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1. GĠRĠġ1
1.1. Çerçeve
1964'ten bu yana yürürlükte olan bir Ortaklık AnlaĢması ve 1995'te oluĢturulan gümrük birliği
ile Türkiye ile AB arasında bir bağ kurulmuĢtur. Aralık 1999 tarihli AB Zirvesinde Türkiye’ye
aday ülke statüsü verilmiĢ ve Türkiye ile katılım müzakereleri Ekim 2005’te baĢlamıĢtır.
Katılım müzakereleri çerçevesinde, bugüne kadar 14 fasıl müzakereye açılmıĢ olup, bunlardan
biri geçici olarak kapatılmıĢtır. Türkiye ile öngörülen üst düzey ekonomik diyaloğun temelini
oluĢturacak, Ekonomik ve Parasal Politika baĢlıklı 17. Faslın açılması için hazırlıklar
baĢlamıĢtır. 23 ve 24. Fasıllar kapsamında, hukukun üstünlüğüne iliĢkin açılıĢ kriterlerinin, bu
önemli alanda yapılacak reformlar için Türkiye'ye bir yol haritası sağlaması amacıyla
belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye, kriterleri karĢılamak, Müzakere Çerçeve Belgesindeki
gereklilikleri yerine getirmek ve AB’ye karĢı anlaĢmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine
riayet etmek suretiyle müzakerelere hız kazandırabilir.
AB ve Türkiye, bir dizi karĢılıklı üst düzey ziyaret de dâhil olmak üzere, katılım müzakerelerini
destekleyen ve tamamlayan ortak çıkar alanlarında diyalog ve iĢbirliğini güçlendirmeye devam
etmiĢtir. Terörizmle mücadele de dâhil olmak üzere dıĢ ve güvenlik politikası alanındaki siyasi
diyalog, Türkiye'nin DEAġ karĢıtı uluslararası koalisyona katıldığı bir dönemde devam etmiĢtir.
Aralık 2013'te baĢlatılan vize serbestisi diyaloğu çerçevesinde vizeler, hareketlilik ve göç
konularında iĢbirliği devam etmiĢtir. Türkiye, Suriye ve Irak'tan gelen yaklaĢık 2,2 milyon
mülteciye diğer ülkelere nazaran emsalsiz bir insani yardım ve destek sağlamayı sürdürmüĢtür.
Ekim'de, Avrupa Birliği Zirvesinde mültecilere ve göç yönetimine iliĢkin AB-Türkiye Ortak
Eylem Planını memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Komisyon ve Türkiye, enerji konusundaki iĢbirliğini
artırma kararı almıĢ ve bir Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu baĢlatmıĢtır. Yakın ekonomik
bağların daha fazla geliĢtirilmesi de ortak bir öncelik olmuĢtur ve iki taraf da Gümrük Birliği'nin
modernize edilmesi ve geniĢletilmesi için çalıĢmaların baĢlatılması konusunda anlaĢmaya
varmıĢtır.
1.2. Raporun özeti
Siyasi kriterlerle ilgili olarak, uzun süren seçimlerin de etkisiyle, reformların hızı
yavaĢlamıĢtır. Görev süresi sona eren Hükümet, AB'ye katılım sürecini yeniden canlandırmak
için çaba sarf etmiĢtir. Ancak yinelenen bu taahhüt, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve
toplanma özgürlüğü alanında AB standartlarına aykırı olan önemli bazı mevzuatın kabul
edilmesiyle sekteye uğramıĢtır. Siyasi görünüm bölünmüĢlük arz etmeye devam etmektedir.
7 Haziran genel seçimleri, Türk demokrasisinin gücünü açıkça ortaya koyan bir biçimde
%84'lük bir katılımla gerçekleĢtirilmiĢtir ve bütün büyük partiler yeni mecliste temsil hakkı
kazanmıĢtır. Ancak, Anayasada öngörülen süre içinde bir hükümet kurulamamıĢ ve seçimler 1
Kasım'da tekrarlanmıĢtır. Seçimlere iliĢkin hukuki çerçevenin eksikliklerinden biri olan ve
mecliste temsil edilebilmek için partilere yönelik olarak uygulanan %10'luk seçim barajının
öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir.
Rapor döneminde, Türkiye'nin güvenlik durumunda giderek artan bir kötüleĢme yaĢanmıĢtır.
