıları düzenlemeye devam etmiştir. 
AB, bu saldırıları açıkça kınamış ve mağdurların aileleriyle dayanışma içinde 
olduğunu ifade etmiştir. 

 İl valilikleri, kırsal yerleşimlerde mükerrer askeri güvenlik bölgeleri ilan etmiştir. 
Diyarbakır'ın Sur belediyesinin altı ilçesinde sokağa çıkma yasağı, Aralık 2015'ten bu 
yana yürürlüktedir. 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.  

 Rapor edilen cinayetler veya Temmuz 2015 ile Aralık 2016 arasında işlenen diğer 
ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin etkili ve bağımsız soruşturmaların 
olmamasından üzüntü duyan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Şubat 2017 
tarihli raporunun hala takip edilmesi gerekmektedir. 

 Doğu ve güneydoğu il valileri, tüm gösteriler ve etkinlikler için sık sık genel yasaklar 
ilan etmiştir. 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.  

 İçişleri Bakanlığı, Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı 65 belediyeden 
47'sinde, seçilmiş HDP'li belediye başkanlarını kayyumlarla değiştirmiştir. 
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 2020 Haziran ortası itibarıyla ihraç edilen belediye başkanlarından 30'u tutuklanmış 
olup, 18'i ise cezaevindedir. Hükümet ayrıca 2019'da 68 HDP üyesini belediye 
meclislerindeki görevlerinden almış ve bunlardan 15'i tutuklanmıştır. 

 Büyükşehir belediyelerinde 214 seçilmiş belediye meclis üyesi görevden alınmıştır. 
Sadece 2019'da bin 870 HDP'li tutuklanmış ve 206 kişi hakkında ise hapis cezası 
verilmiştir. 

 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. 
Kayıp kişiler ve zorla kaybetme mağdurları hakkındaki Şubat 2017 Avrupa Konseyi 
raporu, yargılamaların aşırı uzun olduğunu vurgulamaktadır. 

Mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişiler 

 Türkiye, dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir.  

 Göç İdaresi kayıtlarına göre Türkiye, geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon 576 bin 
370, 100 bin civarında yasal ikametgâh sahibi ile vatandaşlık verilmiş 93 bin Suriyeli 
mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 

 Ek olarak Irak, Afganistan, İran ve Somali gibi ülkelerden 368 bin 230 sığınmacı ve 
mülteci Türkiye’de ikamet etmektedir. Ayrıca Aralık 2019'da Türkiye'de insani 
ikamet izni olanlar dâhil olmak üzere 1 milyon 101 bin 30 yabancı uyruklu kişi 
ikametgâh hakkına sahiptir. 

 28 Şubat 2020'de Türk Hükümeti, Avrupa ile kara ve deniz sınırlarını kontrol etmeyi 
bırakacağını ve geçmek isteyen göçmenler için geçiş yolunu açacağını duyurmuştur. 
Bu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır geçiş noktalarından birinde gayri resmi 
bir kamp kurulmasına ve 2020'nin ilk çeyreğinde Kıbrıs adasında kaydedilen 
sığınma başvurularının artmasına yol açmıştır.  

 Türkiye-AB Bildirisi kapsamında iade ve yeniden yerleştirme faaliyetleri, COVID-19 
salgını nedeniyle askıya alınmıştır.  

 Salgın nedeniyle Türkiye'deki mültecilerin çoğu, ekonominin kayıt dışı sektörlerinde 
sahip oldukları işlerini kaybetmiştir. 

 Türkiye, mültecilere destek sağlamak ve sağlık ve eğitim imkânlarına daha geniş 
erişim sağlama konusunda önemli çabalar göstermiştir. Suriyeli çocukların 
%63,27'si şu anda okula gitmektedir.  

 Aralık 2019'da Türkiye'de okul çağındaki 1 milyon 82 bin 172 Suriyeliden 684 bin 
728'inin ilk ve orta öğretime erişimi mevcut iken geçen yıl bu sayı 605 bine inmiştir.  
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 Çalışma izni olan Suriyeli sayısı 2018'de 43 bin olarak kaydedilirken; bu sayı Aralık 
2019’da 100 bine yaklaşmıştır.  

 Türkiye, geri gönderme merkezlerinde; özellikle hukuki danışmanlık, tercümanlara 
erişim ve küçüklerin korunması olmak üzere insan haklarının korunması ile ilgili 
uygulamalarının Avrupa standartlarıyla uyumunu geliştirmelidir.   

 1990'larda ve son yıllarda güneydoğudaki şiddetten kaynaklanan gerekçelerle ülke 
içinde yerinden edilmiş kişilerin durumunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

2.1.2. Kamu Yönetimi Reformu 

 Türkiye kamu yönetimi reformu konusunda kısmen hazırlıklı/orta düzeyli 
hazırlıklıdır. Raporlama döneminde geriye gidişler tespit edilmiştir. Türkiye, 
Komisyonun geçen yılki tavsiyelerini henüz uygulamamıştır.  

 Ayrıca, 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından kamu 
yönetimi ve kamu hizmeti alanlarındaki büyük çaplı yeniden yapılanma; politika 
geliştirme, idarenin hesap verebilirliği ve insan kaynakları yönetimi üzerinde 
olumsuz bir etki yaratmıştır. Farklı kurumların rolleri ve sorumlulukları tam olarak 
netleştirilmemiştir.  

 Kamu hizmeti sistemi, partizanlık ve siyasileşme çerçevesinde ilerlemeye devam 
etmiştir.  

 Kapsamlı bir kamu yönetimi reform stratejisi ve kapsayıcı bir kamu mali yönetimi 
reform programı geliştirmek için hiçbir adım atılmamıştır.  

 OHAL sırasında meydana gelen geniş çaplı işten çıkarmalar için hala etkili bir hukuk 
yolu sağlanması gerekmektedir.  

 Bürokrasinin üst kademelerinde kadın temsili sınırlı kalmıştır. Komisyonun önceki 
yıllardaki tavsiyeleri geçerliliğini korumaktadır.  

 Önümüzdeki yıl, Türkiye özellikle: 

 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun, her bireyin adil bir idari süreç hakkını 
koruyan etkili bir hukuk yolu sağlamasını garanti etmeli; 

 Kamu hizmetinde üst düzey yönetici pozisyonları için liyakate dayalı, rekabetçi 
bir atama ve terfi sistemi getirmek için mevzuatında değişiklikler hazırlamalı; 

 Politika planlama belgelerinin ve yasa tasarılarının kapsayıcı ve kanıta dayalı 
olarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla politika oluşturma sürecini gözden 
geçirmelidir. 

Kamu yönetimi reformuna yönelik stratejik çerçeve  

 Siyasi desteğin olmaması nedeniyle, ülkede hâlâ kapsamlı bir kamu yönetimi reform 
stratejisi bulunmamaktadır.  

 Kamu yönetimi reformunun çeşitli yönlerine ilişkin çeşitli planlama belgeleri ve 
sektörel politika belgeleri mevcuttur; ancak bunlar yalnızca parçalı bir çerçeve 
sunmaktadır. Bu politika belgelerinin çoğu, reform önlemlerinin beklenen 
maliyetlerini belirtmediği için kamu sektörü reformlarının mali sürdürülebilirliği 
garanti edilmemektedir. 
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Politika geliştirme ve koordinasyon  

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında yürütme organının geniş kapsamlı 
yeniden yapılanması ile politika oluşturma sisteminin merkezileştirilmesi devam 
etmiştir.  

 Merkezi hükümet kurumları arasındaki siyasi koordinasyon güçlü kalmıştır; ancak 
hükümet performansının planlanması, izlenmesi ve raporlanması yetersiz 
kalmaktadır.  

 Bakanlıklar arası koordinasyon, yeni sisteme eşlik eden idari revizyon nedeniyle 
karmaşık hale gelmiştir ve bu durum, yürütme kararlarının onaylanmasında 
gecikmelere yol açmaktadır. 

 Daha fazla katılım ve hesap verebilirlik sağlayabilmek için devlet daireleri içindeki 
politika planlama sürecinin iyileştirilmesi gerekmektedir.  

 Sektörel politikalar üzerinde danışma ve koordinasyon işlevlerine sahip olan dokuz 
politika kurulu, politika planlamasına dâhil olma ve katılımı artırmada henüz olumlu 
sonuçlar üretmemiştir. 

 Yasa geliştirme ve politika oluşturma sürecinde kapsayıcı ve kanıta dayalı bir 
yaklaşım izlenmemiştir.  

 Mevzuat taslağını hazırlamaktan sorumlu olan Meclis, yeni politikaların yürürlüğe 
girmesinden önce gerçekleştirilen düzenleyici etki değerlendirmelerini başlatma, 
değerlendirme ve kullanma kapasitesine ve kaynaklarına sahip değildir. Halka açık 
istişareler son derece enderdir. 

Kamu mali yönetimi 

 Kapsamlı bir kamu mali yönetimi reform programının geliştirilmesinde ilerleme 
kaydedilmemiştir. TBMM’nin katılımı ve bütçenin denetimi sınırlıdır. 

 İlgili kurumların (özellikle Maliye ve Hazine Bakanlığına bağlı Strateji ve Bütçe 
Müdürlüğü) görev ve sorumlulukları henüz uygulamada net bir şekilde 
tanımlanmamıştır ve bu durum daha az şeffaflığa ve daha zayıf hesap verebilirliğe 
yol açmaktadır. 

 Bütçe şeffaflığının daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. Özellikle kamu-özel sektör 
ortaklıklarından kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükler ve mali riskler hakkında 
sınırlı bilgi mevcuttur. Türkiye Varlık Fonu yatırımları ve borçlanmaları bütçeye 
entegre edilmelidir. 

Kamu hizmeti ve insan kaynakları yönetimi 

 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kamu hizmetine dair yapılan 
değişiklikler, özellikle üst düzey siyasi atamaların artması ve teknik portföylerde bile 
mesleki gereksinimlerin azaltılması yoluyla, kamu bürokrasisi içinde partizanlık ve 
siyasileşme artırılmıştır.  

 Liyakate dayalı işe alma, terfi ve yönetici pozisyonlarına atamalar konusunda ciddi 
endişeler devam etmektedir. 
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 Kamu sektöründe insan kaynakları yönetiminin merkezi koordinasyonunu sağlamak 
için Cumhurbaşkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kapasitesinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 Kamu hizmeti ücret sistemi, kurumlar arasında standartlaştırılmamıştır ve 
şeffaflıktan yoksundur. İdari açıdan memurların mesleki gelişimini desteklemek için 
yeterli araçlar mevcut değildir. 

 İdarenin hesap verebilirliği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, devlet 
dairelerinin hesap verebilirliği büyük ölçüde zayıftır ve iç kontrol ile denetim etkili 
bir şekilde işlememektedir. 

 Farklı kurumların görev ve sorumlulukları hala tam olarak net değildir; bu da 
verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaktadır.  

 Vatandaşların iyi idare hakkının sağlanması için iç ve dış gözetim düzenlemelerinin 
daha iyi uygulanması gerekmektedir.  

 Kamu Denetçiliği Kurumu gibi gözetim kurumlarının rolünün daha da iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Vatandaşların kamuya açık bilgilere erişim hakkı, proaktif bilgi 
açıklamasını gerektirmeyen ve geniş muafiyetler sağlayan bilgi edinme hakkı 
yasasıyla düzenlenmektedir. 

 Vatandaşların idari yargı hakkı ve tazminat talep etme hakları, bu konulardaki 
birikmiş davalar nedeniyle sorunlu alanlar olmaya devam etmiştir. 

 2017 yılında kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 150 binden fazla işten 
çıkarmayla ilgili tüm şikâyetleri OHAL kararnameleri aracılığıyla ayrı ayrı 
incelediğini belirtmeye devam etmiştir.   

 Mart 2020 sonu itibarıyla Komisyona 126 bin 300 başvuru yapılmıştır. Bu 
başvuruların 105 bin 100'ü gözden geçirilmiş ve sadece 11 bin 200 kişinin itirazları 
kabul edilirken; 93 bin 600 başvuru reddedilmiştir. 

 Vatandaşlara ve işletmelere yönelik hizmet sunumu Kullanıcı odaklı bir yönetime 
güçlü bağlılık devam etmiştir.  

 Kamu hizmetlerine büyük ölçüde e-devlet aracıyla erişilebilmekte olup, bu kapsam 
genişlemeye devam etmektedir. Kayıtlı kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıllarda sürekli ve 
önemli bir artışla (2015'te 25 milyon) 2020 Haziran'a kadar 48,5 milyona ulaşmıştır.  

 Engelliler için hizmetlere erişimin önündeki engelleri azaltmak için bir izleme 
sistemi kurulmalıdır.  

 İdari prosedürlerin basitleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması, genel idari 
prosedürlere ilişkin bir kanunun olmaması nedeniyle engellenmektedir. 
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2.2. Hukukun üstünlüğü ve temel haklar 

2.2.1. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar 

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı AB’nin kurucu değerleri arasında yer 
almaktadır. Etkili (bağımsız, kaliteli ve verimli) bir adli sistem ve yolsuzluğa karşı etkili bir 
mücadele, hem yasalar çerçevesinde hem de uygulamada temel haklara saygı gibi son 
derece önemlidir. 

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

 Temmuz 2016 darbe girişiminden itibaren gözlenen ciddi geriye gidiş devam 
etmiştir. Türkiye önceki raporda yer alan tavsiyeleri uygulamamıştır. Söz konusu 
tavsiyeler, özellikle yargı bağımsızlığının sistemik olarak eksikliği ve insan hakları 
alanında acil olarak ilerleme kaydedilmesi gereğine ilişkin olarak,  geçerliliklerini 
korumaktadır. 

 OHAL’den itibaren fazla sayıda hâkim ve savcının işten çıkarılmaları ve 
hızlandırılmış ve şeffaf olmayan bir seçim süreci ile yenilerinin işe alınmaları 
yargının verimliliği ve profesyonelliğini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. 
Hâkim ve savcılar üzerindeki siyasi baskı, yargının bağımsızlığını ve kalitesini önemli 
ölçüde olumsuz etkilemektedir. 

 Yolsuzluk yaygın olmaya devam etmektedir ve hala bir endişe konusudur. Eksiklerin 
ele alınmasına yönelik olarak, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde herhangi bir 
ilerleme olmamıştır, bu da yolsuzlukla mücadele konusunda isteksizliğe işaret 
etmektedir. Yolsuzluk iddiaları çok nadir olarak ve nadiren medyada yer almıştır. 
Yolsuzlukla mücadele için bir stratejinin ve eylem planının bulunmayışı, yolsuzlukla 
kararlılıkla mücadele konusunda bir isteksizlik olduğunu göstermektedir. 

 OHAL nedeniyle temel haklar ve ilgili yasalar üzerinde oluşan hasar 
düzeltilememiştir. Daha önceki raporlarda saptanmış olan, özellikle adil yargılanma 
ve usul hakları, ifade özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, insan hakları 
savunucularının korunması ve özellikle hapishanelerde kötü muamele ve işkenceye 
maruz kalmama özgürlüğü, konularındaki gerileme devam etmiştir. 

Yargının işleyişi 

 Türkiye, bu alanda erken aşamadadır. 

 2016 darbe girişiminin ardından gözlenen ciddi geriye gidiş devam etmiştir. 
Komisyonun önceki raporlardaki tavsiyeleri geçerliliğini korumaktadır. Hâkim ve 
savcıların %30’unun ihraç edilmesinin, yargı bağımsızlığı ve verimliliği üzerindeki 
olumsuz etkisi devam etmektedir. Gerekli prosedürlere riayet edilmediği 
durumlarda gerçekleştirilen ihraçların yargı sistemi içinde otosansür ve korku 
ortamı yaratacağı endişeleri bulunmaktadır.  

 Hâkim ve savcıların işe alımlarıyla terfileri sırasında nesnel, liyakate dayalı, yeknesak 
ve önceden belirlenmiş kriterlerin eksikliğine dair endişelerin giderilmesi adına ve 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısını ve üye seçim sürecini değiştirmek 
amacıyla hiçbir önlem alınmamıştır. 
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 Sulh ceza hâkimliği kurumu hakkında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; bu 
nedenle yargı ve uygulamaları konusundaki endişeler devam etmektedir. 

 Bu nedenle Türkiye’nin önümüzdeki yıl: 

- Yargının, görevlerini Avrupa standartlarına riayet ederek bağımsız ve tarafsız 
şekilde gerçekleştirmesine imkân tanıyan siyasi ve hukuki bir ortam 
oluşturulmalı; yürütme ve yasamanın, kuvvetler ayrılığı ilkesine tam olarak 
riayet etmesi suretiyle adli sorumluluklarını güçlendirmeli ve AİHM içtihadını 
uygulayan Anayasa Mahkemesi kararlarına alt derece mahkemeler tarafından 
riayet edilmesini sağlanmalı; 

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

- Hâkimlerin görev yerlerinin rızaları dışında değiştirilmesine karşı etkili 
güvence sağlamalı; 

- Anayasa ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığına istinaden görevin 
kötüye kullanıldığı şüphesini, sağlam gerekçelere dayandırılan vakalarla 
sınırlandırmalı ve darbe girişimi sonrasında usul kurallarına aykırı olarak 
yapılan ihraçların neden olduğu zararı önlemek amacıyla gerekli önlemleri 
almalı; 

- Disiplin işlemleri sistemini, yürütmeden usule aykırı bir etki olmaksızın 
nesnel ölçütlere göre işletildiğini garanti altına almalı; 

- 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 kesinlik, savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, silahların 
eşitliği ve itiraz hakkının, usule ilişkin güvenceler de dâhil olmak üzere temel 
haklara tam olarak saygı göstererek yürütülmesini sağlamalı. 

 Tüm paydaşların görüşleri alınmaksızın ve Avrupa Konseyi ile Avrupa 
Komisyonunun yorumları da dikkate almadan hazırlanan Mayıs 2019 tarihli Yargı 
Reformu Stratejisi, yargının bağımsızlığı konusundaki sorunlar karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Özellikle yürütmenin HSK üzerindeki etkisini kısıtlamaya ve sulh ceza 
hâkimlerinin yargı ve uygulamalarını değiştirmeye yönelik Avrupa Konseyi Venedik 
Komisyonu ve Avrupa Komisyonunun yıllık ülke raporlarında belirtilen endişeleri 
gidermeye yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Yargının kalitesini artırmaya yönelik 
tedbirler tam olarak uygulanması halinde ilerleme sayılacaktır. Yargı Reformu 
Stratejisi’nin, bir zaman çizelgesi saptanması, sorumlu yetkililerin belirlenmesi ve 
bütçe oluşturulması suretiyle bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya koyulması 
gerekmektedir.  

 Temmuz 2020’de TBMM, Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapmış, çoklu baro 
sistemini mümkün kılmıştır. Hükümetin daha çoğulcu bir sistem yaratacağı 
yönündeki iddiaları karşısında barolar ve avukatların büyük çoğunluğu, bu kanunla 
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düzenli olarak hükümeti insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konularında 
eleştiren büyük şehir barolarının güçsüzleştirileceğini savunmaktadırlar. 

 Yürütme ve yargıdan bağımsız olmayan HSK’nın güvenilirliğini ve kamu güvenini 
yeniden kazanabilmesi için şeffaflığını artırması, prosedürlere uyması ve üyelerinin 
yarısının veya yarıdan fazlasının Avrupa standartlarına uygun bir şekilde kendi 
aralarında seçtikleri hâkimlerden oluşması gerekmektedir. 

 Raporun hazırlanma sürecinde iş dünyasının, yargının bağımsızlığına ilişkin 
algısında bir artış olsa da yine de oldukça düşük durumdadır. 

 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurulan Türkiye Adalet 
Akademisinin yönetiminin Cumhurbaşkanı tarafından üç yıllığına atanan Başkan 
tarafından yürütülüyor olması açıklık, yetkinlik ve tarafsızlık gerektiren eğitim 
programlarının kapasitesini etkilemesi nedeniyle Adalet Akademisinin bağımsızlığı 
sorusunu gündeme getirmektedir. 

 Hâkim ve savcıların görev yerlerinin sıklıkla değiştirilmesi yargının kalitesini 
olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

 Türkiye önleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri arasında yolsuzlukla mücadele 
kapsamındaki tüm eylemlerin koordine edilmesi, uygulanması ve gözlenmesi 
kapasitesini güçlendirmek durumundadır. 

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. 

 Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin çeşitli alanlarda önemli yasal boşluklar halen devam 
etmektedir. 

 Yolsuzluk davalarının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında usulsüz siyasi etkiye 
maruz kalınmasını önlemek amacıyla yasal ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 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. 

 Yüksek düzeyde yolsuzluğa karşı sağlam bir cezai adalet yanıtın yanı sıra yolsuzlukla 
etkin bir şekilde mücadele etmek için partiler arası güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç 
vardır. 

 Bu açıdan Komisyonun önceki yıllardaki tavsiyeleri geçerliliklerini korumaktadır. 

 Türkiye, önümüzdeki yıl: 
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- 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. 

 Türkiye önleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri arasında yolsuzlukla mücadele 
kapsamındaki tüm eylemlerin koordine edilmesini, uygulanmasını ve gözlenmesi 
kapasitesini güçlendirmek durumundadır. 

Temel haklar 

 İnsan hakları alanındaki gerileme devam etmiştir. 

 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. 

 Kurumsal bağımsızlığın olmaması, inceleme usullerinin uzun sürmesi ile yeterli 
düzeyde bireyselleştirilmiş kriterlerin ve uygun savunma araçlarının bulunmaması, 
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ihraçlara ilişkin olarak etkili bir çözüm yolu 
sağlayamamasına yol açmıştır. 

 Şubat ayında, Osman Kavala’nın mahkeme tarafından verilen beraat kararı ve 
serbest bırakılmasının ardından getirilen yeni suçlama iddiaları çerçevesinde, 
güvenilir gerekçeler olmamasına rağmen yeniden tutuklanma kararı, Türkiye’deki 
yargının uluslararası ve Avrupa standartlarına uymadığı yönündeki endişeleri 
artırmıştır.  

 Avrupa Konseyi, Türkiye’de temel haklara riayet edilip edilmediğini izlemeye devam 
etmiştir.  

 Birçok alanda ciddi geriye gidiş devam etmiştir. 

 OHAL’in kaldırılmasından hemen sonra getirilen mevzuat, tutukluları istismardan 
koruyan önemli güvenlik önlemlerini ortadan kaldırarak, kötü muamele ve işkence 
iddialarının ve suçların faillerinin cezasız kalma riskinin artmasına neden olmuştur. 

 Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları 
savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen kısıtlama ve gözetimin bu 
alanlardaki özgürlükler üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır ve otosansüre yol 
açmaktadır. 
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 Hakların uygulanması, insan hakları ve özgürlüklerinden sorumlu kamu 
kurumlarının parçalı yapısı ve sınırlı bağımsızlıkları sonucunda engellenmekte, 
bağımsız yargının bulunmayışı durumu daha da olumsuz etkilemektedir. 

 Türkiye, aşağıda belirtilenleri özellikle yerine getirmesi beklenmektedir: 

- Temel hak ve özgürlükleri göz önünde bulunduran ve ciddi insan hakları 
ihlallerinin etkili bir şekilde ele alınmasını sağlayacak güvenilir, kapsamlı ve 
anlamlı bir insan hakları eylem planı kabul etmeli; 

- Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu’nun ve yorumlanma şeklini 
Avrupa standartları, AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu tavsiyelerine 
uyumlu hale getirmeli;  

- 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, silahların eşitliği ilkesi ve itiraz hakkı olmak üzere, usuli güvencelere 
tam olarak saygı gösteren hukuki bir sürece tabi olmasını sağlamalı; 

- 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. 

 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. 

 BM İnsan Hakları Konseyi önündeki üçüncü Evrensel Periyodik Gözden Geçirme 
sürecinde Cumhurbaşkanı dâhil üst düzey yetkililer, İstanbul Sözleşmesi olarak da 
bilinen, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye 
dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin “Türk aile değerlerine” bir tehdit oluşturduğunu 
ve gözden geçirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

 2019 yılında AİHM, toplam 113 davanın 97’sinde AİHS’nin ihlal edildiğine karar 
vermiştir. Bunların 35’i ifade özgürlüğü, 16’sı özgürlük ve güvenlik hakkı,14’ü 
mülkiyetin korunması,13’ü adil yargılanma hakkı, 12’si insanlık dışı ve aşağılayıcı 
muamele ve 5’i özel hayata ve aile hayatına ve yaşam hakkına saygı ihlalleri olarak 
belirlenmiştir. Raporun hazırlanma süresince 6 bin 717 yeni başvuru yapılmıştır. 
Ocak 2020’de AİHM’de bekleyen başvuru sayısı 7 bin 107’dir. Türkiye’ye karşı 
açılmış 677 dava ise gelişmiş izleme prosedürüne tabi bulunmaktadır. 

 Demirtaş-Türkiye (No.3) davasında AİHM oybirliğiyle AİHS’nin 10’uncu Maddesi’nin 
ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Selahattin Demirtaş-Türkiye (No.2) davasında, 
dava öncesi gözaltı süresinin sona erdirilmesini isteyen mahkeme emrini içeren 
Kasım 2018 tarihli mahkeme kararının temyizini takiben AİHM eylül ayında 
toplanmış, ancak henüz bir karar açıklamamıştır.  

 Aralık 2019’daki Kavala-Türkiye davasında AİHM, AİHS’nin 5.1 (özgürlük ve 
güvenlik hakkı), 5.4 (tutukluluğun hukuka uygunluğu konusunda hızlı karar alma 
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hakkı) ve 18 (haklar üzerindeki kısıtlamaların kullanımında sınırlama) numaralı 
maddelerin ihlal edildiği yönünde karar vermiştir. Mahkeme, iş insanı ve insan 
hakları savunucusu olan ve Eylül 2017’den bu yana gözaltında bulunan ve 
yetkililerin dava öncesi gözaltı süresini makul şüpheye dayandıramadıkları 
gerekçesiyle Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştur. 
Türkiye’nin sevk talebini reddeden Mahkemenin kararı, 12 Mayıs 2020’de nihai hale 
gelmiştir. 

 İnsan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ana insan hakları 
kurumları olan ancak üyeleri Paris İlkelerine akredite olmayan Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu şikâyet kabul etmeye devam etmiştir. 
Her iki kurum da işleyiş, yapısal ve mali bağımsızlığa sahip değildir. Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu’na yapılan bin 65 başvurudan 133’ü hakkında işlem ve 
soruşturma yürütülmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu üyelerinin 
cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve LGBTI hakları da dâhil, temel insan hakları 
konusuna yaklaşımı endişe vericidir. İstanbul Sözleşmesi’nin “Türk aile değerlerini” 
korumadığını defalarca tartışmışlardır. Türkiye acil olarak bu kurumların, ulusal 
yasa ve uygulamaları uluslararası insan haklarına ve Paris İlkeleri ile uyumlu hale 
getirmesini sağlamalıdır. 

 Sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, avukatlar, akademisyenler gibi insan hakları 
savunucularına uygulanan gözaltı ve tutuklamalar sivil topluma ayrılan alanının 
daha da daralmasına yol açmış olup, hükümete yakın bazı medya kuruluşları 
tarafından yürütülen karalama kampanyaları ve bazı üst düzey yetkililer tarafından 
kullanılan saldırgan söylem, alternatif görüşlerin ifadesi için alanı daraltmaktadır. 
İnsan hakları savunucularına yardımcı olan avukatlar işlerini sürdürmekte 
zorlanmaktadırlar.  

 Ağustos 2020’de adil yargılanma istemiyle 238 gün süren açlık grevinin ardından bir 
avukat hayatını kaybetmiş, Büyükada davasında yargılanan 11 insan hakları 
savunucusundan aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü’nün de 
bulunduğu dört kişi Temmuz 2020’de suçlu bulunmuştur. 

 Haziran 2019’da başlayan dava ile ilgili olarak Şubat 2020’de yerel bir mahkeme 
tarafından Osman Kavala’nın serbest bırakılmasının ardından birkaç saat içinde 
yeniden başka bir suçlamayla tutuklanması, Türkiye’deki yargının uluslararası 
standartlara ve Avrupa standartlarına uygun davrandığına ilişkin endişelere neden 
olmuştur. 

 Yaşam hakkı konusunda güvenlik güçlerinin neden olduğu bildirilen ölüm vakalarını 
inceleyen inanılır ve etkili soruşturmalar olmaması son derece endişe vericidir. 
Genel olarak suçların cezasız kalması ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. 
Yetkililerin Haziran 2016’da kabul edilen ve güvenlik güçlerine adli ayrıcalıklar 
tanıyan mevzuatın acil olarak AİHM içtihadına ve standartlarına uyumlu hale 
getirilmesi için tedbirler alması gerekmektedir. 

 İşkence ve kötü muamele şikâyetleri devam etmektedir. Adalet Bakanlığı 
istatistiklerine göre açılan bin 618 kötü muamele davasından yalnızca 320’si 
mahkûmiyetle sonuçlanmıştır.  
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 Gözaltı süresinin en fazla 12 gün olmasına olanak tanıyan ve bu süreyi 4 gün olarak 
belirleyen AİHM içtihadına aykırı olan mevzuat değiştirilmemiştir.  

 Türkiye’nin işkence konusundaki sıfır hoşgörü politikasına aykırı olarak, yetkililer 
Avrupa Konseyi’nin İşkencenin Önlenmesi Komitesi tarafından hazırlanan raporların 
yayımlanmasına izin vermemiştir. 

 Önleyici bir mekanizma olarak hareket etmesi gereken Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu, BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele 
ve Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü kapsamındaki temel gereklilikleri 
karşılamamakta ve bu bağlamdaki dosyaları etkin bir şekilde işlememektedir. 

 Kalabalıklaşan ve kötüleşen cezaevi koşulları önemli bir endişe konusu olmaya 
devam etmektedir. Temmuz 2020 itibarıyla cezaevinde yatan insan sayısı, mahkûm 
olanlar ve olmayanlar dâhil, 236 bin 755 kapasiteye rağmen 249 bin 600 olarak 
belirtilmiş olup bunların 2 bin 500’ü çocuktur. Bu çocukların 405’i ise cezaevindeki 
anneleriyle kalan çocuklardır. Adalet Bakanlığı’na göre, cezaevinde olanların %13’ü 
aralarında gazeteci, siyasi aktivist, avukat ve insan hakları savunucularının da 
bulunduğu terörle bağlantılı suçlardan cezaevindedir.  

 Aşırı kalabalık olan cezaevlerinde COVID-19’un yayılma riskine karşı Meclis’in 
çıkardığı ceza infaz düzenlemesi kapsamında 90 bin mahkûmun serbest bırakılması 
kararı alınmıştır. Temmuz 2020 itibarıyla 65 bin 110 kişi bu kanundan yararlanmış 
olmasına rağmen, Türkiye’nin oldukça geniş terörle mücadele mevzuatı kapsamında 
cezaevinde bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları, politikacılar ve avukatlar 
bu kanun dışında kalmaktadır. 

 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Türkiye, 2018 tarihli Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek 
Protokolü (Avrupa Konseyi, CETS No 223) imzalamamıştır. Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu çalışmaktadır ancak 2016 tarihli verilerin korunması kanununun AB 
mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için yasal değişiklikler yapılmamıştır. 

 Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne genel anlamda 
uyulmaktadır. Ancak Türkiye’deki dini toplulukların statüsüne ilişkin Venedik 
Komisyonu tavsiyeleri henüz yerine getirilmemiştir. 

 Aya Sofya’nın Türk yetkililer tarafından camiye çevrilmesi yönündeki karar, 
uluslararası tartışmalara neden olmuş, 13 Temmuz 2020 tarihli Dış İlişkiler Konseyi 
tarafından özellikle kınanmıştır. 

 Müslüman olmayan toplulukların tüzel kişiliklerinin olmaması ciddi bir konudur. 

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmaları kamu yaşamının her alanında artmış, 2020 
bütçesi önemli oranda artırılmıştır. 

 Zorunlu din ve ahlak bilgisi dersleri, kimlik kartlarına din bilgisinin eklenmesi ve 
Alevi ibadet yerleri konularındaki AİHM kararlarının ve Avrupa standartlarının 
uygulanması gerekmektedir. 

İfade özgürlüğü 

 Türkiye bu alanda erken düzeydedir ve raporlama döneminde bu alandaki ciddi 
geriye gidiş devam etmiştir. 
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 Kısıtlayıcı tedbirlerin orantısız olarak uygulanması, ifade özgürlüğü ve muhalif 
seslerin yayılmasını olumsuz olarak etkilemeye devam etmiştir. 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. 

 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,  2019 
yılında verilen 715 basın kartını iptal etmesi nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

 Cezaevinde bulunan gazeteci sayısı azalmakla beraber halen 120’nin üzerinde 
bulunmaktadır. Bu oldukça büyük bir sayıdır ve ciddi endişeye neden olmaktadır. 

 Wikipedia’ya uygulanan yasağın Aralık 2019’da kaldırılmış olmasına rağmen İnternet 
Yasası ve genel genel yasal çerçeveye dayanarak, çevrimiçi içeriğin mahkeme izni 
olmaksızın pek çok uygun olmayan gerekçeyle engellenmesi ve silinmesi devam 
etmiştir. 

 Ağustos 2019’da yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve Gönüllü Çevrimiçi Yayınlar 
Yönetmeliği, internet üzerinden yayın yapanların düzenleyici kurum olan RTÜK’ten 
iletim yetkisi ve yayın lisansı almalarını gerektirmektedir. 

 2016, 2018 ve 2019 Komisyon raporlarının tavsiyelerine uyulmamış olduğu için aynı 
tavsiyeler bu raporda yeniden ortaya konmuştur. 

 Önümüzdeki yıl Türkiye’nin aşağıda belirtilenleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

- Gözaltındaki gazeteciler, insan hakları savunucuların, avukatlar, yazar ve 
akademisyenler serbest bırakılmalı; 

- Devlet ve devlet dışı aktörler tarafından medyaya yöneltilen korkutma, 
müdahale etme ve baskı gibi uygulamalara son verilmeli; 

- Medya mensuplarının işten çıkarma ve misilleme korkusu olmaksızın 
bağımsız bir şekilde işlerini yapabilecekleri güvenli, çoğulcu ve kolaylaştırıcı 
bir ortam sağlanmalı; 

- Kriz zamanlarında ifade ve bilgi edinme özgürlüğüne ilişkin Avrupa Konseyi 
Bakanları Komitesi Yönergelerine uygun olarak terörle mücadele kapsamına 
giren suçlar da dâhil olmak üzere ifade özgürlüğü üzerine gereksiz kısıtlama 
getirilmemeli;  

- Özellikle Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Kanunu, Veri Koruma Kanunu ve 
İnternet Yasası olmak üzere mevcut mevzuatın Avrupa standartlarına uyumlu 
hale getirilmesi ve uygulamasının ifade özgürlüğünü engellemeyecek ve 
kanun önünde orantılılık ve eşitlik sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi 
sağlanmalı; 

- Mahkemelerin, AİHM içtihadını uygulamasını ve bağımsız davranabilmelerini 
garanti etmek suretiyle, ceza hukuku hükümlerinin, özellikle de hakaret ve 
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diğer benzer suçların, eleştirel sesleri bastırmak amacıyla kullanılmaması 
sağlanmalıdır. 

Gazetecilerin sindirilmesi 

 Medya üzerindeki ağır baskılar, önceki yıllarda olduğu gibi medya çalışanlarının 
tutuklanması, gözaltına alınması, kovuşturulması ve işten çıkarılması şeklinde 
devam etmiştir. 120’ye yakın gazetecinin cezaevinde olduğu düşünülmektedir. 
Gazeteci ve medya kuruluşlarına yönelik tehdit ve fiziksel saldırılar devam etmiştir. 
Editoryal bağımsızlığa devlet müdahalesi ve hükümeti eleştiren gazetecilerin işten 
çıkarılması yönünde medya kuruluşlarına baskı yapılmaktadır. Devlet tarafından 
özel medya şirketlerinin doğrudan ve dolaylı olarak devralınmasından veya 
kapatılmasından doğan zararların giderilmesine ilişkin herhangi bir adım 
atılmamıştır. Yayın araçlarına erişimde kısıtlamalar olmakla birlikte, hükümeti 
eleştiren TV ve radyo kanallarına para cezaları ile kapatmalar uygulanmıştır. 

 Eleştirel gazetecilere karşı açılan davalarda adil yargılanma hakkı ve masumiyet 
karinesi ilkesi dâhil bazı usuli haklar her zaman uygulanmamıştır. 

 Temmuz 2020’de Alman gazetesi Die Welt eski çalışanlarından bir gazeteci “bir terör 
örgütü için propaganda yaptığı” gerekçesiyle gıyaben 3 yıl hapse mahkûm edilmiştir. 

Yasama ortamı 

 Yargı Reform Stratejisi’ne ilişkin ilk yasama paketi Ekim 2019’da kabul edilmiş olup 
terörle mücadele mevzuatında ve İnternet Yasası’nda bazı değişiklikler yapmaktadır. 
Terörle mücadele mevzuatının yaygın olarak uygulanması, terör kavramının oldukça 
geniş olarak yorumlanması ve genel yasal çerçeve, yürütmenin birçok farklı 
gerekçeyle mahkeme kararı olmaksızın çevrimiçi içeriğin engellenmesine olanak 
tanımaktadır. Terörle mücadele, internet ve istihbarat hizmetlerine ilişkin mevzuat 
ve Türk Ceza Kanunu, ifade özgürlüğünü engellemektedir ve Avrupa standartlarıyla 
uyumlu değildir. Ceza hukukuna göre, Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililere 
hakaret, hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. 

 Temmuz 2020’de TBMM, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u çıkarmıştır. 
Bu kanun kapsamında, sosyal medya kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirilmekte 
olup, bu yükümlülüklere uymamaları halinde, ağır para cezası ve sınırlandırılmış 
kanal genişliği ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilecektir. Kanun ayrıca 
hükümete sosyal medya içeriğini düzenleme konusunda yeni yetkiler vermektedir. 

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. 

 Gösterilere katılma, basın açıklamalarında bulunma, sendikal faaliyetlere katılma 
gibi temel insan hakları bir suç unsuru olarak düşünülebilmektedir. 

 İnsan hakları savunucularının yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle para cezası 
veya mahkûmiyet almaları, sivil toplum kuruluşlarının alanlarını daha da 
daraltmaktadır. 
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 Türkiye yeniden Sınır Tanımayan Gazeteciler 2020 Dünya Basın Özgürlüğü 
Endeksi’nde 180 ülke arasından 154’üncü sırada yerini almıştır.  

 İslamiyet’ten farklı dinlere karşı nefret söylemini göz ardı ettiği ve Müslüman 
olmayan azınlıkları veya LGBTI bireyleri korumadığı ve AİHM içtihadına uymadığı 
için nefret söylemine ilişkin mevzuat ve uygulanması konusunda ilerlemeler 
yapılması gerekmektedir. 

 Mart 2018’deki değişikliği takiben Ağustos 2019’da yürürlüğe giren RTÜK 
düzenlemesi ile birlikte, Eylül 2019’dan itibaren RTÜK çevrimiçi yayınları resmen 
kontrol etmeye başlamıştır. Bu da RTÜK’ün bağımsız olmadığından hareketle 
bağımsız çevrimiçi yayın yapan kuruluşların medya özgürlüğü konusunda ciddi 
endişelere yol açmıştır. 

 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. 

 Haziran 2020 itibarıyla “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen 822 kişiden yalnızca 
602’si beraat etmiştir; ancak bunlar arasında görevlerine iade edilip tazminat 
alanların sayısı son derece azdır. Nisan ortası değiştirilip yürürlüğe giren Türkiye 
Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu terörle ilişkili suçlarla ilgili akademisyenlere 
yaptırım uygulamaya olanak tanımakta olup, bu da akademik özgürlük, dolayısıyla 
da ifade özgürlüğü üzerinde olumsuz etkiye yol açmaktadır. 

 İnternet Yasası’na ilişkin olarak, Twitter şeffaflık raporuna göre 2019’un ilk yarısında 
230 içerik ve 264 hesap alıkonulmuş, Türk makamlar 8 bin 993 hesabın 
kaldırılmasını talep etmişlerdir. Temmuz 2020 itibarıyla 408 bin 494 internet 
sitesine giriş halen engellenmiş durumdadır. Bunların yalnızca 21 bin 087’si sulh 
ceza hâkimleri, savcılar veya mahkeme kararları doğrultusunda gerçekleşmiş, 
diğerleri başka devlet kurumları tarafından yapılmıştır. 