Yetkililer, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaya devam eden PKK terör örgütüne karĢı,
hem Türkiye'de hem de Irak'ta terörle mücadele amaçlı geniĢ kapsamlı bir askeri operasyon ve
1

Bu Rapor, Ekim 2014’ten Eylül 2015’e kadar olan dönemi kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve üye devletlerin katkıları,
Avrupa Parlamentosu raporları ile çeĢitli uluslararası kuruluĢlar ve sivil toplum kuruluĢlarından gelen bilgiler de dâhil olmak üzere, pek çok
kaynaktan faydalanılmıĢtır. Kural olarak, hazırlık aĢamasında olan veya Meclis tarafından kabul edilmeyi bekleyen mevzuat ve tedbirler dikkate
alınmamıĢtır.
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güvenlik operasyonu baĢlatmıĢlardır. Kürt meselesine iliĢkin çözüm süreci, daha önce bu
konuda yaĢanan olumlu geliĢmelere rağmen durma noktasına gelmiĢtir.
Türkiye, 10 Ekim'de Ankara'da, sendikaların ve muhalefet partilerinin gençlik kollarının
düzenlediği bir barıĢ yürüyüĢü için bir araya gelmiĢ çok sayıda göstericinin yaĢamına mâl olan,
modern tarihindeki en kanlı terör saldırısı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Türkiye'deki demokrasiyi
istikrarsızlaĢtırmaya ve demokrasiye zarar vermeye yönelik bu hain eylemler hakkında hızlı ve
Ģeffaf bir soruĢturmanın yürütülmesi gerekmektedir.
Türkiye, kamu yönetimi reformu alanında kısmen hazırlıklıdır. Türkiye’de, güçlü bir kamu
hizmeti ve faydalanıcı odaklı bir idare anlayıĢı bulunmaktadır. Ancak daha geniĢ kapsamlı bir
reforma yönelik teĢvik edici güç zayıftır. "Paralel yapı" ile mücadele çerçevesinde son dönemde
yaĢanan meslekten çıkarma ve tenzili rütbe vakaları endiĢe kaynağı olmuĢtur.
Sayıca artan ve kamusal yaĢamın pek çok alanına dâhil olmayı sürdüren sivil toplum aktif
olmaya devam etmiĢtir, ancak toplanma özgürlüğüne iliĢkin kısıtlamalar ciddi bir endiĢe
kaynağı olmaya devam etmektedir.
Türkiye'deki yargı sistemi belirli düzeyde hazırlıklıdır. Yargının bağımsızlığı ve kuvvetler
ayrılığı ilkesi zarar görmüĢtür ve hâkimler ve savcılar yoğun siyasi baskı altındadır. Hükümetin,
devlet içinde olduğu iddia edilen "paralel yapıya" karĢı yürüttüğü kampanya, zaman zaman
yargının bağımsızlığına zarar vererek, etkin biçimde sürdürülmüĢtür. Yargının bağımsızlığının
yeniden sağlanması ve güvence altına alınması için kayda değer çaba sarf edilmesi
gerekmektedir.
Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak, Türkiye, yolsuzlukların etkili biçimde önlenmesi ve
yolsuzlukla mücadele konusunda belirli düzeyde hazırlıklıdır. Türkiye'nin, yolsuzlukla
mücadele konusundaki izleme mekanizması yetersiz olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk
yaygın olmaya devam etmiĢtir. Yürütmenin, kamuoyunca bilinen yolsuzluk davalarının
soruĢturma ve kovuĢturma aĢamalarına, usule aykırı olarak, etki etmesi büyük bir endiĢe konusu
olmaya devam etmektedir.
Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. Mali soruĢturmalar
hâlâ gereken Ģekilde yapılmamaktadır. Mal varlıklarının ihtiyaten dondurulmasına nadiren
baĢvurulmaktadır ve el konulan mal varlıklarının miktarı azdır. Verilerin korunmasına iliĢkin
mevzuat bulunmaması AB kurumlarıyla ve üye devletlerle daha geniĢ kapsamlı iĢbirliği
yapılmasının önünde bir engeldir.
Anayasa, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını güvence altına almaktadır. Son
birkaç yılda, uygulamada önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak temel eksiklikler hâlâ
mevcuttur. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS)’nden kaynaklanan haklar ve Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesi (AĠHM) içtihadı henüz tam olarak uygulanmamaktadır. Avrupa
standartlarına uygun olarak ayrımcılıkla mücadeleye iliĢkin kapsamlı bir çerçeve kanunun
acilen kabul edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin ayrıca, kadın ve çocuklar ile lezbiyen,
eĢcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks bireylerin (LGBTI) haklarını etkili bir Ģekilde
güvence altına alması ve Roman vatandaĢlar gibi korunmaya muhtaç grupların sosyal
içermesine yeterli özenin gösterilmesinin sağlaması gerekmektedir.