 Üyeleri TBMM tarafından, sivil toplum veya meslek örgütlerinin sürece katılımı 
olmaksızın seçilmeye devam eden RTÜK’ün bağımsızlığı ve tarafsızlığı eleştirilere 
maruz kalmaktadır. RTÜK, yayın içeriklerini “toplumun milli ve ahlaki değerlerine, 
genel ahlaka ve ailenin korunmasına” karşı olduğu şeklindeki belirsiz gerekçelere 
dayandırarak kanalları kapatmaya ve cezalandırmaya devam etmektedir. COVID-19 
sırasında medya kuruluşlarına salgınla ilişkili olarak yetkili kurumları haksız yere 
hedef aldıkları şeklindeki gerekçelerle de para cezası ve yasaklar getirmiştir. 

Ekonomik faktörler 

 Medya sahipliğine ilişkin yapısal bir değişiklik olmamıştır, şeffaflığın olmayışı ve 
editoryal politikaların bağımsızlığına ilişkin şüpheler devam etmektedir. 

 Devlet destekli reklamcılık, adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmamaktadır. Bu durum, 
piyasayı daha da bozmakta ve bazı medya kuruluşları üzerindeki ekonomik baskıyı 
artırmaktadır. 

 Kamu hizmeti yayıncısının bağımsız ve sürdürülebilir finansmanı sağlanmamaktadır. 
Yayın yasası tekelleşmeyi engellemediğinden adil rekabet sağlayamamaktadır.  
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Meslek örgütleri ve mesleki koşullar 

 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 ile gittikçe güvensiz hale gelen bir meslektir. Çalışma 
koşulları, sendikal hakların yetersizliği ve iş mevzuatının uygulanması, basın kartı 
edinme zorunluluğu ve keyfi akreditasyon kararları, endişe verici olmaya devam 
etmektedir. 

 Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanında daha fazla geriye gidiş yaşanmıştır. 
Mevzuat ve uygulama, Türkiye Anayasası’na, Avrupa standartlarına ve Türkiye’nin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle de uyumlu değildir. Gecikmeksizin AİHM’nin 
toplanma özgürlüğü ile ilgili içtihadının uygulanmaya başlaması ve ilgili ulusal 
yasalarda buna uyacak şekilde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

 Mülkiyet hakları konusunda, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun karar almakta 
yavaş hareket etmesi ve şeffaflıktan yoksun olması nedeniyle el koymalara ilişkin 
etkili bir çözüm yolu halen bulunmamaktadır. 

 Ayrımcılık yapmama ilkesine ilişkin mevzuat, Avrupa standartlarına uymamakta, 
yasalarla yeterince korunmamakta ve uygulamada tam olarak yerine 
getirilmemektedir. Ayrımcılıkla mücadele yasalarının uygulanmasından sorumlu 
olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ocak 2020 tarihine kadar 70 
başvurudan yalnızca 18’ini sonuçlandırmıştır. 

 Komisyonun önceki tavsiyelerinde belirtildiği gibi, Türkiye acil olarak cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimlikleri de dâhil olmak üzere ayrımcılıkla mücadele eden ve AB 
mevzuatı ve AİHS ile uyumlu yasalar kabul etmelidir. 

 Türkiye ayrıca nefret suçu yasaları açısından uluslararası standartlarla uyumlu 
değildir ve söz konusu yasa, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine ilişkin nefret 
suçlarını kapsamamaktadır. 

 Bilgisayarlar aracılığıyla ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlerin suç 
sayılmasına ilişkin Siber Suç Sözleşmesi Ek Protokolü halen onaylanmayı 
beklemektedir. 

 Cinsiyet eşitliği, yasal ve kurumsal çerçevede mevcuttur. Ancak mevzuatın 
uygulanmasındaki yetersizlik ve kurumlar arsındaki koordinasyon eksikliği, yeterli 
farkındalığın olmayışı ve kolluk kuvvetlerinin cinsiyete dayalı şiddete ilişkin yeterli 
taahhütte bulunmamaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılık ve kadınlara karşı 
şiddet, ciddi endişe konusu olmaya devam etmektedir. 

 Çocuk yaşta ve baskı yoluyla evlilikler, cinsiyetçi önyargı ve kurbanın suçlanması gibi 
kadınlara karşı şiddet davalarında isteğe bağlı hafifletmeler endişe konusu olmaya 
devam etmektedir. Sivil toplum kuruluşlarına göre ensest vakalarında artış 
görülmekle birlikte yetkililer tarafından bir politika oluşturmak yönünde girişim 
bulunmamaktadır. 

 Resmi belgelerde “cinsiyet eşitliği” teriminin kullanılması konusunda giderek artan 
bir isteksizlik dikkat çekmektedir. 
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 Çocuk hakları konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Çocuk yaşta ve zorla 
evlendirme, çocuk işçiliği, çocukların yoksulluğu, engelli çocuklar ve çocuklara karşı 
şiddet endişe uyandıran konular olmaya devam etmektedir. 

 Özellikle savunmasız gruplar için eğitime erişim, yargı sistemi içinde çocukların 
haklarının korunması ve şiddet ve istismardan korunmaları konularında eksikler 
bulunmaktadır. Sınırlı koruma mekanizmaları ve hizmetleri bulunmakta, gençler 
arasında halen terör örgütü üyesi olmak gerekçesiyle tutuklanan çok sayıda çocuk 
bulunmakta ve çocuklara uygun olmayan şartlarda ve uzun süreli olarak gözaltında 
bulundurulmaktadır. 

 Engellilerin hakları konusunda, 2019 yılında Engellilerin Haklarına İlişkin BM 
Komitesi, engellilik konusundaki yaklaşımda tıbbi koşullar, yardımseverlik ve 
ataerkil bir çerçevede ele alınmasının ön plana çıkması ile ilgili olarak, engelli 
kişilerin yalnızca engellilikleri ve sağlık durumlarına indirgendikleri gerekçesiyle, 
endişelerini belirtmiştir. Türkiye, mevzuatını ve politikalarını yaşamın her alanında 
saygınlık, bireysel özerklik ve engellilerin eşitliği ilkeleri ile uyumlu hale getirmelidir. 
Bazı meslekleri (diplomat, hâkim, vali ve savcı) edinmek konusunda kısıtlamalar 
getiren hükümler ve engellilik bazında ayrımcılığın nefretle hareket edildiğinin 
ispatını gerektiren ceza kanunu halen mevzuatta yer almaktadır ve bunlar AB 
mevzuatıyla uyumlu değildir. 

 Türkiye’de ruh sağlığı konusunda mevzuat bulunmamaktadır. Engelli çocuklar, kamu 
sağlığı, rehabilitasyon, fizyoterapi hizmetleri, bakıcı yardımı ve bedava okul taşıtı 
gibi alanlarda yardımlardan faydalanmaktadırlar. Ancak Türkiye’deki engelli 
çocuklar, fiziksel çevrelerindeki eksiklikler, aldıkları destek ve hizmetlerinin yetersiz 
olması ve değişik şekillerde karşılaştıkları aktif ve pasif ayrımcılık nedeniyle tüm 
potansiyellerine ulaşamamakta, sosyal yaşamdan dışlanmaktadırlar. Milli Eğitim 
Bakanlığı kapsayıcı eğitim ve özel ilgi isteyen çocuklarla ilgilenen okul 
öğretmenlerine eğitim vermeyi hedefleyen programlar yürütmektedir. Ancak engelli 
çocukların okula devamları düşük düzeyde kalmaktadır. 

 LGBTI bireylerin temel haklarının korunmasına ilişkin ciddi endişeler 
bulunmaktadır. Askeri disiplin sisteminde veya eşcinselliği “psikoseksüel 
bozukluk/hastalık” olarak tanımlayan tıbbi düzenlemelerde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır; nefret söylemleri ve karalama kampanyaları dikkat çekmektedir.  

 Usuli haklara ilişkin yasal yardım sisteminin yeniden yapılandırılması hakkındaki 
strateji ve 2018-2021 yılları için bir eylem planı bulunmaktadır. Avrupa 
standartlarına uyum için yeni adımlar atılmamıştır. AİHM Türkiye’yi usuli kurallara 
uyma konusundaki başarısızlıkları nedeniyle adil yargılanma hakkı ihlalleri 
gerekçesiyle sürekli eleştirmektedir. 

 Nefret söylemi ile azınlıklara yönelik tehditler ciddi bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Bu durum, medyadaki ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan nefret 
söylemini de içermektedir. Okul kitaplarındaki ayrımcı referansların kaldırılması 
gerekmektedir. 

 Azınlıklara ilişkin olarak dil, din, kültür ve temel hakların Avrupa standartlarına tam 
olarak uyumlu hale getirilmesi için daha yol kat edilmesi gerekmektedir. Müslüman 
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olmayan azınlıkların mülkiyet haklarına ve genelde tüm mülkiyet haklarına ilişkin 
mevzuat gözden geçirilmeyi beklemektedir. 

 Türkiye, Aralık 2019 tarihinde Roman nüfus için oluşturduğu ulusal stratejiyi (2016-
2021) uygulamaya geçirmek için ikinci eylem planını (2019-2021) kabul etmiştir. 

 Kültürel haklar konusunda hükümet, Türkçe dışındaki dillerde kamu hizmeti 
sunumunu yasallaştırmamıştır. İlk ve ortaokullarda anadilde eğitim konusunda yasal 
kısıtlamalar devam etmektedir. 

2.2.2. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

AB’nin sınır kontrolleri, vizeler, dış göç ve ilticaya ilişkin ortak kuralları bulunmaktadır. 
Schengen işbirliği AB içinde sınır kontrollerinin kaldırılmasına yol açmaktadır. AB Üye 
Devletleri örgütlü suçlarla ve terörle mücadele ve yargı, polis ve gümrük konularında 
Türkiye ile işbirliği yapmaktadır ve AB adalet ve içişleri kurum ve ajansları tarafından 
desteklenmektedir. 

 Türkiye, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. 

 Özellikle göç ve iltica politikası alanlarında biraz ilerleme göstermiştir. Dört milyon 
mülteciyi barındırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak ve AB’ye yasadışı geçişleri 
önlemek konusunda önemli ölçüde çaba göstermeye devam etmiştir. 

 2019 yılı boyunca Türkiye, Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Uzlaşısı’nı uygulamış ve 
Doğu Akdeniz üzerinden göç akınlarının etkili yönetişiminde kilit rol oynamıştır. 
Ancak Şubat 2020 sonu itibarıyla AB’ye geçişleri teşvik etmiş ve Mart 2016 
Bildirisi’nin yerine yeni bir anlaşma çağrısında bulunmuştur. 

 Aralık ayında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na, düzensiz göç ve iltica 
konularına ilişkin çıkarımları olan, kapsamlı bir değişiklik getirilmiş olup, bunun 
uygulama mevzuatıyla desteklenmesi gerekmektedir. 

 Geçen yılki raporda yer alan tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin biraz ilerleme 
kaydedilmiştir. Ancak Türkiye, Ekim 2017’de yürürlüğe girmesine rağmen, Türkiye-
AB Geri Kabul Anlaşması’nda üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili hükümleri henüz 
uygulamamaktadır. 

 Türkiye’nin, veri koruma mevzuatını Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesi 
gerekmektedir ki bu aslında AB ile halen müzakereleri devam etmekte olan Europol 
ve Türkiye arasında kişisel verilerin paylaşımına ilişkin uluslararası anlaşmanın ön 
koşuludur. 

 Tavsiyelerin çoğu geçerliliklerini korumaktadır. 

 Önümüzdeki yıl Türkiye’nin özellikle aşağıdakilere odaklanması gerekmektedir: 

- Mart 2016 Bildirisi’ni uygulamaya devam etmeli ve Geri Kabul 
Anlaşması’ndaki tüm hükümleri tüm AB üye ülkelerine uygulamalıdır; 

- Kişisel verilerin korunması mevzuatında Europol ve Türkiye arasında kişisel 
verilerin paylaşılmasına ilişkin uluslararası anlaşmanın tamamlanması için 
Avrupa standartlarına uyum sağlamalıdır; 
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- Terörle ilgili mevzuatı ve uygulamalarını; AİHS, AİHM içtihadı ile AB mevzuatı 
ve uygulamaları doğrultusunda gözden geçirilmelidir. Uygulamada orantılılık 
ilkesi gözetilmelidir. 

Örgütlü suçlarla mücadele 

 Türkiye, örgütlü suçlarla mücadelede kısmen hazırlıklıdır. 

 Genel anlamda bu alanda sınırlı ilerleme kaydedilmiş olup, geçen yılın tavsiyelerinin 
yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

 2016-2021 örgütlü suçlarla mücadeleye ilişkin ulusal stratejisinin uygulanmasına 
yönelik 2019-2021 ulusal eylem planı, Mayıs 2019’da kabul edilmiştir. 

 Önümüzdeki yıl Türkiye’nin aşağıda belirtilenleri yerine getirmesi beklenmektedir: 

- Tehdit değerlendirmesini, politika oluşturulması ve uygulanmasını 
kolaylaştırmak amacıyla uygun toplu istatistikleri toplanmalı ve derlemeli, 
suç şebekelerinin çökertilmesi ve suçtan kaynaklanan varlıklarına el 
koyulması konusunda ilerleme kaydetmeli; 

- 2019 Mali Eylem Görev Gücü Ortak Değerlendirme Raporu doğrultusunda 
kara para aklama ve terör finansmanını düzenleyen yasal çerçeveyi 
iyileştirilmeli; 

- Siber güvenlik, varlık müsadere ve tanık koruma mevzuatını iyileştirmeli; 

- Europol’le işbirliğinin artırılmasına olanak tanımak amacıyla veri koruma 
kanununu Avrupa standartlarına uyumlu hale getirecek şekilde değiştirmeli; 

- AB mevzuatıyla uyum amacıyla bir Mal Varlığı Geri Alım Birimi 
oluşturmalıdır. 

 Örgütlü suçlarla ilgilenen kolluk birimleri İçişleri Bakanlığı bünyesindeki jandarma 
ve polistir. Darbe girişimi sonrasında alınan tedbirlerden etkilenen operasyonel 
kapasite güçlendirilmiştir.  

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

 Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’nun lağvedilmesinin ardından yeni bir yapı 
oluşturulmamıştır. 

 Tanık korumasının kapsamının tüm ciddi suçları kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
prosedürel kuralların da iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 Türkiye’nin müsadere ve varlıkların ihtiyaten dondurulmasının müktesebata uyumlu 
hale getirmesi gerekmektedir. 

 İçişleri Bakanlığı, örgütlü suçlarla mücadeleye ilişkin 2016-2021 stratejisinin 
uygulama aşamasını koordine etmeye devam etmektedir. Söz konusu stratejinin 
2019-2021 dönemine yönelik eylem planı Mayıs 2019’da kabul edilmiştir. 

 2018’de örgütlü suçlarda 972 davada bin 744 mahkûmiyet varken bu rakamlar 
2019’da bin 544 davada 2 bin 374 mahkûmiyet olarak değişmiştir. Kaçakçılıkla 
mücadelede ise 2019 yılında 21 bin 678 davada 19 bin 111 kişi mahkûm olmuştur. 
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 Türkiye suç gelirlerinin müsaderesine yönelik daha kapsamlı ve tutarlı bir yasal 
çerçeve oluşturmak ve uygulamak durumundadır. Ayrıca dondurulan veya el 
koyulan varlıkların ekonomik değerini kaybetmesinin önüne geçilmesi için varlık 
yönetimi kapasitesinin acilen artırılması gerekmektedir. 

 İnsan ticareti konusunda Türkiye önemli bir transit ve varış noktası durumundadır. 
2018’de 134 kişi insan ticareti mağduru olurken, 2019 yılı sonunda Türk yetkili 
makamlar tarafından belirtilen rakam 59’u kadın olmak üzere 215’tir. Avrupa 
Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu (GRETA) tarafından Ekim 
2019’da Türkiye ile ilgili bir rapor yayımlanmıştır. Rapor, Türkiye’nin yeni bir eylem 
planı ve uygulanmasını gözetim amacıyla yeni bir mekanizma geliştirmesi çağrısında 
bulunmaktadır. 

Uyuşturucu alanında işbirliği 

 Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu Uyuşturucu politikaları, bu alanda kurumlar 
arası koordinasyon ve izlemeden sorumlu olan Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek 
Kurulunun sorumluluğundadır. Yüksek Kurul, bu stratejinin hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde yer alan tüm bakanlıklardan gelen bakanlardan oluşmaktadır. 
Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, Yüksek Kurulun çalışmalarını desteklemekte; Sağlık 
Bakanlığı sekretarya görevlerini yerine getirmektedir.  

 Bağımlılık nedenlerini ve konuyu ele almak için alınacak önlemleri belirlemeyi 
amaçlayan uyuşturucu bağımlılığı ve yeni bağımlılık türleri üzerine araştırmalar 
yapan bir araştırma komitesi bulunmaktadır. Ayrıca, madde bağımlılığı ile ilgili 
çalışmalar için bilimsel önerilerde bulunmak ve eğitim düzenlemekle görevli 
akademisyenlerden oluşan bir bilimsel komite de bulunmaktadır. Bu komite, polisin 
narkotikle mücadele birimi altında Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 
bünyesinde kurulmuştur. Yeni psikoaktif maddelerle ilgili Ulusal Erken Uyarı Sistemi 
aynı merkez tarafından yönetilmektedir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, Asya ile Avrupa arasında uyuşturucu için bir geçiş yolu olmaya devam 
etmektedir. 2019 yılında Türk kolluk kuvvetleri gerçekleştirdikleri operasyonlar 
neticesinde toplamda 80 bin 707 kg esrar, bin 509 kg kokain, 18 bin 531 kg eroin, 8 
milyon 909 bin 892 ekstazi tableti ve 22 milyon 738 bin 579 captagon tableti ele 
geçirmiştir. Ulusal Erken Uyarı Sistemi’nin faaliyetleri sonucunda 2008 yılından bu 
yana toplam 861 yeni psikoaktif madde mevzuata dâhil edilmiştir.  

 Polisin ilaçları tespit etmesini sağlayan narkotik köpek sayısı 2019 yılında 431'den 
441'e çıkarılmıştır. Uyuşturucuyla mücadele konusunda uzmanlaşmış narkotik 
ekipleri, özellikle okul ve çevresi gibi yüksek riskli yerlere odaklanmak için şu anda 
81 ilin tamamında faaliyet göstermektedir. 

 Türkiye, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi'ne 
(EMCDDA) rapor vermeye devam etmiştir. Türkiye'nin sağladığı verilerin kalitesi ve 
miktarı son yıllarda artmaktadır. Tedavi merkezlerinin sayısındaki artışa rağmen 
ülkedeki rehabilitasyon ve tedavi kapasitesinin daha da artırılması gerekmektedir. 

 Türkiye’nin veri toplama ve analiz etme kapasitesi güçlendirilmiştir. Türkiye 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin anlık veri 
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akışı için Kasım 2020'de tam işlerlik kazanması öngörülen dinamik bir sistem 
üzerinde çalışmaktadır. 

Terörle mücadele 

 Türkiye'nin terörle mücadele çabaları, güvenlik ortamının iyileşmesini sağlasa da,  
Türkiye hala terörist grupların tehditleriyle karşı karşıya kalmaktadır. AB, 
Türkiye'de meydana gelen terör şiddeti içeren her türlü eylemi kınamıştır. Terörle 
mücadele, devletin meşru hakkı ve sorumluluğu olsa da, çabaların hukukun 
üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere uygun olarak yürütülmesi 
gerekmektedir. Terörle Mücadele Kanunu ve uygulamalarının AB standartlarına ve 
AB müktesebatına uygun olarak değiştirilmesi önemli bir adım olmaya devam 
etmektedir. 

 Türkiye‘nin tehdit algılamasında, PKK ile mücadeleye ve Mayıs 2016'da ulusal 
düzeyde terör örgütü ilan edilen Gülen hareketinin çökertilmesine öncelik vermiştir. 
PKK, AB'nin terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer almaya 
devam etmektedir. 

 Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu Emniyet Genel Müdürlüğü, terörle 
mücadeleden sorumlu uzman bir polis birimine sahiptir. Türkiye, terör tehditleriyle 
mücadelesinin etkinliğini sürdürürken, terörizmle ilgili mevzuatını ve ilgili 
uygulamaları Avrupa standartlarına uygun hale getirmelidir. Türkiye, Suç 
Gelirlerinin Aklanması, Aranması, El Konması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı 
ile ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraftır. Aralık 2019’da, Mali Eylem Görev 
Gücü karşılıklı değerlendirmelerinin dördüncü turuna ek olarak Karşılıklı 
Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır. (Bkz. Fasıl 4 - Sermayenin Serbest Dolaşımı) 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, yerli ve yabancı terörist savaşçı (YTS) hücreleriyle mücadele çabalarını 
sürdürmüştür. Ortak ilgi alanlarından biri olan YTS'lerin tespit edilmesi ve 
ülkelerine geri gönderilmesi konusunda AB Üye Devletleri ile işbirliği devam 
etmiştir. 2011'den bu yana, Türkiye, 96 binden fazla yabancıya giriş yasağı çıkarmış 
ve 734'ü 2019'da olmak üzere, 7 bin 973 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 iş birliği sınırlı 
kalmıştır. 

 Türkiye, temel haklara tam uyum içinde, terörizme ve şiddete yol açan aşırıcılığı 
etkili bir şekilde önleme ve radikalleşmeyle mücadele çabalarını sürdürmelidir. 

Yasal ve düzensiz göç 

 Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü (GİGM) Türkiye'de göçü yöneten kilit kurumdur. GİGM, Afganistan ve 
Pakistan'a atanan irtibat noktalarının yanı sıra, 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB 
Uzlaşısı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak için Yunan adalarına irtibat görevlileri 
atamıştır. Bu, kurum tarafından ülke genelinde sağlanan geniş hizmet yelpazesi ve 
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ülkenin karşı karşıya olduğu artan göç baskısı göz önünde bulundurularak 
genişletilmelidir. 

 GİGM, 2019-2023 dönemini kapsayacak şekilde düzensiz göçle mücadele stratejisi 
ve eylem planını tamamlamış olup, bunlar, Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle kurulan Göç Kurulu tarafından onaylanmayı beklemektedir. 

 Kolluk kuvvetleri düzeyinde, Türk Ulusal Polisinin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele 
ve Hudut Kapıları birimleri Mart 2020'de birleştirilmiş olup bunun göçmen 
kaçakçılığı alanında sınır kontrolleri ve soruşturma kapasiteleri arasında daha iyi 
koordinasyona katkıda bulunması söz konusudur.  

 Türkiye herhangi bir ilave ikili geri kabul anlaşması imzalamamıştır. Ekim 
2019’daTürkiye, Sırbistan ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede 
işbirliğini içeren Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalamıştır. 

 Bu alandaki mevzuat AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu'nda Aralık 2019'da kapsamlı bir değişiklik kabul 
edilmiştir. Kamu düzeni, halk sağlığı veya terör örgütüyle bağlantı gerekçelerine 
karşı yapılanlar da dâhil olmak üzere ülkeden çıkarma kararlarına karşı tüm 
itirazlar için otomatik askıya alma etkisi yeniden yürürlüğe koyulmuş olup, bu 
alandaki mevzuat Anayasa Mahkemesi içtihadı ile uyumlu hale gelmiştir. 

 Değişiklik ayrıca, uygulama mevzuatında belirtilmesi gereken idari gözaltına 
alternatifler de getirmiş, sınır dışı etme kararlarına itiraz süresini 15 günden 7 güne 
indirmiş, giriş yasakları ve sınır dışı emirlerinin uygulama kapsamını genişletmiştir.  

 Aralık 2019'da Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bir değişiklik, insan ticareti suçundan 
mahkûm olanlar için cezaların bir suç örgütü aracılığıyla işlendiği durumlarda iki 
kat daha artırılmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
artık göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığından şüphelenilen kişiler için 
mahkeme öncesi tutukluluk olasılığını içermektedir. 

 Haziran ayında GİGM, Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve Kızılay tarafından imzalanan ortak bildiri ile Ulusal Destekli 
Gönüllü Geri Dönüş mekanizması kurulmuştur. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Türkiye, 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Uzlaşısı'nın etkili bir şekilde 
uygulanmasına olan bağlılığını yinelemiştir. Buna karşın Türk Hükümeti, 28 Şubat 
2020'de Avrupa ile kara ve deniz sınırlarını kontrol etmeyi bırakacağını ve geçmek 
isteyen göçmenler için geçiş yolunu açacağını duyurdu. Yaşanan bu gelişme, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki sınır geçiş noktalarından biri olan Edirne'deki 
Pazarkule’de, 25 bine yakın göçmen ve mülteciye zor koşullarda konakladığı gayri 
resmi bir kampın kurulmasına yol açmıştır.  

 AB İçişleri Bakanlarının 4 Mart 2020, AB Dışişleri Bakanlarının 6 Mart 2020 tarihli 
olağanüstü Konsey toplantılarında AB, Türkiye'nin 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB 
Uzlaşısı’na uyması gerektiğini yinelemiştir. AB, Türkiye'nin kendi topraklarında 
artan göç yükü ile karşı karşıya kaldığı riskleri ve dört milyona yakın mülteciye ev 
sahipliği yapmak için sarf ettiği önemli çabaları kabul ederken, göç baskısını siyasi 
amaçlar için kullanmasını şiddetle kınamıştır. AB ayrıca Türk Hükümetine, sahadaki 
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tüm aktör ve örgütlere yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeleri çağrısında 
bulunmuştur. 

 AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanlarının 9 Mart 2020 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmeyi takiben 
Yüksek Temsilci, Türk mevkidaşı (Türkiye Dışişleri Bakanı) ile Mart 2016 Türkiye-
AB Uzlaşısı’nın uygulanmasının gözden geçirmekle görevlendirilmiştir. 

 30 Mart'tan itibaren Türk yetkililer, göçmen ve mülteciler için Pazarkule'deki sınır 
bölgesi dışına ulaşım organize etmiş ve COVID-19 nedeniyle Yunanistan ve 
Bulgaristan sınırını ticari trafik dışında ulaşıma kapatmıştır.  

 Türkiye İçişleri Bakanı, yetkililerin mevcut halk sağlığı önlemleri çerçevesinde 
hareket ettiklerini ve bunun, Türkiye'nin sınırlarından düzensiz göçmenlerin çıkışına 
izin verme politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtmiştir. 

 Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, Doğu Akdeniz'de düzensiz geçiş 
girişimlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 2016'da 434, 2017'de 62 ve 2018'de 
156 iken 2019'da 66 ve 2020'de 71 olmuştur. 2019 yılında Türkiye'den geçenlerin 
sayısı 76 bin 40 Olurken,  AB'ye en çok Afganistan, Suriye ve Irak vatandaşları 
geçmiştir. 

 2019 yılında Türkiye'den AB'ye düzensiz göçte yaşanan artışa rağmen sayılar, 
Türkiye-AB Uzlaşısı’nın imzalanmasından öncesinde kaydedilenin çok altında 
olmaya devam etmektedir. 1 Aralık'a kadar Türkiye'den Ege adalarına günlük 
düzensiz geçişlerin ortalaması 161 iken, Bildirimin yürürlüğe girmesinden önce 
kaydedilen günlük ortalama bin 794’dür. . Türkiye’nin kolluk kuvvetleri tarafından 
alınan çeşitli tedbirler, hem kıyı bölgelerinden hem de Yunanistan ile kara sınırından 
yasadışı geçişleri engellemiştir. 2019'da, GKRY’ye yapılan uluslararası koruma 
başvuruları bir önceki seneye göre artarak 12 bin 917 olarak kaydedilmiştir. Ocak-
Haziran 2020 döneminde, 2 bin 955’i Mart 2020’ye kadar olmak üzere, toplam 3 bin 
228 uluslararası koruma başvurusu yapılmıştır. Bunların çoğu Türkiye'den ayrılan 
düzensiz göçmenler tarafından yapılmıştır. 

 Türkiye, AB Üye Devletleri ve Türkiye'deki ilgili BM ajansları ile işbirliği içinde, 
Türkiye-AB Uzlaşısı kapsamındaki “1:1” yeniden yerleştirme mekanizmasını 
uygulamaya devam etmiştir. Nisan 2016 ile Haziran 2020 arasında 26 bin 835 
Suriyeli mülteci Türkiye'den AB'ye yerleştirilmiştir. 

 BMMYK ve IOM tarafından yayımlanan ortak açıklama doğrultusunda, dünya 
çapındaki yeniden yerleştirme operasyonları COVID-19 salgını nedeniyle 2020 Nisan 
ve Mayıs aylarında geçici olarak askıya alınmıştır.  

 AB-Türkiye Bildirisi kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye iadeler yavaşlamıştır. 
Türkiye, 2019'da Yunan adalarından 22'si Suriyeli olmak üzere geri dönen 163 kişiyi 
kabul etmiş olup, 2016'dan bu yana bu sayı, 367'si Suriyeli olmak üzere, bin 968'e 
ulaşmıştır. 2020 Türkiye-AB Uzlaşısı kapsamında 26 Nisan itibarıyla 139 göçmen 
Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmiştir. 16 Mart - Haziran 2020 tarihleri arasında 
Türk yetkili makamları, COVID-19 salgını nedeniyle iade operasyonlarını bir sonraki 
duyuruya kadar askıya almıştır. Haziran ayında, Yunan Polisi, Türk yetkili 
makamlarına iki talep göndererek Türkiye-AB Uzlaşısı uyarınca iade 
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operasyonlarının ne zaman yeniden başlamasının beklendiğini sormuş; Türk tarafı 
halen cevap vermemiştir. GKRY ile Türkiye arasında işbirliği olmaması nedeniyle, 
özellikle başvuru sahiplerinin GKRY’ye nakledilmesi söz konusu olduğunda, 
GKRY’den yeniden yerleştirme mümkün olmamıştır. 

 Türkiye üzerindeki göç baskısı, 2019 yılı boyunca önemli ölçüde artmaya devam 
etmiştir. Türkiye 2018 yılında 268 bin düzensiz göçmene ev sahipliği yapmış, bu sayı 
2019'da 454 bin 663'e yükselmiştir. 2020'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 24 
Haziran 2020 itibarıyla 62 bin 368'e ulaşmıştır. Nisan ortasından haziran ayına 
kadar geniş kapatmalar, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye ve Türkiye'den dolaşımını 
kısıtlamıştır. Düzensiz göçmenler arasında en sık yakalananlar Afganistan, Pakistan 
ve Suriye vatandaşları olmuştur. 

 Yakalanan insan kaçakçılarının sayısı 2019'un sonunda neredeyse iki katına çıkarak 
8 bin 996'ya ulaşmış, 2020'de 24 Haziran 2020 itibarıyla bin 649 insan kaçakçısı 
daha yakalanmıştır. Hükümet, insan kaçakçılığına yönelik soruşturmaların sayısını 
2018 ve 2019’da rapor etmemiş; insan kaçakçılığı davaları için uzman savcılar 
atamamıştır.  

 Ocak 2020'de, Türkiye ile Frontex arasında, risk analizi alanında gelişmiş bir işbirliği, 
operasyonel faaliyetlerde gözlemci değişimi, Türkiye’de bir çalıştayın 
düzenlenmesini öngören 2020-2022 için bir İşbirliği Planı imzalanmıştır. 

 Geri gönderme merkezi sayısı, 10’dan 28’e çıkmış ve toplam kapasite 20 bin kişi 
artmıştır. Ekim 2019'da AİHM, G.B. ve diğerleri-Türkiye davasında, bu tür 
tutuklamaların hukuka uygunluğunun, özellikle de çocuklu ailelerin tutukluluk 
koşullarının etkili ve hızlı bir şekilde gözden geçirilmesinin önemine değinmiştir. 

 Türkiye, geri gönderme merkezlerindeki alıkoyma koşullarına itiraz etmek için yasal 
mekanizmalara etkili erişim sağlayan prosedürel güvenceleri güçlendirmelidir. 
Türkiye, 2019 boyunca, göndermiş yaklaşık 55 bini Afganistan'a olmak üzere, 96 bin 
201 düzensiz göçmeni geri göndermiştir. 2019 yılında, IOM’un destekli gönüllü geri 
dönüş ve yeniden entegrasyon programları aracılığıyla 2 bin 344 kişi Türkiye'den 
geri dönmüştür.  

 Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın uygulanması halen tatmin edici düzeyde 
değildir. Türk vatandaşları için geçerli olan anlaşma hükümleri, AB'deki tüm Türk 
diplomatik misyonları tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmamaktadır. Türkiye, 
üçüncü ülke vatandaşları ile ilgili olarak, Ekim 2017'de yürürlüğe giren hükümleri, 
Schengen Bölgesi'ne kısa süreli kalış için seyahat eden Türk vatandaşlarına yönelik 
vize zorunluluğu kaldırılıncaya kadar uygulamayacağı yönündeki tutumunu 
sürdürmüştür.  

 Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili Geri Kabul Protokolü askıya alınmıştır. 
Türkiye, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nı GKRY’ye yönelik uygulamamaktadır. 
Türkiye, ikili sınır anlaşması veya Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması kapsamında 
Bulgaristan'dan gelen üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul etmemiştir. 

 Türkiye birçok ülkeden göçmen çekmeye devam etmiştir. Türkiye'de yasal olarak 
ikamet eden yabancıların sayısı, Aralık 2018'de 856 bin 740 iken 2019 sonunda 1 
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milyon 101 bin 30'a ulaşmış olup; Irak, Suriye ve Türkmenistan başlıca kaynak 
ülkelerdir.  

 Eylül 2018'de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı programına başvurmak için gereken 
asgari yatırım miktarının düşüren düzenlemenin yeniden yürürlüğe girmesinin 
ardından, yaklaşık 9 bin yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazanmıştır. 

 Bu tür programlar; güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, terörün finansmanı, 
yolsuzluk ve suç örgütlerince sızma açısından risk taşımaktadır. Türkiye, bir aday 
ülke olarak vatandaşlık verme ayrıcalıklarını kullanırken, AB'nin hedeflerine 
ulaşılmasını tehlikeye atabilecek her türlü önlemden kaçınmalıdır. Türkiye'de 
mevsimlik göçmen işçilerin 2016 yılından bu yana yasal statüsü olmasına rağmen 
sayılarına ilişkin resmi veri bulunmamaktadır. Göçmen ve mültecilerin kayıt dışı 
istihdamı endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Nitelikli yabancılara ve 
yatırımcılara “Turkuaz Kart” verilmesi mevzuatı 2017 yılından beri yürürlükte 
olmasına rağmen, Türkiye bunu uygulamamış ve henüz böyle bir kart çıkarmamıştır. 

İltica 

 Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu GİGM, iltica ile ilgili tüm konulardan 
sorumlu ana kurumdur. Göç yönetimi il müdürlükleri (İGİM'ler) arasında statü 
belirleme süreçlerini daha da uyumlu hale getirmek ve uluslararası koruma 
başvurularının birikimini azaltmak amacıyla GİGM'nin Ankara'da ve İstanbul'da bir 
Uluslararası Koruma Bürosu (Karar Merkezi) bulunmaktadır. 2019'da bu Karar 
Merkezleri, 8 binden fazla uluslararası koruma başvurusunu işleme almıştır. Bu 
merkezlere ek olarak, GİGM, en büyük uluslararası koruma uygulamaları birikimine 
sahip İGİM'lerde vaka işlemeye yardımcı olmak üzere görevlendirilen göç uzmanları 
ve tercümanlardan oluşan sözde "mobil birimler" kurmuştur. Türkiye'deki 
mülteciler, göçmenler ve ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumu artırmayı 
amaçlayan Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı, Aralık 2019'da 
yayımlanmıştır. 

 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  

 Dünyadaki en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, 3,6 milyondan 
fazla geçici koruma altındaki Suriyeliye ve yaklaşık 370 bin Suriyeli olmayan kayıtlı 
mülteciye ev sahipliği yapmak hususundaki cömert yardımlarını sürdürmüştür. 

 Raporlama döneminde sığınmacıların sayısı azalmış; 2018'de 114 bin 537 
düzeyindeki uluslararası koruma başvurusu sayısı, 2019 yılında 56 bin 417’e 
düşmüştür. Bunların 35 bini Afgan, 15 bin 532'si ise Iraklı’dır. Türkiye, 2018'de72 
bin 961 kişiye kıyasla 2019 yılında 5 bin 449 kişiye uluslararası koruma (mülteci 
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statüsü, şartlı mülteci statüsü veya ikincil koruma) verirken 2018'deki 13 bin 942’ye 
kıyasla 2019’da 5 bin 212 başvuruyu reddetmiştir.  

 Suriye dışındaki ülkelerden 56 bin 417 sığınmacı ve mülteci Türkiye'de kayıtlı olup; 
bunların 35 bini Afgan ve 15 bin 532'si Iraklı’dır. GİGM'in çabalarına rağmen, bazı 
illerde uluslararası koruma statüsü tescili için uzun bekleme süreleri devam 
etmektedir. COVID-19 ile ilgili önlemlerin bir parçası olarak, özel ihtiyaçları olan 
kişiler dışındakiler için iltica prosedürleri Mart 2020'de geçici olarak askıya 
alınmıştır. 

 GİGM, kayıtları tamamlandıktan sonra uluslararası koruma başvuru sahiplerine 
kimlik kartları vermektedir. Kimlik kartı, başvuru sahibinin Türkiye'de kalışını 
yasallaştırmakta ve ulusal sağlık sigortası programına, devlet okullarına, ücretsiz 
tercümanlık hizmetlerine ve diğer sosyal yardımlara erişimini sağlamaktadır. 
Tercüme, özellikle statü belirleme mülakatları için İGİM'lerde ve Karar 
Merkezlerinde mevcuttur. Sözlü tercüme hizmetleri daha da 
yaygınlaştırılmalıdır.2019 yılında GİGM, bu tür merkezlerdeki Suriyelileri kayıt ve 
ikamet için belirlenen illere yönlendirerek geçici barınma merkezlerini kapatmaya 
devam etmiştir. 2018 yılında 144 bin 36 sakinli 13 merkez bulunurken geçici 
barınma merkezi sayısı yediye düşmüş olup 63 bin 518 sakine ev sahipliği 
yapmaktadır. Geçici barınma merkezleri dışında GİGM, Yozgat'ta savunmasız 
sığınmacılar geçici olarak barındırıldığı 100 kişi kapasiteli bir kabul merkezi 
işletmektedir. Refakatsiz çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından yönetilen çocuk bakım tesislerine yönlendirilmektedir. 

 Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin ve statü sahiplerinin Türkiye genelinde 62 
"uydu şehirde" kayıt olmaları ve ikamet etmeleri gerekmektedir. Suriyeliler 80 ilde 
kayıt için başvurabilirken, 15 ilde kayıt iş, eğitim veya tıbbi amaçlar dâhil olmak 
üzere belirli koşullara bağlıdır. Bu koşulları yerine getirmeyen Suriyeliler, kayıt 
olmaları ve ikamet etmeleri gereken diğer illere sevk edilmektedir. 2019 yılında, 
Türk yetkililer bu kuralı uygulama çabalarını, özellikle İstanbul'dan 97 bin 255 
Suriyelinin kayıtlı oldukları illere yerleştirilmesiyle artırmıştır.  

 Kayıtlı olmayan Suriyeliler, kendilerine kayıt olma veya gönüllü olarak Suriye'ye 
dönme seçeneği verilen Öncüpınar geçici barınma merkezine götürülmüştür. Ayrıca, 
İstanbul'daki yoğunlaştırılmış kolluk tedbirlerinin bir parçası olarak 90 bin Suriyeli 
olmayan düzensiz göçmen yakalanmış ve geri gönderme merkezlerine 
yerleştirilmiştir. Bu bağlamda, Suriyelilerin zorla Suriye'ye geri gönderildikleri ve 
geri gönderme merkezlerindeki diğer uyruklu göçmenlerin gönüllü geri dönüş 
formlarını imzalamaya zorlandıkları iddia edilmiştir. Yetkililer bunun sistematik bir 
politika olduğunu reddetmiştir. 

 GİGM, fotoğraflar ve parmak izleri formatındaki biyometrik veriler de dâhil olmak 
üzere, geçici ve uluslararası koruma için başvuranlara ilişkin verileri içeren bir 
devlet veri tabanı olan GöçNet'i kullanmaktadır. Polis ve jandarmanın GöçNet'e 
erişimi vardır. GİGM ile Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) arasındaki işbirliği, 2019 
yılında GİGM'yi menşe ülke bilgisi, eğitim sistemi, karar ile ilgili alanlarda 
desteklemeyi amaçlayan 2019-2021 EASO-GİGM İşbirliği Yol Haritası’nın kabul 
edilmesiyle daha da gelişmiştir. 
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 2019 yılı boyunca GİGM, geçici koruma altındaki Suriyelilerin verilerinin 
doğrulanmasına, kayıtları sırasında toplanan bilgileri güncellemeye ve tamamlamaya 
devam etmiştir. Aralık 2019 itibarıyla 2,7 milyon Suriyelinin verileri doğrulanmıştır. 
Böylece hedeflenen yardım için kanıta dayalı programlar tasarlamak için 
güncellenmiş veriler sağlanacak ve ilgili devlet kurumlarındaki politika yapıcıların 
kullanımına sunulacaktır. 

 Türk yetkili makamları, işgücü piyasasına girişi kolaylaştırma ve yasal istihdamı 
teşvik etme çabalarını artırmıştır. Uluslararası koruma başvuru sahipleri, şartlı 
mülteci statüsü sahipleri ve geçici koruma altındaki kişiler (Suriyeliler) çalışma izni 
başvurusunda bulunabilmektedirler. 

 Türk makamlarına göre, Suriyelilere verilen çalışma izni sayısı 2018 sonunda 38 bin 
289 iken 2019'da 100 bine yaklaşmıştır. Bu artış, hükümetin yürüttüğü bilgi ve 
entegrasyon faaliyetlerine ve azalan idari ücretlere atfedilmektedir. Türk makamları, 
İstanbul'da yoğunlaştırılan kolluk tedbirleri çerçevesinde yasadışı istihdama karşı 
çabalarını artırmış ve alternatif mesleki eğitim sunarak okul terk oranlarını 
düşürmek için çalışmaktadır. Bununla birlikte, STK'lar ve medya, Türkiye'deki 
mülteci ve göçmenlerin çoğunluğunun kayıt dışı olarak istihdam edilmeye devam 
ettiği bir ortamda, çocuk işçiliği riski altında olan veya bu işle uğraşan göçmen ve 
mülteci sayısının arttığını bildirmektedir. Yakın tarihli bir bilgiye göre, COVID-19 
salgını, mülteciler arasındaki işsizlik oranını Mart 2020'den bu yana %88 artırmıştır. 

 2019 yılında, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın ilk 
diliminin (3 milyar avro) uygulanmasına devam edilirken, ikinci dilimin (3 milyar 
avro) programlanması hızlanmıştır. Programın operasyonel bütçesi 2019 sonunda 
taahhüt edilmiş olup; toplam 6 milyar avroluk kaynağın 5,1 milyar avrosu 
sözleşmeye bağlanmış ve bunun 3,8 milyar avrosu tahsis edilmiştir.  

 Program, Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için hem insani yardım 
hem de kalkınma yardımını seferber etmektedir. 1,7 milyon mültecinin temel 
ihtiyaçlarını karşılamasına, 685 bin mülteci çocuğun okula gitmesine ve 170 binden 
fazla eğitim personelinin eğitimine destek vermektedir.  Ayrıca, 320 okulun inşasını, 
80 binden fazla çocuğun destek sınıflarına erişimini ve 42 bin çocuğun okula 
ulaşımını desteklemektedir. Bunların yanında, göçmen ve mülteciler için sağlık 
merkezlerinde 3 binden fazla sağlık çalışanı istihdam edilmekte olup, iki hastane inşa 
edilmiş, 12 milyona yakın birincil sağlık hizmeti konsültasyonu yapılmış ve mülteci 
bebekler ve hamile kadınlar için 3,5 milyondan fazla aşı dozu  

 Program ayrıca mültecilerin kayıt altına alınması ve sivil belgelerle ilgili destek 
sağlamaktadır. AB, mültecilerin temel ihtiyaçları ve eğitimi için2016-19 Programı 
kapsamında finanse edilen başlıca projelerin devamını sağlamak amacıyla 2020 
bütçesinden 485 milyon avro ek kaynak seferber etmeye karar vermiştir. Suriye 
krizinden etkilenen mültecilere ve ev sahibi ülkelere yardım edilmeye ihtiyaç 
duyulmaya devam edecektir ve yeni bir İltica ve Göç Paktı’na ilişkin yakın tarihli 
Tebliğ, sürekli ve devamlı AB finansmanının gerekli olacağını ortaya koymuştur. 
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Vize politikası 

 Türkiye-AB vize serbestliği diyaloğuyla ilgili olarak, Mayıs 2019 tarihli bir 
cumhurbaşkanlığı genelgesi, vize serbestliği yol haritasının; yolsuzlukla mücadele, 
tüm AB Üye Devletleri ile cezai konularda adli işbirliği, Europol ile artırılmış işbirliği, 
veri koruma ile terörle mücadele mevzuatlarında değişiklik yapılması ve Geri Kabul 
Anlaşması’nın tüm hükümleriyle tüm Üye Devletlere uygulanması olmak üzere kalan 
altı kriterinin yerine getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması çağrısında 
bulunmuştur. Uygulama konusunda çok az ilerleme kaydedilmiştir.  

 Ekim 2019'da Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapmıştır ancak bu 
değişiklik, terörle mücadele mevzuatına ilişkin vize yol haritası kriterinin 
karşılanmasını sağlamamaktadır. Europol ile Türkiye arasında kişisel verilerin 
paylaşılmasına ilişkin anlaşmaya yönelik müzakereler, Türkiye'nin Avrupa Veri 
Koruma gerekliliklerini yerine getirmesini gerektirmeye devam etmektedir (bkz. 
Fasıl 23). Türkiye'nin ayrıca vize konusundaki mevzuatını AB müktesebatı ile daha 
fazla uyumlaştırması gerekmektedir. Türkiye, Şubat ve Mart 2020'de beş AB Üye 
Devletine (Avusturya, Belçika, Hollanda, Polonya ve İspanya) yönelik vize 
kısıtlamalarını kaldırmıştır. 

Schengen ve dış sınırlar 

Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu  

 Raporlama döneminde, sınır yönetimi alanında yeni bir mevzuat kabul edilmemiştir. 
Sınır yönetimi konularında yer alan farklı kurumlar arasındaki işbirliği, resmi olarak 
İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine 
edilmektedir. 

 Resmi olarak 2016 yılında Ankara'da bir Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi 
Merkezi (NACORAC) kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiştir. Merkez, diğer 
şeylerin yanı sıra, sınır güvenliği ile ilgili verilerin toplanması, paylaşılması ve 
işlenmesi için bir platform sağlayacak ve farklı sınır yetkilileri arasında ortak risk 
analizi gerçekleştirecektir. Türkiye, sınır yönetim sistemini AB müktesebatına 
yakınlaştırmak için, hizmetler arası işbirliğini geliştirmeli ve bir Entegre Sınır 
Yönetimi stratejisi benimsemelidir. Aynı zamanda, sınır geçiş noktalarındaki kişilerin 
kontrollerinden ve “yeşil” ve “mavi” sınırlarda gözetlemesinden sorumlu, askeri 
olmayan ve profesyonel bir sınır yönetim birimi kurmak için yeni yasaların 
çıkarılması gerekmektedir. 

Uygulama ve yürütme kapasitesi 

 Suriye sınırı boyunca bir duvar ve dikenli tel örgü inşaatının tamamlanmasının 
ardından İran sınırında da benzer çalışmalar devam etmiştir. Hükümetin amacı, 
ülkenin doğusunda kaçakçılık faaliyetlerini, terör saldırılarını ve düzensiz göç 
akışlarını azaltmaktır.  

 Modern iletişim ve gözetleme ekipmanlarının kurulumuyla birlikte bir duvarın 
inşası, Türkiye'nin Ottawa Anlaşması yükümlülükleri kapsamında taahhüt ettiği tüm 
anti-personel kara mayınlarını Aralık 2022'ye kadar temizleme çabaları ile 
desteklenmiştir. Türkiye'nin bu taahhüde ulaşmada daha hızlı ilerleyebilmesi için 
ulusal yatırımları önemli ölçüde artırması gerekmektedir. Komşu ülkeler, 



 

AVRUPA KOMİSYONU 2020 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

 

44 
 

Yunanistan ve Bulgaristan ile işbirliği Bulgaristan-Türkiye sınır kapısı Kapitan 
Andreevo/Kapıkule'de üçlü bir Polis ve Gümrük İşbirliği Merkezi çerçevesinde 
devam etmiştir. 

Cezai ve adli konularda adli işbirliği 

 Medeni hukuk konularında adli işbirliği, Uluslararası Medeni Hukuk ve Usul Hukuku 
Kanunu, genelgeler ve uluslararası sözleşmelerle düzenlenmektedir. Türkiye, bu 
uluslararası sözleşmelerin çoğuna taraftır. 2019 yılında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Sözleşmesi kapsamında AB Üye Devletleri tarafından 10, Türkiye tarafından 128 
adli yardım talep edilmiştir. Medeni veya Ticari Konularda Yurt Dışında Delil 
Toplanmasına İlişkin Sözleşme kapsamında AB Üye Devletleri tarafından 119 adli 
yardım talebinde, Türkiye tarafından ise bin 175 talepte bulunulmuştur. 

 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. Türkiye, Mağdurların Zararlarının Tazmin Edilmesine 
İlişkin Avrupa Sözleşmesini ve 23 Kasım 2007 tarihli Nafaka Yükümlülüklerine 
Uygulanacak Hukuk Protokolünü onaylamamıştır. 

 Türkiye, uluslararası çocuk kaçırmanın medeni yönlerine ilişkin 1980 Lahey 
Sözleşmesinden kaynaklanan yargılamalarda kabul edilebilir bir azalma sağlamak 
ve bu tür durumlarda uluslararası arabuluculuğun kullanımını teşvik etmek için 
etkili tedbirler almalıdır. 2016 yılında temyiz mahkemesi sisteminin kurulması, 
çocuk kaçırma davalarının hızlandırılmış bir şekilde sonuçlandırılmasını 
amaçlamaktadır. Ebeveyn Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına Yönelik 
Tedbirlere İlişkin Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Uygulama ve 
İşbirliğine İlişkin 1996 Lahey 53 Sözleşmesinin yürürlüğe girmesini takiben, 
Merkezi Makam ile Aile Bakanlığı arasında koordinasyon tesis edilmiştir.  

 Cezai konularda adli işbirliğini düzenleyen ana mevzuat 2016 yılından bu yana 
yürürlüktedir ve Türkiye uluslararası sözleşmelerin çoğuna katılmıştır. Mevzuat, 
cezai konularda uluslararası adli işbirliğini hızlandıracak mekanizmalar 
sağlamaktadır olup, bu durum olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Hükümlülerin 
nakli konusunda, "kesin infaz" usulünün getirilmesi, yerel mahkemelerin iç 
mevzuata uyma yükümlülüğünün kaldırılmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, ceza 
davalarında yargıların kararlarının karşılıklı tanınması ilkesinin sorunsuz bir 
şekilde uygulanması için adalet sisteminin bağımsızlığı ve hesap verebilirliği büyük 
ölçüde güçlendirilmelidir.  

 2019'da AB Üye Devletleri, Türkiye'den suçluların iadesine ilişkin 12 talebi kabul 
ederken, 22 talebi reddetmiş olup,  208 iade talebi beklemededir. AB Üye 
Devletlerinden 9 iade talebi alınmıştır ve bunların 7'si beklemede bulmaktadır. AB 
Üye Devletleri, 10 hükümlünün Türkiye'ye iadesini kabul etmiş olup, Türkiye, bir AB 
Üye Devletine 3 hükümlünün naklini kabul etmiştir. Türkiye bu konularda hala tüm 
AB Üye Devletleri ile işbirliği yapmamaktadır. Eurojust ile adli işbirliğini koordine 
etmek ve takip etmek üzere Türkiye tarafından altı irtibat kişisi görevlendirilmiştir. 
2019'da Türkiye, tıpkı 2018 yılında olduğu gibi terörizmle ilgili toplamda 12 
Eurojust davayı ele almıştır. 



 

AVRUPA KOMİSYONU 2020 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

 

45 
 

 

3. ÖNCELİKLİ TEMEL İLKELER: EKONOMİK KALKINMA VE REKABET EDEBİLİRLİK 

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

 Ekonomik yönetişim, son yıllarda katılım sürecinde daha merkezi bir hale 
gelmektedir. 

 Komisyonun izlemesi iki süreç şeklinde gerçekleşmektedir: Ekonomik Reform 
Programı (ERP) ve katılım süreci için ekonomik kriterlerle uygunluk 
değerlendirmesi. 

 Her genişleme ülkesi, yıllık olarak, orta vadeli makro-finansal politika çerçevesi ile 
rekabetçiliği ve kapsayıcı büyümeyi sağlamayı amaçlayan yapısal reform gündemini 
ortaya koyan bir ERP hazırlamaktadır. 

 ERP’ler, her yıl mayıs ayında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Ekonomik ve Mali 
Diyalog toplantısında AB ile Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye tarafından ortaklaşa 
kabul edilen ülkelere özgü tavsiyelere temel teşkil etmektedir. 

3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı 

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

 2018 yazında liranın sert bir şekilde değer kaybetmesinden sonra ekonomi 
toparlanmış ve ortaya çıkan durgunluk, genişlemeci politikalar ve güçlü bir net 
ihracat katkısı ile beklenenden daha hızlı olmuştur. Ancak, iyileşme zayıf iş gücü 
piyasası ve kurumsal bilançoları düzeltme ihtiyacı sebebiyle kırılgan kalmıştır.  

 COVID-19 krizi baş gösterdiğinde, yetkililer salgının ekonomik etkisini hafifletmek 
için önemli parasal genişleme de dâhil olmak üzere bir dizi önlem almıştır. Ancak bu 
önlemler, özellikle mali taraftaki kısıtlı politika alanı ve kurumsal zayıflık sebebiyle 
sınırlı kalmıştır.  

 2017’den beri kayda değer bir şekilde gelişen cari işlemler dengesi, 2019’un sonu 
itibarıyla tekrar kötüleşmeye başlamış, ithalat vergilerinde önemli oranda artışı ve 
tarife dışı engelleri tetiklemiştir.  

 Yüksek dış finansman ihtiyacı sebebiyle Türkiye, yatırımcı duyarlılığında hızlı 
değişikliklere maruz kalmış; bu durum, salgın ve artan jeopolitik risklerle 
kötüleşmiştir. 

 Enflasyon, çok yüksek bir seviyeden düşmüştür ancak hedefin üzerinde ve halen 
yüksektir. 

 Para politikasının güvenirliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
başkanının görevden alınması ve tekrarlayan siyasi baskılar ile iyice zayıflamıştır.  

 Fiyat rekabet edebilirliği, liranın değer kaybından faydalanmaktadır ve 2019’da 
değer kaybeden reel efektif döviz kuru, 2020’de bu gidişatını daha da hızlandırmıştır.  
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 Hükümet, işletmeler için düzenleyici çevreyi daha da geliştirmeye devam etmiştir. 
Ancak kayıt dışı sektör hâlâ oldukça geniştir. 

 Fiyat belirleme mekanizmalarındaki devlet müdahalesi devam etmiştir ve devlet 
yardımlarının uygulanmasına, yaptırımına ve şeffaflığına ilişkin kuralların eksikliği 
devam etmektedir. Kurumsal düzen tamamlanamamıştır. 

 Finans sektörü istikrarlıdır. Ancak özellikle devlet bankalarındaki hızlı kredi 
büyümesi ve borç verme faaliyetini artırmaya yönelik bir dizi düzenleyici önlem 
neticesinde kırılganlıklar artmıştır.  

 Azalan istihdam, düşük iş gücü hareketliliği ve yüksek oranda kayıt dışı çalışmanın 
eşlik ettiği özellikle gençler ve kadınlar arasında yüksek seyreden işsizlik ciddi bir 
endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.  

Piyasa ekonomisinin işleyişini geliştirmek için Türkiye özellikle: 

 Büyümeyi artırıcı kamu harcamalarını artırmalı, bütçe şeffaflığını geliştirmeli 
ve orta vadedeki tek seferlik ve geçici önlemlerin kullanılmasını azaltmak için 
bir çıkış stratejisi hazırlamalı; 

 Fiyat istikrarını sağlamak, enflasyon beklentilerini karşılamak ve liraya 
güveni artırmak amaçlarına yönelik para politikası yürütmeli; 

 İş çevresini daha da güçlendirmeli, fiyat belirlemede devlet müdahalesini 
azaltmalı, şeffaflığı ve devlet yardımlarının kontrolünü artırmalı; 

 İş gücü piyasası esnekliğini artırmalı ve aktif iş gücü piyasası politikalarını 
pekiştirmelidir.  

Ekonomik yönetişim  

 Ekonomik yönetişim, zayıflayan kurumsal çevre ve azalan politika güvenirliği 
ile engellenmektedir. 

 COVID-19 krizi öncesinde, yine zorlu bir ekonomik ortamda, yetkililer kısa vadeli 
ekonomik büyümeyi artırmak için geçici politika önlemlerine başvurmuştur. Mart 
2020’de krizin yavaş yavaş açığa çıkmasıyla birlikte, salgının ekonomik etkilerini 
azaltmaya yönelik bir dizi önlem almışlardır; ancak bunlar kısıtlı politika alanına 
sahiptir. 

 2018 ortasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 
ekonomi politikasının planlanması ve uygulanması henüz tam olarak oturmamıştır.  

 2019 sonbaharında hükümet, COVID-19 krizi ile işe yaramayacak hale gelecek, 
iddialı ancak kısmen tutarsız amaçları olan yeni orta dönemli kalkınma strateji 
belgelerini kabul etmiştir.  

 2018’de liranın değer kaybının ardından koyulan hedefler, çoğunlukla 
tutturulamamıştır. 

 Kurumsal çevre zayıflamış ve 2019’da TCMB başkanının görevden alınması ve para 
politikası karar mercilerine yetkililer tarafından uygulanan baskı endişe kaynağı 
olmaya devam etmektedir.  
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 Borsa İstanbul’un başkanlığına ABD’de banka dolandırıcılığından mahkûm edilen bir 
bankacının atanması ayrıca problem kaynağıdır.  

 Mayıs 2019’da Batı Balkanlar ve Türkiye ile AB arasında ortak olarak kararlaştırılan 
Ekonomik ve Mali Diyalog politika rehberi sınırlı bir biçimde uygulanmıştır.  

Makroekonomik istikrar 

 COVID-19 salgını küresel ekonomiyi sekteye uğrattığında, Türkiye ekonomisi 
2018 yılındaki durgunluğun yol açtığı bozulmalardan henüz tam olarak 
toparlanamamıştı.  

 İlk veriler, 2019 yılında GSYH artışının %0,9 olduğunu göstermektedir.  

 Türkiye ekonomisinin neredeyse 20 yıl süren arayı kapatmasının ardından 
ekonomik yakınsama son birkaç yılda tersine dönmüştür.  

 2019 yılında satın alma gücüne göre hesaplanan kişi başı GSYH, AB ortalamasının 
%60’ına tekabül etmektedir. Bu oran, 2015 yılında %67 olarak gerçekleşmiştir. 

 Ekonomik performans dalgalıdır ve ekonomi 2018 yılının sonunda yoğun iç ve dış 
dengesizliklerin ortasında yatırımcı güveninin kaybedilmesi ile tetiklenen kısa ancak 
yoğun bir durgunluk döneminden geçmiştir.  

 Özellikle yatırımlar başta olmak üzere iç talepte yaşanan keskin düşüş, güçlü bir 
ithalat tasarrufuna yol açmıştır. 

 Mali genişleme ve devlet bankalarının artan kredi faaliyetleri, durgunluğun etkilerini 
yumuşatmıştır. 

 Para politikası liranın güçlü değer kaybına önemli bir daralma ile cevap vermiş, 
ancak mali koşullar faiz oranlarındaki hızlı ve oldukça büyük düşüş ile birlikte 
2019’un ikinci yarısından itibaren büyümeyi daha da destekleyici hale gelmiştir. 

 Yatırımlardaki azalma ve inşaat sektöründeki ani düşüş 2020 yılında da devam 
etmiştir.  

 2019’un başında ekonomik büyüme hız kazanmasına rağmen ekonomi, küresel 
değer zincirlerine olan yüksek entegrasyonu ve en çok etkilenen sektörlerden iki 
tanesi olan turizm ile taşımacılık sektörlerine olan bağımlılığı sebebiyle salgının 
yansımalarına maruz kalmıştır. 

 Krizin ilk etkileri, ekonomik faaliyetlerin hızlı bir biçimde düştüğü 2020 yılının ilk 
çeyreğinin sonunda çoktan görülmeye başlamış, ikinci çeyrekte ise GSYH %9,9 
oranında küçülmüştür.  

 Durgunluk ve iç talepteki ani düşüş, ciddi bir geriye gidişe ve cari açığın 
kapanmasına yol açmış, bu durum 2019 sonunda tekrar kötüleşmeye başlamıştır.  

 Türkiye yıllar içerisinde ticareti yapılabilen sektörlerini geliştirmiştir. Ancak güçlü 
ithalat, son 20 yıldır büyük bir kırılganlık sebebi olan süregelen dış dengesizliklere 
yol açmıştır. 

 2018’de liranın ciddi değer kaybının ardından ithalat önemli ölçüde düşmüş ve 
2018’in ortasında GSYH’nin %6’sının üzerinde açık veren yıllık cari hesabın 2002’nin 
sonundan beri ilk defa olacak şekilde 2019’da küçük bir fazla verecek şekilde tersine 
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dönmesine yol açmıştır. 2019 yılındaki güçlü turizm mevsimi de dâhil olmak üzere 
ihracatın bunda önemli payı vardır. İhracat, 2019’da GSYH’nin %30’unun üzerine 
çıkmıştır ve mal ve hizmet ithalatının %106’sını karşılamaktadır. Artan fiyat 
rekabetçiliği, reel efektif döviz kurunun somut bir biçimde değer kaybetmesi 
neticesinde ihracat artışına destek olmuştur. 

 Buna karşın, 2019’un sonu itibarıyla dış pozisyonun güçlenmesini sağlayan faktörler 
zayıflamış ve iç talebin düzelmesi ile birlikte cari hesap tekrar kötüleşmeye 
başlamıştır.  

 COVID-19’un ticaret üzerindeki ilk etkileri, mart ayında görülmeye başlamış ve 
özellikle ihracat olmak üzere dış ticaret ilkbaharda ciddi bir şekilde yavaşlamıştır.  

 Cari hesap üzerinde azalan baskıya rağmen Türkiye, yatırımcı duyarlılığında COVID-
19 ve jeopolitik risklerden kaynaklanan ani değişikliklere maruz kalmaktadır.  

 Yıllardır dış finansmanın önemli bir kaynağı olan net portföy yatırımları, 2018 
yazında liranın ani düşüşünden sonra neredeyse kesilmiştir. 

 Devam eden banka borçlanmaları sebebiyle diğer yatırımlarda da tersine dönme söz 
konusudur.  

 Net sermaye çıkışı, önceki yılların çok daha altında kalarak 2019’da GSYH’nin 
%0,7’sine tekabül eden net doğrudan yabancı yatırımların girişi ile azalmıştır.  

 Merkez Bankası tarafından kullanılan geleneksel olmayan araçlar da dâhil, ödemeler 
dengesindeki gelişmeler 2019 yılında resmi rezervlerin artmasını sağlamıştır. Ancak 
2020 yılında rezervler, Merkez Bankası’nın liranın değer kaybındaki gidişatı 
yavaşlatmaya çalışması ile önemli ölçüde düşmüştür.  

 Finans piyasalarında yükselen stres, yılın başından beri yaklaşık üç kat artan kredi 
temerrüt swapından da anlaşılmaktadır.  

 Liranın değer kaybetmesi, 2019 yılında Türkiye’nin dış borcunu GSYH’sinin %59’u 
seviyesine çıkarmıştır.  

 Yüksek dış finansman ihtiyacı, dalgalı sermaye hareketleri, jeopolitik gelişmelere 
bağlı belirsizlikler, yüksek ülke risk primi ve yabancı rezervleri yeniden inşa etme 
ihtiyacı dolayısıyla Türkiye’nin dış pozisyonu çok kırılgandır.  

 Enflasyon çok yüksek bir seviyeden düşmesine rağmen, halen yüksek ve hedefin 
üzerinde seyretmektedir. Para politikası kalıcı bir güven açığının ortasında önemli 
ölçüde gevşemiştir. 

 2019 boyunca zayıf talep, güçlü baz etkileri ve liradaki göreli istikrar sonucunda 
enflasyon doğurucu baskılar azalmıştır. Ancak döviz kuru dalgalanması, jeopolitik 
faktörler ve yaptırım tehditleriyle eski halini almıştır. Lira üzerindeki baskı 2020 
yılında artmış ve yılın ilk yarısında ABD doları karşısında %15’ten fazla değer 
kaybetmiştir.  

 Enflasyon çift haneli seviyelerde yüksek kalmıştır. Merkez Bankası, birçok yıl için %5 
enflasyon hedefini tutturamamış ve yüksek enflasyon beklentilerini pekiştirmiştir. 

 Merkez Bankası başkanının Haziran 2019'da görevden alınması nedeniyle para 
politikası güvenilirliği daha da zayıflamıştır. 
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 Yeni Merkez Bankası liderliğinde, 2019 ortasında %24 olan temel politika faizi Mayıs 
2020’de %8,25’e düşürülmüştür. 

 Kredi büyümesini desteklemek amacıyla bir dizi makro ihtiyati tedbir 
benimsendikçe, altta yatan parasal koşullar daha da hafiflemiştir.  

 COVID-19’un ekonomik etkilerine yönelik politika önlemleri ticari bankalara yabancı 
para da dâhil olmak üzere likidite desteği sağlanması ile kurumsal sektöre, 
ihracatçılara ve hükümete kredi verilmesi gibi araçlar olmuştur.   

 Artan bütçe açığının yanı sıra mali alan daha kısıtlı hale gelmiştir. 

 Mali disiplini sürdürmek, 2017 yılına kadar Türkiye'de ekonomi politikasının önemli 
bir varlığı olmuştur. 

 2019'da yetkililer, çoğunlukla durgunluğun vergi geliri üzerindeki olumsuz etkisini 
dengeleyerek ve ücretler ile cari transferler üzerindeki harcamaları artırarak maliye 
politikasını döngüsel olmayan bir şekilde kullanmıştır. 

 Altyapı yatırımlarını dondurmak için belirtilen niyet doğrultusunda sermaye 
harcamaları kısılmıştır. 

 Merkezi hükümetin nakit açığı yıllık bazda %30’a yakın artarak GSYH’nin %2,9’una 
tekabül etmiştir.  

 Bununla birlikte, bir defaya mahsus ve diğer geçici tedbirler (Merkez Bankası’ndan 
istisnai gelirler dâhil) hariç, temeldeki açık GSYH'nin yaklaşık %6'sına yaklaşmıştır. 

 Devlet borçları da yükselmiş, GSYH'nin %30'unun üzerinde sıkı bir şekilde kalarak 
faiz ödemelerinde önemli bir artışı tetiklemiştir. 

 Devlet borcunun seviyesi halen mütevazı olsa da yüksek bütçe açığı, maliyetli 
finansman seçenekleri ve uluslararası ortamdan kaynaklanan önemli belirsizlikler 
mali alanı ciddi şekilde kısıtlamaktadır. 

 Devlet için yeniden finansman riskleri kısa vadeli borç verilmesi nedeniyle de 
artarken, devlete ait bankalar hükümete açıklıklarını artırmıştır.  

 COVID-19 krizine ilk maliye politikası tepkisi, temkinli ve sınırlı olmuştur. 

 Salgının kapsamı ve süresiyle ilgili genel belirsizliğe ek olarak, kısıtlı isteğe bağlı mali 
tepkinin ana nedeni, Türkiye'nin krize zaten yüksek bir mali dengesizlikle girmesi ve 
2020 Şubat ortasından bu yana ülke risk priminde keskin bir artışla karşılaşmasıdır. 

 Bununla birlikte, krizin mali maliyeti, esas olarak otomatik dengeleyicilerin 
çalışmasından kaynaklanan gelir kayıpları nedeniyle önemli olacaktır. 

 Makroekonomik politika karışımı genişlemeci olmaya başlamıştır. 

 Maliye politikası 2019’un başındaki durgunluğun etkilerinin azaltılmasında önemli 
bir rol oynamıştır, aynı zamanda para politikası da 2019’un ortalarından itibaren 
daha uygun bir dış finansman ortamının hazırlanması ile katkıda bulunmuştur. 

 Salgına tepki olarak para politikası önlemlerinin güçlü yaygınlığıyla politika karışımı 
daha da genişleyici hale gelmiştir. 
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 Bununla birlikte, kurumsal zayıflıklar, hedeflere ulaşmada tekrar eden başarısızlıkla 
bağlantılı zayıf güvenirlik, güçlü politika dayanaklarının olmaması ve jeopolitik 
faktörlerle ilgili artan belirsizlik, politika karışımının etkililiğini düşürmüştür. 

Ürün piyasalarının işleyişi 

İş ortamı 

 Hükümet, düzenleyici iş ortamını iyileştirmede ilerleme kaydetmiştir. 

 Türkiye, 2019'da farklı alanlardaki bir dizi iyileştirmeye ve 2020'de bir mülk kaydı 
ve vergi ödemesindeki bazı özel iyileştirmelere dayalı olarak, iki yıl içinde 27 
basamak yükselerek, 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ndeki sıralamasını 33'e 
çıkarmıştır. 

 Zorlu ekonomik ortam nedeniyle 2019 yılında yeni kurulan işyeri sayısı %1,4 
düşerken, tasfiye edilenlerin sayısı %4,7 artmıştır. 

 2019'da yatırımların seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaşmıştır. 

 Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, düzenleyici ortamda devam eden zorluklara işaret 
etmektedir. 

 Bir iş kurmak nispeten zahmetli iken, pazardan çıkış maliyetli ve zaman alıcı olmaya 
devam etmektedir. 

 Türkiye’nin ödeme aczini çözmedeki performansı kötüleşmiştir, prosedürler hâlâ 
ortalama beş yıl sürmektedir ve iyileşme oranı 2019'da biraz düşmüştür. 

 Kamu-özel istişareleri resmi olarak gerekli değildir ve çoğu yeni mevzuat bu tür 
istişareler olmadan kabul edilmektedir. 

 Son yıllarda yargı sisteminde ciddi bir gerileme yaşanırken, mülkiyet 
haklarının korunması gelişmiştir. 

 Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'nda 
yargı bağımsızlığı açısından 141 ülke arasında 104’üncü sırada yer almıştır. 

 Ancak Türkiye, 2019'da mülkiyet hakkı endeksi (78’inci sıra) ve fikri mülkiyet 
koruması (87’nci sıra) alanındaki performansını iyileştirmiştir. 

 Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde yasal çerçevenin etkinliği alanında düşük puan 
alarak 111’inci sırada yer almıştır. Ayrıca 2019'da Dünya Adalet Projesi Hukukun 
Üstünlüğü Endeksi'nde 126 ülke arasından 109'uncu olmuştur. 

 Hükümet, Mayıs 2019'da 2019-2023 dönemini kapsayan yeni bir yargı reformu 
stratejisi kabul etmiştir. Strateji, yargının bağımsızlığına ilişkin endişeleri 
gidermekte yetersiz kalmaktadır (daha fazla ayrıntı için bkz. 23’üncü Fasıl). 

 Türkiye, ekonomide eşit şartlara sahip bir alanın varlığını zayıflatmaya devam eden 
yolsuzlukla mücadelede anlamlı adımlar atmamaktadır (bkz. 23’üncü Fasıl). 

 Türkiye’nin ticari sözleşmeleri uygulama performansı daha da kötüleşerek, 2019 
yılında ortalama 623 gün süren uzun bir süreç olarak kalmıştır. 
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 Şubat 2020 başı itibarıyla Türkiye genelinde 37 ilde toplam 60,9 milyar Türk lirası (9 
milyar avro) aktif değerine sahip ve 40 bin 681 çalışanı bulunan 815 şirketin 
yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mütevelli heyetinde bulunmaktadır. 

 Kayıt dışı sektör hâlâ büyüktür ve payı 2019'da ekonomik yavaşlama ve kayıtlı 
istihdam fırsatlarındaki düşüş nedeniyle artmıştır. 

 GSYH'nin yaklaşık %30'una yakın olan kayıt dışı sektör, OECD ortalamasının oldukça 
üzerinde yer almakta ve Türkiye'deki ekonomik faaliyetin önemli bir kısmını temsil 
etmektedir. 

 Kayıt dışı istihdam oranı zaten yüksek olan seviyesinin de üstüne çıkmıştır. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, Mayıs 2019'da, gönüllü uyum düzeyini artırmak, denetim 
kapasitesini güçlendirmek, mevzuatı gözden geçirmek ve düzenlemek, kurumlar 
arası verilerin paylaşımını geliştirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 2019-2021 
döneminde kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bir eylem planı ve strateji 
yayımlamıştır. Ancak yeni eylem planı somut performans göstergeleri 
sunmamaktadır. 

 İşletme ruhsat başvuruları için merkezi bir sistem getirilerek işletme tescil 
prosedürlerinin basitleştirmesine ilişkin planlar vardır. 

 Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna (iki milyondan fazlası çalışma 
çağında olmak üzere dört milyona yakın) ev sahipliği yapmakta ve bu durum kayıt 
dışı istihdam üzerindeki baskıyı artırmaktadır. 

 Resmi çalışma izinlerinin sayısının artırılması için çaba gösterilse de çalışan 
mültecilerin çoğunluğu kayıt dışı olarak, hiçbir sosyal koruma olmaksızın ve çok kötü 
çalışma koşulları altında istihdam edilmektedir. 

Devletin ürün piyasaları üzerindeki etkisi 

 Devlet, kilit sektörlerde fiyat belirleme mekanizmasına müdahalelerini 
artırmıştır. 

 Türkiye'deki tüketici fiyat enflasyon sepetinin dörtte birinden fazlası, fiyatları 
doğrudan veya dolaylı olarak (fiyat limitleri, vergi oranı ayarlamaları) kamu 
yetkilileri tarafından belirlenen veya ağırlıklı olarak etkilenen mallardan 
oluşmaktadır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları kontrol altına almak 
amacıyla 2019 yılında çiğ süt için sübvansiyonlar getirmiş ve çiğ süt ile et piyasaları 
için düzenleyici önlemler almıştır. 

 Fiyatların düşürülmesi amacıyla katma değer vergisi oranlarında bazı geçici 
indirimler (otomobil, mobilya ve beyaz eşya da dâhil olmak üzere dayanıklı mallarda 
geçici vergi indirimleri) yapılmıştır. 

 Hükümet ayrıca 2020'nin başında tütün ve alkol vergilerinin düzenli ayarlanmasını 
erteleme kararı almıştır. 

 Devlet yardımlarının şeffaflığında ve kontrolünde geriye gidiş yaşanmıştır. 
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 Başlangıçta Eylül 2011'de geçirilmesi planlanan devlet yardımları yasasını uygulama 
mevzuatı halen kabul edilmemiştir. 

 Türkiye resmi olarak kapsamlı bir devlet yardımları envanteri oluşturmamış ya da 
tüm devlet yardımı programlarını AB müktesebatı ile uyumlu hale getirmek için bir 
eylem planı kabul etmemiştir. 

 Ayrıca Türkiye, devlet yardımları mevzuatının uygulanmasından sorumlu idari 
yapıyı kaldırırken, yetkisini Ekonomi Politikaları Konseyi'ne devretmiştir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında kurulan Ekonomik Programlar 
ve Araştırma Genel Müdürlüğü’ne devlet yardımlarını koordine etme görevi 
verilmiştir. 

 Devlet yardımı kontrolünün mevcut yapısı ne bağımsız ne de işlevseldir. 

 Hükümet, cömert ve proje temelli bir teşvik programı kapsamında 36,5 milyar Türk 
lirası değerindeki öncelikli yatırımlara (ulusal otomobil fabrikası da dâhil) destek 
verileceğini duyurmuştur. 

 KOBİ'ler, erken aşamada sistematik izleme ve değerlendirmenin eksik olduğu çeşitli 
destek önlemlerinden ve girişimlerinden yararlanmaktadır. 

Özelleştirme ve yeniden yapılanma 

 Özelleştirme süreci neredeyse durma noktasına gelmiştir. 

 Özelleştirme gelirleri 2018'de 1,4 milyar dolardan 2019'da 0,1 milyar dolara 
gerilemiştir. 

 Hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi 2019 yılında da devam etmiş olup, 
özelleştirme portföyünün geri kalanı ağırlıklı olarak arsa ve bina gibi taşınmaz 
varlıkların satışından oluşmaktadır. 

 Türkiye Varlık Fonu kapsamındaki devlet varlıkları özelleştirmeden korunmuş 
görünmektedir. 

 Türkiye Varlık Fonu finans, telekomünikasyon, petrokimya, emlak ve ulaşım 
sektörlerindeki büyük şirketlerde hisse sahibidir. 2020'nin başlarında, 
telekomünikasyon ve finans sektörlerindeki varlığını daha da artırmıştır. 

 Türkiye Varlık Fonu, Uluslararası Varlık Fonları Forumu'nun bir üyesidir ve 
profesyonel yönetim, şeffaflık, performans, sürdürülebilirlik, risk yönetimi ve hesap 
verebilirlik konularında Santiago ilkelerini uygulamayı taahhüt etmiştir.  

 Bununla birlikte, Türkiye Varlık Fonu’nun denetlenmesine ilişkin endişeler hâlâ ele 
alınmamıştır. 

 COVID-19’a cevap vermek için daha geniş bir dizi tedbir kapsamında Türkiye Varlık 
Fonu, çoğunlukla (halka açık) şirketlerin işlemleri, birleşme ve devralma, yasa dışı 
kontrol kullanımı ve hissedarların haklarıyla ilgili bazı kurallardan muaf 
tutulmuştur. 

 Pratik olarak, fonun nakit enjekte etmesine veya koronavirüs salgını nedeniyle 
stratejik öneme sahip ve sıkıntı içinde olduğu düşünülen özel şirketlerin hisselerinde 
kontrol sağlamasına izin verilmiştir. 
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 Hükümet, Şubat 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri (USHAŞ) adında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve ağırlıklı olarak sağlık 
turizminin teşvikinden mesul anonim bir şirket kurmuştur. Şirket ayrıca ilaç ve tıbbi 
cihazların kamu alımlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir ve COVID-19 salgını 
sonrasında kişisel koruyucu ekipman alımı ve temini ile faaliyet göstermiştir. 

Finansal piyasaların işleyişi 

Finansal istikrar 

 Finans sektörü, 2018’de görülen durgunluğun etkilerini hala yaşamakta olsa da 
istikrarını korumuştur.  

 Finans sektörüne hâkim olan ticari bankalar, zorlu ekonomik ortama rağmen güçlü 
performanslarını sürdürmüştür. Sermaye yeterlilik rasyosu 2018 sonunda %17,3’ten 
2020'nin ilk yarısında %19,5'e yükselmiştir.  

 TVF, kamu bankaları tarafından sermayelerini güçlendirmek üzere ihraç edilen 
sermaye benzeri borçlarla devlet borcunu takas etmiştir. 2018’deki durgunluğun 
etkilerinin atması sonucu takipteki kredilerin oranı yükselen 2’inci aşama kredilerle 
birlikte (geri ödenmeme riskinin arttığı krediler), 2017'de %3'ün altındaki 
seviyesinden 2019'un sonunda %5,4'e yükselmiştir. Haziran 2020'ye kadar, önemli 
kredi genişlemesi nedeniyle takipteki krediler azalmıştır. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çeşitli adımlar atarak, artan takipteki 
alacakları ele almak üzere bankaları, çoğu inşaat ve enerji sektörlerinde olmak üzere 
46 milyar TL tutarındaki kredinin yeniden sınıflandırmaya ve 2020 sonuna kadar 
takipteki alacak oranlarını düşürmek için yol haritaları hazırlamaya davet etmiştir.   

 Tüm mevduatın yaklaşık yarısını oluşturan döviz mevduatları ile sistemin 
dolarizasyonu yüksek seviyede kalmıştır. 

 Bankacılık sektörünün kârlılığı 2019'da azalmıştır. Söz konusu durum, kamu 
bankalarında daha belirgin olmuştur.   