Ġfade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanlarında önemli ölçüde gerileme meydana gelmiĢtir.
Ġç güvenlik mevzuatı, kolluk birimlerine, yeterli denetim olmaksızın geniĢ takdir yetkileri
tanımak suretiyle, Mart 2014'te hazırlanan AĠHS Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin Eylem
Planında ortaya konulan tedbirlerle çeliĢmektedir. Ġfade özgürlüğü alanında, belirli düzeyde
hazırlıklı olunmakla birlikte, birkaç yıllık ilerlemeden sonra son iki yılda ciddi bir gerileme
gözlenmiĢtir. Daha önce bazı hassas ve tartıĢmalı konular serbest bir ortamda tartıĢılabilirken,
4

gazeteciler, yazarlar veya sosyal medya kullanıcıları aleyhinde devam eden ve yeni açılmıĢ
olan ceza davaları önemli bir endiĢe kaynağıdır. Ġnternet kanununda yapılan ve Avrupa
standartlarından önemli ölçüde geriye gidiĢ niteliği taĢıyan değiĢiklikler, hükümetin, aĢırı geniĢ
kapsamlı gerekçelerle ve mahkeme izni olmaksızın, içeriğe eriĢimi engelleme yetkisini
artırmıĢtır.
Türkiye, Mayıs'ta, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik görüĢmelerin yeniden baĢlatılmasını
desteklemiĢtir ve BMGS Özel DanıĢmanı'nın çabalarına yönelik desteğini ifade etmiĢtir.
Türkiye’nin bu kapsamlı çözüme yönelik kararlılığını sürdürmesi ve somut anlamda katkı
sunması hayati önem taĢımaktadır. Ancak Türkiye, Ortaklık AnlaĢması’na Ek Protokol’ü tam
olarak ve ayrım yapmaksızın uygulama yükümlülüğünü hâlâ yerine getirmemiĢ olup, GKRY ile
doğrudan taĢımacılık bağlantılarındaki kısıtlamalar da dâhil, malların serbest dolaĢımı önündeki
tüm engelleri kaldırmamıĢtır. GKRY ile ikili iliĢkilerin normalleĢtirilmesi konusunda ilerleme
kaydedilmemiĢtir. 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel ĠĢler ve DıĢ ĠliĢkiler Konseyi)
tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye
iliĢkin kararlar hâlâ yürürlüktedir. Söz konusu karar, Türkiye’nin Ortaklık AnlaĢmasına Ek
Protokol’ü tamamen uyguladığı Komisyon tarafından teyit edilinceye kadar, Türkiye’nin Güney
Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik kısıtlamalarıyla bağlantılı sekiz fasılda2 müzakerelerin
açılmamasını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılmamasını Ģart koĢmaktadır.
Türkiye’nin net bir biçimde, gerekirse Uluslararası Adalet Divanına baĢvurmak suretiyle, BM
ġartıyla uyumlu olarak, iyi komĢuluk iliĢkileri ve sorunların barıĢçıl Ģekilde çözümüne bağlı
kalması gerekmektedir. Bu bağlamda, AB bir kez daha endiĢelerini ifade ederek, Türkiye’ye,
bir üye devlete yöneltilen her türlü tehdit veya eylemden ya da komĢuluk iliĢkilerine ve
sorunların barıĢçıl Ģekilde çözümüne zarar veren sürtüĢme nedenlerinden veya eylemlerden
kaçınma çağrısında bulunmaktadır.
Ekonomik kriterler ile ilgili olarak, Türkiye ekonomisi geliĢmiĢ bir ekonomi olup, iĢleyen bir
piyasa ekonomisi olarak nitelendirilebilir. Ekonomik büyüme ılımlı bir seyir izlemiĢtir. Türkiye,
para ve maliye politikalarının uyumlaĢtırılmasını ve kapsamlı yapısal reformların
hızlandırılmasını gerekli kılan iç ve dıĢ dengesizliklerle karĢı karĢıya kalmaya devam etmiĢtir.