 Yetkililer, yerel bankalarla yapılan döviz swap işlemlerine dayanarak ve offshore 
döviz takas piyasasını büyük ölçüde bozarak, TL’nin savunmasına sık sık müdahale 
etmişlerdir.  

 Aralık ayında, Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’nin kara para aklamayla mücadele ve 
terörün finansmanı ile mücadele sistemini değerlendirmiş ve Türkiye’ye raporda 
tespit edilen boşlukların hızla gidermesini tavsiye etmiştir. (ayrıca bkz. Fasıl 4: 
Sermayenin Serbest Dolaşımı). 

Finansmana erişim 

 Güçlü düzenleyici tedbirlerle desteklenen banka kredileri, 2018’de Türk lirasının 
değer kaybıyla yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmıştır.  

 Ticari banka kredileri, 2018’de döviz kuru türbülansının yaşandığı dönemde 
büyümenin itici gücü olmakla birlikte sonrasında keskin bir şekilde daralmıştır. 
Banka varlıkları, 2019'un büyük bölümündeki düşüşün ardından, yılın son 
çeyreğinden bu yana tekrar artmaya başlamış ve 2020'de güçlü bir şekilde 
hızlanarak haziran ayında GSYH'nin %120'sine ulaşmıştır.  
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 Reel krediler, hem şirketler hem de hane halkı kesiminde gerilemiş, ancak baz 
etkisinin yanı sıra para politikası ve makro ihtiyati kararların etkisiyle 2019'un son 
çeyreğinde güçlü bir şekilde toparlanmıştır. Ancak, hane halklarına krediler büyüme 
eğilimine girerken, kurumsal krediler yavaşlamıştır.  

 Kamu bankalarının agresif kredi genişlemesi, artan risklerle karşı karşıya kalma 
pahasına pazar payı kazanmalarını sağlamıştır. Ayrıca kamu bankalarının hükümetin 
etkilerine açık olma durumu önemli ölçüde artırmıştır. 

 2020 yılında yetkili makamların salgının olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek 
amacıyla art arda aldığı çeşitli düzenleyici önlemler sonucu kamu bankalarının 
faaliyetlerinde ve kredi hacimlerinde genişleme eğilimi hızlanmıştır.  

İşgücü piyasasının işleyişi 

 Başta gençler ve kadınlara ilişkin işsizlik olmak üzere, yüksek işsizlik düzeyinin yanı 
sıra düşük işgücü hareketliliği ve yüksek orandaki kayıt dışı çalışma oranıyla 
istihdamda kaydedilen azalış endişe yaratmaya devam etmektedir.  

 2018’deki durgunluğun ardından işgücü piyasası göstergeleri kötüleşmiştir. 15-64 
yaş aralığındaki nüfusun işsizlik oranı, 2019’da %14 olmuştur.   

 Yatırımlarda devam eden keskin düşüş, istihdam artışını baltalamış ve istihdam 
oranı 2019'da %2,4 azalmıştır. Kamu sektörü istihdamındaki güçlü artış, genel 
istihdamdaki hızlı düşüşü hafifletmiştir. Kadınların ortalama işsizlik oranı (%16,8), 
erkeklerinkinden (%12,7) yüksek düzeydedir. Nüfus artışının sürekliliği ve geçici 
koruma altındaki Suriyeli mülteci akını, işgücü piyasası üzerinde baskı oluşturmaya 
devam etmiştir.  

 İşgücü artarken işgücüne katılım oranı (ortalama %58,5) sabit kalmıştır. Genç 
işsizliği sorunu (15-24 yaş) daha da kötüleşmiş ve genç işsizlik oranı 2019'da 
ortalama 5,1 puan artarak % 25,4'e yükselmiştir. 

 Ne istihdam ne eğitimde olan gençlerin oranı, ilk kez Ağustos 2019’da %30'u 
aşmıştır. 2019'da ortalama %26,0 seviyesi ile bu oran gençlerin içinde bulunduğu 
ekonomik durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.  

 İşgücü piyasası göstergelerinde önemli seviyede bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu farklılıklar 2019'da işsizlik oranlarının bir bölgeden diğerine %7,6 ila %30,9 
arasında değişkenlik göstererek daha da artmıştır.  

 İşgücü hareketliliği, özellikle kıdem tazminatı ve devredilemez haklara ilişkin 
işgücüne yönelik düzenlemelerindeki katılıklarla sınırlandırılmıştır.  

 Kayıt dışı çalışma artmış olup, daha fazla önlem alınması gerekmektedir.  

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayanların oranı Ağustos 2019'da, 
2014'ten beri görülmeyen bir seviye olan %36,1'e yükselmiştir. 

 Türkiye'nin karantina önlemlerini uygulamaya başladığı mart ayı ortasından bu 
yana, kısa süreli çalışma ödeneği talep edenlerin sayısı işgücünün yaklaşık % 10'una 
karşılık gelen 3 milyonun üzerine yükselmiştir.  
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3.2. Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesi  

 Türkiye bu alanda sınırlı ilerleme kaydetmiştir ve AB içindeki rekabet baskısı ve 
piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesine ulaşmada iyi düzeyde hazırlıklıdır.  

 Araştırma ve geliştirme harcamaları, hükümetin hedefinin çok altında kalmasına 
rağmen artmıştır.  

 Enerji arzının çeşitlendirilmesinde ilerleme sağlanmıştır, ancak doğal gaz piyasasını 
açmak ve rekabeti artırmak için reformlara ihtiyaç vardır.  

Eğitim ve yenilik 

 Eğitimde kalite ve erişim açısından önemli sorunlar devam etmektedir. Kadınlar 
kaliteli eğitime ve işgücü piyasasına erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır.  

 Türkiye, hem ticaret hem de yatırım bağlantıları açısından AB pazarına iyi bir şekilde 
entegre olmaya devam etmesine rağmen, AB'nin Türkiye’nin dış ticaretindeki nispi 
payı, Türkiye'nin Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerinden 
sapmaları nedeniyle daha da düşmüştür. 

 Rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek amacıyla özellikle, 
eğitime katılım oranının artırılmaya devam edilmesi ve mesleki eğitimin harekete 
geçirilmesi gerekmektedir.  

 Kamu yatırım kararlarının, çevresel ve sosyal faktörlerin dikkate alındığı, sağlam 
fayda maliyet analizine dayandırılarak alınması gerekmektedir. 

 Bazı gelişmelere rağmen, eğitimde hem kalite hem de erişim açısından önemli 
sorunlar devam etmektedir.  

 Türkiye, cinsiyete göre eğitime erişimde düşük puan almaya devam etmektedir. 

 Bazı gelişmelere rağmen, eğitimde hem kalite hem de erişim açısından önemli 
sorunlar devam etmektedir. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
hesaplanan Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde 2020 yılında 144 ülke arasında 113’üncü 
sırada yer alarak cinsiyete göre eğitime erişimde düşük puan almaya devam 
etmektedir. 

 Eğitim harcamaları 2018'de yıllık % 21,6 artışla GSYH'nin % 5,8'ini oluşturmuştur.  

 5 yaş grubu için okul öncesi eğitime net kayıt oranı 2018-2019 yılları arasında 
%66,9'dan %68,3'e yükselmiştir. Aynı dönemde ilkokulda (ilk 4 yıl) net kayıt 
oranları %91,5'ten %91,9'a yükselirken ortaokul (ikinci 4 yıl) kayıt oranı %94,5'ten 
%93,3'e düşmüştür. Orta öğretimde (son 4 yıl) kayıt oranı 2018 ile 2019 arasında 
%83,6'dan% 84,2'ye yükselmiştir.  

 İşgücü piyasasının gereksinimleri ile eğitim sisteminin ürettiği beceriler arasındaki 
uyumsuzluk sürmektedir.  

 Bununla birlikte, ulusal istihdam stratejisi ve 2017-2019 eylem planının bir parçası 
olarak, Türkiye, eğitim sistemini, İlk Mesleki ve Teknik Eğitim E-Lisansüstü Takip 
Sistemi ve çeşitli aktif faaliyetler gibi işgücü piyasasının gereklilikleriyle uyumlu hale 
getirmek için bazı adımlar atmıştır.  
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 Türkiye’nin 2018 OECD PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 
sınavındaki puanları iyileşmiştir; ancak okuma, matematik ve fen alanlarında OECD 
ortalamasına kıyasla nispeten düşük kalmaya devam etmektedir.  

 Araştırma ve geliştirme harcamaları 2014'te GSYH'nin %0,86'sından 2018'de 
%1,03'üne yükselmiş ancak hükümetin 2023'e kadar %1,8'lik hedefinin oldukça 
altında kalmıştır. Bu oran, AB ortalamasının da çok altındadır. Bu yatırımın yaklaşık 
yarısı özel sektörden gelmiştir.  

 Araştırma kurumları ile özel sektör arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Küresel İnovasyon Endeksinde, Türkiye fikri mülkiyet başvuru 
faaliyetlerinde yüksek puanlar almaya devam etmiş, ancak genel inovasyon endeksi 
2019'da hafif bir iyileşmeye rağmen hala düşük seviyede (49’uncu sırada) kalmıştır. 

Fiziki sermaye ve altyapı kalitesi 

 2018’deki durgunluktan önceki yıllarda yüksek yatırım faaliyeti, dengesizliklerin 
birikmesine ve sermayenin yanlış dağıtılmasına yol açmıştır. Toplam yatırım 2013-
2018 döneminde GSYH'nin %30'una yakın bir oranla yüksek düzeyde gerçekleşmiş, 
ancak 2018’de Türk lirasındaki değer kaybının ardından güçlü bir düşüşle 2019'da 
GSYH'nin %26,1'ine inmiştir. İnşaatın toplam yatırım içindeki payının 10 yıl önce 
yaklaşık %50 iken 2013’ten sonra %57'ye yükselmesi yatırımların yanlış tahsis 
edildiğini göstermektedir. Buna paralel olarak, makine ve teçhizat yatırımlarının payı 
yaklaşık %40'tan yaklaşık %35'e düşmüştür. 

 2019'da inşaat faaliyetinin hızlı düşüşü, yatırımların payının on yıl önceki seviyesine 
yeniden dengelenmesine yol açmıştır. Kamu yatırımları, 2016'dan önceki yıllarda 
GSYH'nin ortalama %3,4'ünü oluştururken iç ve dış sorunlara birlikte 2017'de 
GSYH'nin %4,1'ine ve 2018'de %4,5'ine yükselmekle birlikte, 2018'in ikinci 
yarısındaki yatırım projelerinin büyük bir bölümünün askıya alınmasıyla 2019 
yılında kamu yatırım harcamalarında belirgin bir düşüşe yol açmıştır. 

 Hükümet, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan İstanbul Kanal projesinin 
hazırlıklarını güçlü iç muhalefete, çevresel ve sosyal endişelere ve belirsiz finansman 
ve ekonomik getirilere rağmen ilerletmiş ve ilk ihalesini açmıştır.  

 Enerji sektöründe bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. İstanbul Enerji Borsası (EPİAŞ) 
tarafından işletilen Türkiye doğal gaz spot ticaret platformlarında doğalgaz spot 
piyasa işlemlerinin hacmi 2019 yılında artmıştır. Ancak doğal gaz piyasasının 
açılması ve bu piyasadaki rekabeti artırmak için reformlara ihtiyaç bulunmaktadır.  

 Devlete ait ve dikey olarak entegre bir kuruluş olan BOTAŞ’ın piyasaya hakim olmaya 
devam etmesi enerji alış-veriş işlemlerinin gerçek uygulanabilirliğine izin 
vermemektedir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) Avrupa Elektrik İletim 
Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) gözlemci üyeliğini genişletme başvurusu 
onaylanmamış, ancak Türkiye teknik tartışmalara katılmaya devam etmiştir. 

 TANAP ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarının tamamlanması ve faaliyete 
geçmesiyle enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ilerleme sağlanmıştır.  

 Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü, 2020'nin sonunda sona eren cömert tarife 
garantileri ve teşvik programları ile gelişmiştir. 
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 Türkiye'deki büyük yenilenebilir enerji ihalelerindeki yerel içerik şartları, AB ve 
diğer uluslararası şirketlerin bu sektörde ihalelere erişimini sınırlamaktadır.  

 Telekomünikasyonda geniş bant internet abone sayısı 2019 yılında 76,6 milyona 
ulaşmıştır. Mobil geniş bant penetrasyonu hala OECD ortalamasının altında olsa da 
bir miktar artmıştır.  

 Hane halkının evde internete erişimdeki payı 2018'de %83,8'den 2020'nin ilk 
çeyreğinde %90,7'ye yükselmiştir. Aynı dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin 
internet kullanımı %72,9'dan %79,0'a yükselmiştir. 4.5G abone sayısı 2020'nin ilk 
çeyreğinde 75,4 milyona ulaşmıştır. 

Sektör ve işletme yapıları 

 İstihdamın sektörel dağılımı, hizmetler sektörüne (inşaat dâhil) doğru kayarken, 
sanayinin GSYH içindeki payı son zamanlarda artmıştır.  

 Hizmetler ve inşaat sektöründeki istihdamın payı 2013'te %58,1'den 2019'da toplam 
istihdamın %62'sine yükselmiştir. Bununla birlikte, bu iki sektörün GSYH içindeki 
payı, aynı dönemde büyük oranda değişmeden kalmış ve 2019'da GSYH'nin 
%61,3'ünü oluşturmuştur.  

 Sanayi, 2019 yılında istihdamın %19,8'ini oluşturmuş ve 2013 seviyesinden 0,9 puan 
azalış göstermiştir. Tarım, 2013'te GSYH içindeki payını %20'nin altından 2019'da 
%22,3'e çıkarmıştır. 2019'da GSYH'nin yalnızca %6,4'ünü temsil etmesine rağmen, 
tarım önemli bir sektör olarak kalmış ve işgücünün %18,2'sini istihdam etmiştir. 

 KOBİ'ler Türkiye’nin işgücünün yaklaşık dörtte üçünü istihdam etmekte ve 
ekonominin toplam katma değerinin yarısından fazlasını üretmektedir. Türkiye, çoğu 
KOBİ'leri hedefleyen çeşitli kurumsal destek programları uygulamaya devam 
etmiştir. Mayıs 2019'da, üç kamu bankası aracılığıyla avantajlı krediler sağlayan 
İVME adlı 4,5 milyar avro tutarında yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklanmıştır.  

 COVID-19 salgınına yanıt olarak, Kredi Garanti Fonu'nun limitleri artırılmış ve KOBİ 
kredilerinin geri ödemeleri üç ay ertelenmiştir.  

 Türkiye'deki 12 araştırma üniversitesi ile birlikte tekno-girişimciler ve start-up’lar 
için toplam 105 milyon avro tutarında beş yeni yatırım fonu oluşturulmuştur. 
Bununla birlikte, uzun vadeli finansmana erişim KOBİ'ler için hala bir zorluk olmaya 
devam etmektedir.  

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,  
(KOSGEB) tarafından yürütülen çeşitli teknik yardım ve finansman programları 
faaliyettedir.  

 KOSGEB, KOBİ'lerin ihracat performansını ve uluslararasılaşmasını artırmak 
amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile protokoller 
imzalamıştır. COVID-19 salgınının ardından KOSGEB desteklerinin kapsamı hizmet 
sektörünü, esnaf ve sanatkârları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

  Kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan üretim kapasitesine sahip şirketler için 
yeni bir destek programı oluşturulmuştur. 
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AB ile ekonomik bütünleşme ve fiyat rekabet gücü 

 Türkiye’nin AB ile ticari entegrasyonu yüksek düzeyde olmasına rağmen, ticari 
ilişkilerde yaşanan zorluklar nedeniyle ithalatta entegrasyon düzeyi azalmıştır.    
Özellikle ihracatta güçlü artışın desteklediği ticarete açıklığı, 2017'de GSYH'nin 
%55,8'inden 2018'de GSYH'nin %62,5'ine yükselmiştir.  

 Fiyat rekabeti, Türk lirasının zayıflamasından yararlanmaya devam etmiş ve reel 
efektif döviz kuru 2020'de daha da hızlanan bir eğilimle 2019'da ortalama %1,4 
oranında değer kaybetmiştir.  

 2019'da Türkiye, AB'nin altıncı en büyük ticaret ortağı olmuş ve AB açık ara ile 
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmiştir.  

 Ancak, Türkiye'nin AB'ye mal ihracatının payı 2018'deki %50,2'den 2019'da  
%48,7'ye düşerken, AB'den ithalatının payı ise %36,6'dan %35'ya gerilemiştir.  

 Türkiye'nin ithalatında AB'nin payı, Türkiye'nin bazı Orta Doğu ülkeleri ve Hindistan 
ile daha aktif ticaret yapması nedeniyle on yıl önce yaklaşık %40 iken azalmıştır.  

 AB, Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırım (DYY) kaynağı olmaya devam 
etmiş ancak toplam doğrudan yabancı yatırım stokundaki payı 2013'te %72'den 
2019'da %58'e düşmüştür.  

 1996'dan beri yürürlükte olan Türkiye-AB Gümrük Birliği, sanayi malları için ikili 
ticaret ilişkilerin temelini oluşturmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, Türkiye, 
Gümrük Birliği kapsamında serbestçe dolaşan AB menşeli olmayan bazı ürünlere 
yeni tarife artışları ve AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyette bulunduğu zorunlu 
yerelleştirme politikası uygulamalarını sürdürmüştür. 

 Korumacı önlemler salgının ardından ve genişleyen ticaret açığının dengelenmesi 
amacıyla yoğunlaştırılmış; yetkililer, ithalatta gözetim ve gümrük kontrolleri gibi 
tarife dışı engelleri yoğunlaştırırken, AB menşeli olmayan mallara uygulanan ek 
vergilerin kapsamını ve oranını önemli ölçüde artırmıştır. 

4. İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 

Kıbrıs 

 Raporlama döneminde, bölgedeki gerginlikler Türkiye’nin, GKRY’nin Münhasır 
Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) hidrokarbon kaynaklarından yararlanma hakkını 
sorgulayan eylem ve açıklamaları nedeniyle daha da artmıştır. 

 Türkiye, GKRY Hükümeti’nce MEB’ine, Avrupalı petrol ve gaz şirketlerinin ruhsat 
sahası ve karasularını kapsayan alana, iki sondaj gemisi ve iki sismik gemi 
konuşlandırmıştır. AB’nin yasadışı kabul ettiği bu faaliyetleri durdurma çağrısına 
rağmen Türkiye, Mayıs 2019 itibarıyla altı yeni sondaj seansı başlatmıştır. 

 GKRY ayrıca, MEB’inde Türk askeri tatbikatlarının sayısındaki önemli artışa dikkat 
çekmiştir. 

 AB pek çok kez Türkiye’nin BM Şartı ile uyumlu olarak, gerekirse Uluslararası Adalet 
Divanı’na başvurmak yoluyla iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve 
uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümüne bağlı kalması gerektiğini yinelemiştir. 
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 Temmuz 2019’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki izinsiz sondaj faaliyetleri ışığında 
Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakerelerini askıya alma, Türkiye-AB 
Ortaklık Konseyi ve Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantılarına ara verme, 
Komisyonun Türkiye’ye yönelik 2020 yılı katılım öncesi yardımın azaltılması 
yönündeki teklifini onaylama ve Avrupa Yatırım Bankası'nı, özellikle devlet destekli 
kredilerle ilgili olarak Türkiye'deki kredi faaliyetlerini gözden geçirmeye davet 
etmiştir. 

 Türkiye’nin izinsiz sondaj çalışmalarına tepki olarak AB ayrıca, Kasım 2019’da 
Türkiye’ye yönelik bir hedefli tedbirler çerçevesi kabul etmiş ve Şubat 2020’de bu 
yaptırım çerçevesi altındaki isim listesine iki kişiyi ekleme kararı almıştır. 

 Türkiye, GKRY’yi tanımamayı sürdürdüğü için Doğu Akdeniz’deki deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılması konusunda GKRY ile müzakere etmeyi kabul 
etmeyeceğini vurgulamıştır. 

 Türkiye, Temmuz 2019'da Kıbrıs Türk toplumu liderinin ada çevresindeki 
hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasıyla ilgili Rum toplumu 
liderine yönelttiği teklifi desteklemiştir. 

 Ayrıca, diğer taraflarla deniz yetki alanı sınırlandırması konusunu tartışmaya hazır 
olmakla birlikte, GKRY ile deniz yetki alanı sınırlandırılmasına yönelik görüşmelerin 
ancak Kıbrıs sorununun çözülmesinden sonra başlayabileceğini belirtmiştir. 

 GKRY, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurma sürecinde olduğunu 
açıklamıştır. 

 AB Konseyi, 1 Ekim 2020 tarihli kararlarında, GKRY’nin egemenlik haklarının ihlalini 
güçlü şekilde kınamış ve bunların durdurulması gerektiğini belirtmiştir. 

 AB Konseyi, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamın ve Türkiye ile işbirliği 
ve karşılıklı yarar temeline dayalı bir ilişkinin tesis edilmesinde AB’nin stratejik 
çıkarı olduğunu vurgulamıştır. 

 Diyaloğun iyi niyetle sürdürülmesi ve AB’nin çıkarlarına aykırı olan ve uluslararası 
hukuku ve AB Üye Devletlerinin egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı 
eylemlerden kaçınılması, bu bağlamda mutlak bir gerekliliktir. Tüm farklılıklar 
barışçıl diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. 

 Türkiye, Eylül 2019’da kapalı Maraş’ın açılması ve Gazimağusa’da bir başkonsolosluk 
açılması niyetinde olduğunu açıklamıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da dâhil Türk 
Hükümeti’nin pek çok yetkilisi Maraş’ı ziyaret etmiştir. Bölgenin statüsü, Maraş'ın 
herhangi bir bölümüne sakinleri dışındaki kişiler tarafından yerleşim girişimlerinin 
kabul edilemez olduğunu belirten BM Güvenlik Konseyi kararlarında ortaya 
koyulmaktadır. 

 Türkiye, Kıbrıs'ın deniz bölgeleri ile GKRY’nin etkin kontrol uygulamadığı bölgelere 
İnsansız Hava Araçları konuşlandırıldığını duyurmuş ve buradaki askeri 
faaliyetlerini artırmıştır. 

 BM Genel Sekreteri adına istişareleri yürüten kıdemli BM yetkilisi Kıbrıs meselesine 
ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması için referans kavramlar üzerinde 
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anlaşmayı kolaylaştırma çabaları kapsamında Kıbrıs Konferansı’nın taraflarıyla 
angajmanını sürdürmüştür. 

 BM Genel Sekreteri ile Kıbrıslı liderler arasındaki gayri resmi görüşmeler, BM Genel 
Sekreteri’nin davetiyle Kasım 2019’da Berlin'de gerçekleştirmiştir. İki lider de ilgili 
BM Güvenlik Konseyi kararlarında ortaya koyulduğu şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki 
bölgeli iki toplumlu bir federasyon temelinde çözüme ulaşılması konusundaki 
bağlılık ve kararlılıklarını teyit etmiştir. 

 Müzakere Çerçevesi ve Konsey deklarasyonlarında vurgulandığı üzere, Türkiye’den, 
ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB’nin üzerine inşa edildiği ilkeler ile AB 
müktesebatı doğrultusunda, Kıbrıs meselesine BM çerçevesinde adil, kapsamlı ve 
uygulanabilir bir çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelere aktif olarak destek 
vermesi beklenmektedir.  

 Kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi ve meselenin dış boyutları da dâhil olmak 
üzere, adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme yönelik hazırlıklara devam edilmesi 
önem taşımaktadır. Türkiye’nin bu kapsamlı çözüme yönelik kararlılığı ve somut 
katkısı önemini korumaktadır. 

 AB Konseyi, 1 Ekim 2020 tarihli kararlarında, BM gözetimindeki müzakerelerin 
ivedilikle yeniden başlatılmasını desteklediğini ve Kıbrıs sorununun, BM 
çerçevesinde ve 550 ile 789 sayılı kararlar da dâhil ilgili BMGK kararları ile AB’nin 
üzerinde inşa edildiği değerler doğrultusunda kapsamlı çözümüne tam anlamıyla 
bağlı olduğunu vurgulamıştır ve aynısını Türkiye’den de beklemektedir. AB, 
müzakerelerin yeniden başlamasını takiben BM İyi Niyet Misyonu'na bir temsilci 
atanması da dâhil, müzakerelerin desteklenmesinde aktif bir rol oynamaya hazırdır. 

 Kayıp Şahıslar Komitesine, ilgili bütün arşivlere tam erişim ve askerî alanlara giriş 
izni verilmesi sürecinde olumlu gelişmeler yaşansa da süreç somut eylemlerle 
sürdürülmeli ve hızlandırılmalıdır. 

 Türkiye, Konsey ve Komisyonun mükerrer çağrılarına rağmen, 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. Ocak 2020’de Türkiye, GKRY’nin BM 
Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılımını engellemiştir. 

Sınır Anlaşmazlıklarının Barışçıl Çözümü 

 Eylül 2020'de, Türkiye ile Yunanistan, kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin 
müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin bulunmasında değerli bir iletişim 
kanalı olan ikili istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmıştır. 
AB, Türkiye ve Yunanistan’ın güven artırıcı adımlarını ve kıta sahanlıkları ile 
MEB’lerinin sınırlandırılmasına yönelik doğrudan istikşafi görüşmelere 
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başlayacaklarının açıklanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Bu çabalar 
sürdürülmeli ve genişletilmelidir. 

 Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Kasım 2019’da deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılmasına yönelik Mutabakat Muhtırası’nın imzalanması, söz 
konusu bölgede Yunanistan’a ait adaların egemenlik haklarını görmezden gelerek 
Doğu Akdeniz’de gerginliği artırmıştır. Bu doğrultuda, AB Konseyi Aralık 2019’da, 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki eylemleriyle ilgili olarak Yunanistan ve GKRY 
ile tam dayanışma içerisinde olduğunu yinelemiştir. Söz konusu Muhtıranın üçüncü 
devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve BM Deniz Sözleşmesi’ne uymadığını 
ve üçüncü devletler açısından yasal sonuçlar doğuramayacağını vurgulamıştır. AB 
ayrıca, tüm kıyıdaş devletlerin egemenliğinin ve adalarının ortaya çıkardığı haklar 
dâhil, deniz sahaları üzerindeki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
MEB ve kıta sahanlığı sınırlandırılması diyalog yoluyla ele alınmalıdır. 

 Mayıs 2020’de AB Dışişleri Bakanları, AB’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına 
ve Türkiye’nin faaliyetlerine yönelik tutumunu teyit etmiş ve tek yanlı olduğu öne 
sürülen eylemlerden kaçınılmasının, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun 
gelişmesinin temel unsuru olduğu ve Türkiye’nin söz konusu eylemlerinin ilişkiler 
yelpazesinde ciddi olumsuz etkilere yol açtığının altını çizmiştir.  

 Türkiye’nin, Meis adası açıklarında petrol ve gaz arama ihalesine çıkmasına 
Yunanistan tarafından itiraz edilmiştir. Türkiye, tezlerini vurgulamak amacıyla 
Ağustos-12 Eylül 2020 döneminde Meis adası açıklarına bir arama gemisi ile askeri 
gemiler konuşlandırmıştır. Mayıs 2020’de Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, dört 
Yunan adasının güney ve güneydoğusunda arama ve işletme ruhsatı verilmesi için 
Türk Hükümeti’ne başvuruda bulunmuştur. 

 Yunan karasularının 12 mile çıkarılması ile ilgili olarak, TBMM’nin 1995 tarihli 
kararında yer alan savaş nedeni (casus belli) tehdidi hâlâ devam etmekte olup, Yunan 
karasularının Ege’de olası genişletilmesiyle ilgili olarak yinelenmiştir. 

 Ege Denizi'nde artan gerginliğin azaltılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ve 
Yunanistan Başbakanı arasında Eylül 2017'de BM Genel Kurulu marjında teyit edilen 
mutabakatın gerekleri pratikte uygulanmamıştır. 

 Yunanistan ve GKRY, karasuları ve hava sahalarının Türkiye tarafından tekrarlanan 
ve artan şekilde ihlaline ve artan askeri hareketliliğe ilişkin şikâyette bulunmayı 
sürdürmektedir. Yunanistan anakarası ve Meriç Nehri üzerinden de uçuşlar 
bildirilmiştir. 

 Temmuz ve Ekim 2019 tarihli 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 
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hava sahaları üzerindeki egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Bu doğrultuda, 
Türkiye’nin başka devletlerin deniz sahalarında hidrokarbon sondaj faaliyetlerinden 
kaçınması beklenmektedir. 

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 
AB üyesi komşu ülkelerle ilişkileri giderek zorlayıcı bir hal almıştır.  

 Yunanistan ile göç konusundaki operasyonel işbirliği Şubat 2020 sonunda Türkiye 
göç politikasını değiştirdiğini ve AB Üye Devletleri ile sınırlarını açtığını 
açıklayıncaya kadar devam etmiştir. Bu adım Yunanistan ile kayda değer gerginliğe 
neden olmuştur (bkz. Fasıl 24).  

 30 Mart itibarıyla, COVID-19 salgını nedeniyle Türk yetkili makamları mülteci ve 
göçmenler için Yunanistan sınırından ulaşım organize etmiş ve Yunanistan ve 
Bulgaristan ile ticari trafik hariç olmak üzere sınırları kapatmıştır. Ayrıca, Ege Denizi 
ile Doğu Akdeniz’deki gerginlikler iyi komşuluk ilişkileri açısından elverişli bir ortam 
oluşturmamış ve bölgesel istikrar ile güvenliği zedelemiştir. 

 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, Temmuz 2019’da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi’ne 
katılmış ve Haziran 2020’de GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığını devralmıştır.  

 Türk yetkili makamları Batı Balkanlardaki makamlara FETÖ şüphelilerinin 
kovuşturulması ve iade edilmesi konusunda baskı yapmayı sürdürmüş, bir şüpheli 
Arnavutluk’tan sınır dışı edilmiştir. 

 Türkiye, Batı Balkanlardaki ortaklarına COVID-19 salgını ile mücadelede teçhizat 
yardımında bulunmuştur. 

 Türkiye’nin Arnavutluk ile ilişkileri iyi seyretmiştir ve Türkiye, Kasım 2019’daki 
depremin ardından ülkeye kurtarma ekibi ve tıbbi yardım gönderen ilk ülkeler 
arasında yer almış ve Arnavutluk için Uluslararası Bağışçılar konferansında 45 
milyon avro yardım taahhüdünde bulunmuştur. 

 Türkiye’nin Bosna-Hersek ile ilişkileri olumlu seyretmiş olup Türkiye, devlet 
düzeyinde hükümetin kurulmasına destek vermiş ve Yüksek Temsilcilik Ofisi’ni 
desteklemeyi sürdürmüştür. 

 Türkiye’nin Kosova ile ilişkileri iyi seyretmektedir. 

 Türkiye ve Karadağ dostane ve kapsamlı ilişkilere sahiptir; ekim ayında üst düzey 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

 TBMM Temmuz 2019’da Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılım protokolünü 
onaylamıştır; siyasi istişareler mayıs ve temmuz aylarında gerçekleştirilmiştir.  
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 Türkiye Sırbistan’a yönelik yatırımlarını artırmış ve ülke ile tüm alanlarda ilişkilerini 
geliştirmiştir. Ekim ayındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, iki ülke 
arasındaki işbirliğinin pek çok alanda artırılması konusunda anlaşılmıştır. Ekim 
2019’da Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi gerçekleşmiş ve Saraybosna-
Belgrad otoyolunun temel atma töreni yapılmıştır. 

 

5. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: İyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm: 

 Ticaretin önündeki teknik engeller, bazı malların serbest dolaşımını engellemeyi 
sürdürmüştür ve AB ürünleri karşısında ayrımcılık yapan şartlar yürürlükte kalmaya 
devam ederek, Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal 
etmesine sebep olmuştur. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye'de malların serbest dolaşımının çerçevesi büyük ölçüde mevcuttur. 

 Bazı özel hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlar için geçici ihracat kısıtlamaları Mayıs 
2020'de kaldırılmıştır. 

 Mart 2020'de aynı konuda güncelliğini yitirmiş çerçeve mevzuatın yerini alan yeni 
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kabul edilmiştir. 

 Türk Standartları Enstitüsü bağımsızdır ve Avrupa standartları ile uluslararası 
standartları uygulayabilecek kapasitededir. Yeterli personel kaynağına ve 
finansmana sahiptir ve 2012'den beri Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve 
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) tam üyesidir. 

 Türk Standartları Enstitüsü, Aralık 2019 itibarıyla Avrupa standartları ile uyumlu 20 
bin 579 ulusal standardı kabul etmiştir. 

 Türk Standartları Enstitüsü’nün CEN ve CENELEC standartlarına uyum oranı, 
sırasıyla %98 ve %95'tir. 

 Altı Türk işletmesi, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) tam 
üyesidir ve biri gözlemcidir. 

 Paydaşların standardizasyona katılımını artırmaya yönelik bir tedbir de dâhil olmak 
üzere 2017-2020 dönemi için ulusal bir standardizasyon stratejisi ve 2019-2023 
Ulusal Kalkınma Programı (NDP) yürürlüktedir. 

 Türkiye'de Mart 2020 itibarıyla 49 onaylanmış kuruluş, iki teknik onay kuruluşu ve 
bir tanınmış üçüncü taraf kuruluş bulunmaktadır. 

 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa akreditasyon birliği işbirliğinin bir 
parçası olarak dokuz çok taraflı anlaşmanın imzacısıdır. 
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 Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK-UME), Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri 
Birliği'nin (EURAMET) üyesidir ve Avrupa Yenilik ve Araştırma Metroloji Programı 
(EMPIR) Komitesi’ne katılmaktadır. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı’na 
(WELMEC) katılmaktadır. 

 Türkiye, AB müktesebatına uygun piyasa gözetimi yapmakta ve yıllık programını 
Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. 

 Türkiye; teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, 
metroloji ve piyasa gözetimi konularında AB müktesebatı ile uyumludur. 

 Usuli tedbirler bakımından, polis ve gümrük yetkilileri ile işbirliği hâlinde sıkı bir 
takip ve izleme sistemi vasıtasıyla ilaç öncülleri ile uğraşan iktisadi işletmelere 
yönelik özel bir lisanslama ve düzenleme sistemi mevcuttur. 

 Türkiye, ateşli silahların ruhsatlandırma prosedürleri konusunda uyumludur. 

 “Yeni ve küresel yaklaşım” ürün mevzuatına ilişkin in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazlar 
ve ölçüm cihazları için uygulama mevzuatı çıkarılmıştır. 

 “Eski yaklaşım” ürün mevzuatı konusunda Türkiye, motorlu taşıtlar ile ilgili 
değişiklik mevzuatını kabul etmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 COVID-19 salgınında Türkiye, Türk olmayan kamyon şoförlerinin kendi topraklarına 
girişini kısıtlamıştır. Bu önlemler daha sonra Türkiye ile AB arasında zaruri malların 
taşınmasını ve ticaretini kolaylaştırmak için aşamalı olarak kolaylaştırılmıştır. 

 Türkiye, mart ayı başında, halen yürürlükte olan bir dizi kişisel koruma ekipmanı 
ürününün ihracatı için önceden izin şartı getirmiştir. 

 Türkiye’nin planları, AB ürünleri için pazara erişim engelleri oluşturan, insan 
kullanımı için ilaçlara ve tarım ve ormancılık traktörlerine yerel üretim zorunluluğu 
getirmektedir. 

 Gümrük Birliği yükümlülüklerini ihlal eden, malların serbest dolaşımına yönelik bir 
dizi tarife dışı engel hâlâ yürürlükte kalmış veya yenileri getirilmiştir. Bunlar, belirli 
ürünlerin ithalatı için gözetim rejimlerini, ihracat kısıtlamalarını, önceki kayıt 
gerekliliklerini, uygunluk değerlendirmeleri ve denetimlerini, lisans gözetimi ve 
diğer dokümantasyon gerekliliklerini ve ayrıca AB iyi üretim uygulamaları 
sertifikalarının kabul edilmemesini ve AB ürünlerine karşı ayrımcılığı içermektedir. 

 Yerel üretimi veya yerel içerik gereksinimlerini sağlamaya yönelik planlar, AB 
ürünleri için fiili olarak pazara erişim engelleri oluşturmakta ve Gümrük Birliği ile 
uyumlu olmamaktadır. 

 Uyumlaştırılmamış alanda karşılıklı tanınmayı sağlamak için yasal bir dayanak 
Temmuz 2013'ten beri mevcut olsa da Türkiye'den gelen bildirim sayısı 2018'de 26 
iken 2019'da dokuza düşmüştür. 

 2018'de (bildirilen son yıl) piyasa gözetim kontrollerine tabi ürün sayısı 2017'ye 
göre %22 azalmıştır ve piyasa gözetimi bütçesi düşmüştür. 
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 Piyasa gözetimi, risk değerlendirmesi temelinde yapılmamaktadır ve e-ticaret ile 
piyasaya arz edilen ürünlerle sınırlı kalmaktadır. 

 2018'de güvenli olmayan ürünlerin yalnızca %31'i para cezasına çarptırılmıştır ve 
bu da ürün güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin endişeleri artırmıştır. 

 Türkiye, Gümrük Birliği kurallarına aykırı olarak beşeri ilaçlarla ilgili AB iyi imalat 
uygulaması sertifikalarını kabul etmemiştir. 

 Türkiye Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa 
Tüzüğü (REACH) ile sadece kısmen uyumludur. 

 Türkiye, AB müktesebatına ve bunu iç hukuka aktaran Kozmetik Yönetmeliği’ne 
aykırı olarak ithal kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesinden önce güvenlik 
değerlendirme raporlarının sunulmasını talep etmektedir. 

 Türkiye; ayakkabı, makine, telekom ve elektrikli aletlere ilişkin risk değerlendirmesi 
için çok fazla ek dokümantasyon ve bilgi gereksinimi getirmiştir, ancak bu tür ek 
kontroller bir risk analizi temelinde gerekçelendirilmelidir. 

 Türkiye, motorlu taşıtlar için yeni AB emisyon sınırlarının uygulanmasını sistematik 
olarak ertelemeye devam etmiştir. 

 Kültürel mallara ilişkin AB müktesebatına uyum konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Malların serbest dolaşımının önündeki Gümrük Birliği yükümlülüklerini ihlal eden 
belirli ürünlerin ithalatı için gözetim rejimleri, ihracat kısıtlamaları, ön kayıt 
gereksinimleri, uygunluk değerlendirmeleri ve denetimleri, ruhsat gözetimi, ithalat 
için diğer dokümantasyon gereklilikleri ve AB iyi üretim uygulamaları 
sertifikalarının kabul edilmemesi gibi tarife dışı engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

 Özellikle insan kullanımına yönelik ilaçlar alanında yerel içerik gereksinimlerini veya 
üretimin yeniden konumlandırılmasını dayatan planlar yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

 Piyasa gözetimi önlemlerinin kapsamı ve etkinliği artırılmalıdır. 

 Başka bir Üye Devlette yasal olarak pazarlanan malların karşılıklı tanınmasına ilişkin 
AB müktesebatı uygulanmalıdır.  

 

Fasıl 2:  İşçilerin Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: Erken aşama 

Son Bir yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme Yok 

Genel Görünüm: 

 İşçilerin serbest dolaşımına ilişkin hazırlıklar ilk aşamadadır ve raporlama 
döneminde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Sorunlar ve Eksiklikler: 
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 İşgücü piyasasına erişim veya sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu 
konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  

 Türkiye şimdiye kadar AB Üye Devletleri ile 16 ikili sosyal güvenlik anlaşması 
imzalamış olup, raporlama döneminde yeni ikili sosyal güvenlik anlaşması 
imzalamamıştır. 

 Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağına (EURES) gelecekteki katılım 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: 

 Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
meslek standartlarını yayımlamaya devam etmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 AB'de kayıtlı hizmet sağlayıcıları için sınır ötesi hizmet sunma özgürlüğü, kayıt, 
lisans ve yetkilendirme gereklilikleri devam ederken, birçok gerekliliğin bu hakkı 
halen kısıtladığı yerlerde, iş kurma hakkı konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Henüz tek temas noktası bulunmamaktadır. 

 Türkiye, evrensel posta hizmetlerinin sağlanması konusunda Posta Hizmetleri 
Yönergesi ile uyum sağlamamıştır. 

 Standart posta mektup hizmetleri sektöründe ayrılmış bir alan halen mevcuttur ve 
evrensel hizmet sağlayıcı hâlâ münhasır haklarını korumaktadır. 

 Bazı düzenlenmiş meslekler, karşılıklı tanıma gerekliliklerine tabi olmaya devam 
etmektedir. 

 Perakende Sektörü Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) sektöre özgü tek temas noktasına 
dönüştürülmesine ilişkin hazırlıklar tamamlanamamıştır. 

 Posta hizmetleri alanında ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Vatandaşlık ve dil gereklilikleri gibi mesleki dolaşıma getirilen sınırlamalar devam 
etmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Posta Hizmetleri Yönergesi’ne uyum sağlanmalıdır.  

 Sınır ötesi hizmet sunumu için Hizmetler Direktifi’ne uyum sağlanmalı ve Tek Temas 
Noktası oluşturulmalıdır. 
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 Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanındaki ulusal mevzuat, AB 
müktesebatı ile uyumlu hale getirilmelidir.  

 

Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm:  

 Ağustos 2018’deki döviz krizi sonrasında sermaye çıkışlarına ve döviz cinsinden 
işlemlere getirilen kısıtlamalar halen devam etmektedir. 

 Gayrimenkul edinimine ilişkin mevzuat AB ile uyumlu değildir. 

 Geçen yılki raporda belirtilen tavsiyeler uygulanmamıştır. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Türkiye ödemeler sisteminde iyi bir standarda ulaşmıştır. 

 Aralık ayında Türkiye, AB müktesebatıyla uyumu daha da artırmak amacıyla, ödeme 
hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin yeni bir yasa kabul 
etmiştir. 

 Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konularında sınırlı 
ilerleme kaydetmiştir. Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El 
Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi’ne taraftır. 

 Türkiye’nin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), idari ve icra kapasitesini 
güçlendirmiş ve kolluk kuvvetleri ve yargı kurumlarıyla işbirliğini ilerletmiştir. 

 MASAK’a sunulan şüpheli işlem raporlarının sayısı 2018 yılında 222 bin 743 iken 
2019’da 203 bin 786’a düşmüştür. 2019 yılında kara para aklama nedeniyle mahkûm 
olan kişi sayısı 9’dur. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Sermaye hareketlerinde ve ödemelerde Türkiye’nin yabancılar tarafından 
gayrimenkul satın almaya ilişkin mevzuatı çok açık ve net olmamaya devam 
etmektedir ve tüm AB ülke vatandaşlarına aynı şekilde, ayrımcılık yapmaksızın 
uygulanmamaktadır. 

 Türkiye’nin, yabancıların gayrimenkul edinimini daha fazla serbestleştirmek ve 
Türkiye kanunlarını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmek için bir eylem planı 
kabul etmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

 Radyo ve TV yayınları, havacılık, deniz taşımacılığı, eğitim, madencilik ve elektrik 
piyasası gibi sektörlerde yabancı mülkiyetine ilişkin kısıtlamalar halen devam 
etmektedir. 

 2018 döviz krizinden sonra yerleşik kişiler ve bankacılık hizmeti vermeyen şirketler 
için sermaye hareketlerine, özellikle de döviz cinsinden gerçekleştirilen işlemlere 



 

AVRUPA KOMİSYONU 2020 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

 

68 
 

(bazı taşınır ve taşınmazların satışı, satın alınması ya da kiralanması sırasında döviz 
kullanımının yasaklanması) getirilen kısıtlamalar halen yürürlüktedir. 

 Bankacılık ve Denetim Kurumu ayrıca yerli bankaların yabancı (karşı) taraflarla 
swap ve diğer türev işlemleri gerçekleştirebilmesine kısıtlama getirmiştir. 

 Türkiye,  Mali Eylem Görev Gücü’nün karşılıklı değerlendirmelerinin dördüncü 
turuna geçmiştir ve Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyelerine uyabilmek amacıyla 
yasal çerçeveye ve idari düzenlemeye uyumunu sürdürmelidir. 

 Aralık 2019’da yayımlanan Karşılıklı Değerlendirme Raporu, kara para aklama ve 
terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin Türkiye’nin mevcut yasal çerçevesinde ana 
konularda belli bazı eksiklikler bulunduğu ve Türkiye’deki sistemin verimliliğinin 
sağlanması için bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

 Ülkede kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için kapsamlı bir 
strateji ve eylem planı bulunmamaktadır. Bu alanlardaki adımlar, ülkenin risk 
değerlendirmesi (kara para aklama soruşturmalarının yalnızca birkaç tanesi 
mahkûmiyetle sonuçlanmaktadır) ile ilişkili olarak değerlendirmelidir. 

 Türkiye’nin ayrıca acil olarak suçluları, suçtan kaynaklanan gelirlerden kalıcı olarak 
mahrum etmeye yönelik ulusal bir strateji geliştirmesi ve BM Güvenlik Konseyi 
tarafından belirlenmiş olan birimlerin varlıklarının dondurulabilmesi için yetkilerini 
artırması gerekmektedir.  

 Türkiye, yasal çerçeveyi reforme etmesi nedeniyle, Mali Eylem Görev Gücü’nün 
Uluslararası İşbirliği Gözden Geçirme Grubu tarafından yürütülen izleme 
sürecindedir ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından listeye alınmamak için Karşılıklı 
Değerlendirme Raporu’nun sonuçlarına uygun tedbirler almak durumundadır. Bu 
tedbirlere uymaması halinde AB’nin, kara para aklama ve terörün finansmanı ile 
mücadeleye ilişkin kanun rejimlerinde stratejik boşluklar olan yüksek derecede riskli 
üçüncü ülke listesine girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 

 Müsadere edilen ve varlıklara el konulan vaka sayısı kara para aklama ve terörün 
finansmanının tek başına bir suç olduğu durumlarla kısıtlıdır. 

 Türkiye’de halen yabancı yatırımcıların yatırım temelinde Türk vatandaşlığı 
kazanmalarını olanak tanıyan Vatandaşlık Kanunu bulunmaktadır. Bu kanuna göre, 
yatırım temelinde vatandaşlık alabilmenin şartları 3 yıl boyunca satmamak kaydıyla, 
250 bin ABD doları tutarındaki bir Türk gayrimenkule yatırım yapmak ya da 3 yıl 
süreyle paraya hiç dokunmamak suretiyle 500 bin ABD dolarını bankaya yatırmak 
olarak belirtilmektedir. Bu tür yatırım vatandaşlığı programları AB için risk 
taşımaktadır. Özellikle kara para aklama, terörün finansmanı ve örgütlü suçların 
topluma sızması gibi olası güvenlik riskleriyle mücadele edilmesi bakımından bu 
program ile bağlantılı sağlam bir izleme sistemi oluşturulmalıdır. 

 İlave olarak, AB’nin kara paranın aklanmasına ilişkin yeni kurallarında belirtildiği 
gibi, Türkiye’nin yatırımcı vatandaşlık programı kapsamında, “güçlendirilmiş 
müşterini tanı prensibi” ne özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. 
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Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Türkiye, kısıtlamaları kaldırmak ve şeffaflığı artırmak için yabancılar tarafından 
gayrimenkul satın almaya ilişkin bir eylem planı taslağı hazırlamak ve kabul etmeli; 

 Mali sisteminin; kara para aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye 
kullanılmasını engellemek için, tedbirleri artırmak yoluyla AB müktesebatıyla daha 
da uyumlu bir hale getirmeli; 

 Mali Eylem Görev Gücü tavsiyelerine uyacak şekilde, yasal çerçeve ve idari 
düzenlemenin uyum çalışmalarını devam ettirmelidir. 

 

Fasıl 5: Kamu Alımları 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 AB müktesebatına uyum konusunda büyük boşluklar devam etmektedir. 

 Kamu ihale kurallarının kapsamı, çeşitli muafiyetlerle önemli ölçüde azaltılmıştır. 

 Yerel içerik gereksinimlerinin mevcudiyeti ile Türkiye, denkleştirmeleri ve ayrımcı 
kuralları hâlâ korumaktadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Yasal çerçeve ile ilgili olarak, Türkiye’nin ulusal kamu alımları mevzuatı, AB’nin 
İşleyişine Dair Antlaşma’nın ilkelerini geniş ölçüde yansıtmaktadır. 

 Offset uygulaması da herhangi bir alt limite tabi değildir. 

 Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Kanunu’nu uygulamakla ve kamu alımları 
sistemini izlemekle yükümlüdür. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, politika oluşturulması ve uygulanmasının 
koordinasyonundan sorumludur. 

 KİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır ve nominal olarak özerktir.  

 Kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik 
operasyonel sorumluluk, icracı bakanlıklara veya diğer ilgili kurumlara aittir. 

 Cumhurbaşkanı’nın kamu-özel sektör ortaklıklarını onaylama yetkisi bulunmakta 
olup, projelerin erken dönem incelemesi Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 KİK, performansın değerlendirilmesi ve kamu ihale sisteminde iyileştirmelerin 
yapılması bakımından dayanak oluşturan istatistikleri altı ayda bir yayımlamaktadır. 

 Dürüstlük ve çıkar çatışması kuralları da dâhil olmak üzere, yolsuzluk ve hileli 
uygulamaların yerinde tespit edilip haklarında işlem yapılmasını sağlayan 
mekanizmalar bulunmaktadır. 

 Kamu İhale Kanunu, 2004 AB Kamu İhale Yönergeleri ile kısmen uyumludur.  
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 Bütçe ve harcama düzenlemeleriyle uyumlu olan ve bu düzenlemelerle desteklenen 
mevzuat, kamu ihale sözleşmelerinin sağlam proje yönetimi ilkelerine uygun biçimde 
hazırlanabilmesine, sonuçlandırılabilmesine ve yönetilebilmesine olanak 
tanımaktadır. 

 Türkiye'nin 2019-2023 dönemini kapsayan 11’inci Kalkınma Planı, kamu alımlarını 
sübvansiyon aracı olarak kullanarak, özellikle kimya, ilaç ve tıbbi cihazlar, elektronik, 
makine ve elektrikli teçhizat, otomotiv ve demir yolu hizmetleri sektörlerinde yerli 
üretimi artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, “orta ve yüksek teknolojili sanayi 
ürünleri” için %15'e varan yerel fiyat avantajı devam etmektedir ve offset 
uygulamaları teşvik edilmektedir. 

 Prosedürler genel olarak şeffaflık ve verimlilik ilkelerini gözetmeye devam etmiştir. 

 İhale kararlarının uygulanması ve izlenmesi tatmin edici düzeydedir. 

 İdarelerin kamu alımı süreçlerini yönetme kapasitesi gelişmeye devam etmektedir. 

 Türkiye, e-ihalenin etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmeye devam etmektedir. 

 2019 yılında, elektronik ihale (2016 yılının son çeyreğinde uygulamaya konulan) 
toplam 4,1 milyar Türk Lirası sözleşme bedeli olan 4 bin 551 ihalede kullanılmış, 
böylece 2018 yılındaki 60 milyon Türk Lirası değerindeki 309 ihale önemli bir 
şekilde artış göstermiştir. COVID-19 idari paketi çerçevesinde bu sayı, 2020'de 
artmaya devam edecektir. KİK, satın alma yetkililerine yeni ve iptal edilen ihaleler 
için elektronik ihale talimatı vermiştir. 

 Hukuk yollarına başvurma hakkı, Anayasa’da yer almaktadır ve şikâyetlerin ele 
alınması bakımından kurumsal düzen ve mekanizma Kamu İhale Kanunu’nda 
belirtilmiştir. 

 İhale makamlarının şikâyetlerle ilgili kararları, KİK bünyesindeki Kamu İhale 
Kurulu’na temyiz edilebilmektedir. 

 İnceleme ve ihtilaf sistemi, şikâyetlerin ve yaptırımların etkili, hızlı ve etkin bir 
şekilde ele alınmasını ve çözülmesini sağlamaktadır. Ancak mevzuatın, AB 
Şikâyetlerin İncelenmesi Yönergesi ile daha fazla uyumlu hâle getirilmesi 
gerekmektedir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Komisyonun 2019 yılındaki tavsiyeleri uygulanmamıştır ve geçerliliğini 
korumaktadır. 

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

 Sektöre özgü birçok kanun, şeffaflığı sınırlandırmaktadır ve kamu alımları 
kurallarının kapsamı, değişen önem ve kapsamda uzun ve artan bir istisna listesi ile 
önemli ölçüde azaltılmaktadır. 

 Türkiye, tavizler ve kamu-özel ortaklıkları için kapsamlı bir yasal çerçeveye sahip 
değildir. 
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 Yurt içi fiyat avantajının uluslararası rekabete açık ihalelerde 2018'de %43,75 olan 
payı 2019’da %51,39'a yükselmiştir, aynı şekilde 2018'de %44 olan sözleşme değeri 
2019’da hafif bir artışla %48,93 olmuştur. 

 Bir taraftan eğitim ve sektörde deneyim bağlamında aranan gerekliliğin kaldırılması 
diğer taraftan ise Cumhurbaşkanı’nın doğrudan KİK’in Başkanını ve kurul üyelerini 
atamakla yetkilendirilmesi, KİK’in işlevsel bağımsızlığını zedelemiştir. 

 Türkiye’nin kamu alımları piyasası, 2018’de GSYH’nin %5,7’si iken, 2019’da 
%3,3’üne düşmüştür. 

 Türkiye, kamu-özel sektör ortaklığı faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek ve 
izlemek için halen işleyen tek bir çerçeveye sahip değildir. 

 2018’de sekiz olan kamu-özel sektör ortaklığı kapsamındaki projelerin sayısı, 
2019’da dörde düşmüştür.  

 Türkiye’nin ihale sürecinde dürüstlüğe ilişkin olası sorunlara işaret eden risk 
gösterge sistemini geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Türkiye, KİK’in idari ve koordinasyon kapasitesini güçlendirmek amacıyla çok sayıda 
boş kadroyu doldurmalıdır. 

 Kamu İhale Kurulu'nun uygulama kapasitesi 141 personel ile sabit kalmaktadır. 

 Kamu İhale Kurulu’na, 2018 yılındaki 2 bin 17 (ihalelerin %2,41'i) şikâyete kıyasla 
2019 yılında bin 864 (ihalelerin %2,87'si) şikâyet gelmiştir.  

 Atama politikası ve Kurul'un KİK içerisindeki konumu endişe kaynağı olmaya devam 
etmektedir. Tam bağımsız bir Kamu İhale Kurulu, olası çıkar çatışmalarını önleyecek 
ve şeffaflığı sağlayacaktır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 AB kamu ihale yönergelerine uygun çözüm yolları sağlamak ve şeffaflığı artırmak 
için imtiyazlar da dâhil olmak üzere 2014 AB Kamu Alımları Yönergesi ile daha da 
uyumlu hale getirmek için Kamu İhale Kanunu revize edilmelidir.  

 Ayrımcı yerli fiyat avantajları ve ofset uygulamaları giderilmeli, istisnalar ortadan 
kaldırılmalıdır.  

 Kamu alımları otoritesinden ayrı, tamamen bağımsız bir kamu alımları inceleme 
kurulu kurulmalı ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını sağlanmalıdır. 

 Kamu İhale Kanunu’nun AB müktesebatıyla olan tutarsızlıklarının giderilmesi için 
2014 AB Kamu Alımları Yönergeleri ile tam olarak uyumlu hale getirilmelidir. 

 

Fasıl 6: Şirketler Hukuku 

Genel Uyum Durumu: İyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme  

Genel Görünüm:  
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 Bağımsız denetçiler için etik kurallara ilişkin uluslararası standartlara uyum 
sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler sonucu sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 2019 yılı tavsiyeleri uygulanmadığı için aynı tavsiyeler geçerliliğini korumaktadır. 

Kaydedilen İlerleme:  

 Ticaret Bakanlığı, şirket temsilcilerinin isteği üzerine şirket sicil belgelerini 
elektronik olarak vermeye başlamıştır. 

 Her türlü kamu yararını ilgilendiren kuruluşun (KAYİK) yasal denetimi için özel 
şartlar ve bağımsız denetime tabi şirketler için bir soruşturma ve yaptırım sistemi 
mevcuttur. 

 Türkiye, raporlama döneminde, uluslararası bağımsız denetçiler için geçerli olan etik 
kurallarını, Uluslararası Etik Standartları Kurulu’nun etik kurallarda yaptığı 
değişikliklerle uyumlu hale getirmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Şirketler hukuku ile ilgili olarak, uyumla ilgili eksikliklerin bulunduğu alanlar olan, 
sınır ötesi şirket birleşmeleri, yurtiçi birleşmeler, bölünmeler ve devralmalara ilişkin 
yıl içinde hiçbir yasal işlem yapılmamıştır. 

 Şirketlerin mali belgeleri henüz işletme kayıtlarında (AB şirketler hukukunda ve 
muhasebe kurallarında bu belgelerin kamuya açıklanması ve kamunun bu belgelere 
erişiminin sağlanmasını zorunlu kılmasına rağmen) erişilebilir değildir. 

 Şirket muhasebesi ve denetimle ilgili olarak, küçük ölçekli ve mikro şirketler için 
finansal raporlama standardının AB müktesebatıyla uyumu beklemededir. 

 Finansal olmayan bilgiler ve devlete yapılan ödemelere ilişkin uyum düzeyi 
belirsizdir. 

 Muhasebe ve yasal denetim alanındaki AB müktesebatıyla uyumun sağlanması için 
daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Türkiye, AB şirketler hukuku alanındaki müktesebata teknik açıdan uyum 
çalışmalarını tamamlamalıdır. 

 Türkiye’nin, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlamak amacıyla küçük ölçekli ve 
mikro şirketler için finansal raporlama standardını kabul etmesi gerekmektedir. 

 

Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku 

Genel Uyum Durumu: İyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Sınırlı ilerleme 

Genel Görünüm: 

 Telif hakkı ile ilgili konularda mevzuatın revize edilmesine ilişkin istişareler 2019 yılı 
boyunca gerçekleştirilen bir dizi toplantıyla devam etmiş; ancak ilerleme 
sağlanamamıştır. 
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 Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olarak, Sınai Mülkiyet Eğitim Merkezi, kamu kurumları 
için bir dizi bilinçlendirme semineri koordine etmiş ve çeşitli uzmanlık kursları 
vermiştir. 

 Mevzuat değişiklikleri, fikri mülkiyet hakları başvuru sahipleri üzerindeki idari yükü 
azaltmıştır.  

 Geçen yılın raporundaki öneriler sadece kısmen karşılanmıştır ve geçerliliğini 
korumaktadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Fikri Mülkiyet Hakları Akademisi'nin uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

 Türk Polis Teşkilatı, polis kanalı aracılığıyla radyo yayınları da dahil olmak üzere 
çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütmüştür.  

 Yeniden kurulan Adalet Akademisi, Fikri Mülkiyet Hakları Akademisi ile birlikte alt 
mahkeme yargıçlarını bu konuda eğitmek için bir müfredat tasarlamıştır. 

 Sınai mülkiyet mevzuatı, hızlandırılmış imhaya izin verse de ilgili hükümler hala 
geniş çapta uygulanmamaktadır. Uzun adli işlemlerle birleştiğinde, bu durum, hak 
sahipleri üzerinde mali bir yük oluşturmuş ve artan miktarlarda saklanan sahte 
mallara yol açmıştır. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 Sınai mülkiyet mevzuatının uygulanması ve icrası yavaş devam etmektedir.  

 Yasal veri koruması, Gümrük Birliği ile hâlâ uyumlu değildir. 

 Türkiye, sahte içecek, parfüm, kozmetik, ayakkabı, giyim ve kişisel aksesuarların en 
büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Bu tür yasadışı ve bazı durumlarda 
tehlikeli ürünlere, Türkiye'nin turistik bölgelerindeki açık pazarlarda ve uluslararası 
fuarlarda halen kolayca ulaşılabilmektedir.  

 Yetkisiz yazılımların yaygın kullanımı bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. 

 2018'de süresi dolan Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi’nin yerine yeni bir strateji 
kabul edilmemiştir.  

 Adli uygulama ile ilgili olarak, deneyimli fikri mülkiyet hakları hâkimlerinin çoğu 
artık görev yapmamaktadır ve bunların yerine geçenler, fikri mülkiyet hakları 
işlemlerine ilişkin kapsamlı bir uzmanlık eğitimi almamıştır. 

 Çeşitli illerde ufak bir gelişme olsa da başta İstanbul’da olmak üzere, taklit ürünlere 
karşı arama ve el koyma emri almada güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, AB müktesebatı ile uyumlu telif hakkı mevzuatını kabul etmeli; 

 Fikri mülkiyet hakları mahkemelerinde daha fazla uzmanlaşma ve arama ve el 
koyma izinleri almak için kolaylaştırılmış prosedürler dahil olmak üzere, sınai ve 
fikri mülkiyet ihlalleriyle mücadele için uygulama tedbirlerini iyileştirmeli; 
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 Fikri mülkiyet hakları sahipleri ile yapıcı bir diyalog sürdürmek ve ekonomik 
büyüme için güçlü bir fikri mülkiyet hakları koruma sisteminin faydalarına 
odaklanarak kalpazanlık ve korsanlıkla ilgili endişeler konusunda daha fazla 
farkındalık yaratmalıdır.  

 

Fasıl 8: Rekabet Politikası 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş 

Genel Görünüm: 

 Devlet yardımlarında artış ve şeffaflık olmaması nedeniyle gözlemlenen geri gidişe 
rağmen Türkiye rekabet politikası alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. 

Kaydedilen İlerleme 

 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da uzun zamandır beklenen değişiklikler 
yapılmıştır. 

 Yasal çerçeve, AB müktesebatı ile büyük ölçüde uyumludur. Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun, AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 101 ve 102 sayılı 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 numaralı maddeleri ile büyük ölçüde 
uyumludur. 

 Türkiye, başta Suriye vatandaşları olmak üzere mültecilere geniş yelpazede kamu ve 
sosyal hizmetler sağlamaya devam etmiştir.  

 Devlet yardımı yasal çerçevesi AB müktesebatıyla kısmen 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.  

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 Devlet yardımları alanındaki uygulama kapasitesiyle ilgili endişeler devam 
etmektedir. 

 Rekabet Kurulu başkan ve üyelerinin, ilgili kamu kurumlarının müdahalesi 
olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanması, Türk Rekabet 
Kurumu'nun bağımsızlığını zedelemektedir. 
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 Devlet yardımı düzenlemeleri, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin parçası olmayan tarım, 
balıkçılık ve hizmet sektörlerini kapsamamaktadır. 

 Devlet yardımı kontrolünü uygulamak için gerekli uygulama mevzuatı mevcut 
değildir ve Türkiye, AB müktesebatına uyum için henüz bir eylem planı kabul 
etmemiştir. 

 Ağustos 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başka bir kurum olan 
Ekonomik Programlar ve Araştırma Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Devlet 
yardımlarını koordine etmekle görevlendirilmiştir. Mevcut yapı operasyonel açıdan 
bağımsız kabul edilmemektedir. 

 Yürürlükte olan işlevsel bir organizasyon yapısı veya uygulama mevzuatı 
bulunmadığından, Türkiye'nin bu alandaki uygulama kapasitesi veya uygulaması 
hakkında değerlendirme yapılamamaktadır.  

 Devlet yardımları envanteri henüz oluşturulmamış ve erişilebilir hale 
getirilmemiştir. Ayrıca, uygulamada desteğin seçici olarak sağlandığı proje bazlı 
yatırım programının uygulanması da bir endişe kaynağıdır. 

 Türkiye’nin devlet yardımı programlarının şeffaflığını ve birbiriyle uyumlu olmasını 
sağlamalıdır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

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

 Operasyonel açıdan bağımsız bir devlet yardımları kurumu kurmalı ve devlet 
yardımı kurallarının şeffaf bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. 

Fasıl 9: Mali Hizmetler  

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme  
 
Genel Görünüm:  
 
Piyasanın denetimine ve gelişimine yönelik bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Mali piyasa 
altyapısı konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmezken, menkul kıymetler piyasaları ve 
yatırım hizmetlerinde bir miktar ilerleme sağlanmıştır.  
 
Kaydedilen İlerleme 
 
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mali piyasalarda manipülatif 

ve yanıltıcı işlem ve uygulamaları listeleyen yeni bir uygulama yönetmeliğini kabul 
etmiştir. 

 Sigortacılık ve mesleki emeklilik alanında, Ekim 2019'da kabul edilen düzenleme 
kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak Sigorta ve 
Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.  
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 Sermaye Piyasası Kurulu, hisse senedi kitle fonlamasına ilişkin yeni uygulama 
yönetmeliğini Ekim 2019'da kabul etmiştir. Şubat 2020'de Sermaye Piyasası 
Kanununda yapılan değişiklikler kitle fonlaması platformlarına yönelik fonların, 
hisse senedi kitle fonlamasına ek olarak borçlanma yoluyla da artırılabilmesine 
imkân vermiştir. 

 
Sorunlar ve Eksikler 
 

 BDDK varlık kalitesi inceleme süreçlerinin ana sonuçlarını yayımlamış fakat stres 
testi senaryolarının ve metodolojisinin ayrıntılarını sunmamıştır. Banka stres 
testlerinde şeffaflık ve ayrıntı eksikliği, düzenleyici ve denetleyici otoritenin 
güvenilirliğini zayıflatmaktadır. 

 Cumhurbaşkanının başkanını ve üyelerini doğrudan atama yetkisi olduğundan, 
Kurulun bağımsızlığı sınırlı kalmıştır. 
 

Komisyonun Tavsiyeleri: 
 

 Bankacılık yönetişim ve denetleme sisteminin, kriz yönetiminin ve çözüm 
çerçevesinin daha fazla güçlendirilmesi; 

 Stres testi senaryoları ve metodolojisinin ayrıntılarını yayımlayarak varlık 
kalitesi incelemesinin şeffaflığını iyileştirmesi; 

 Türk sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesinin ve denetiminin 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

 

Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş  

Genel Görünüm:  

 Medya finansmanının şeffaf olmaması, medya sahipliğinin tek elde toplanma eğilimi, 
editoryal politikalar üzerindeki siyasi etki, ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar ve 
düzenleyici makamların bağımsız olmamasına ilişkin ciddi endişeler söz konusudur.  

 Raporlama döneminde medya sektöründe AB müktesebatına uyum konusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Geçen yılki raporun tavsiyeleri dikkate alınmamıştır, bu nedenle Komisyon 
tavsiyelerini tekrarlamaktadır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Sabit ses pazarındaki rekabet bir miktar artırmıştır.  

 4.5G abone sayısı, 2018'in son çeyreğindeki 71,3 milyon kişiye kıyasla 4,7 milyon 
artış göstermiş ve 2019'un üçüncü çeyreğinde 76 milyon kişiye ulaşmıştır. 

 Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuştur. Ofis, Türkiye'deki 
kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünden sorumludur. Özel sektör, akademi ve sivil 
toplumdan paydaşlarla birlikte bir dijital dönüşüm ekosisteminin kurulmasına 
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yardımcı olacaktır. Ayrıca siber güvenlik, büyük veri ve yapay zekâ ile ilgili 
projelerde yer alacaktır. 

 Bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak, 2015-2018 yıllarını kapsayan ulusal 
stratejinin güncellenmesi gerekmektedir. E-devlet kullanan vatandaşların oranı 
2018'de %50,22 olarak ölçülürken; bu oran 2019 yılında %54,2'ye yükselmiştir. 

 Temmuz 2020'de TBMM’de, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu kabul edilmiştir. 

 TV, radyo ve dijital yayınlar Türkçe dışındaki dillerde devam etmiştir. TRT'nin de 
aralarında bulunduğu 32 yayıncı Arnavutça, Arapça, Ermenice, Süryanice, Boşnakça, 
Çerkezce, İngilizce, Almanca, Kürtçe, Lazca, Uygurca ve Rusça dillerinde yayın 
yapmaktadır.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Elektronik iletişim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, pazara erişim ve 
evrensel hizmet konusundaki mevzuatın AB ile uyumlaştırılması konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir.  

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurulu ile Siber Güvenlik Kurulu’nun bağımsızlığı 
endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 

 Geniş bant pazarı halen daha yeterli düzeyde rekabet gücünden yoksundur.  

 Görsel-işitsel politika alanında, 31 Mart 2019 yerel seçimleri ve 23 Haziran 2019'da 
yenilenen İstanbul belediye başkanlığı seçimi öncesinde iktidar partisinin adayları ve 
müttefikleri kayda değer bir avantaj elde etmişlerdir ve hükümete bağlı kamu ve özel 
medyada daha fazla yer almışlardır. 

 Medya sahipliği, kamuoyuna tarafsız, çoğulcu ve bağımsız haberler vermede 
başarısızdır.  

 Medya kuruluşlarının hükümetle güçlü bağları olan veya kamu sözleşmelerine bağlı 
birkaç holdingin elinde toplanması, özgür ve bağımsız medyaya yönelik bir tehdit 
oluşturmaktadır. Profesyonel medya kuruluşlarına göre, Türk medyasının %90'ı 
artık hükümet yanlısı gruplara aittir. 

 Radyo, Televizyon ve Gönüllü Çevrimiçi Yayınlar Yönetmeliği; kapsamı, tanımları, 
lisanslama kriterleri ve maliyetleri açısından netlikten yoksundur ve yargı yetkisi ve 
çevrimiçi içeriğe erişimi kısıtlayan tartışmalı hükümler içermektedir.  

 Ayrıca yönetmelik, TV yayıncılığında olduğu gibi, RTÜK'e internet yayıncılığı için de 
müstehcenlik, genel ahlak veya ulusal bütünlük tanımı ve yorumunu yapma imkânı 
vermektedir. Düzenlemenin ekonomik olarak küçük medya operatörlerini etkilemesi 
muhtemeldir, bu nedenle potansiyel olarak medya çoğulculuğunu daha da 
sınırlandıracağı öngörülmektedir.  

 Radyo, Televizyon ve Gönüllü Çevrimiçi Yayınlar Yönetmeliği, Ağustos 2019'da 
yürürlüğe girmiştir. Kişisel iletişim için geçerli olmamakla birlikte, RTÜK'e 
yurtdışından yayın yapan haber siteleri dâhil olmak üzere çevrimiçi yayınları 
denetleme yetkisi verilmektedir. Ayrıca sadece internet üzerinden hizmet vermek 
isteyen medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK'ten yayın 
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lisansı almasını zorunlu hale getirmiştir. Lisanslar için yaklaşık 600 başvuru 
yapılmıştır.   

 Eylül 2019'da RTÜK başkanının önerisi üzerine muhalefetin aday gösterdiği RTÜK 
üyelerinden birinin görevden alınmasının nedenleri arasında, RTÜK bünyesindeki 
şeffaflık eksikliği, bazı kararlara ilişkin eleştirilerini ve yönetim içerisindeki 
suiistimali ifşa etmesinin yer aldığı belirtilmiştir. Görevden alınan üye, davasını 
Ankara İdare Mahkemesi'ne taşımıştır ve tüm bu gelişmeler, düzenleyici kurumun 
bağımsızlığını daha da sorgulanır hale getirmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, düzenleyici makamın ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını 
güçlendirmeli ve İnternet Yasasını Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri 
doğrultusunda medyada çoğulculuğun sağlanması amacıyla değiştirmeli; 

 Elektronik haberleşmede evrensel hizmet, yetki düzenlemeleri, pazar erişimi ve 
geçiş hakları konularını AB müktesebatı ile uyumlu hale getirmeli; 

 Dijital ortama geçiş sürecini en kısa zamanda tamamlamalı;  

 Kamu yayıncılığı bağımsızlığını güçlendirmelidir.  

 

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 Tarımsal istatistik üretme konusunda bir strateji halen daha mevcut değildir.  

 Stratejik politika yönelimleri, Türkiye’nin tarımsal destek politikasının Ortak Tarım 
Politikası ilkelerinden uzaklaşıyor olabileceğini göstermektedir. 

 Gelecekteki stratejik planlama süreçleriyle ilgili olarak, Türkiye, AB ile daha etkili ve 
kapsayıcı istişarelerde bulunmaya teşvik edilmektedir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Yatay düzenlemeler konusunda, Türkiye’de Ekim 2019'da kırsal alanların refahını 
geliştirmeye ve tarımsal üretimin verimini ve kalitesini artırmaya odaklanan 2019-
2023 Stratejik Planı kabul edilmiştir.  

 Entegre yönetim ve kontrol sisteminin (IACS) geliştirilmesi için önemli adımlar 
atılmıştır. 

 Çiftlik muhasebe veri ağı, 81 ilin tamamını kapsamaktadır ve tarımsal üretim ve kayıt 
sistemine entegre edilmiştir.  

 Türkiye, sığır eti ve canlı hayvanlar için kota açarak, tarım ürünleri için Türkiye-AB 
ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye 
devam etmektedir. İthalat kotalarının düzgün ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. 
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 Kırsal kalkınma için AB katılım öncesi yardım programında (IPARD II), 2019 yılında 
bir miktar ilerleme sağlanmıştır.  

 Tarımsal işletmeler, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve pazarlama 
konusundaki yatırımlara 65,4 milyon avroluk AB katkısı ile 3 bin 826 yeni başvuru 
alınmış ve 649 proje sözleşme imzalanmıştır.  

 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. 

 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. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 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’nın ilkelerinden uzaklaştırıyor olma 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 
bağlanmasını gerekmektedir. 

 Ortak piyasa düzenlemesinde, mevzuat uyumu konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Türkiye, tarımsal istatistiklerin üretilmesi için bir strateji benimsemeli ve 
uygulamaya başlamalı; 

 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: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Komisyonun geçen yılki tavsiyeleri kısmen uygulanmıştır. Gıda işletmelerinin ilgili 
AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar devam etmelidir.  

 Genel anlamda gıda güvenliğine ilişkin AB müktesebatına uyum konusunda sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir.  
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 Türkiye, veterinerlik politikasını AB müktesebatıyla henüz tamamıyla uyumlu hale 
getirmemiştir. Büyükbaş küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ile kayıt altına 
alınması prosedürü devam etmiştir.  

 Kara ve deniz sınırları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki sınır denetim 
noktaları tam olarak faaliyete geçmemiştir.  

 Bulgaristan ve Yunanistan sınırında aşılama ile oluşturulan hastalıksız bölgede sıkı 
hareket kontrolleri sürdürülmüştür.  

Kaydedilen İlerleme:  

 Etiketleme, katkı maddeleri ve saflık kriterleri, aromalar, gıda takviyeleri ve enzimler 
gibi konularda gıda güvenliği kurallarının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 
konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir.  

 Yem kuralları konusundaki ilerleme ise sınırlı kalmıştır.  

 Yumrulu deri hastalığına karşı aşılamalar devam etmiştir. 

 Bilimsel amaçlarla kullanılan omurgalı su hayvanlarının refahı ve korunmasına 
ilişkin bir yönetmelik yayınlanmıştır.  

 Salmonella kontrol programının uygulanmasıyla zoonozlarda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir.  

 Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzına yönelik eğitim, denetim ve 
izleme programları uygulanmaya devam etmiştir.  

 Resmi kontroller konusunda idari kapasite geliştirilmiştir. 

 Bitki sağlığı politikasında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Xylella fastidiosa yaprak 
yanıklığına karşı mücadeleye ilişkin bir yönetmelik yayımlanmıştır.  

 Türkiye, revize edilmiş Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi’ni onaylamıştır.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıkları ve gözetim sistemlerine ilişkin hem Ortaklık 
Konseyi'nin tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin Şubat 1998 Kararı hem de AB 
müktesebatı ile tam uyuma ulaşmak üzere çaba harcanması 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. 

 Tarımsal gıda işletmelerinin iyileştirilmesine yönelik ulusal planın geliştirilmesi 
konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  

 Gıda işletmelerinin tescili ve onaylanmasına ilişkin yeni kuralların uygulanması için 
hala önemli çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 Hayvansal yan ürünler üzerinde önemli çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 Teftişlerin finansmanına ilişkin hükümler henüz AB ile uyumlu değildir.  

 Yeni gıdalar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konularında AB ile uyum 
sağlanmamıştır. 
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Komisyonun Tavsiyeleri:  

 Türkiye, ulusal bir program ve bir izleme planı sunmak başta olmak üzere gıda 
işletmelerinin AB standartlarını karşılayacak şekilde iyileştirmeli; 

 Zoonoz hastalıklar ile mücadele konusunda ilerlemeler sağlamalıdır.  

 

Fasıl 13: Balıkçılık 

Genel Uyum Düzeyi: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi düzeyde ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Mevcut balıkçılık kanununu değiştiren yeni kanun, Kasım 2019'da kabul edilmiştir. 
Yeni kanun, sürdürülebilir balıkçılık yönetimini sağlamayı ve kontrol önlemlerini ve 
yaptırımları iyileştirerek kaynakları korumayı amaçlamaktadır.  

 Kontrol konusunda ilerleme sağlanmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin yasadışı, 
kayıtdışı ve kuraldışı balıkçılıkla (IUU) verimli bir şekilde mücadele edebilmesi için 
kontrolleri operasyonel düzeyde uygulaması ve ayrıca bu konuya yönelik Akdeniz 
Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Bölgesel Eylem Planı’na odaklanması 
gerekmektedir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Kaynak ve filo yönetimi konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.  

 Gemi takip sistemi ile izlenen gemi sayısı bin 500'den bin 608'e yükselmiştir. 

 Kurumsal veri toplama ve stok değerlendirme kapasitesi artırılmıştır. 

 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.  

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 Piyasa politikası konusunda, bakanlığın kapasitesinin artırılması konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir.  

 Uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak AB, 43’üncü Akdeniz Genel Balıkçılık 
Komisyonu yıllık oturumunun hazırlanmasında Türkiye ile işbirliği yapmıştır. AB, 
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerini, Ortak Balıkçılık Politikası’nda uyguladığı 
için Türkiye’nin Sözleşmeyi onaylaması, balıkçılık ve denizcilik politikası konusunda 
AB ile iş birliğini geliştirecektir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, balıkçılık kanununu uygulamalı; 

 Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu kapsamındaki Karadeniz Bakanlar Konferansı 
ve 2020 Sonrası Strateji Konferansı gibi sürdürülebilir balıkçılık konusunda 
yürütülen çok taraflı işbirliklerine daha fazla dâhil olmalıdır.  
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Fasıl 14: Taşımacılık Politikası 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 2019 tavsiyelerinin çoğu geçerliliğini korumaktadır. 

 Doğu Akdeniz'deki Türk sondaj faaliyetlerine ilişkin Temmuz 2019 Konsey kararları 
doğrultusunda havacılık sektöründeki kapsamlı anlaşma müzakereleri askıya 
alınmıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Genel taşımacılık müktesebatı ile ilgili olarak, Türkiye taşımacılık sektöründeki uyum 
seviyesini değerlendirmek ve ekonomik etki değerlendirmesine dayalı olarak mevcut 
boşlukları doldurmak için eylem planlarını belirlemek üzere kapsamlı bir çalışma 
başlatmıştır. 

 Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması ve yol güvenliği gibi Avrupa kentsel 
hareketlilik girişimlerine Türk belediyelerinden artan bir ilgi vardır. 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının organizasyon yapısı değiştirilmiştir. 

 Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nde birleştirilmiştir. 

 Denizcilik ve İç Sular Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Denizcilik 
İşleri Genel Müdürlüğü altında birleştirilmiştir. 

 Karayolu taşımacılığı konusunda, yasal çerçeve AB müktesebatı ile uyum konusunda 
iyi derecede hazırlıklıdır. Raporlama döneminde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 Türkiye, son beş yılda ticari araçların yol kenarı denetim sayısını iki katına 
çıkarmıştır. 

 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılması Yönetmeliği, Mayıs 2019'da 
yayımlanmıştır. 

 Türkiye, demiryolu taşımacılığı alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. Raporlama 
döneminde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 Demiryollarının karşılıklı işletilebilirliğine ve demiryolu yolcu haklarına ilişkin taslak 
düzenlemeler, son hazırlık aşamasındadır ve Avrupa Komisyonu ile istişareyi 
beklemektedir. 

 Türkiye, deniz taşımacılığı alanında AB müktesebatına uyum konusunda iyi derecede 
hazırlıklıdır. Raporlama döneminde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 Türkiye, AB sistemini de dikkate alması gereken denizcilikte tek pencere 
oluşturulmasını hedeflemektedir. 

 Türkiye, deniz taşımacılığının çevre dostu hale gelmesini ve karbonsuzlaştırmasını 
sağlamak için bir finansal araç geliştirmektedir. Bu, Taşımacılık için Temiz Güç 
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paketine uyma ve (Türkiye'nin henüz taraf olmadığı) Paris Anlaşması kapsamında 
belirlenen küresel iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunma yolunda 
olumlu bir adımdır. 