Yüksek cari iĢlemler açığı, Türkiye ekonomisini, küresel para koĢulları ve risk algısındaki
değiĢikliklere karĢı daha fazla kırılgan hale getirmeye devam etmiĢtir. Ġçeride enflasyon;
makroekonomik istikrar, kaynak tahsisi ve yeniden paylaĢım etkileri bakımından sorun
oluĢturacak Ģekilde, nispeten yüksek bir oranda seyretmeye devam etmiĢtir. Enflasyon resmi
hedefin yine üzerinde çıkmıĢtır, ancak Merkez Bankası faiz oranlarını düĢürmüĢtür. Kamu
borcu sürdürülebilir bir düzeye ulaĢmıĢtır, ancak genel devlet bütçesi yapısal dengesi önemli
ölçüde negatif gerçekleĢmiĢtir. ĠĢsizlik oranı az bir miktarda artarak yıllık ortalama %9,9
seviyesine yükselmiĢtir. OkullaĢma oranlarının artırılması ve enerji sektörünün daha fazla
serbestleĢtirilmesi gibi yapısal reformlar açısından bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Mal, hizmet
ve iĢgücü piyasalarının daha iyi bir Ģekilde iĢlemesi için bu tür reformların hızlandırılması
gerekmektedir.
Türkiye, AB içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baĢ edebilme kapasitesine sahip
olmak bakımından oldukça hazırlıklıdır. Eğitimin niteliğine ve eğitimde toplumsal cinsiyet
eĢitliğine özel önem gösterilmelidir. Devlet desteklerinin Ģeffaflığının sağlanması ve kamu
alımları alanındaki kısıtlama ve istisnaların kaldırılmasına yönelik çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
2

Malların Serbest DolaĢımı, ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, TaĢımacılık
Politikası, Gümrük Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler
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Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği konusunda, AB müktesebatına uyum
sağlamaya yavaĢ bir hızla da olsa devam etmiĢtir ve pek çok alanda oldukça hazırlıklıdır.
Türkiye, Ģirketler hukuku, mali hizmetler, trans-Avrupa ağları ve bilim ve araĢtırma alanlarında
çok ileri düzeydedir. Türkiye, malların serbest dolaĢımı, fikri mülkiyet hukuku, iĢletme ve
sanayi politikası, gümrük birliği ve dıĢ iliĢkiler alanlarında oldukça hazırlıklıdır. Türkiye, göç
ve iltica alanındaki olağan dıĢı sınamalarla mücadele etmek için büyük ölçüde seferber
olmuĢtur. Türkiye, mali kontrol alanında oldukça hazırlıklıdır. Bununla birlikte, kamu iç mali
kontrol sisteminin her seviyede uygulanması için daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Türkiye, kamu alımları konusunda, uyuma iliĢkin önemli boĢluklar söz konusu
olması nedeniyle, ancak kısmen hazırlıklı durumdadır. Türkiye ayrıca, tüm kategorilerde daha
fazla çabaya ihtiyaç duyulan istatistik alanında kısmen hazırlıklı durumdadır. AB müktesebatı
ile mevzuat uyumunun sağlanması için pek çok alanda daha fazla ilerleme sağlanmasına ihtiyaç
duyulmakta birlikte, tüm alanlarda mevzuatın uygulanmasına daha fazla önem verilmesi
gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıl, Suriye'de ve Irak'ta meydana gelen olaylar, Türkiye'nin, mültecilerin ve
yerlerinden olmuĢ kiĢilerin sayısında daha fazla artıĢla karĢı karĢıya kalması sonucunu
doğurmuĢtur. Türkiye hâlen, 2 milyona yakını Suriyeli olmak üzere, dünyadaki en büyük
mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu kadar büyük bir mülteci ve yerlerinden olmuĢ
kiĢilerin kitlesel akınının yönetilmesi, hâlihazırda bu amaçla 6,7 milyar avrodan fazla harcama
yapmıĢ olan Türkiye için önemli bir sorundur.
2. SĠYASĠ KRĠTERLER VE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ SĠYASĠ DĠYALOG
2.1. Demokrasi
Seçimler
7 Haziran genel seçimleri, Türk demokrasisinin gücünü açıkça ortaya koyan bir biçimde
%84'lük çok yüksek bir katılımla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün büyük partiler yeni mecliste
temsil hakkı kazanmıĢtır. Seçim döneminde temel özgürlüklere genel itibarıyla saygı
gösterilmiĢtir, ancak adaylara ve parti binalarına yönelik kayda değer sayıda saldırı meydana
gelmiĢtir. CumhurbaĢkanı’nın, seçim kampanyası döneminde oynadığı, iktidar partisine
destek olarak algılanan aktif rol ve basın üzerinde artan baskı, endiĢe yaratmıĢtır. Bir hükümet
kurulamamıĢ ve seçimler 1 Kasım'da %85'lik çok yüksek bir katılımla tekrarlanmıĢtır. Ġktidar
partisinin tek baĢına hükümet kurmak için yeterli oyu aldığı seçimlerde, bütün büyük partiler
mecliste yeniden temsil hakkı kazanmıĢtır. Özellikle ülkenin doğusundaki ve
güneydoğusundaki durum nedeniyle duyulan endiĢelere rağmen, tekrarlanan seçimin
güvenliği sağlanmıĢtır. Basın özgürlüğü ciddi bir endiĢe konusu olmaya devam etmiĢtir.