 Türkiye havacılık alanında orta düzeyli hazırlıklı olmakla birlikte, raporlama 
döneminde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Türkiye henüz Ulaşımda Temiz Enerji Paketi ile uyum sağlamamıştır. 

 Kentsel hareketliliğin somut bir politika çerçevesine ve tüm paydaşlarla, özellikle de 
büyük şehirlerin istişare ile benimsenen açık bir politika çerçevesine ihtiyacı vardır. 

 Türkiye'nin karayolu ölümlerini yarıya indirmek için Stockholm Deklarasyonu’na ve 
2021-2030 dönemini kapsayan yeni AB karayolu güvenliği stratejisine uygun 
hedefler belirlemesi beklenmektedir. 

 Bir karayolu güvenliği öncü otoritesinin kurulması, ilgili paydaşlar arasında daha iyi 
odaklanma, izleme ve koordinasyon sağlamak için temel adımdır. 

 Akıllı ulaşım hizmetlerine ilişkin AB müktesebatının benimsenmesinde ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

 Kentsel hareketlilik dâhil olmak üzere Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sektör gelişimine 
daha geniş destek sağlamak için yapılandırılmış bir yasal çerçeve ve daha güçlü bir 
kurumsal kapasite gereklidir. 

 Demiryolunun serbestleştirilmesi, görevdeki demiryolu işletmecisine verilen 
sübvansiyonların devam etmesi nedeniyle tam olarak yürürlüğe girememiştir. 

 Mevzuata göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) geçiş dönemi 
2020'de sona erecektir ve diğer oyuncuların demiryolunun serbestleştirilmesinden 
yararlanabilmesi için sübvansiyonların daha fazla uzatılmaması gerekmektedir. 

 Aynı mevzuat kapsamında, yalnızca yurt içinde üretilen yük ve yolcu vagonlarının 
2020 sonuna kadar kaydedilebileceğine ilişkin hükümler, piyasa oyuncularının çok 
çeşitli demiryolu taşıtları arasından seçim yapma esnekliğine izin vermemektedir. 

 Türk demiryollarının kurumsal yapısına ilişkin AB müktesebatı ile bazı tutarsızlıklar 
devam etmektedir. 

 Demiryolu düzenleyicisinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından etkili bir şekilde 
bağımsızlığının sağlanması gerekmektedir. 

 Türkiye’nin, IMO sözleşmelerine yönelik sorumluluklarını gerçekleştirebilmesine 
ilişkin kurumsal ve teknik kapasite geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapması 
gerekmektedir. 

 Türkiye, deniz limanları ile ilgili AB mevzuatına uyum sağlamalıdır. 

 Türkiye’nin, iç suyolu alanında ilgili AB mevzuatına uyum sağlaması gerekmektedir. 

 Türkiye, iç suyolları konusundaki temel uluslararası anlaşmaları imzalamamıştır. 

 Türkiye, sınırlı iç suyollarına sahiptir. 
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 AB ile Türkiye arasında kapsamlı bir hava taşımacılığı anlaşmasına ilişkin 
müzakereler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de AB tarafından yasadışı kabul edilen 
sondaj faaliyetleri nedeniyle Temmuz 2019’da askıya alınmıştır. 

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile EASA arasındaki çalışma düzenlemesinin 
yenilenmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Türkiye’deki ve GKRY’deki hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişimin 
yetersizliği, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde havacılık emniyeti bakımından tehlike 
oluşturmaya devam etmekte ve bunun için operasyonel bir çözüm bulunması 
gerekmektedir. 

 Havacılık müktesebatının diğer alanlarında Türkiye, düzenlemelerini AB 
müktesebatı ile uyumlaştırma yönünde ilerleme kaydetmektedir, ancak başta hava 
trafik yönetimi ve uçuş emniyeti olmak üzere bu konudaki çabalar artırılmalıdır. 

 Kombine taşımacılıkta ilerleme kaydedilmemiştir. 

 GKRY’de kayıtlı, GKRY ile ilgisi olan ya da son uğradığı liman GKRY’de bulunan 
gemiler ve uçaklara yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla 
ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 2021-2030 için Karayolu Güvenliği Stratejisi kabul edilmeli ve ilgili paydaşlar 
arasında daha iyi koordinasyonu sağlamak için yol güvenliği öncü otoritesi 
kurulmalıdır. 

 Tüm demiryolu şirketlerinin eşit fırsatlardan yararlanabileceği rekabetçi bir ortam 
yaratması amacıyla görevdeki demiryolu işletmecisi TCDD’ye verilen sübvansiyonlar 
aşamalı olarak kaldırılmalıdır. 

 Birlikte çalışabilirliği ve bağlanabilirliği sağlamak için ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi 
(AUS) mimarisi AB çerçevesi ile uyumlu hale getirilmelidir. 

 

Fasıl 15: Enerji  

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi düzeyde ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Arz güvenliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji alanları başta 
olmak üzere genel anlamda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.  

 2019 yılı raporundaki tavsiyeler belirli ölçüde ele alınmıştır.  

 Türkiye, nükleer enerjiye ilişkin düzenleyici çerçevesini güncellemiştir.  

 Yeni düzenleyici kurum ile öncülü arasındaki yapısal ve personel geçiş henüz 
tamamlanmamıştır.  

 Hidrokarbon konusunda Türkiye, Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine 
devam etmiştir.  
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Kaydedilen İlerleme: 

 Arz güvenliği konusundaki oldukça iyi düzeydeki ilerleme devam etmektedir. 

 Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlanmıştır ve Güney Gaz 
Koridoru’nun (SGC) Avrupa kısmına ilk gazı nakletmeye hazır hale gelmiştir. SGC'nin 
son bileşeni olan Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın da tamamlanmasıyla, SGC'nin inşası 
2020'de bitmiş olacaktır. 

 Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü TürkAkım boru hattı projesinin iki hattı, 2019 yılı 
sonunda tamamlanmıştır.  

 Ege kıyısındaki Saros’ta üçüncü bir Yüzer Depolama Yeniden Gazlaştırma Ünitesi'nin 
(FSRU) inşası planlanmaktadır ve Tuz Gölü'ndeki ikinci yer altı gaz depolama 
tesisinin genişlemesi devam etmektedir.  

 Türkiye, süresi dolacak doğal gaz sözleşmelerini dikkate alarak, lisanslı kuruluşlara 
Irak'tan yıllık 2,7 milyar m3 doğal gaz ithal etme hakkı vermek için 2023-2043 
dönemini kapsayan doğal gaz ithalat lisans başvuru çağrısı yayınlamıştır. 

 Bahsedilen gelişmeler tedarik güvenliği açısından kritiktir ve Türkiye’nin, boru 
hatları yoluyla yapılan doğal gaz ithalatını 2019 yılında önemli ölçüde artan 
sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatıyla dengeleme yönündeki stratejik niyetini ortaya 
koymaktadır. 

 Elektrik şebekeleriyle ilgili olarak, Türkiye’nin şebeke kodlarına uyum sağlama ve 
verimli ara bağlantı kapasitesini artırma konularındaki ilerleme devam etmiştir.  

 Bulgaristan ve Yunanistan ile bağlantılar faaliyete geçmiş olup, Romanya ile 
bağlantılara ilişkin çalışmalar da yapılmıştır.  

 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) Avrupa Elektrik İletim Sistemi 
Operatörleri Ağına (ENTSO-E) gözlemci üye olarak devam etme başvurusu 
onaylanmamıştır ancak Türkiye ilgili konularda teknik tartışmalara katılmaya devam 
etmektedir. 

 İç enerji piyasasıyla ilgili olarak, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde şeffaf, maliyet 
tabanlı ve ayrımcı olmayan fiyatlandırma mekanizmaları oluşturulması konusunda 
biraz ilerleme kaydedilmiştir.  

 EPİAŞ Enerji Borsası tarafından işletilen Türkiye doğal gaz spot ticaret 
platformlarında 2019 yılında doğal gaz spot piyasa işlem hacmi artmıştır. 

 Türkiye’nin hidrokarbonlar konusundaki mevzuatı, AB müktesebatıyla ileri düzeyde 
uyumludur.  

 Türkiye, yenilenebilir enerji sektöründe oldukça iyi düzeyde ilerleme kaydetmiştir 
ve yerel ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretim kapasitesini 
artırmaya devam etmiştir.  

 Yenilenebilir enerjinin, ülkenin elektrik üretimindeki payı 2019'da %34 olarak 
gerçekleşmiş ve çoğu hidroelektrikten (%20) kaynaklanmıştır.  

 Uygulanabilir devlet teşvikleri üzerinde etkisi olan yenilenebilir enerji tesislerinin 
kapsam tanımında değişiklikler yapılmıştır. Mevzuat değişiklikleri, 5 MW altındaki 
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yenilenebilir enerji tesislerinin tercihli garantili tarifeler ve bazı vergi muafiyetleri 
gibi devlet teşviklerinden yararlanmasını imkânsız hale getirmiştir. 2019'da yapılan 
yasal değişiklikler, 2020'nin sonunda biten mevcut sabit garantili tarifelerle ilgili 
bütçe endişelerini ele almıştır.   

 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamındaki ihaleler ABD doları yerine Türk 
lirası üzerinden yapılacaktır.  

 Enerji verimliliği konusunda, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 
uygulanmasına yönelik biraz ilerleme kaydedilmiştir. 

 Öngörülen ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması hâlâ yürürlükte değildir. 

 Kamu binalarına, binanın son 3 yılda hesaplanan ortalama tüketimine kıyasla enerji 
faturalarının en az %15'i oranında tasarruf etmeleri için yeni bir yasal zorunluluk 
getirilmiştir.  

 Kamu kurumlarının enerji verimliliği konusundaki kapasite ve altyapısını 
iyileştirmek için yeni bir imtiyazlı kredi ve hibe sözleşmesi imzalanmıştır.  

 Türkiye’nin binalarda enerji verimliliğine ilişkin politikaları iyi derecede gelişmiştir 
ve AB müktesebatı ile uyumludur.  

 Nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye bu konudaki düzenleyici çerçevesini 
güncellemiştir.  

 Temmuz 2019'da Türkiye, Akkuyu nükleer santral projesine ilişkin revize edilmiş 
Stres Testleri Ulusal Raporu’nu yayımlamıştır. Bir sonraki adım, Komisyon ve Avrupa 
Nükleer Güvenlik Düzenleyici Kurumları Grubu (ENSREG) tarafından koordine 
edilen ulusal raporun şeffaf bir emsal değerlendirmesinin organizasyonu olacaktır. 
Türkiye, ENSREG’de gözlemci statüsündedir.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Devlete ait BOTAŞ, piyasa rekabetini engelleyen ticaret ve şebeke işletmeciliği 
işlevleriyle dikey olarak entegre olmuş ve Türkiye gaz piyasasında hâkimiyetini 
korumuştur. Ticari ve şebeke operatörü işlevleri piyasadaki rekabetin gelişmesini 
engellemektedir. 

 Gaz şebekeleri ve İletim Sistemi İşletmecisi (TSO) işbirliği ile ilgili olarak, Türkiye 
Ulusal Petrol Şirketi BOTAŞ'ın Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Şebekesi’ne 
(ENTSO-G) üyeliği şu anda öngörülmemektedir. 

 Şeffaf, maliyet tabanlı ve ayrımcı nitelikte olmayan bir gaz transit sisteminin 
oluşturulması konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 Doğal gaz piyasa işlemlerine ilişkin mevzuatın da iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 Dikey olarak bütünleşmiş BOTAŞ'ın piyasadaki hâkim konumu, enerji değişiminin 
gerçek anlamda uygulanmasına izin vermeyecektir. 

 Türkiye’nin Açık Denizde Petrol ve Doğal Gaz Faaliyetlerinin Güvenliğine ilişkin 
2013/30/AB sayılı Yönerge ile daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir.  
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 Raporlama döneminde, Türkiye, GKRY Hükümeti tarafından Avrupa petrol ve gaz 
şirketlerine ve GKRY karasularına ruhsat verilmiş alan da dâhil olmak üzere GKRY 
Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne sondaj ve sismik gemiler konuşlandırmıştır. AB'nin 
yasadışı kabul ettiği bu faaliyetleri durdurmaya yönelik çağrılarına rağmen, Türkiye 
altı yeni sondaj seansı başlatmıştır. AB ayrıca, Kasım 2019'da Türkiye'ye yönelik 
hedefli tedbirler çerçevesi kabul etmiş ve Şubat 2020'de bu yaptırımlar çerçevesi 
altındaki isim listesine iki kişiyi eklemeye karar vermiştir.  

 AB'nin ve diğer uluslararası şirketlerin Türkiye'deki yenilenebilir enerji 
sektöründeki ihalelere erişimini etkileyen yerel içerik gereksinimlerine ilişkin 
endişeler devam etmektedir.  

 Binalarda enerji verimliliği politikalarına ilişkin mevcut boşluklar; temelde hedefler, 
standartlar ve uygulama metodolojileri bakımından yetersiz ayrıntıya sahip 
olunması ile ilgilidir. Mevcut mevzuat, artan soğutma talebini ve binalarda 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin potansiyel kullanımını tam olarak ele 
almamaktadır.  

 Kamu sektörünün enerji verimliliğini iyileştirmeye katılımı, çeşitli devlet daireleri ve 
kurumları da dâhil olmak üzere tüm paydaşların çabalarını uyumlu hale 
getirebilecek enerji verimliliğine özel bir kurumun eksikliğinden mustariptir. Bu rol, 
2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulan Enerji 
Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı tarafından belirli kurumsal sınırlamalarla 
yerine getirilmektedir. 

 Atom Endüstrisi’nin yeni oluşturulan Düzenleme Kurumu’na 2019 yılında bir başkan 
atanmıştır. Ancak yeni oluşturulan kurum, 2020'nin ilk yarısında bir kez daha 
yapılandırılmıştır. Yeni düzenleyici kurum ve öncülü arasındaki yapısal ve personel 
geçiş süreci henüz tamamlanmamıştır. 

 Türkiye ayrıca, Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği 
Üzerine Birleşik Sözleşme’ye taraf olmamıştır ve hâlâ Avrupa Topluluğu Acil 
Radyolojik Bilgilerin Değişimi (ECURIE) sistemine üye değildir.  

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Doğal gaz sektöründe şeffaf, maliyet bazlı ve ayrımcı olmayan bir fiyatlandırma 
oluşturulmalı ve faaliyetlerin ayrıştırılması için hukuki olarak bağlayıcı bir plan ve 
bir takvim hazırlanması suretiyle doğal gaz piyasası reformu derinleştirilmelidir. 

 Akkuyu nükleer santralinin ulusal stres testi raporunun şeffaf bir emsal 
değerlendirmesinin organizasyonunda Komisyon ve Avrupa Nükleer Güvenlik 
Düzenleyici Kurumları Grubu (ENSREG) ile iş birliği yapılmalıdır. 

 Açık ve adil finansman mekanizmaları benimsenerek yenilenebilir enerji üretiminin 
ve enerji verimliliğinin gelişimi desteklenmeye devam edilmelidir. 

 

Fasıl 16: Vergilendirme  

Genel Uyum Durumu: Orta düzeyli hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 
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Genel Görünüm:  
 
Türkiye, vergilendirme alanında orta düzeyli hazırlıklıdır. AB'nin vergi alanında iş birliği 
yapmayan ülkelere ilişkin AB listesinin belirlenmesi konusunda daha fazla önlem 
almıştır ancak tüm AB Üye Devletleri ile etkin bir şekilde uygulanacak otomatik bilgi 
paylaşımının sağlanması için ilgili bütün sorunları çözmesi gerekmektedir. 
 
Kaydedilen İlerleme 
 
Sorunlar ve Eksikler 

 Dolaylı vergilendirmeye ilişkin, geniş bir ürün yelpazesi, AB müktesebatından 
farklı olarak %1 oranında katma değer vergisine tabidir (Üye Devletler belirli mal 
ve hizmetlere indirimli KDV oranları uygulayabilmekle birlikte minimum 
standart oran % 15’tir). 

 Yapı, muafiyetler, özel planlar ve indirimli oranların kapsamına ilişkin mevzuatın 
AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Özel tüketim vergilerinde, sigaraya ilişkin genel düzey AB düzeyine yakındır, 
ancak Türkiye’nin sigaraya ilişkin özel tüketim vergisi mevzuatı, verginin maktu 
ve nispi bileşenleri açısından AB müktesebatı ile uyumlu değildir. 

 Enerji ürünlerine uygulanan özel tüketim vergileri genel olarak AB’nin asgari 
oranlarının oldukça üzerindedir, ancak AB müktesebatına aykırı olarak, jet yakıtı 
(kerosen), kömür ve elektrik özel tüketim vergisine tabi değildir. 

 Geçici vergi indirimlerinin düzenli olarak uygulanması ve kamu borçlarının 
yeniden yapılandırılması, Türkiye’de vergiye gönüllü uyuma zarar vermektedir.  

 Mayıs 2019'da Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik 
bir Strateji ve Eylem Planı (2019-21) yayınlamıştır. Yeni eylem planı somut 
performans göstergeleri sağlamazken, kayıt dışı sektör GSYH'nın %27si 
oranındaki payı ile Türkiye'deki ekonomik faaliyetin önemli bir yüzdesini temsil 
etmeye devam etmektedir. 

 
Komisyonun Tavsiyeleri: 
 

 Tüm AB Üye Devletleri ile vergilendirme alanında otomatik bilgi alışverişinin 
etkili bir şekilde uygulanması için düzenlemeler yapılması; 

 Vergiye tabi enerji ürünleri yelpazesinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılması; 
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin hızlandırılması ve ilerlemenin performans 

göstergeleri ile takip edilmesi gerekmektedir. 

Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme  
 
Genel Görünüm:  
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Türkiye, ekonomi ve para politikası alanında kısmen hazırlıklıdır. Merkez bankası 
üzerindeki yoğun siyasi baskıyı yansıtan, bağımsızlığını ve güvenilirliğini zayıflatan 
geriye gidiş raporlama döneminde de devam etmiştir. Rezerv gereksinimleri 
düşürülmüş ve bankalar, ekonomiye borç vermeyi artırmak için Hükümet tarafından 
teşvik edilmiştir. Mali bildirim tablolarının sunulması için belirlenen sürelere her zaman 
uyulmamıştır. 2019 raporunda yer alan tavsiyeler uygulanmamıştır. 
 
Kaydedilen İlerleme: 
 

 Para politikasında merkez bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerini 
çoklu araçlarla sürdürmeye devam etmiştir. 

 2020-2022 Ekonomik Reform Programı (ERP) İçerdiği yapısal reform öncelikli 
tedbirler, açıklama, zaman çizelgesi, tahmini etki ve riskler açısından 
iyileştirilmiştir. 

 
Sorunlar ve Eksikler: 
 

 Para politikası alanında son yılların tekrarlayan bir özelliği olan enflasyon 
hedefine ulaşılamamıştır. 

 Enflasyon hedefi, Merkez Bankası ve Hükümet tarafından ortaklaşa 
belirlenmektedir. 

 Merkez Bankası içindeki atama ve görevden alma prosedürleri özellikle 
Cumhurbaşkanı'nın Temmuz 2019'da valiyi görevden aldığı gerekçelerle ilgili 
olarak şeffaf değildir. 

 Merkez Bankası üzerinde faiz oranını düşürmek için siyasi baskı, kurumsal ve 
operasyonel bağımsızlık ve güvenilirlik göz ardı edilerek daha da artmıştır.  

 Hükümet, kamu bankalarına ekonomiye verilen kredileri artırmaya çağırmıştır 
(bazı kamu bankaları piyasa oranlarının altında kredi verdiler vermiş ve 
tüketicilerin ve işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmıştır). Ancak AB 
müktesebatı, kamu sektörünün mali kurumlara ayrıcalıklı erişiminin olmamasını 
ve parasal finansmandan yararlanmamasını şart koşmaktadır. 

 Merkez Bankası kanununda yapılan değişiklikler, kârın %20'sinin Rezerv 
Fonu’na zorunlu şeklide tahsis edilmesine ilişkin esasları iptal ederek Merkez 
Bankası'nın yıllık net kârının dağıtılmasına ilişkin esasları değiştirmiş ve birikmiş 
olağanüstü yedek akçelerin Genel Kurul onayı olmaksızın Hazine'ye 
aktarılmasının önünü açmıştır. Bu tür transferler Raporlama döneminde birkaç 
kez yapılmıştır. 

 Ekonomi politikası alanında, sayısal mali kuralların getirilmesi ve mali 
politikayı izleyen bağımsız bir mali konseyin kurulmasını da kapsayan, bütçe 
çerçevelerine ilişkin şartlar hakkındaki direktif ile daha fazla uyum 
gerekmektedir.  

 Aşırı açık prosedürü kapsamındaki mali raporlama ve bildirimleri ESA 2010 ile 
uyumlu hale getirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 
  

 Genel yönetim sektörünün sınırlandırılmasını ve vergi tahsilatları ve 
kesintilerinin muhasebesinde tahakkuk ilkesinin uygulanmasını iyileştirilmesi 
gerekmektedir.  
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 Makroekonomik tahminlerin ve ilgili politika planlarının güvenilirliği konusunda 
daha fazla iyileştirmeye ihtiyaç vardır. 

 2020-2022 ERP bir hafta gecikmeyle, 10 Şubat 2020'de tarihinde resmi olarak 
sunulmuştur. 

 Yeni ERP, 2020-2022 için güçlü ekonomik toparlanma, enflasyonun hızında azalış 
ve cari işlemlerin dengede olması gibi dâhili olarak tutarsız birtakım 
varsayımlarla karakterize edilen iyimser bir makroekonomik çerçeve 
sunmaktadır. 

 2020-2022 ERP’de yer alan yapısal reform öncelikli tedbirler önemli politika 
reformlarını sınırlı ölçüde yansıtmaktadır. 
 

Komisyonun Tavsiyeleri: 
 

 Merkez Bankasının bağımsızlığına ve güvenilirliğine zarar verecek herhangi bir 
siyasi müdahaleden kaçınılması;  

 Belirlenen son tarihlere kadar ESA 2010 ve ERP ile uyumlu mali bildirimlerin 
zamanında gönderilmesi gerekmektedir. 

Fasıl 18: İstatistik 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

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 İlerleme: 

 TÜİK, işletme istatistikleri için kısa vadeli ve yapısal iş istatistiklerine ilişkin 
göstergeler üretmek için idari kayıtları kullanmaya başlamıştır.  

 Hizmet üreticisi fiyat endeksi ve inşaat sektöründe aylık üretim endeksi haricinde, 
kısa vadeli istatistikler büyük ölçüde AB ile uyumludur.  

 Sera gazı emisyonlarına ilişkin çevresel hesaplar ve çevre vergileri, malzeme akışı ve 
çevre koruma harcamalarına ilişkin istatistikler mevcuttur. Enerji istatistikleri AB 
müktesebatıyla uyumludur. Enerji fiyatları iyi kalitede mevcuttur ve düzenli olarak 
Eurostat'a gönderilmektedir. 

 Türkiye, malların uluslararası ticaretine ilişkin oldukça uyumlu istatistikler 
üretmektedir. 

 Uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi, AB müktesebatına uyumlu şekilde 
uygulanmaktadır. 

 İstihdam verilerine ilişkin metodoloji 2014'ten beri AB uygulamalarını takip 
ettiğinden, işgücü piyasası istatistikleri AB müktesebatıyla tamamen uyumludur. 
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 Halk sağlığı istatistiklerindeki uyum, ölüm nedenleri ve sağlık araştırmalarıyla ilgili 
veriler için çok yüksektir, ancak sağlık harcamaları ve parasal olmayan sağlık 
hizmetleri verilerinde daha fazla ilerleme sağlanması gerekmektedir. 

 Kamu kurumlarının idari kayıtlarının kullanımının ve bunların istatistiksel üretime 
entegrasyonunun iyileştirilmesi için önemli çalışmalar yapılmıştır. TÜİK ile diğer veri 
sağlayıcılar arasında daha yakın işbirliği, bu kayıtların kalitesinin iyileştirilmesine ve 
idari verilerin kullanımının artırılmasına yardımcı olacaktır. 

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 Temmuz 2018'de kabul edilen bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) başkanının görev süresini 5 yıldan 4 yıla indirmiş ve üst düzey 
görevlilerinin atama prosedürlerini değiştirmiştir. TÜİK bünyesindeki atama ve işten 
çıkarma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin endişeler devam etmektedir.  

 TÜİK, 2016-2018 yıllık Kurumsal Sektör Hesaplarını derlemiş; bölgesel hesaplar, 
2015-2018 için istatistiksel bölgeler terminolojisinin 3’üncü seviyesinde 
hesaplanmıştır. Ancak, ayrıntılı veriler gizli olarak işaretlendiğinden yalnızca toplu 
rakamlar yayınlanabilmiştir. 

 Türkiye, kalitesi ve kapsamını iyileştirerek Aşırı Açık Prosedürü (EDP) tabloları 
göndermesine karşın, iletim önemli ölçüde gecikmiştir.  

 Devlet maliyesi istatistiklerinde iyileştirme gereken önemli alanlar; tahakkuk esasına 
göre istatistiklerin yayınlanması, verilerin zamanında temin edilmesine ilişkin üç ana 
istatistik otoritesi (TÜİK, Türkiye Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası) arasında bir 
anlaşma, veri kalite kontrollerinin kurumsallaştırılmasıdır.  

 Tarımsal istatistiklerle ilgili olarak, 2001 yılından bu yana tarımsal nüfus sayımı 
yapılmamıştır. 

 Tarım için ekonomik hesaplar ve tarımsal girdi fiyat endeksi için çalışmalar halen 
devam etmektedir, ancak ilerleme yavaş seyretmektedir.  

 2016 yılında gerçekleştirilen ve 2018 yılında yayınlanan Tarımsal İşletme Yapı 
Araştırmasının mikro verileri ve metodolojik raporu henüz Eurostat ile 
paylaşılmamıştır.  

 Makroekonomik istatistikler için Türkiye, idari kayıtları ulusal muhasebe sistemine 
entegre etme çabalarını sürdürmektedir. 2017'de Eurostat'a sunulan GSMH 
envanteri, önceki sürüme kıyasla önemli bir gelişmeyi temsil etse de, Eurostat'ın 
GSMH Envanter Kılavuzu ile daha da uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

 Halk sağlığı istatistiklerindeki uyum, ölüm nedenleri ve sağlık araştırmalarıyla ilgili 
veriler için çok yüksektir, ancak sağlık harcamaları ve parasal olmayan sağlık 
hizmetleri verilerinde daha fazla ilerleme sağlanması gerekmektedir. 

 Çevresel istatistiklere gelince, atık istatistikleri mevcuttur, ancak inşaat atık verileri 
için daha fazla ilerlemeye ihtiyaç vardır. 

 Sağlık harcamaları ve parasal olmayan sağlık hizmetleri verilerinde daha fazla 
ilerleme sağlanması gerekmektedir. 
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 Demiryolu, denizyolu ve bölgesel taşımacılık istatistikleri son derece uyumludur, 
ancak karayolu yük verilerinde daha fazla ilerleme sağlanması gerekmektedir. 

Komisyonunun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemine (ESA 2010) uyumunu 
iyileştirmelidir. 

 TÜİK ve diğer veri sağlayıcılar arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir. 

 Tarım ve göç ile ilgili istatistikler iyileştirilmelidir. 

Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, sosyal politika ve istihdam alanında kısmen hazırlıklıdır.  

 2019 tavsiyeleri uygulanmamış ve raporlama döneminde ilerleme kaydedilmemiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Tüm illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çocuk işçiliği 
önleme birimleri oluşturulmuştur. 

 İşyerin sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuat büyük ölçüde AB çerçeve yönergesi 
ile uyumludur. 50'den az çalışanı olan düşük riskli firmaların iş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) profesyonellerini çalıştırma zorunluluğu Temmuz 2020'de getirilmiştir. 

 İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğa ilişkin istatistikler, davaların %65'inin bir 
anlaşma ile sonuçlandığını göstermektedir. Türkiye, 2012'den beri ilk kez Mart 
2020'de çocuk işçiliği verilerini yayımlamıştır. 

 Madencilik işletmelerinde İSG yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik ülke 
çapında bir proje başlatılmıştır. 

 Yaşlıları ve ağır engelli kişilere yönelik evde bakım için mali yardım devam etmiştir. 

 %3'ten biraz daha az engelli 55 binden fazla memur bulunmaktadır, %95'i kayıt dışı 
olmak üzere yaklaşık bir milyon Suriyeli mülteci istihdam edilmektedir.  

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 İş hukuku alanında, Türkiye kısmen hazırlıklıdır, ancak temel mevzuatın 
uygulanmasında önemli boşluklar devam etmektedir.  

 Genel kayıt dışı istihdam oranı 2019'da %34,5'e ulaşmıştır. 50'den az çalışanı olan 
tarım ve ormancılık işyerleri ve ev işçileri, iş sağlığı ve güvenliği konuları dışında, 
hala iş kanunu kapsamında değildir. 

 Çocuk işçiliğine ilişkin rakamların mülteci çocukları içerip içermediği veya ne ölçüde 
kapsadığı net bir şekilde belirtilmemiştir. 

 Hane halkı yoksulluğu, olumsuz sosyal normlar, iş uygulamaları ve etkisiz denetim 
nedeniyle çocuk işçiliği uygulamaları devam etmekte olup, çocuk işçiliğinin ortadan 
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kaldırılmasına yönelik 2017-2023'ü kapsayan ulusal programın etkisi henüz 
görülmemiştir. 

 2017'de bin 636, 2018'de de bin 542 kişi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

 Göçmen çocuk işçiler, tarım işlerine giderek daha fazla dahil olmaktadır ve bu da 
onları mesleki risklere maruz bırakılmaktadır. 

 Kayıt dışı çalışma düzeylerinin artması ve yasal sınırların ötesine geçen uzun çalışma 
saatleri, çalışanlar için güvenlik risklerini artıran başlıca faktörlerdir. 

 2019 yılında sosyal diyalogda ilerleme olmamıştır. Türkiye İstihdam Şurası, ILO'nun 
çalışma gündeminin geleceğine odaklanmış, ancak herhangi bir sonuç kabul 
edilmemiştir.  

 Ekonomik ve Sosyal Konsey, 2009'dan beri toplanmamaktadır. 

 Diğer resmi sosyal diyalog mekanizmaları ya kullanılmamaktadır ya da tüm 
tarafların gerçek demokratik katılımından yoksundur.  

 Resmi olarak istihdam edilen özel sektör çalışanları arasında sendika katılımı 
%13,84 (Ocak 2020) olarak gerçekleşmiştir. 2,54 milyon kamu görevlisi arasında 
sendikaya katılım oranı %66,7 (Temmuz 2019) ile yüksek olsa da, bu konuda 2016 
yılından beri bir düşüş yaşanmaktadır. 

 İşverenlerin sendika karşıtı ayrımcılığının çok güçlü olduğu bildirilmektedir. Bazı 
sendikaların yöneticileri ve üyeleri, barışçıl nitelikteki çeşitli sendikal faaliyetler 
nedeniyle keyfi işten çıkarmalar, taciz ve tutuklamalarla karşılaşmaya devam 
etmiştir.  

 Kamu sektörü çalışanlarının grev hakkı yoktur ve üst düzey kamu görevlileri, sulh 
hâkimleri ve gardiyanlar da dâhil olmak üzere örgütlenme hakkından mahrumdur. 

 Eylül 2018'de İstanbul havalimanı protestolarına katılan sendika üyeleri ve diğer 
işçilerin davaları devam etmiştir. Kamu görevlilerinin işten çıkarılmalarını 
incelemekle görevli OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çözülmemiş dava yükü 
yüksek seyretmeye devam etmiştir.  

 İstihdam politikasında, işgücü piyasası durumu, kadınların işgücü piyasasına 
katılımının düşük olması ve 2019'daki temel eksiklikler arasında olan yüksek kayıt 
dışılık oranları ile kötüleşmiştir. 

 İşsizlik oranı %11,2'den %14'e yükselirken, genel istihdam oranı %50,3’e 
gerilemiştir. 

 Erkeklerin (%78,2) ve kadınların (%38,7) işgücüne katılımı arasında geniş bir fark 
olmuştur.  

 İşgücü piyasasındaki mutlak kadın sayısında artış olmasına rağmen, kadınların 
istihdam oranı %32,9'dan %32,2'ye gerilemiştir. Erkekler için istihdam oranında 
daha güçlü düşüş görülmüştür (%70,9'dan %68,3'e).  

 Uzun vadeli işsizlik oranı (tüm işsizlerin% 23,5'i) bir başka zorluk olmaya devam 
etmektedir.  
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 Genç işsizlik oranı %20,3'e kıyasla %25,4'e yükselmiş ve erkekler (%22,5) ve 
kadınlar (%30,6) arasında büyük bir fark görülmüştür. İstihdam, eğitim veya 
öğretimde olmayan (NEET) gençlerin oranı %24,5'ten %26'ya yükselmiştir.  

 Üç aylık ek ücret desteği teşvikleri ve işletmelere asgari ücret desteği 2019'da 
getirilmiştir, ancak yararlanıcıların sayısı ve ilgili bütçenin genel bir resmi mevcut 
değildir. 

 Bu mültecilere resmi işgücü piyasasına erişim sağlama çabaları devam etmiş; ancak 
2019 sonuna kadar 100 binden kişiye fazla çalışma izni verilmemiştir. Geçici koruma 
altındaki Suriyeli mültecilerden gelen kayıt dışı işçi akını Türkiye'deki zaten büyük 
olan enformel sektörü artırmıştır.  

 Hedefli politika önlemleri olmadığından Romanlar büyük ölçüde kayıtlı işlerden 
dışlanmış durumdadır. 

 Sosyal içerme ve sosyal korumada, yoksulluk ve gelir eşitsizlikleri artmaktadır. Gini 
katsayısı 0,408 ve 2018'de 7,8 olan gelir beşte birlik oran (P80 / P20), gelir 
eşitsizliğinin biraz arttığını ve AB ortalamasının üzerinde kaldığını göstermektedir.  

 Yoksulluk riski oranı 2018'de %21,2'ye yükselmiş ve ciddi maddi yoksunluk  %26,5 
olmuştur. Yoksulluk konusunda bölgesel eşitsizlikler yüksek seyretmiştir. 

 Sosyal yardım faydalanıcıları, istihdam veya aktif işgücü piyasası önlemleri için kamu 
istihdam hizmetine yönlendirilmiştir.  

 İstihdam ve sosyal politikada kadın ve erkek eşitliği konusunda, kamu sektöründe 
çalışan ebeveynler için yarı zamanlı çalışma ile ilgili yasal gelişmeler olmamıştır.  

 2019 yılında kadın istihdam oranı %32,2 iken erkeklerde %68,3'tür. 5 yaşındaki 
çocukların okul öncesi eğitime kayıt oranı 2018-2019 döneminde %68'e yükselirken, 
beş yıl öncesine göre %43,5, 5 yaşın altındaki çocuklar için eğitim ve bakım hala çok 
sınırlıdır.  

 Hükümet, 0-15 yaş arası çocukların annelerine istihdam garantili mesleki eğitim 
kurslarına veya iş başında eğitime katılmaları için mali destek sağlayan iş başında 
anne projesini başlatmıştır. 2019'daki 18 bin 288 katılımcıdan yalnızca 316'sı 2-5 
yaş arası çocuklar için ek çocuk bakım desteğinden yararlanmıştır. 

 İş- yaşam dengesini desteklemek için 2019'da 7 bin 132 yararlanıcıya yarı zamanlı 
çalışma ödeneği ödenmiş olup, bu sayı 2016'dan bu yana toplamda yalnızca 25 bin 
987’dir. 

 Türkiye'de %10 olan yarı zamanlı çalışma oranı %19 olan AB ortalamasının 
altındadır. 

 Ulusal politika belgelerinde cinsiyet eşitliğine sınırlı vurgu yapılmaktadır.  

 Kadın istihdamını destekleyen tüm ulusal politikaların temel bir bileşeni olarak aile 
ve çalışma hayatını dengelemek için gereken yasal ve kurumsal mekanizmalar hâlâ 
eksiktir.  

 Cinsiyete dayalı ücret farkı %12,9 ve annelik ücret farkı %29,6'dır. Türkiye, ücretsiz 
işte geçirilen sürelerde kadın ve erkek arasında yüksek orantısızlığın görülen ülkeler 
arasında yer almaktadır.  
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 İşyerinde cinsel tacize ilişkin resmi bir veri bulunmamaktadır. Türkiye İş 
Kurumu'nda (İŞKUR) kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme ve Değerlendirme 
Komisyonu’nun etkin bir işleyebilmesi halinde önemli bir rol oynaması 
beklenmektedir. 

 Karar alma pozisyonlarında kadınların temsili çok sınırlıdır. 

 İş müfettişlerinin sayısı biraz artmıştır, ancak teftiş kapasitelerini iyileştirme 
çabalarının Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen kriterlere uygun 
olarak devam etmesi gerekmektedir. 

 Zorunlu arabuluculuk sisteminin etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 İSG alanında tanımlama ve raporlama sistemleri iyileştirilmelidir. Türkiye'nin 
meslek hastalıklarına yönelik önleme ve teşhis sistemini güçlendirmesi ve ilgili resmi 
istatistikleri yayınlaması gerekmektedir. 

 İŞKUR’daki iş ve meslek danışmanı sayısı 2019'da yeni 831 danışman istihdam 
edilerek 4 bin 788'e ulaşmıştır. Danışman sayısının daha da artması gerekmektedir. 

 Düşük vasıflı, kadın ve gençlerin, özellikle de NEET'lerin istihdam edilebilirliğini 
iyileştirmek için daha özel çaba ve sosyal yardım stratejilerine ihtiyaç vardır. 

 Türkiye, yasalarının 87 No’lu ILO Sözleşmesi uyarınca bir sendika örgütleme hakkına 
müdahale etmemesini sağlamalıdır. 

 Kamu sektöründeki toplu pazarlık sisteminin, kamu çalışanları tahkim kurulunun 
yapısı ve işleyişi dâhil olmak üzere ILO standartlarına uygun olarak iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Engelliler için istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasasına erişimi artırmak için daha 
fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Suriyeli mültecilerin ve göçmenlerin özel durumu, kişiye özel politika müdahaleleri 
gerektirmektedir. 

 Türkiye, kamu hizmetlerini daha erişilebilir hale getirirken, toplum temelli destek 
hizmetlerini ve uygun fiyatlı mesleki terapi hizmetlerini teşvik etmelidir. 

 Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri de dâhil olmak üzere kaliteli sosyal hizmetlerin 
artırılmasına acil ihtiyaç vardır. Sosyal hizmetler ve sosyal yardım arasındaki 
koordinasyonun iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin sendikal haklardan yararlanmayı ve ikili ve üçlü sosyal diyaloğun 
işleyişini sınırlayan engelleri kaldırması gerekmektedir. 

 İşçi haklarıyla ilgili mevzuatın, özellikle iş kanunu ve ikincil mevzuatı da dâhil olmak 
üzere işyerinde sağlık ve güvenlik kanunlarının uygulanmasının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Uygun iş-yaşam dengesi politikalarına hız verilerek kadın istihdamı teşvik 
edilmelidir. 
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Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası  

Genel Uyum Durumu: İyi derecede hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 
 
Genel Görünüm:  
Türkiye, işletme ve sanayi politikası alanında iyi derecede hazırlıklıdır. Küçük İşletmeler 
Yasası raporunun bazı sonuçlarını, özellikle finansmana erişim alanında uygulanarak ve 
yeni bir Sanayi Stratejisi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bir Strateji ve Eylem 
Planı kabul edilerek biraz ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, özellikle büyük 
yatırımlar için yerel üretimi ve geniş çaplı devlet yardımını sağlayacak mekanizmaların 
yanı sıra KOBİ’lerin uzun vadeli finansmanı ve mikro finansman için yasal çerçeve 
oluşturulması gibi bazı zorluklar devam etmektedir. 
 
Kaydedilen İlerleme: 
 İşletme ve sanayi politikası ilkeleri konusunda, hem 2019-2023 dönemini kapsayan 

yeni 11’inci Kalkınma Planı’nın hem de Sanayi Stratejisi’nin kabul edilmesiyle, 
politika çerçevesinde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yeni Sanayi Stratejisi 
ölçülebilir göstergeler içermektedir.  