Özellikle mecliste temsil edilebilmek için uygulanan %10'luk seçim barajı olmak üzere,
seçimlere iliĢkin hukuki çerçevede mevcut olan eksikliklerin öncelikli olarak ele alınması
gerekmektedir.
Genel seçim 7 Haziran'da yapılmıĢtır. Nispi temsil sistemiyle 550 milletvekili dört yıllığına
seçilmiĢtir. Dört ana parti de yeni mecliste temsil hakkı elde etmiĢtir. Ġktidardaki Adalet ve
Kalkınma Partisi (AK Parti) oyların %40,87'sini (258 sandalye), ana muhalefet partisi olan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %24,95'ini (132 sandalye), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
%16,29'unu (80 sandalye) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) %13,12'sini (80 sandalye)
elde etmiĢtir. HDP seçimlere ilk kez bağımsız adaylarla değil parti olarak girmiĢtir. HDP
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çekirdek seçmeninin oyları dıĢında da oy alarak, mecliste temsil için gerekli olan ve Avrupa
Konseyi üyesi ülkeler arasındaki en yüksek oran olmaya devam eden, %10'luk ulusal seçim
barajını aĢmayı baĢarmıĢtır. Sivil toplum, seçime iliĢkin iĢlemlerin izlenmesinde önemli bir
katkı sağlamıĢtır.
Seçim kampanyaları bir cepheleĢme ortamı içinde gerçekleĢmiĢtir ve baĢkanlık sistemine
geçiĢ olasılığı, Kürt meselesine iliĢkin çözüm süreci ve sosyoekonomik konulara
odaklanmıĢtır. Temel özgürlüklere genel itibarıyla saygı gösterilmiĢtir. Ancak adaylara ve
parti binalarına yönelik olarak, bazıları ölümle sonuçlanan çok sayıda saldırı düzenlenmiĢtir.
Uluslararası gözlemcilere göre, CumhurbaĢkanı’nın tutumu, iktidar partisine destek
verilmesi ve Anayasa’da CumhurbaĢkanı için tanımlanan yetkilerin aĢılması Ģeklinde
algılanmıĢtır. Kamu kaynaklarının AK Parti kampanyasını desteklemek için kullanılması
eleĢtirilmiĢtir. Basın daha fazla baskı ve sindirme ile karĢı karĢıya kalmıĢtır ve bu durum oto
sansürü artırmıĢtır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) Ģeffaflığı ve
bağımsızlığına ve özellikle seçimle ilgili konularda yargı yolunun mevcut olmaması
dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulunun Ģeffaflığına iliĢkin endiĢeler oluĢmuĢtur.
Anayasada öngörülen süre içinde bir hükümet kurulamamıĢ ve 1 Kasım'da %85'lik çok
yüksek bir katılımla tekrarlanmıĢtır. Ġletilen sonuçlara göre AK Parti oyların %49,5'ini (317
sandalye), CHP %25,3'ünü (134 sandalye), MHP %11,9'unu (40 sandalye) ve HDP %10,8'ini
(59 sandalye) elde etmiĢtir. Ġktidarda olan AK Parti tek baĢına hükümet kurmak için yeterli
oyu almıĢtır. Seçim kampanyalarının atmosferi, özellikle 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen
bombalı terör saldırısı olmak üzere, zorlayıcı bir güvenlik ortamından etkilenmiĢtir. Basın
kuruluĢlarına ve parti aday ve binaları ile seçim kampanyasında görevli kiĢilerine yönelik
olarak düzenlenen saldırılarla birlikte ülke genelinde gerilim yükselmiĢtir. Uluslararası
gözlemcilere göre, vatandaĢlar gerçek ve farklı siyasi seçenekler arasından seçim
yapabilmiĢtir, ancak seçim kampanyası ortamı serbestçe kampanya yürütme imkânını
sınırlamıĢtır ve basın özgürlüğü ciddi bir endiĢe konusu olmuĢtur. Uluslararası ve ulusal seçim
gözlemcilerine yönelik yasal bir zeminin oluĢturulması, seçim sürecine iliĢkin güveni
artıracaktır. Seçim kampanyalarının finansmanı kapsamlı bir Ģekilde düzenlenmemiĢ, sürecin
Ģeffaflığını ve hesap verebilirliğini kısıtlamıĢtır.
Parlamento
Genel seçim öncesinde ortaya çıkan siyasi cepheleĢme meclisin çalıĢmasına engel olmaya
devam etmiĢtir. 7 Haziran'daki seçimden sonra göreve baĢlayan meclis, 1 Kasım'da seçimlerin
tekrarlanması dolayısıyla yalnızca olağanüstü toplanmıĢtır. Siyasi partiler ve milletvekili
dokunulmazlığına iliĢkin yasal çerçevenin Avrupa standartlarıyla uyumlaĢtırılması konusunda
ilerleme kaydedilmemiĢtir. Yasamanın kapsayıcılığını, Ģeffaflığını, kalitesini ve yürütmenin
etkili Ģekilde denetimini artırmak amacıyla, TBMM Ġçtüzüğü’ne iliĢkin kapsamlı bir reformun
ayrıca gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Yasama ve politika oluĢturma süreçlerinin bir parçası
olarak yapılandırılmıĢ sivil toplum istiĢare mekanizmaları da geliĢtirilmelidir. Yeni meclisin
uzun süredir devam eden bu eksiklikleri ele almaya öncelik vermesi gerekmektedir.
Milletvekili dokunulmazlığı sistemi, dokunulmazlığın kaldırılması kararının alınmasına iliĢkin
olarak spesifik ve objektif kriterlerden yoksundur. Bu tür kararlar, davanın esasına dayalı olarak
alınmalı ve siyasi mülahazalara konu olmamalıdır. Anayasa’nın kısıtlayıcı bir Ģekilde
yorumlanması ve terörle mücadele mevzuatındaki eksiklikler, milletvekillerinin ifade
özgürlüğüne yönelik bir risk oluĢturmaya devam etmektedir.
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Seçimler ve siyasi partilere iliĢkin yasal çerçevenin Avrupa standartlarıyla uyumlaĢtırılması
gerekmektedir. Mecliste temsil edilebilmek için bir partinin geçerli oyların en az %10'luk
bölümünü almasını gerektiren seçim Ģartı hâlâ yürürlüktedir. Siyasi partilerin kapatılmasına
iliĢkin kurallarda bir değiĢiklik olmamıĢtır. Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının
finansmanına iliĢkin olarak önemli eksiklikler mevcuttur (Bkz. Yolsuzlukla Mücadele).
Milletvekillerine yönelik olarak, mal beyanı ve çıkar çatıĢmasına iliĢkin kurallar gibi kapsamlı
etik düzenlemeler henüz kabul edilmemiĢtir.
Siyasi cepheleĢme, TBMM'nin, yürütmenin denetlenmesi ve yasama gibi önemli iĢlevlerini
yerine getirmesinde yönlendirici unsur olmaya devam etmiĢ ve genel kuruldaki bazı görüĢmeler
olaylarla gölgelenmiĢtir. Kilit yasalar genellikle, paydaĢlarla yeterli istiĢarelerde bulunulmadan
ve TBMM'de yeterince görüĢülmeden hazırlanmakta ve kabul edilmektedir. Temel özgürlükler
üzerinde önemli ölçüde etkisi olan kanun tasarıları, Ġnsan Hakları Ġnceleme Komisyonuna veya
AB Uyum Komisyonuna havale edilmemiĢtir. Farklı politika alanlarındaki mevzuatı
değiĢtirmek için, torba kanunlar yine yaygın olarak kullanılmıĢtır. Ġstikrarlı ve ileriye dönük bir
gündemin bulunmayıĢı, milletvekillerinin ve paydaĢların sürece katılımını engellemiĢtir. Basın
akreditasyonu ve paydaĢların davet edilmesindeki kurallar, tercihli olarak ve TBMM'nin
çalıĢmalarının Ģeffaflığını kısıtlayacak Ģekilde uygulanmıĢtır. Yasama faaliyetlerinde kaliteyi,
kapsayıcılığı ve Ģeffaflığı iyileĢtirmek için TBMM Ġç Tüzüğü'nde reform yapılması konusunda
ilerleme kaydedilmemiĢtir. Soru önergeleri ve araĢtırma komisyonları dâhil olmak üzere,
meclisin yürütmeye yönelik denetimlerinde geleneksel yöntemler sıklıkla kullanılmıĢtır. Ancak,
kullanılan yöntemlerin etkililiği, yürütme tarafından yapılan takiplerin genellikle yetersiz
olmasından dolayı sınırlı kalmıĢtır. TBMM AraĢtırma Komisyonları tarafından yapılan iĢler ve
hazırlanan raporlar, basında geniĢ yer bulmuĢ, ancak bir mahkeme kararıyla, basın organlarının,
üst düzey yolsuzluk davaları iddialarıyla ilgili olarak araĢtırma komisyonunun vardığı sonuçları
yayımlaması yasaklanmıĢtır.