 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için bir Strateji ve Eylem Planı yayınlanmıştır. 
 Turizm gelirlerinin GSYH içindeki payını tanıtım ve pazarlama yoluyla artırmayı 

amaçlayan yeni bir Turizm Geliştirme ve Geliştirme Dairesi Temmuz 2019'da 
kurulmuştur. 

 Düzenleyici iş ortamının iyileştirilmesinde ilerleme kaydedilmiştir. 
 Türkiye, özellikle KOBİ’ler olmak üzere şirketleri destekleyen çeşitli programlar 

uygulamaya devam etmiştir. 
 Türkiye'deki 12 araştırma üniversitesi ile iş birliği içinde tekno girişimciler ve start-

up’lar için toplam 105 milyon avro tutarında beş yeni yatırım fonu oluşturulmuştur.  
 KOSGEB tarafından yürütülen çeşitli teknik yardım ve finansman programları 

faaliyettedir.  
 Teknoloji geliştirme bölgeleri desteklenmeye devam edilmektedir.  
 Küçük İşletmeler Yasası, COSME Programı, Genç Girişimciler için Erasmus, Avrupa 

İletmeler Ağı değerlendirme sürecine aktif biçimde katılmaya devam etmektedir.  
 KOSGEB, 48 ortak kuruluştan oluşan 11 Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumunun 

genel koordinasyonundan sorumludur. 
 

Sorunlar ve Eksikler 
 Yeni Sanayi Stratejisi ölçülebilir göstergeler içermekte, ancak önceki stratejilerin 

etkisinin bir değerlendirmesine dayanmamaktadır. 
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik daha önceki dönemde yayımlanan eylem 

planının sonucu hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. 
 Kayıt dışı ekonomi, Türkiye için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 
 Küçük İşletmeler Yasası raporuna göre, Türkiye’nin sözleşmeleri uygulama ve 

ödeme güçlüğünü çözme performansı kötüleşmiştir. 



 

AVRUPA KOMİSYONU 2020 TÜRKİYE RAPORU İKV ÖZETİ 

 

97 
 

 Türkiye, AB kurallarına aykırı olarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri için 
zorunlu kullanım ile kamu alımlarında %15 yerli fiyat avantajı kapsamını 
korumuştur. 

 İlaçlar, tıbbi cihazlar, biyoteknolojik ürünler ve tarım ve ormancılık makineleri gibi 
sektörlerde yerelleştirmeye yönelik mevcut ve tasarlanan adımlar ve planlar, 
inovasyon performansını artırmak için etkili araçlar olarak kabul edilmez ve AB 
sanayi politikası ilkeleri ile uyumsuzdur. 

 İnovasyon eko sistemlerine yönelik destek, çok sayıda programa bölünmüş ve 
bölgesel olarak yoğunlaşmıştır.  

 İşletme ve sanayi politikası araçları konusunda, Türk mevzuatı, Geç Ödemeler 
Direktifi ile henüz tam olarak uyumlu değildir. 

 11. Kalkınma Planı ve yeni Sanayi Stratejisi kapsamında seçilmiş sektörlere 
yatırımlar için verilen devlet yardımı miktarı AB-Türkiye Gümrük Birliği 
taahhütlerinin aksine açıklanmamaktadır. 
 

Komisyonun Tavsiyeleri: 
 Küçük İşletmeler Yasası raporunun sonuçlarına göre, özellikle beceriler ve yenilik 

konusunda politikanın AB’ye uyumunun geliştirilmesi; 
 Kalkınma planı ve sanayi stratejisine yönelik olarak, daha önce hazırlanmış 

olanların etkisini de içeren bir değerlendirme planı oluşturulması gerekmektedir. 

 

Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları 

Genel Uyum Durumu: Çok iyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İyi düzey 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, Trans-Avrupa ağları konusunda çok ileri düzeydedir olup, özellikle enerji 
ağlarında iyi düzeyde ilerleme kaydetmiştir.  

 Türkiye’nin bölgede ve AB’de enerji güvenliğinin artırılması konusunda üstlendiği 
rol, güneydoğu gaz koridorunun bel kemiği olan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’nin (TANAP) ilk aşamasının tamamlanmasıyla artmıştır.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Ulaşım ağları ile ilgili olarak, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin inşasına 
Mayıs 2019'da başlanmıştır. AB’nin TEN-T demiryolu ağına yönelik çıkarlarını 
ilgilendiren bu proje, sınır ötesi bir kesitte yer almakta ve AB'den Türkiye ve Asya'ya 
giden kilit navlun koridorlar üzerinde yer almaktadır. 

 Türkiye, Şubat 2019’da imzalanan ikili proje anlaşması kapsamında Boğaziçi 
köprüsü üzerinden Asya ve Avrupa demiryolu ağları arasındaki bağlantıyı 2029’a 
tamamlama taahhüdünde bulunmuştur.   

 Türkiye, TEN-T ağ verilerini düzenli olarak ulaştırma bilgi yönetim sistemlerine 
kodlamaktadır. 
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 COVID-19 salgınına bir tepki olarak, ilk kesintilerin ardından oluşturulan yeşil 
koridorlar, ana sınır geçiş noktaları boyunca etkili bir şekilde çalışmaktadır. 

 Enerji ağlarıyla ilgili olarak, gaz ağlarında, başta Güney Gaz Koridoru’nun bel kemiği 
TANAP olmak üzere kayda değer ilerleme sağlanmıştır. 

 2019 yılında TANAP’ın Türkiye bölümü tamamlanmış; TANAP ve Trans-Adriyatik 
Boru Hattı Projesi (TAP) birbirine bağlanmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ile 
yürüttüğü TürkAkım boru hattı projesinin iki hattı 2019 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 

 Elektrik şebekelerine ilişkin olarak, Türkiye, AB şebeke kodlarına uyum sağlama ve 
etkili ara bağlantı kapasitesini artırma konusunda ilerlemeye devam etmiştir. 

 Bulgaristan ve Yunanistan ile ilave enterkonneksiyon hatları için teknik çalışmalar 
devam ederken, Romanya ile bağlantılara yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 

Sorunlar ve Eksiklikler: 

 BOTAŞ mevcut transit boru hattına karadan bağlantı hattının yapımı devam 
etmektedir.  

 Şeffaf, maliyeti yansıtan ve ayrımcı olmayan bir gaz transit rejimi oluşturma 
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 

 Ek olarak, tüm altyapı yatırımları, AB'nin en iyi uygulamalarına göre 
gerçekleştirilmesi gereken fayda-maliyet analizleriyle uyumlu hale getirilmelidir. 

 Altyapıya yapılan mevcut ve gelecekteki yatırımların, kamu alımları, devlet yardımı 
ve çevresel etki değerlendirmesine ilişkin AB standartlarına tam olarak uyması 
gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye’nin, TEN-T alanında uyumu kolaylaştırmak amacıyla AB müktesebatının 
önemli bölümlerine uyum çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir. 

 AB müktesebatına uygun biçimde şeffaf, maliyet tabanlı ve ayrımcı olmayan bir doğal 
gaz transit rejimi oluşturması gerekmektedir. 

 Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesinin ilerlemesini, finansmanını, ihalesini ve 
proje finansman sözleşmesi kapsamındaki diğer şartlılıkları izlemek için demiryolu 
inceleme kurulunu toplanması gerekmektedir. 

 

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm: 

 IPA II fonlarının kullanımı hızlanmıştır ve daha etkili stratejik planlama 
yapılmaktadır. 
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 Denetim tavsiyesinin uygulanmasının yanı sıra izleme ve değerlendirmenin 
güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Yasal çerçevede sınırlı ilerleme sağlanmıştır. 

 Faydalanıcı Ülkeye Göre Dolaylı Yönetim (IMBC) sistemine dâhil olan yetkililerin 
görev ve sorumlulukları 2019'un son çeyreğinde güncellenmiştir. 

 IMBC yetkililerinin işleyişi, Cumhurbaşkanlığı’nın düzenli gözetimi altında Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi (NAO) ile koordineli olarak Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) 
tarafından izlenmektedir. 

 Tüm IMBC yetkililerini gruplayan Mali İşbirliği Komitesi, daha düzenli bir şekilde 
toplanmıştır. 

 Nisan 2019’da yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlevselliğini ve etkinliğini 
denetlemekten sorumlu daimi bir Denetim Makamı Başkanı atanmıştır. 

 Devlet Denetleme Kurulu, AB çıkarlarına aykırı işlenen usulsüzlükleri soruşturmak 
üzere atanmıştır. 

 Daha düşük personel değişim hızı, iyileştirilmiş iç prosedürler, artan sözleşme ve 
ödeme oranları, eğitim programlarının ve kapasite geliştirme teknik desteklerin 
daha iyi yönetilmesi gibi gelişmeler neticesinde IPA yönetim yetkililerinin idari 
kapasitelerinin güçlendirilmesinde biraz ilerleme sağlanmıştır.  

 NIPAC ve NAO tarafından oluşturulan eylem planları, gözetim ve izleme 
kapasitesinin güçlendirilmesi ve öngörülen proje sonuçlarına ulaşılmasına 
odaklanılması itibarıyla genel performansın iyileştirilmesi açısından olumlu 
adımlardır. 

 Programlamaya ilişkin bazı ilerlemeler mevcuttur.  

 2014-2020 Çok Yıllı Operasyonel Programlar (MAAP) kapsamında IPA II dönemi 
(2014-2020) için proje havuzları oluşturulmuştur. 

 2019 ve 2020 için yıllık programlama paralel olarak başlatılmıştır. 

 İzleme ve değerlendirme ile ilgili olarak, yalnızca sınırlı ilerleme sağlanmıştır. 

 Proje uygulama, veri analizi ve izleme kapasitesini iyileştirmek için adımlar 
atılmıştır. 

 Bölgesel entegrasyon ve bölgesel işbirliği ile ilgili olarak, IPA I projelerinin 
uygulanmasının yanı sıra yönetim ve kontrol sistemlerinin kurulmasında bazı 
başarılar elde edilmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Kanıta dayalı politikalara ve sonuçlara dayalı programlamaya ilişkin politika 
çerçevesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

 Kanıta dayalı politika oluşturma, politika ve program değerlendirme ve etki 
değerlendirme mekanizmaları mevcut değildir. 
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 Bölgesel Kalkınma için Ulusal Strateji’nin (NSRD) uygulanması ve bölgesel kalkınma 
ajanslarının (BKA’lar) performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi için halen 
genel bir çerçeve veya uygun istatistiksel araçlar bulunmamaktadır. 

 NSRD ve BKA’ların varlığına rağmen, ulusal politika oluşturma hâlâ oldukça 
merkezidir. 

 Yerel aktörler, BKA’ların yönetim kurulunda hâlâ yeterince temsil edilmemektedir. 

 Kurumsal çerçeve konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

 NIPAC'ın rolü zayıf kalmaya devam etmektedir. 

 Destek Ofisi ve Ulusal Fon dâhil olmak üzere Denetim Otoritesi (AA), NAO ve NAO 
yönetim yapısı aynı bakanlık bünyesinde yer almaktadır; iç kurumsal önlemlerin, 
Denetim Otoritesinin kendi denetim kapsamı altındaki diğer organların etkisinden 
bağımsızlığını tam olarak garanti etmesi gerekmektedir. 

 Satın alma ve mali tahminlerin hâlâ iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 İhaleler hızlanırken, sözleşme ve uygulamanın iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 IMBC yetkilileri tarafından herhangi bir değerlendirme başlatılmamıştır. 

 Sonuç çerçevelerini iyileştirmeye, risk göstergeleri geliştirmeye ve sonuç düzeyinde 
raporlamaya hâlâ ihtiyaç vardır. 

 Mali yönetim, kontrol ve denetim ile ilgili olarak, IPA II döneminde fon kaybı riski 
özellikle son tarihi 2020’nin sonu olarak belirlenen MAAP'ler içindeki IPA 2015 
fonları için yüksek olmaya devam etmektedir. 

 Kaydedilen bazı ilerlemelere rağmen, Program Otoriteleri ihale dokümanı hazırlama 
ve ihale kapasitelerinden hâlâ yoksundur. 

 Çoğu durumda, Denetim Otoritesinin tavsiyeleri, Denetim Otoritesi ile denetlenen 
kurum arasındaki anlaşmazlık nedeniyle uygulanmamaktadır. 

 Denetim Otoritesi bulgularının makul bir zaman çerçevesi içinde ele alınmasını 
sağlamak için bir sistemin kurulması önem taşımaktadır. 

 İç denetim bulgularının daha sistematik bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, yüksek kaliteli sonuçlar sunmak ve fon kaybını önlemek amacıyla AB 
fonlarının belirlenmiş son teslim tarihine kadar tamamıyla uygulanmasını sağlamak 
için, mevcut proje havuzundaki olgun operasyonlar başta olmak üzere IPA II 
kapsamında devam etmekte olan operasyonların tamamlanmasına odaklanmalı; 

 Program düzeyinde etkili bir stratejik planlama ve risk yönetimi sağlamalı; 

 Sektör operasyonel programlarının uygulanmasına ilişkin izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerini güçlendirmek ve AB fonlarının yönetiminde genel performansı 
iyileştirmek için NIPAC, NAO ve AA tarafından oluşturulan eylem planlarını 
uygulamalıdır. 
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Fasıl 25: Bilim ve Araştırma  

Genel Uyum Durumu: Çok iyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Türkiye özellikle enerji, Avrupa Araştırma Konseyi ve Marie Skłodowska-Curie 
Eylemleri alanlarında biraz ilerleme kaydetmiştir.  

 Ayrıca geçen senenin önerilerini yerine getirme konusunda da biraz ilerleme 
kaydetmiştir. Ulusal araştırma ve yenilik kapasitesini artırmak için bir eylem 
planının geliştirilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile uyum sağlaması da bu 
bağlamda olumlu adımlardır. Ancak, bunların uygulanması ve etkisi yakından 
izlenmelidir.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Araştırma ve yenilik politikasına ilişkin olarak, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının 
GSYH içerisindeki payı 2017'de %0,96 iken, 2018'de %1,03'e yükselmiştir (AB-28 
ortalaması %2).  

 Toplam tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 2017'de 153 bin 552 iken, 
2018'de 172 bin 119'a yükselmiştir.  

 Yeni Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ar-Ge'ye yönelik gayri safi yurt içi harcamaların 
2023 yılına kadar %1,8'e ve tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personel sayısının 2023 
yılına kadar 300 bine çıkarılması gibi iddialı hedefler ortaya koymaktadır. 

 Türkiye’nin geliştirdiği yeni ulusal araştırma ve yenilik eylem planı ve Ufuk 2020 yol 
haritasının, Ufuk 2020’ye ve yerini alacak Ufuk Avrupa’ya katılımı üzerinde somut 
bir etkiye yol açması beklenmektedir. 

 ERA ile uyumlu olarak, Türkiye, araştırma ve bilgi aktarımı önceliklerinde cinsiyet 
eşitliği ve toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma konularında en iyi performanslarını 
elde etmiştir. Araştırma içeriğine cinsiyet boyutunun dâhil edilmesi açısından ERA 
ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır.  

 Bilgi transferi alanında, Türkiye, özel olarak finanse edilen kamu Ar-Ge'sinden %13 
pay elde ederek AB-28 kriterinin iki katını (%7) aşmıştır.  

 Yenilikçilik Birliği konusunda Türkiye, 2019 Avrupa Yenilikçilik Puan Tablosu’na 
göre "orta derecede yenilikçi" olmaya devam etmektedir. AB'ye kıyasla performansı 
%12,5 oranında güçlü bir şekilde artmıştır.  

 2018 yılında yenilikçilerin sayısı, firmaların yaptığı yatırım miktarları ve yenilik 
dostu bir ortam nedeniyle yenilik performansında önemli bir artış yaşanmıştır. 

 Sorun ve Eksiklikler: 

 2018'de ilerleme kaydedilmesine rağmen, şu anki rakamlar, 2023 hedefleri ve AB-28 
ortalaması arasındaki hâlâ bir uçurum bulunmaktadır. 

 Çerçeve programlarda, Türkiye’nin Ufuk 2020’ye katılımı ve başarı oranı artsa da 
yine de düşük bir seviyede kalmaktadır. 
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 Türkiye’nin Ufuk 2020’ye katılımını daha da artırmak için ilave çabaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 Türkiye’nin en zayıf performansı, uluslararası işbirliği ve açık erişim önceliklerinde 
gözlemlenmiştir.  

 Türkiye’nin puanları, geriye kalan tüm önceliklerde genellikle ERA ortalamalarının 
altında kalmıştır. 

 Türkiye, Ulusal Araştırma Alanı’nı (TARAL) uyumlaştırma çabalarına devam 
etmelidir. 

 Yüksek teknolojili imalat ve bilgi yoğun hizmetlerdeki düşük istihdam payında ve 
sınırlı doğrudan yabancı yatırım net girişlerinde yapısal zorluklar devam etmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 TARAL’ın ERA ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çabaların iyileştirilmesi; 

 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin güncellenmesi (2011-2016); 

 Eylem planının uygulanmasıyla Ufuk 2020'ye katılım ve başarı oranlarının 
artırılması ve AB Ar-Ge Çerçeve Programlarından en üst düzeyde faydalanmak için 
Ufuk Avrupa’ya hazırlanılması. 

 

Fasıl 26: Eğitim ve Kültür 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Eğitim ve kültür faslında orta hazırlık düzeyinde olan Türkiye, bu fasılda son bir 
yılda özellikle ulusal yeterlilikler sistemi konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiştir.  

 Geçen yılki tavsiyeleri uygulama doğrultusunda biraz ilerleme kaydeden Türkiye, 
kalkınma politikalarında kültürün önemini kavramakta ve kültürel mirasının 
korunması ve teşvik edilmesini desteklemektedir. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Okula kayıt oranlarında, özellikle okul öncesi eğitimde 2018-2019 eğitim ve öğretim 
yılında biraz ilerleme kaydedilmiş; bu oran %66,9’dan %68,3’e yükselmiştir. 

 İlkokullara net kayıt oranı artarak aynı dönemde kız çocukları için %91,7’den 
%92,1’e, erkek çocukları için ise %91,4%’ten %91,8’e yükselmiştir.  

 Üst ikinci öğretime net kayıt oranı ise %83,6’dan %84,2’ye yükselmiş olup; 
erkeklerde %84,5’e, kızlarda ise %83,9’a ulaşmıştır. 

 15 yaş grubundaki öğrencilerin 2018 PISA test sonuçlarında 2015’teki sonuçlara 
kıyasla iyileşme görülmüştür. 

 Türkiye, Bologna sürecinin uygulanmasında ileri düzeydedir.  
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 Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) yeniden düzenlenmesi yönetsel ve mali 
bağımsızlığına katkıda bulunmuştur. YÖKAK, Türk yüksek öğretim kurumlarını 
bağımsız denetleme yetkisine sahip ulusal merci haline gelmiş ve Nisan 2020’de 
Yüksek Öğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği’ne üye olmuştur. 

 Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) tarafından ulusal mesleki yeterlilikler sisteminin 
uygulanması devam etmektedir. Kurum, ulusal meslek standartlarının hazırlanması, 
onay mercilerinin yetkilendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 
uygulanmasından sorumludur. 

 Haziran 2018’de, Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal meslek standardı 855’e, 
yeterlilik sayısı ise 498’e ulaşmıştır. Raporlama döneminde, yetkili onay mercii sayısı 
182’den 217’ye yükselmiş; 1.047.044 kişi yeterlilik belgesi almıştır.  

 Ağır ve tehlikeli işler için mesleki yeterlilik belgesi Ekim 2019 itibarıyla zorunlu hale 
gelmiş ve 143’e ulaşmıştır.  

 TYÇ’nin eksiksiz uygulanmasına yönelik çalışmalar MYK koordinasyonunda devam 
etmiştir. 

 2004’ten bu yana AB programlarına katılan Türkiye’den, 2014-2020 dönemini 
kapsayan mevcut mali dönemde 280 bin kişi Erasmus+ programına katılım 
sağlamıştır. 

 Bu dönemde Türkiye, Erasmus+ kapsamındaki ülkeler arasında en fazla başvuru alan 
ülke olmuştur. Türkiye, bireylerin hareketliliğinde en fazla katılımcı gönderen 6’ncı, 
en fazla katılımcı alan 15’inci ülke konumundadır.  

 2014 itibarıyla Türk Ulusal Ajansı, 617 milyon avro değerinde 8 bin civarında projeyi 
sözleşmeye başlamış olup, Haziran 2020’de Erasmus+ hareketlilik bileşenlerine 
başvurular (2018’de 10.584 iken) artarak 2019’da 12.816’ya ve 123 milyon avroluk 
bütçeye ulaşmıştır. 

 Kültür alanında, Milli Kültür Eylem Planı (2017-2022) uygulanmıştır. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle üç müzenin açılması ve Türk ve yabancı 
uzmanların katıldığı ortak arkeolojik kazılar yoluyla, kültürel mirası teşvik etmek ve 
korumaya yatırım yapmıştır. Ulusal envanter sistemi oluşturma çalışmaları devam 
etmektedir. 

 Türkiye, 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine 
ilişkin UNESCO Sözleşmesi’nin uygulanması için bir yol haritası oluşturma 
sürecindedir; Mart ve Ekim 2019’da, STK’larla işbirliği ve kültürel endüstrilerin 
geliştirilmesi için iki tur istişare gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye, 2021-2027 döneminde yeniden Yaratıcı Avrupa programına katılmak 
istediğini resmen bildirmiştir. 

 Türkiye, Erasmus+ programı kapsamındaki gençlik eylemlerine aktif katılım 
sağlamaktadır. 

 Türkiye, 2019’da 6 milyon avro ile Avrupa Dayanışma Gönüllüleri programına 
katılmıştır. 

 Türkiye, Erasmus+ Spor 2019 çağrısı altında on projede önemli bir ortak olmuştur. 
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 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi uygulanmaya devam etmekte olup, AB Spor 
Çalışma Planı’nda tanımlanan anti-doping, iyi yönetişim, sporda inovasyon gibi temel 
konuları kapsamaktadır.  

 Türkiye, Erasmus + programı ülkesi olarak Avrupa Spor Haftası'na da katılmıştır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Eğitim alanındaki kamu harcamaları, 2018 yılında GSYH’sinin %4,3’ünden 2019 
yılında %3,7’sine gerilemiştir. 

 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, alt ikinci öğretime kayıt oranı hem kızlar hem 
de erkekler için düşmüştür. 

 Kaynakların okullar ve dezavantajlı iller arasında eşit olmayan şekilde dağıtılmasıyla 
eğitimde fırsat eşitsizliği sürmektedir. 

 Türkiye’deki 209 üniversite arasında kayda değer nitelik farkları bulunmaya devam 
etmektedir.  

 TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne referanslanmış olsa da Türkiye’nin kalite 
güvencesi, kredi sistemleri, yeterliliklerin uyumu ve yaygın ve serbest öğrenimin 
geçerlilik kazanmasıyla ilgili ilke ve prosedürlerin tam olarak yerine getirilmesini 
sağlaması gerekmektedir. 

 Örgün mesleki eğitim ve öğretim sektöründe, mevcut sınıf geçme sistemi yerine 
modüler müfredat ve kredili modül sisteminin uygulanması, TYÇ'nin etkin şekilde 
uygulanması açısından önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. 

 Mayıs 2018’de kabul edilen Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği değişikliği, özel 
eğitim kurumlarının kurslarından eğitim sertifikası alanları akredite mesleki eğitim 
kurumlarından sertifika alanlarla eş zeminde ele alarak, TYÇ’nin etkili şekilde 
uygulanmasına zarar vermektedir. Söz konusu değişiklik, Türkiye’de kalite güvenceli 
mesleki eğitim sistemi kurma çabalarına zarar vermekte olup gözden geçirilmelidir. 

 33 sanatsal özgürlük ihlali vakası tespit edilmiştir. Türk Hükümeti, terörle mücadele 
ve devleti koruma gerekçesiyle ihlaller gerçekleşmiştir. 2018’de OHAL 
kararnamelerinin kalıcı hale gelmesiyle söz konusu uygulamalar ve otosansür 
yaygınlaşmıştır. 

 2005 tarihli UNESCO Sözleşmesi’nin uygulanması için önlemlere olan ihtiyaç devam 
etmektedir. 

 Ekim 2019’da sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına yeni 
kurallar getirilmiş ve filmler ile satılan bilet sayısının Bakanlığa bildirilmesi zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu zorunluluk özellikle düşük bütçeli, bağımsız, yerli ve yabancı 
film ve belgeselleri ilgilendirmekte olup bunların prodüksiyon, dağıtım ve 
gösterimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle eleştirilmektedir. 

 Yerel merciler güvenlik ve kamu düzenini koruma gerekçeleriyle sanatsal ve kültürel 
etkinlikleri iptal etme yetkisine sahiptir. 

 Sanatsal faaliyet gerçekleştirilecek alan bulmak, yerel mercilerden ve polisten izin 
alınması gerektiği için zorlaşmıştır. 
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 Kamuda çalışan sanatçılar keyfi kararlardan mustariptir. 

Komisyonun Tavsiyeleri 

 Türkiye’de kapsayıcı eğitimin, özellikle dezavantajlı gruplara mensup kızlar ve 
çocuklar için olmak üzere iyileştirilmesi ve okulu terk oranlarının yakından takip 
edilerek azaltılması gerekmektedir. 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin düzgün şekilde işlemesi sağlanmalıdır. 

 2005 tarihli Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin 
UNESCO Sözleşmesi’nin uygulanması için somut adımlar atılmalıdır. 

Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği  

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme 

Genel Görünüm:  

 Özellikle atık yönetimi, atık su arıtımı ve mevzuat uyumu kapasitesinin artırılması 
konularında biraz ilerleme sağlanmıştır ancak uygulama hâlâ zayıf kalmaktadır. Bu 
nedenle, 2019 yılı tavsiyeleri hâlâ geçerlidir.  

 Daha kapsamlı ve iyi koordine edilmiş çevre ve iklim politikalarının oluşturulmasına 
ve uygulanmasına duyulan ihtiyaç devam etmektedir.  

 Stratejik planlamaya, büyük yatırımlara ve idari kapasitenin artmasına da ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye yatay mevzuat alanında kısmen hazırlıklıdır.  

 Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği hâlihazırda bazı sektörlerde 
uyumludur. 

 81 ilin 64’ü için yerel temiz hava eylem planları hazırlanmaktadır.  

 Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin ulusal strateji yürürlüktedir ve planlanan 8 
bölgesel izleme ağından 7’si işler durumdadır. Hava kalitesinin izlenmesine ilişkin 
veriler, çevrim içi olarak paylaşılmaktadır.  

 Atık 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.  

 Ocak 2019'da hafif plastik poşetlerin ücretsiz dağıtımına ilişkin yasak yürürlüğe 
girmiştir; Türkiye, 2023 yılına kadar belediyeler, binalar ve yerleşim yerleri için bir 
yol haritası içeren sıfır atık yönetmeliğini Temmuz 2019'da kabul etmiştir. 

 Türkiye ayrıca 2021 yılına kadar plastik şişeler için depozito ücreti getirmeyi 
planlamaktadır.  

 Atık arıtma tesislerinin AB müktesebatı standartlarına getirilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmiştir. 
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 Atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve tıbbi atıkların arıtılmasına yönelik 
uyum ve kapasite artmıştır.  

 Mart 2020'de Türkiye, geri dönüşüm ve yeniden kullanım hedeflerini 2020, 2021-
2031 ve 2031 sonrası dönemi kapsayacak şekilde uzatmıştır. 

 AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü’nün gerekliliklerini yansıtan gemi geri dönüşümü 
mevzuatının kabul edilmesi beklenmektedir. 

 Su kalitesi alanında mevzuat uyumu ileri düzeydedir.  

 25 nehir havzasından beşine ilişkin yönetim planlarının hazırlanması tamamlanmış 
ve kabul edilmiştir. 

 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Mart 2020'de 
değiştirilmiştir.  

 Sürekli yatırımlar sonucunda atık su arıtma kapasitesi artmıştır.  

 Eylül 2019'da yüzme suyuna ilişkin Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair 
Yönetmelik kabul edilmiştir.  

 Türkiye, doğa koruma konusunda biraz hazırlıklıdır.  

 Habitat ve Kuş Yönergeleri kapsamında Türkiye’de tespit edilen habitat ve türlerin 
listeleri hazırlanmıştır.  

 2019 yılında mevcut doğal sit alanları gözden geçirilmeye başlanmıştır. 

 SEVESO III Yönergesi’ni uyumlaştıran yönetmelik Mart 2019'da kabul edilmiştir.  

 Kimyasallara ilişkin genel mevzuat uyumu ileri düzeydedir.  

 Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin yönergenin 
uygulanmasına yönelik düzenleyici çerçeve Nisan 2019'da kabul edilmiştir.  

 Gürültü konusundaki mevzuat uyumu çok ileri düzeydedir. 

 Gürültü haritaları ve yerel gürültü eylem planlarının hazırlanması ileri bir 
aşamadadır.  

 Türkiye’nin Birlik Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) kapsamındaki işbirliği, 2019 
yılında özellikle COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda artmıştır.  

 Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki yükümlüklerine 
ilişkin olarak, en son sera gazı emisyonu ulusal envanterini Nisan 2020’de 
sunmuştur.  

Sorun ve Eksiklikler: 

 Mekânsal Veri Altyapısının Kurulması Yönetmeliği’nin uygulanması hâlâ başlangıç 
aşamasındadır. 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatındaki stratejik önemdeki yatırım 
projeleri için lisans zorunluluğunu ve diğer kısıtlamaları kaldıran hükümler önemli 
bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.  
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 Sınırötesi istişarelere dair usuller henüz ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme 
(SÇD) Yönetmeliği’ne uyumlu hâle getirilmemiştir.  

 Çevresel konularda verilen mahkeme kararlarında hukukun üstünlüğünün 
uygulanması, halkın katılımına ve çevresel bilgiye erişim hakkının gözetilmesine 
yönelik eleştiriler devam etmektedir.  

 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.  

 Her yıl, bazı şehirlerde ciddi hava kirliliği olduğu bildirilmektedir. 

 Atıkların geri dönüştürülmesini teşvik edici ve oluşumunu önleyici ekonomik araçlar 
gelişme göstermesine rağmen sınırlı kalmaktadır.  

 Su kalitesi alanında mevzuatın uygulanması iyileştirilmelidir.   

 Su konularıyla ilgili sınır ötesi istişareler hâlâ erken aşamadadır.  

 AB Deniz Stratejisi Yönergesi’ne hâlâ uyum sağlanmamıştır. 

 Doğa korumaya ilişkin çerçeve mevzuat, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı 
henüz kabul edilmemiştir.  

 Yerel ve bölgesel düzeyde atık yönetimi planlarının uygulanması için önemli çaba 
sarf edilmesi gerekmektedir. 

 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. Hidroelektrik ve 
madencilik gibi alanlarda gerçekleşecek yatırımların, özellikle potansiyel Natura 
2000 alanları için doğa koruma yükümlülükleri ile uyumlu olması gerekmektedir. 

 Yıl boyunca, Kapadokya Milli Parkı'nın milli park listesinden çıkarılması dâhil, ancak 
bununla sınırlı olmamak üzere, benzer korunan alanların statüsünde bir dizi 
değişiklik meydana gelmiştir. Bu değişiklik, yasal dayanağı şeffaflığı ve paydaşların 
katılımı olmadan gerçekleştirilmesi itibarıyla endişeye neden olmuştur.  

 Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi konusunda, AB müktesebatı ile uyum düzeyi 
başlangıç aşamasındadır.  

 Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi, Eko-Yönetim ve Denetim Programı ve Boya 
Yönergesi ile hâlâ uyum sağlanmamıştır. 

 Kimyasallara ilişkin olarak, genel mevzuatın uygulanması zayıf kalmaktadır.  
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 Türkiye; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki 
Avrupa Tüzüğü (REACH) ile kısmen uyumludur.  

 Gürültü konusundaki mevzuatın uygulanması iyileştirilmelidir.  

 Türkiye, Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na daha fazla müdahale kapasitesi sunmaya ve 
acil durumlarda Birlik Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardımda bulunmaya 
teşvik edilmektedir.  

 Ortak Acil Durum İletişim ve Bilgi Sistemi (CECIS) hâlâ kurulmamıştır. 

 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. 

 COVID-19 salgını, sağlıkla ilgili acil durumlara ilişkin olarak sivil koruma 
otoritelerinin yasal çerçevesini, kurumsal kapasitelerini, insan ve mali kaynaklarını 
güçlendirme ihtiyacını vurgulamıştır.  

 Türkiye, UCPM çerçevesinde işbirliğini artırmalıdır. 

 İklim değişikliği alanında ilerleme kaydedilmemiştir. 

 AB’nin 2030 İklim ve Enerji Politikaları Çerçevesi ile uyumlu bir ulusal strateji henüz 
oluşturulmamıştır ve iklim eylemi konusunun diğer sektör politikalarına 
entegrasyonu hâlâ zayıftır. 

 Mevcut ulusal iklim değişikliği stratejisi ve ulusal iklim değişikliği eylem planı, iklim 
değişikliği ile mücadeleyi yalnızca kısmi olarak ve kısa vadeli şekilde ele almaktadır.  

 Türkiye, iklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması’nı henüz onaylamamıştır.  

 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 ayrıca Karbon Yakalama ve Depolama Yönergesi ile uyuma yönelik bir 
uyumlaştırma planı oluşturması gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Su ve endüstriyel kirlilikle ilgili yönergelere ilişkin uyum tamamlanmalı ve Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin düzgün şekilde uygulanması sağlanmalı; 

 Halkın katılımı ve çevresel bilgiye erişim hakkı ile ilgili müktesebata uyum 
sağlanmalı; 

 İklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması onaylanmalı, anlaşmaya yönelik katkı 
uygulanmaya başlanmalı ve iklim değişikliğine ilişkin AB müktesebatına uyum 
tamamlanmalıdır. 
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Fasıl 28: Sağlığın ve Tüketicinin Korunması  

Genel Uyum Durumu: İyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 

Genel Görünüm:  

 Geçen yılın tavsiyelerine ilişkin ilerleme kaydedilmese de tüketicinin korunması 
konusunda kurumsal kapasitede; halk sağlığı konusunda AB müktesebatının 
uygulanması için gerekli yapıların kurulmasında bazı olumlu gelişmeler olmuştur.  

Kaydedilen İlerleme: 

 İlgili tüm tarafları ve kamuoyunu hedefleyen ve sürmekte olan eğitim ve halkı 
bilinçlendirme kampanyası bulunmaktadır. Kamuya bir dizi tanıtım reklamı 
yapılmıştır.  

 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu, 2020 yılının 
ilk yarısında, özellikle COVID-19 salgını ile ilgili temel kişisel hijyen tüketici ürünleri 
için fiyat sabitleme düzenlemeleri dâhil olmak üzere, tüketici haklarının ihlal edildiği 
gerekçesiyle bir dizi alanda satıcılara para cezası uygulamıştır.  

 Türkiye, hemen hemen tüm illerdeki hâkimlerin ve tahkim komitesi üyelerinin AB 
tüketici politikası, AB’deki en iyi uygulamalar ve ilgili mevzuatın uygulanması 
konularına ilişkin eğitimlerinde iyi ilerleme kaydetmiştir.  

 Türkiye, piyasa gözetimi ve tüketiciyi koruma rejimini geliştirmeye devam etmiştir. 

 Güvenlikle ilgili tedbirlerle ilişkin, uzun zamandır beklenen Ürün Güvenliği ve Teknik 
Düzenlemeler Kanunu Mart 2020'de yayınlanmıştır ve bu tarihten bir yıl sonra 
yürürlüğe girecektir. Bu kanunun önemli yeni özelliklerinden biri, e-ticaret, radyo ve 
TV pazarlamalarına, tüketicilerin korunması lehine olacak şekilde, ürün güvenliği 
hükümlerinin dâhil edilmesidir.  

 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ilk kez tüketicinin 
korunmasındaki eksikliklerin sistematik olarak iyileştirilmesine yönelik bir analiz 
gerçekleştirmiştir. Tüketici hakem heyetlerinin etkinliği, tüketici hakem heyetleri 
tarafından verilen kararların değerlendirilmesi ve tüketici dernekleri için bir ihtiyaç 
analizine ilişkin üç farklı rapor hazırlanmıştır.  

 Bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin risk faktörleri ile mücadeleye yönelik Sağlıklı 
Yaşam Merkezi sayısı 202'ye yükselmiştir. 

 2025 yılına kadar ülkedeki erken ölüme neden olan faktörlerde %25 azalma öngören 
Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Olarak Aktif Yaşam Programı, Sağlıklı Yaşam Merkezleri 
aracılığıyla operasyonel hâle gelmiştir.  

 Bulaşıcı hastalıklar ve sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditler alanında iyi ilerleme 
sağlanmıştır.  

 Bulaşıcı Hastalıklar Rehberi, sağlığa yönelik bir tehdit durumunda il sağlık personeli 
tarafından izlenecek operasyonel prosedürleri uygulamaya koyarak güncellenmiştir.  
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 Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği değiştirilmiştir. Buna 
göre, AB yönergelerine uyumlu olacak şekilde revize edilmiş vaka tanımları ile 
bildirilmesi zorunlu hastalık sayısı 73'ten 80'e yükselmiştir.  

 Ulusal ve uluslararası bir halk sağlığı tehdidi durumunda Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde ve diğerb koordinasyonun sürdürülmesi için 15 Mart 2019 tarihinde 
yayınlanan bir genelge ile merkezi ve yerel kamu otoritelerinin rol ve sorumlulukları 
belirlenmiştir. 

 Türkiye, Küresel ve Bölgesel Antimikrobiyal Direnç Eylem Planı doğrultusunda 
antibiyotik kullanım politikalarını ve antimikrobiyal direnç kontrol mekanizmalarını 
tamamlamıştır.  

 Elektronik reçete sisteminin izlenmesi sayesinde antibiyotik reçeteleri %35'ten 
%25'e düşürülmüştür. 

 Kan, doku, hücre ve organlara ilişkin olarak, kan merkezi sisteminin kapasitesinin 
artırılmasına devam edilmektedir. 

 Çevrim içi hemovijilans yazılım programındaki iyileştirmelerin ardından, izleme 
sisteminin test edilmesi Ocak 2020'de başlatılmıştır.  

 Dokular ve hücreler ile ilgili mevcut mevzuat revize edilmiştir.  

 Advers olaylar ve reaksiyonlar dâhil olmak üzere donörden alıcıya nakil 
programlarının tüm ilgili aşamalarını izlemek için bir sistem kurulmuştur. 

 Mart 2020'deki COVID-19 salgını bağlamında Sağlık Bakanlığı, sağlık tesisleri ve tıp 
uzmanları üzerindeki yükü en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için önlemler 
almıştır. 

 Türkiye, eylemlerini bulaşıcı hastalıklara ilişkin AB yönergeleri ve DSÖ Uluslararası 
Sağlık Yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirmiştir.  

 Türk yetkililerin resmi açıklamalarına göre, Türk sağlık sistemi COVID-19 ihtiyaçları 
ile başa çıkmıştır. 

 Sosyal güvenlik kapsamı göz önünde bulundurulmaksızın, tüm bireylere ücretsiz test 
ve hastanede yatış sağlanmıştır. 

 COVID-19'u kontrol altına almak için Türkiye, okulların ve halka açık yerlerin 
kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, genç ve yaşlıların dışarı çıkma yasağı da 
dâhil olmak üzere sıkı önlemler alan uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmuştur.  

 Türkiye, krizin erken döneminden beri AB tarafından finanse edilen proje aracılığıyla 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECPM) ile işbirliği yapmış ve Ortak 
Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen SARS-Cov-2 testi için bağışlanan pozitif 
kontrol materyalinden faydalanmıştır.  

 Türkiye, Haziran 2020'de ECPM ile veri paylaşımına başlamıştır. 

Sorun ve Eksiklikler: 

 Ulusal mevzuat, ürün güvenliği ile ilgili olmayan konularda tüketicinin korunmasına 
ilişkin AB müktesebatıyla uyumlu olsa da uygulama, tüketici bilinci ve sektörel 
paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği hâlâ yetersizdir.  
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 COVID-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle, tüketici hakem heyetlerinde şikâyet, 
dilekçe ve savunmaların sunulması için resmi süreler ile periyodik heyet toplantıları 
15 Haziran 2020 sonrasına ertelenmiştir.  