7 Haziran'daki seçimden sonra göreve baĢlayan meclis, 1 Kasım'da seçimlerin tekrarlanması
dolayısıyla yalnızca olağanüstü toplanmıĢtır.
TBMM'nin kamu harcamaları üzerindeki denetiminde herhangi bir iyileĢme
kaydedilmemiĢtir. SayıĢtay raporlarını takip edecek teknik alanda uzmanlığa sahip bir
komisyonun olmayıĢından ötürü kamu harcamalarının denetlenmesi yüzeysel kalmıĢtır.
YönetiĢim
7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamamıĢ ve tekrar yapılacak seçimlere kadar
geçici bir hükümet göreve gelmiĢtir. Görev süresi sona eren hükümet, yenilenmiĢ bir
kararlılıkla sürdürülmesi gereken AB katılım sürecini yeniden canlandırmak için çaba sarf
etmiĢtir. Hükümetin, devlet içinde oluĢturulduğu iddia edilen "paralel yapıya" karĢı yürüttüğü
kampanya, zaman zaman yargının bağımsızlığı da ihlal edilerek, etkin biçimde
sürdürülmüĢtür. CumhurbaĢkanı, Türkiye'de anayasal yetki sınırlarını aĢtığı yönünde
eleĢtirilere neden olacak biçimde iç ve dıĢ politika konularına müdahil olmaya devam etmiĢtir.
Kürt meselesine iliĢkin çözüm süreci, PKK terör örgütü tarafından Ģiddetin yeniden baĢ
göstermesi ve hükümetin buna aĢırı tepkisinin sonucu olarak, fiilen durma noktasına gelmiĢtir.
Kürt meselesine iliĢkin çözüm sürecine ivedilikle devam edilmesi gereklidir.
Türkiye'nin doğrudan seçilen ilk CumhurbaĢkanı olan Recep Tayyip Erdoğan görevinin ilk
yılında, iç ve dıĢ temel politika konularına etkin bir Ģekilde müdahil olmayı sürdürmüĢtür.
CumhurbaĢkanı’nın öncelikleri, baĢkanlık sistemine dayanan bir yönetim biçimini kuran yeni
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bir anayasanın kabul edilmesi ve Gülen Hareketi'nin etkisi altında olan ve devlet içinde olduğu
iddia edilen "paralel yapı" ile mücadele edilmesini içermektedir. CumhurbaĢkanı, çeĢitli
vesilelerle, özellikle, yargı ve Merkez Bankası baĢta olmak üzere bazı kurumlara itirazlarını
alenen ifade etmiĢtir. Ayrıca basına ve farklı diğer ifade Ģekillerine karĢı bir takım
açıklamalarda bulunmuĢtur. Muhalefet, CumhurbaĢkanı’nı, yetkilerinin sınırlarını aĢtığı,
özellikle de Anayasa tarafından kendisine verilen geleneksel uzlaĢtırıcı olma rolünü devam
ettirmediği yönünde eleĢtirmiĢtir. 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamamıĢ ve
tekrar yapılacak seçimlere kadar görev yapacak geçici hükümet, 30 Ağustos'ta göreve
baĢlamıĢtır. Görev süresi sona eren hükümet, BaĢbakan Davutoğlu liderliğinde, seçim öncesi
dönemde temel politika alanlarında sürekliliği sağlamıĢ olup AB katılım sürecine önem
vermiĢtir. Türkiye genelindeki sivil toplumla bir dizi istiĢarelerde bulunmak suretiyle de
iletiĢim stratejisini uygulamıĢtır. Yalnızca birkaç reform yapılmıĢ olup iç güvenlik paketi gibi
kabul edilen bazı mevzuat temel AB standartlarını karĢılamamıĢtır.
Kürt meselesinin çözümüne iliĢkin ilk olumlu geliĢmelerden sonra çözüm süreci PKK terör
örgütü tarafından Ģiddetin yeniden baĢlatılması ve müteakiben hükümetin geniĢ çaplı karĢılık
vermesi sonucunda Temmuz ayında fiilen durma noktasına gelmiĢtir. Çözüm sürecinin yeniden
canlandırılması için uygun ortamın yaratılması bakımından temel sorumluluk hükümete aittir.