 Uyuşmazlıkların ortalama çözüm süresi endişe kaynağı olmaya devam etmiştir. 

 Tüketici çatışmalarında bilirkişilerin tarafsızlığı hâlâ bir sorun olmaya devam 
etmekte olduğundan, hakem heyetlerinin bilirkişi kullanımında önemli bir azalma 
olmuştur. 

 Tüketici örgütlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Tüm paydaşları içeren tüketicinin korunması sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

 Türkiye, başka politika girişimleri geliştirirken tüketici hakem heyetlerinin etkinliği, 
tüketici hakem heyetleri tarafından verilen kararların değerlendirilmesi ve tüketici 
dernekleri için bir ihtiyaç analizi hakkındaki raporları dikkate almalı ve bu 
analizlerin düzenli olarak güncellenmesini sağlamalıdır. 

 Halk sağlığı alanında, AB müktesebatına uyum konusunda biraz ilerleme 
kaydedilmiştir. 

 Tütün kontrolü alanında, Mart 2019'daki yeni bir düzenleme, Aralık 2019 itibarıyla 
üreticilerin; Ocak 2020 itibarıyla perakendecilerin düz paketler ve daha büyük sağlık 
uyarıları yapmalarını gerektirmektedir. Bu önlemlerin, özellikle gençler arasında, 
sigaraya özenen kişiler için caydırıcı etkisi olması ve tütün ve sigara satışlarını 
azaltması beklenmektedir. 18 yaşından küçükler için sigara satışı yasağı uyarısı, bu 
tür satışların hapis cezasına neden olacağı uyarısıyla değiştirilmiştir. 

 Sigaradan kaynaklanan hastalıklar, yetersiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite, 
bulaşıcı olmayan hastalıkların ana risk faktörleri olarak görülmektedir. Nüfusun 
yaşlanmasıyla birlikte, toplam hastalık yükü içinde bulaşıcı olmayan hastalıkların 
payı artmaktadır. 

 Obezite yaygınlığı artmıştır; dört çocuktan biri aşırı kilolu veya obezdir. 

 Türkiye, OECD ülkeleri arasında diyabet sıklığında ikinci sırada (%12,8) yer 
almaktadır.  

 Sağlık Bakanlığı'nın tedavi sistemindeki geçici kan bankalarının sayısı 2018'de 37 
iken 2019'da 13'e düşmüştür. Bu, Türk Kızılayı'nın arz kapasitesinin arttığını 
göstermektedir. Türk Kızılayı, 2016'daki %82,6'ya kıyasla 2019'da ihtiyaç duyulan 
toplam kanın %89'unu toplamıştır.  

 Organ mevzuatının AB müktesebatına uyumu konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  

 Kan, dokular, hücreler ve organlar alanında, uygulama için idari kapasitenin hem 
merkezi hem de yerel düzeyde hâlâ güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 Ruh sağlığı konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  

 2012'den beri Türkiye'de intihar oranlarında çarpıcı bir artış meydana gelmiştir. 
Resmi istatistiklere göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi hayatına son vermiştir. 
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 Olumsuz ekonomik koşullar ve işgücü piyasası koşulları, etkili evrensel sağlık 
sigortası için zorluklar oluşturmaya devam etmektedir. 

 Türk sağlık sisteminin kapasitesine ilişkin dış değerlendirme bulunmamaktadır. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Tüketici gruplarıyla daha iyi uygulama ve daha iyi koordinasyon ve işbirliği yapılarak 
tüketicilerin korunması sağlanmalı; 

 Halk sağlığına ilişkin sorunların merkez ve taşra düzeyinde ele alınması için; 
kurumsal/idari kapasite, sektörler arası işbirliği, mali kaynaklar ve uygun teşhis 
imkânları artırılmalıdır. 

 

Fasıl 29: Gümrük Birliği 

Genel Uyum Durumu: İyi düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geriye gidiş 

Genel Görünüm: 

 Türkiye, AB'de serbest dolaşımda bulunan çok sayıda üçüncü ülke menşeli ürünün 
ithalatına uygulanan ek vergilerin kapsamını genişletmeye devam ederek Gümrük 
Birliği'nin temel ilkesini ihlal etmiştir. 

 AB'de serbest dolaşımda bulunan mallar için menşe belgesi şartı, Gümrük Birliği 
kurallarına aykırıdır. 

 Gümrük muafiyeti, serbest bölgeler ve gözetim tedbirleri, AB müktesebatı ile veya 
Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülükleri ile tam olarak uyumlu 
değildir. 

 Geçen yılki tavsiyeler uygulanmamıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 İdari ve uygulamaya ilişkin kapasite konusunda, sınır kontrolleri için gümrük 
uygulama kapasitesini güçlendirme çabaları devam etmiştir. 

 Fikri mülkiyet haklarının gümrük uygulaması gelişmeye devam etmiştir. Daha fazla 
uyum gerekmektedir. 

 Türkiye, Ortak Transit Rejimi Sözleşmesi’ne katılmasının bir parçası olarak 
Bilgisayarlı Transit Sistemi’ni uygulamıştır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Gümrük mevzuatı alanında gerileme yaşanmıştır. 

 Güvenlik ve emniyetin sağlanmasının yanı sıra yasal ticaretin kolaylaştırılması 
amacıyla, AB müktesebatıyla uyumlu risk temelli kontrollerin ve basitleştirilmiş 
usullerin geliştirilmesine ilişkin eksiklikler devam etmektedir. 

 Gözetim tedbirleri, serbest bölgeler ve vergi muafiyeti uygulamaları AB 
müktesebatıyla henüz uyumlaştırılmamıştır. 
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 Türkiye, üçüncü ülke menşeli çok sayıda ürünün ithalatına uygulanan ek vergilerin 
kapsamını genişletmeye devam etmiştir. 

 Türkiye, bakır hurdasına ihracat kısıtlamalarını yeniden getirmiştir ve bazı deri 
ürünlerine yönelik Gümrük Birliği kurallarını ihlal eden kısıtlamaları tamamen 
ortadan kaldıramamıştır. 

 AB'de serbest dolaşımda bulunan mallara yönelik ihtisas gümrüklerinin belirlenmesi 
ve menşe beyanının sunulması zorunluluğu, Gümrük Birliği kuralları ile uyumlu 
değildir. 

 Türkiye'nin tatlı mısır ithalatına yönelik vergiyi orantısız şekilde yüksek bir düzeye 
çıkarma kararı, Gümrük Birliği kurallarına aykırıdır. 

 Güvenlik ve emniyet tedbirlerini uygulamak için risk temelli kontrolleri geliştirmeye 
yönelik daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.  

 Tarife BT sistemleri (TARIC, Gözetim) henüz faaliyete geçmemiştir. 

 İş dünyası girişimleriyle uyumlu BT stratejisinin uygulanması ve yasal temele göre 
belgelenmiş gümrük iş süreçlerinin güncel tutulması gerekmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

 Türkiye, AB Gümrük Kodu'na uyum sağlama çabaları artırılmalıdır. 

 Risk temelli kontroller ve basitleştirilmiş prosedürler, AB müktesebatı ile uyumlu 
hale getirilmelidir. 

 Malların etkili bir şekilde serbest dolaşımını zorlaştıran ithalat ve ihracat 
kısıtlamaları ortadan kaldırılmalıdır.  

 

Fasıl 30: Dış İlişkiler 

Genel Uyum Durumu: Orta düzey 

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geri gidiş 

Genel Görünüm:  

 Türkiye’nin orta hazırlık düzeyine sahip olduğu bu alanda, raporlama döneminde 
geri gidiş devam etmiştir.  

 Türkiye’nin ek gümrük verileri uygulamayı ve bunları uzatmayı sürdürürken 
Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerine aykırı şekilde AB 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) daha da sapması sonucu Ortak Gümrük 
Tarifesi’ne (OGP) uyum düzeyi azalmıştır.  

 Geçen yılki tavsiyeler uygulanmamıştır. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Kalkınma politikası ve insani yardım konusunda, Türkiye tarafından verilen resmi 
kalkınma yardımı (ODA), 2018’de 7,3 milyar avroya yükselerek gayrisafi milli 
hasılasının %1.10’una ulaşmış ve 17’nci BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde 
belirlenen 0,7’lik referans değeri geçmiştir. 
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 Söz konusu yardımın büyük bölümü, Türkiye’nin sınırları içerisinde Suriye ile ilgili 
faaliyetlere insani destek için kullanılmıştır. 

 Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalar bağlamında, Türkiye’nin Kosova ile imzaladığı STA 
yürürlüğe girmiştir. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Ortak Ticaret Politikası’nda ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin AB Ortak Ticaret 
Politikası’na önceden iyi düzeyde olan uyumu, tek yanlı ek vergiler getirilmesi 
sonucunda zayıflamıştır. 

 Türkiye bir üründeki ek vergiyi kaldırmasına karşın, çok sayıda ithal ürüne ek 
vergiler uygulanmaya devam etmiş ve bunları genişletmiştir. 

 Türkiye, hem ülkeler hem de ürünler bağlamında GTS’den sapmaya devam etmiştir. 

 Zayıf kanıtlara dayalı yeni soruşturmaların açılması ve anti-damping aracı gibi daha 
hedef odaklı ticari savunma mekanizmalarının kullanılmasının uygun olacağı 
durumlarda koruma önlemlerinin kullanılması endişe kaynağı olmaya devam 
etmiştir. 

 Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) özellikle Doha Kalkınma Gündemi konusunda, 
OECD’de ve G20’de Türkiye ile AB arasında daha yakın koordinasyona ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 Çift kullanımlı malların ihracat kontrolleri konusunda Türkiye, Konvansiyonel 
Silahlar, Çift Kullanımlı Mallar ve Teknolojilere ilişkin Wassenaar Düzenlemesi ve 
Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi gibi bazı çok taraflı ihracat kontrolü 
düzenlemelerine taraf olma konusunda AB'nin tutumuna uyum sağlamamıştır.  

 Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri konusundaki AB pozisyonuna halen uyum 
sağlanamamıştır. 

 Türkiye, AB ile arasında henüz benzer bir anlaşma bulunmayan Malezya ile akdettiği 
STA’yı uygulamaya devam etmiştir. 

 Türkiye, Venezuela ile STA akdetme sürecine devam etmiştir. 

Komisyonun Tavsiyeleri 

 Türkiye, gümrük tarifelerini acilen OGP ile uyumlu hale getirmelidir. 

 Türkiye, AB GTS ve çift kullanımlı malların ihracat kontrol rejimi konularında 
uyumunu tamamlamalıdır. 

 

Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası  

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı  

Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Geri gidiş  

Genel Görünüm:  

 Türkiye, dış, güvenlik ve savunma politikası alanında kısmen hazırlıklıdır.  
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 Türkiye’nin dış politikası Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) kapsamındaki AB 
öncelikleriyle giderek daha fazla çatışırken, dış ve güvenlik politikasına ilişkin siyasi 
diyalog çerçevesinde geri gidiş yaşanmıştır.  

 AB ile diyalog, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri ve AB’nin kısıtlayıcı 
önlemler çerçevesi kabul etmesini de içeren tepkisi nedeniyle zarar görmüştür. 

 Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusuna ve Libya’ya askeri müdahalede bulunmuş ve 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanı sınırlandırma ve güvenlik ile 
askeri işbirliği muhtıraları imzalamıştır.  

 Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda, ülkedeki PKK müttefikleriyle mücadele 
hedefiyle Suriye sınırında Türkiye kontrolünde bir bölgenin kurulmasını içeren bir 
ateşkes konusunda ABD ve Rusya ile anlaşmıştır.  

 AB ile terörle mücadele ve AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) 
bağlamında işbirliği üst düzey görüşmelerde ele alınmıştır.  

 Türkiye, 3,6 milyonu Suriyeli olan 4 milyonun üzerindeki mülteciye kayda değer 
yardım sağlamayı sürdürmüştür. 

Kaydedilen İlerleme: 

 Türkiye ile AB arasında dış ve güvenlik politikaları konularındaki siyasi diyalog,  
Mart 2019’da Türkiye-AB Ortaklık Konseyi de ve üst düzey toplantılar da dâhil 
devam etmiş; Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Asya’ya odaklanılmıştır.  

 Cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde temaslar, özellikle Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı’nın AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanları ile 9 Mart 2020 
tarihli görüşmesi ile sürmüştür. Bu görüşmeyi takiben Yüksek Temsilci, Türkiye 
Dışişleri Bakanı ile Mart 2016 Türkiye-AB Uzlaşısı’nın uygulanmasının gözden 
geçirmekle görevlendirilmiş ve yoğun temaslar devam etmiştir. 

 Eylül 2019’da siyasi direktörler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmiş; OGSP, 
terörle mücadele ve bölgesel konular dâhil olmak üzere dış politika meselelerinde 
işbirliği ele alınmıştır.  

 Türkiye; Suriye konulu 3’üncü ve 4’üncü Brüksel Konferansları ve 74’üncü BM Genel 
Kurulu marjındaki üst düzey Suriye görüşmeleri gibi AB tarafından düzenlenen veya 
desteklenen bir dizi etkinliğe katılım sağlamıştır. 

 Türkiye, 25 ülke ile Yüksek Düzeyli Stratejik/İşbirliği Konseyi mekanizmasına sahip 
olup sekiz üçlü veya dörtlü bölgesel mekanizmanın parçasıdır. Akdeniz için Birlik 
Parlamenter Asamblesi’nin dönem başkanlığını yürütmüştür. 

 Türkiye’nin ODGP ve OGSP’ye katılımına yönelik kurumsal çerçeve mevcuttur. 

 Türkiye, 2019’da AB adına yayımlanan 91 Yüksek Temsilcisi deklarasyonu ve Konsey 
kararından 19’una uyum sağlamış olup, %21’lik (bir önceki raporlama döneminde 
%18) uyum düzeyi yakalamıştır.  

 Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin dönem başkanlığını Mayıs 2019 sonuna 
kadar üstlenmiştir. 
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 Türk yetkili mercileri Suriye Geçici Hükümeti’nin sahada istikrarı geri getirme ve 
idari yapılanmayı oluşturma sürecine katkıda bulunmuş, Suriye Ulusal Ordusu 
unsurları tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kovuşturmaların 
sonuçlanması için Geçici Hükümeti teşvik etmiştir. Eylül 2019’de Türkiye, Anayasa 
Komitesi’nin oluşumunun tamamlanmasına büyük katkı sunan 5’inci Astana 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştır. 

 İdlib’de rejim güçlerinin ilerlemesiyle 2020 başında daha da kötüleşen durum 
muhtemel yayılma etkisi ve yeni bir insani kriz ihtimali ışığında Türkiye ve 
uluslararası camia açısından endişe kaynağı olmuş; Türkiye büyük askeri ve sivil 
zayiat vermiş ve 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından Suriye rejimine askeri 
menzillere karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı ile cevap vermiştir. Mart 2020’de 
Türkiye ile Rusya arasında ateşkes üzerinde anlaşılmasıyla, kuzeybatı Suriye cephe 
hatları istikrarlaştırılmış, M4 otoyolu boyunca yeni bir koridor ve Rus-Türk ortak 
devriyeleri için bir çerçeve oluşturulmuştur. Türkiye bölgedeki askeri gözlem 
noktalarını muhafaza etmiş ve bölgeye ek kuvvet getirmiştir. 

 Türkiye BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile işbirliği yapmakta olup, Suriyeli 
mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüş koşulları için bölgesel diyalog 
başlatmıştır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı ile düzenli temaslarda bulunmuş 
ve Kasım 2019’da bölgesel ve ikili konuları görüşmek üzere ABD’yi ziyaret etmiştir. 
Şubat 2020’de İdlib krizi sırasında ABD, Suriye rejimi saldırılarını durdurmaya 
çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerine açık destek vermiştir. Rahatsızlık unsurlarına 
rağmen Türkiye-ABD işbirliği IŞİD’le mücadele ve NATO müttefiki olarak güvenlik 
alanında sürmüştür. 

 Türkiye ve Rusya arasındaki ikili işbirliği; savunma, ekonomi, enerji, turizm ve kültür 
de dâhil birçok alanda daha da gelişmiştir. Rusya ile Türkiye, İdlib/Suriye ve Libya 
konularında farklı tarafları desteklemektedirler. Türk ve Rus liderler düzenli şekilde 
görüşmeler gerçekleştirmiş ve Suriye’nin kuzeydoğusu ile kuzeybatısının bazı 
bölgelerinde askeri kontrolü koordineli yürütmüşlerdir. Türkiye’ye ve bazı AB 
ülkelerine Rus doğalgazı sağlayacak olan TürkAkım Boru Hattı Ocak 2020’de 
açılmıştır. 

 Ukrayna ile ilişkiler Cumhurbaşkanları tarafından gerçekleştirilen karşılıklı 
ziyaretler yoluyla özellikle savunma ile havacılık ve uzay alanlarında daha da 
gelişmiştir. Türkiye, Kırım’ın Rusya tarafından yasadışı ilhakı ve Donbas 
bölgesindeki ayrılıkçılara desteği karşısında Ukrayna’nın yanında yer almayı 
sürdürmektedir. 

 Türkiye, İran’a yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunmasını desteklemiş ve 
AB’nin bu doğrultudaki girişimlerini dikkate almıştır. ABD yaptırımları ve İran’daki 
ekonomik daralma ikili ticareti olumsuz etkilemiş ve 2019 yılında 2012’ye kıyasla 
üçte birlik azalmaya neden olmuştur. 

 Türkiye Irak ile yakın ilişkilerini sürdürmüş ve İran Devrim Muhafızları Komutanı 
Kasım Süleymani’nin Bağdat yakınlarında ABD'nin drone  saldırısında ölmesini 
takiben İran ile ABD arasında tırmanan gerilime rağmen bir dizi üst düzey görüşme 
gerçekleştirmiştir. Türkiye tüm koşullarda Irak’ın egemenliğine ve siyasi 
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bağımsızlığına desteğini yinelemiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı Bağdat’ı ziyaret 
ederek tırmanmanın önlenmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasını savunmuştur. 
Türkiye, askeri ve güvenlik konularında yeni bir işbirliği çerçevesi teşkil edecek 
ortak bir belge teklif etmiştir. Türkiye ayrıca, IKBY ile de iyi ilişkilerini sürdürmüş ve 
AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya karşı Haziran 2020’de Irak 
topraklarında Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Harekâtlarını başlatmıştır. 

 Türkiye, Tunus ve Cezayir ile ilişkilerini Libya’daki gelişmeler ışığında, Aralık 
sonunda üst düzey ziyaretler yoluyla geliştirmiştir. 

 Türkiye, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü’nün gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yayımlanan 
raporunu övgüyle karşılamıştır. Mart 2020’de İstanbul Savcılığı 20 Suudi uyrukluyu 
cinayet ve cinayete azmettirmeyle suçlamış ve tutuklama emri çıkarmıştır. Her iki 
taraf da diğer hükümete bağlı medya kanallarını engellemiştir.  

 Türkiye ile Katar arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Katar 
Türkiye’ye ekonominin desteklenmesi için 2 milyar dolar döviz takası sağlamayı 
kabul etmiştir. Türkiye, ülkedeki askeri varlığını artırmıştır. 

 Güney Kafkasya ülkeleri bağlamında, 14 yıllık aradan sonra ticari ve ekonomik 
ilişkiler konusundaki görüşmelere yeniden başlayan Türkiye-Gürcistan Ekonomik 
Komisyonu’nda, taşımacılıkta gecikmeleri önleyecek basitleştirilmiş gümrük hattı 
üzerinde çalışılması konusunda anlaşılmıştır.  

 Türkiye ile Azerbaycan, TANAP Avrupa bağlantısını Kasım 2019’da açmış ve tarihi, 
stratejik ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi sürdürmüştür. 

 Türkiye, Orta Asya ülkelerini bölgesel ve küresel meselelerde stratejik ortak olarak 
görmekte olup, Türkiye’nin bölgesel stratejisi Türk Konseyi’ne ve bağlantısallık ile 
enerji projelerinde odaklanmıştır. Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan ile işbirliği özellikle ticaret alanında gelişmiştir.  

 Türkiye, insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamayı sürdürdüğü Afganistan ile 
bilgi paylaşımına ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalamış; ABD-Taliban barış 
anlaşmasının imza törenine katılmış ve kendisini Afganistan iç diyalog sürecinde 
arabulucu adayı olarak tanıtmıştır. Türkiye Afganistan’daki NATO misyonuna katkı 
vermeyi sürdürmüştür. 

 Türkiye, Hindistan Anayasası’ndaki Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370’inci 
maddenin iptal edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiş ve Pakistan ile 
Hindistan’ı ilgili BM kararları çerçevesinde diyaloğa teşvik etmiştir. 

 Türkiye ile Çin, Türkiye’nin Orta Koridor altyapı stratejisini Çin’in Kuşak ve Yol 
Girişimi’ne uyumlu hale getirmek üzere birlikte çalışmıştır. Kasım 2019’da Çin’den 
Avrupa’ya giden ilk yük treni İstanbul üzerinden Marmaray’dan geçmiştir. 

 Türkiye Endonezya ile savunma sanayiinde işbirliğini daha da artırmıştır. 

 Türkiye ile Japonya ekonomik ortaklık anlaşması üzerinde çalışmış ve kamu yardım 
kuruluşları arasında teknik işbirliği konusunda anlaşmışlardır. 
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 Türkiye ile Malezya ve Pakistan arasında üçlü bir toplantı düzenlenmiş; Türkiye, 
Tayland ve Filipinler ile ticaret ve savunma işbirliği konularında görüşmeler 
gerçekleştirmiştir. 

 Türkiye, Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklarıyla ilişkilerini daha da güçlendirmiş; 
Afrika’daki büyükelçilik sayısını 42’ye çıkarmış, 3’üncü Afrika 
Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış ve kıtadaki 
ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmüştür. Asya ve Afrika ile ilişkiler Türk dış 
politikasının yenilenen önceliklerini temsil etmektedir. 

 Türkiye, OGSP ve AB ile NATO arasındaki “Berlin Artı” düzenlemeleri çerçevesinde 
yürütülen Bosna-Hersek’teki EUFOR ALTHEA’da aktif şekilde görev almayı 
sürdürmüştür. Türkiye bu askeri kriz müdahale operasyonuna AB üyesi olmadan en 
çok askerle katkıda bulunan ve OGSP’ye en fazla katkı sunan üçüncü ülkedir. 

 Türkiye’nin Ukrayna’daki AB Danışma Misyonu (EUAM) ile Kosova’daki Hukukun 
Üstünlüğü (EULEX) misyonlarına katılımı, Türkiye tarafından gönderilen personelin 
2016’daki darbe girişimi sonrasında geri çekilmesiyle askıya alınsa da, Türkiye bu 
misyonlara katkıda bulunmayı sürdürme niyetini beyan etmiş ve EULEX’e başvuruda 
bulunmuştur.  

 Türkiye, diğer AB üyesi olmayan NATO müttefikleri gibi, AB’nin (EDF ve PESCO gibi) 
savunma girişimlerine katılım talebinde bulunmaya devam etmektedir. 

 Türkiye, hâlihazırda sekiz BM barış gücü misyonuna katkıda bulunmaktadır. 

 Türkiye, Eylül 2019’da BM Genel Kurulu’na Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım 
sağlamış ve çok taraflılık vurgusuyla BM Güvenlik Konseyi’nin reformuna güçlü 
desteğini ifade etmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemi’ne 
bağlılığını teyit etmiştir. Haziran 2020’de, AB eski Bakanlarından Büyükelçi Volkan 
Bozkır, 75’inci Dönem BM Genel Kurulu Başkanı seçilmiştir. 

 Türkiye, G20 Osaka Zirvesi’ne ve Bratislava’daki AGİT Zirvesi’ne katılmıştır. 

 Küresel işbirliğinin COVID-19 salgınıyla etkili şekilde mücadele edilmesinde elzem 
olduğunu savunan Türkiye, AB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Koronavirüs Küresel 
Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği’ne katılarak 75 milyon avro taahhüt 
etmiştir. 

 Türkiye, dış politika girişimlerini, AB Üye Devletleri de dâhil 120’nin üzerinde ülkeye 
insani yardım sağlamak suretiyle artırmıştır. 

Sorun ve Eksiklikler:  

 Temmuz 2019 tarihli Konsey kararlarından sonra AB ile Türkiye arasında üst düzey 
siyasi diyalog gerçekleşmemiştir. 

 Türkiye, Rusya, Venezuela ve Suriye ile bağlantılı olanlar dâhil olmak üzere, AB 
kısıtlayıcı önlemlerinden çoğuna katılmamayı sürdürmüştür. 

 Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü ve İklim Değişikliğine ilişkin Paris 
Anlaşması’nı halen imzalamamıştır. 

 Türkiye, Ekim 2019’da kuzeydoğu Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmış; 
hedeflerini terör örgütü kabul ettiği PYD/YPG’nin sınır bölgesinden çıkarılması ve 
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Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi için bir tampon bölge tesis edilmesi 
oluşturmuştur. Harekât, Türkiye’nin AB, ABD ve bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin 
kötüleşmesine neden olmuş; AB Türkiye’nin tek yanlı olduğunu iddia ettiği askeri 
eylemini kınamış ve Türkiye’ye eylemlerini durdurma, birliklerini çekme ve 
uluslararası hukuka riayet etme çağrısında bulunmuştur. Üye Devletlerin büyük 
bölümü Türkiye’ye silah ihraç etme ruhsatını durdurma kararı almıştır. 

 ABD ile ilişkiler, ABD’nin Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri 
almasına süren muhalefeti ışığında hararetli seyretmeye devam etmiş; Türkiye’ye 
yönelik yaptırımlar masada olmayı sürdürürken ABD Senatosu Türkiye’yi F-35 savaş 
uçağı programının dışında bırakma yönündeki kararını yenilemiştir. Söz konusu 
mevzuatın, Avrupa’ya giden Rus doğalgaz boru hatlarında yer alan şirketlere 
yaptırım uygulanmasını içeren hükmü TürkAkım’ı da etkilemektedir. Türkiye'nin 
Gülen'in iadesi için uzun zamandır devam eden talebi, Halkbank'a İran yaptırımlarını 
deldiği iddiasıyla verilen cezalar ve yerleşimler ile Kudüs’ün gelecekteki statüsü 
dahil olmak üzere AB’nin Filistin politikası, ilişkilerdeki diğer rahatsızlık unsurları 
olmuştur.  

 Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkiler Kasım 2019’da deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası’nın imzalanması ve sonra TBMM 
tarafından onaylanması damga vurmuş; AB muhtıranın üçüncü devletlerin 
egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna uymadığı ve üçüncü devletler 
açısından herhangi bir yasal sonuç doğuramayacağını vurgulamıştır. Libya ile 
TBMM’deki onay sürecinde muhalefetin destek vermediği güvenlik ve askeri 
işbirliğine ilişkin ikinci bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Hafter güçlerinin 
Trablus’a Nisan 2019’daki saldırısını takiben Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, beş 
ülkeden askeri destek istemiş bunlardan yalnız Türkiye destek vermeyi kabul 
etmiştir. Türk askeri varlıklarının konuşlandırılması bunu takiben devam etmiştir. 
AB, TBMM’nin Libya’ya askeri sevkiyat kararını BM silah ambargosunun açık ihlali 
olarak nitelendirerek bundan duyduğu derin endişeyi dile getirmiştir. Türkiye’nin 
askeri yapılanması karşısında Rusya’nın da Libya’ya askeri varlıklarını 
konuşlandırmaya hız vermesiyle iki ülke de Libya’daki askeri dayanaklarını 
güçlendirmiştir. Bu ve diğer bölgesel aktörlerin artan müdahalesi, Libya krizinden 
tek mantıklı çıkış yolu olarak siyasi süreci yeniden başlatmayı amaçlayan BM 
öncülüğündeki Berlin sürecinin uygulanmasını zora sokmaktadır. 

 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkiler, Libya krizinin muhalif tarafları olarak ve 
BAE’nin İdlib ateşkesine karşı Şam’a yönelik girişimde bulunduğu haberleri ışığında 
daha da gergin hale gelmiştir.    

 Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler gergin seyretmekte olup, tarafların tutumları 
Libya’daki durum ve Doğu Akdeniz’de enerji işbirliği bağlamında daha da ayrışmıştır. 

 Türkiye, İsrail’in yerleşim politikasını eleştirmeyi sürdürmüş ve ABD’nin Orta Doğu 
girişimini güçlü şekilde reddetmek suretiyle Filistin’in çıkarlarının savunulması için 
müdahalede bulunmuştur. 

 Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerinde, diyalog girişimlerine rağmen iyileşme 
sağlanmamıştır. 
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 Türkiye’nin özellikle bilgi paylaşımını sınırlamak ve tüm Üye Devletlerin iki 
kuruluşun ortak faaliyetlerine katılımını engellemek suretiyle AB-NATO işbirliğini 
dar şekilde yorumlaması, gerçek anlamda kurumlar arası ilişkinin tesis edilmesine 
engel olmaya devam etmektedir. 

Komisyonun Tavsiyeleri: 

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

 Türkiye, AB ile dış ve güvenlik politikası alanındaki siyasi diyaloğu artırmalıdır. 

Fasıl 32: Mali Kontrol  

Genel Uyum Durumu: İyi düzeyde hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: Biraz ilerleme  
 
Genel Görünüm:  
Türkiye, mali kontrol alanında iyi derecede hazırlıklıdır. Rapor döneminde sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Sayıştay 2019-2023 Stratejik Planı’nı yayımlamıştır. Avrupa 
Komisyonu ile işbirliğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için yeni bir Dolandırıcılıkla 
Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) görevlendirilmiş olsa da AFCOS ağının yeniden 
kurulması gerekmektedir. İç denetimin amacı, yetkisi ve sorumluluğu, Bakanlıklarda iç 
denetim birimlerinin bulunmasına yönelik yasal bir zorunluluk olmaması nedeniyle 
zayıflamaktadır. Türkiye Varlık Fonu, Sayıştay'ın doğrudan denetimine tam olarak tabi 
değildir. Geçen yılın tavsiyeleri yalnızca kısmen ele alınmıştır ve geçerliliğini 
korumaktadır. 
 
Kaydedilen İlerleme: 
 

 Kamu İç Mali Kontrolüne (KİMK) ilişkin stratejik çerçeve kısmen mevcuttur.  
 Kamu İç Mali Kontrol politika belgesinin güncellenmesi 2012'den beri devam 

etmektedir. 
 Dış teftiş alanında, anayasal ve yasal çerçeve, Sayıştay'ın bağımsızlığını 

sağlamaktadır. Sayıştay'ın hem denetim hem de yargı işlevleri vardır. 
  Sayıştay, özellikle risk esaslı denetimin geliştirilmesini ve insan kaynakları 

kapasitesinin geliştirilmesini öngören 2019 - 2023 Stratejik Planını yayınlamıştır. 
 Sayıştay, 2018 yılında 275 performans denetimi gerçekleştirerek denetim 

çalışmalarının kalitesini artırmıştır.  
 Denetim raporları büyük ölçüde uluslararası standartlara uygundur. Sayıştay, her 

yıl Meclise dört denetim raporu sunar (Dış Denetim Genel Değerlendirme 
Raporu, Hesap Verebilirlik Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikler 
Değerlendirme Raporu ve Devlet Raporu) 

 Avro banknotları ve madeni paralar dâhil olmak üzere sahte paranın teknik 
analizi Merkez Bankası'nda özel bir bölüm tarafından, madeni avro dahil, sahte 
paraların teknik analizi ise Türkiye Devlet Darphanesi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sahte paraları tedavülden çekmeyen kredi kuruluşları 
mali cezaya tabidir. Türkiye, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası ile işbirliği 
sağlamakta ve Pericles 2020 programının eylemlerinde yer almaktadır. 
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 Avronun sahteciliğe karşı korunması alanında Türkiye AB müktesebatına ileri 
düzeyde uyum sağlanmıştır.  
 

Sorunlar ve Eksikler 
 Reformların uygulanmasını koordine etmek ve uygulamaya ilişkin düzenli izleme 

ve raporlama sağlamak için herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. 
 Türkiye’de kamu yönetimi reformu için stratejik bir çerçeve bulunmadığından, 

yönetsel hesap verebilirliği mümkün kılan tüm koşulların ne ölçüde karşılandığı 
açık değildir.  

 COVID-19 krizi sırasında yetkililer tarafından uygulanan istisnai yönetim ve 
kontrol prosedürleri veya istisnalar, yeterli önlemlerle birlikte iyi bir şekilde 
belgelenmeli ve özel denetimler için dikkate alınmalıdır. 

 Karar verme sorumluluklarının devri ve iç kontrolün işleyişi dahil olmak üzere, 
mevzuatın uyumlaştırılması, yönetsel hesap verebilirliğin ele alınması için daha 
fazla çabaya ihtiyaç vardır.  

 Risk yönetiminin uygulanması hala erken bir aşamadadır ve usulsüzlüklerin 
izlenmesi ve raporlanmasının daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. 

  Türkiye'nin tek hazine hesabı vardır, ancak yerel yönetimler ile düzenleyici ve 
denetleyici kurumların da hazinenin kapsamı içine alınması endişe 
yaratmaktadır. 

 İç denetim uygulaması Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda (KMYK) 
uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Merkezi Uyumlaştırma 
Birimi tarafından hazırlanan kılavuzlar gibi bir iç denetim el kitabı ve bir etik 
kuralları mevcuttur, ancak bunlar 2013 yılından beri güncellenmemektedir.  

 Bakanlıkların bir iç denetim birimine sahip olmaları için yasal bir zorunluluk 
yoktur ve iç denetim başkanlarının birim başkanı olarak resmi bir statüsü yoktur.  

 Denetim Komitesi rolünü üstlenen bir kurum yoktur ve denetçiler doğrudan 
bakan yardımcılarına veya üst düzey bir yöneticiye rapor verirler. Bu raporlama 
düzenlemeleri, denetçilerin işlerini planlama ve gerçekleştirme konusundaki 
bağımsızlığını tehlikeye atabilmektedir. Kalite incelemesinin sistematik olarak 
uygulanması gerekmektedir. 

 Genel olarak iç denetim planlaması ve tavsiyelerin uygulanmasıyla ilgili veri 
eksikliği bulunmaktadır. 

 İç denetim tavsiyelerinin uygulanmasının sistematik bir takibi yapılmamaktadır.  
 Biri, mali yönetim ve kontrol ve diğeri, iç denetim için olan iki merkezi 

uyumlaştırma birimi, Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) uygulamasına ilişkin 
metodolojik rehberlik, izleme ve raporlama geliştirmek ve yaymaktan 
sorumludur. Özellikle kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izleyen, iç 
denetim standartları geliştiren ve kılavuzlar yayımlayan İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu faaliyet göstermemekte ve merkezi uyumlaştırma 
birimlerinin çalışmalarını geliştirmesini aksatmaktadır. 

 Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan ve Sayıştay'ın doğrudan denetimine tam 
olarak tabi olmayan Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) ilişkin mali disiplin, şeffaflık ve 
hesap verebilirliği konusunda endişeler mevcuttur. 

 Sadece TVF’nin portföyündeki bazı şirketler Sayıştay tarafından 
denetlenmektedir ve TVF bazı faaliyetleri dış denetime tabi değildir.  
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 TVF, aynı zamanda TVF'nin başkanı olan başkan tarafından atanan denetçiler 
tarafından denetlenmektedir. 

 Sayıştay’ın yayımladığı yıllık denetim raporu, ilgili Meclis komisyonunda ele 
alınmaktadır ancak Meclis denetiminin ve takibinin artırılmasının sağlanması 
gerekmektedir.  

 Kovuşturma sevklerinin az sayıda olması hâlâ endişe unsuru olmaya devam 
etmektedir.  

 Sayıştay tavsiyelerinin birçoğu, denetlenen kurumlar tarafından sistematik ve 
hızlı bir şekilde uygulanmamaktadır.  

 Sayıştay ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasından kurulan çalışma grubu 
hâlihazırda işler durumda olup TBMM ile de benzer bir çalışma grubunun 
kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 AB’nin mali çıkarlarının korunması alanında Türkiye, AB müktesebatına iyi bir 
uyum düzeyine ulaşmış olsa da, suistimalle mücadeleye ilişkin AB Direktifi ile 
mevzuatını ceza hukuku yoluyla Birliğin mali çıkarlarına tam olarak uydurması 
gerekmektedir.  

 Türkiye, Devlet Denetleme Konseyini Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışması 
için dolandırıcılıkla mücadele koordinasyon birimi (AFCOS) olarak 
görevlendirmiştir. Ancak, diğer ilgili makamları da içeren bir AFCOS ağının 
yeniden kurulması gerekmektedir.  

 Türkiye'nin ayrıca ulusal bir dolandırıcılıkla mücadele stratejisi benimsemesi 
gerekmektedir.  

 Türkiye, soruşturmalar sırasında Avrupa Komisyonu ile işbirliğini önemli ölçüde 
güçlendirmeli ve usulsüzlükleri ve şüpheli dolandırıcılık vakalarını Komisyona 
bildirmeye devam etmelidir.  

 Türkiye, usulsüzlüklerin soruşturulması ve raporlanması konusunda sağlam bir 
geçmiş performansı geliştirmeye devam etmelidir. 
 
 

Komisyonun Tavsiyeleri: 
 

 Kamu İç Mali Kontrol politika belgesinin ve eylem planının güncellenmesi ve 
güncellenmiş eylem planı için resmi bir koordinasyon, izleme ve raporlama 
çerçevesinin uygulanmasının sağlanması; 

 Dış denetim tavsiyelerinin sistematik ve zamanında uygulanmasının sağlanması; 
 AFCOS ağının yeniden kurulması ve ulusal bir dolandırıcılıkla mücadele 

stratejisinin benimsenmesi gerekmektedir. 
 

Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler  

 

Genel Uyum Durumu: Kısmen hazırlıklı 
 
Son Bir Yıldaki İlerleme Durumu: İlerleme yok 
 
Genel Görünüm:  
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Türkiye, mali ve bütçesel hükümler alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. Rapor 
döneminde ilerleme kaydedilmemiştir. Öz kaynaklar sisteminin doğru şekilde 
uygulanması için sağlam koordinasyon yapıları, idari kapasite ve uygulama kurallarının 
zamanı geldiğinde oluşturulması gerekecektir.  
 
Sorunlar ve Eksikler: 
 AB ile işlenmiş tarım ürünleri ve sanayi ürünlerine ilişkin gümrük birliği, gümrük 

mevzuatının AB müktesebatına uyumunu önemli derecede sağlamakla birlikte 
Gümrük Kodu ile uyumlu bir gümrük kanunu taslağı henüz kabul edilmemiştir. Bu 
kanunun kabul edilmesi, gümrük vergileri başta olmak üzere, geleneksel öz 
kaynaklar sitemine hazırlığı kolaylaştıracaktır. 

 Katma değer vergisine dayalı kaynak alanında, AB müktesebatından kaynaklanan 
istisnaların etkisini dengelemek için istatistiki KDV matrahını, ağırlıklı ortalama 
oranı ve pozitif ve negatif düzeltmeleri doğru bir şekilde hesaplamak için 
hazırlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 KDV ve gümrük vergisi dolandırıcılığıyla mücadele etmek için sağlam önlemlere 
ihtiyaç vardır ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için kararlı eylemler 
gereklidir. 

 Gayri safi milli gelire dayalı kaynaklara ilişkin olarak Türkiye’nin, ulusal hesaplar ve 
GSMG hesaplamalarının kapsayıcı olması, kayıt dışı ekonomiyi de dikkate alması ve 
bu hesaplarını AB ulusal hesaplar sistemi (ESA 2010) ile tamamen uyumlu hale 
getirmesi için çabalarını sürdürmesi gerekmektedir. 

 İdari altyapı ile ilgili olarak, Türkiye'nin, üyelikle birlikte, AB müktesebatı ile uyumlu 
olarak, AB bütçesine yapacağı katkının doğru şekilde hesaplanması, tahmini, 
muhasebeleştirilmesi, tahsili, ödenmesi, kontrolü ve raporlanmasını sağlayacak tam 
anlamıyla işlevsel bir koordinasyon yapısını, uygun idari kapasite ve uygulama 
kurallarıyla birlikte oluşturması gerekecektir. 

 
Komisyonun Tavsiyeleri: 
 
Türkiye’nin özellikle, Gayrisafi Milli Gelir (GSMG) Envanterini Eurostat’ın GSMG 
Envanter Kılavuzu ile daha da uyumlu hale getirmesi gereklidir. 
 

 

 

 

 