(Bkz. Doğu ve Güneydoğu'daki durum )
"Paralel yapı" iddialarına karĢı yürütülen mücadele, resmi olarak hükümet programında ve
Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde yer almıĢtır. Emniyet teĢkilatı, kamu hizmeti ve
yargıda, dikkat çekici görev yeri değiĢiklikleri ve meslekten çıkarmalar devam etmiĢtir (ayrıca
bkz. kamu yönetimi reformu). Yürütme erkinin temsilcileri, "paralel yapı"nın üyesi olduğu
iddia edilen kiĢileri hedef alan, devam eden adli soruĢturmalarla ilgili olarak kamuoyuna
açıklamalarda bulunmuĢ ve böylece yargının bağımsızlığına müdahalede etmiĢtir. Adli
soruĢturmalar, yasadıĢı dinleme ve casusluktan silahlı terör örgütü üyeliğine kadar uzanan
suçlarla önemli ölçüde geniĢletilmiĢtir. Bu türden iddialar, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve
yargının bağımsızlığı ilkesine riayet edilmek suretiyle incelenmelidir. ġeffaf usuller ve yargı
süreci, Anayasaya uygun olarak iĢletilmelidir.
Yerel yönetimlerle ilgili olarak, belediyelerin yetkilerinin kapsamını geniĢleten BüyükĢehir
Belediyesi Kanunu'nda 2012'de yapılan değiĢikliğe rağmen, mali yerinden yönetim sınırlı
kalmıĢtır. Belediyeler, kendilerine devredilen sorumlulukları yerine getirmek için gerekli mali
kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.
Kamu Denetçiliği Kurumu aktif olarak çalıĢmıĢ ve kötü yönetimle ilgili rutin davaları ele
alma kapasitesini geliĢtirmiĢtir. Kurum, 2014'te yapılan 7.167 Ģikâyet baĢvurusundan %89'u ile
ilgili karar vermiĢtir. 2015'te dosya yükü, Ağustos sonunda 25.000'e ulaĢarak ciddi ölçüde
artmıĢtır. Kamu yönetimi, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararlarına
uyumu 2013'teki %24 'lük seviyeden, 2014'te %38'e çıkarmak suretiyle, bu alanda iyileĢme
kaydetmiĢtir. Kamu Denetçisi’nin, soruĢturma baĢlatmak ve hukuk yolu açık olan davalara
müdahale etmek için re'sen yetkisi bulunmamaktadır. Kurum, doğu ve güneydoğudaki insan
hakları ihlalleri ile ilgili davalara müdahil olmamıĢtır.
Yasal çerçeve, Türkiye'deki sekiz bağımsız düzenleyici kurumu, usulsüz siyasi müdahaleden
korumada yetersizdir. Bu kurumların çalıĢmaları daha Ģeffaf hale getirilmelidir.
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Sivil toplum
Sivil toplum, sayıca artarak ve seçimlerin izlenmesi dâhil olmak üzere, Türkiye'deki kamusal
yaĢamın pek çok alanına dâhil olmayı sürdürerek etkin olmaya devam etmiĢtir. Hükümet ve
sivil toplum örgütleri arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi yönünde bazı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir. Yetkililer, daha az olmakla beraber, insan hakları ile ilgili kuruluĢlarla olan
irtibatını devam ettirmiĢtir. Özellikle yeni mevzuatta sivil toplumla istiĢareye yönelik sistemli
ve kapsayıcı mekanizmalar oluĢturulmalıdır. Yasal, mali ve idari ortam, sivil toplumun
geliĢmesine daha fazla olanak sağlamalıdır.
Güçlü bir sivil toplum, demokratik bir sistemin çok önemli bir bileĢenidir ve devlet kurumları
tarafından bu Ģekilde kabul edilmeli ve bu çerçevede hareket edilmelidir. Onuncu Ulusal
Kalkınma Planı'nın (2014-2018) hazırlanması ve ülke genelinde AB konularına odaklanan
yüksek katılımlı dört toplantı dâhil olmak üzere, yetkili kurumlar ile sivil toplum arasındaki
etkileĢim konusunda yönelik iyi örnekler mevcuttur. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu
programları, AB'deki STK'lar ile birlikte 1.650'den fazla Türk sivil toplum kuruluĢunu (STK)
içermektedir. Programlar, sivil toplumun geliĢmesine katkı sağlamakta ve STK'ların yerel
düzeyde daha fazla tanınmasına imkân vermektedir.
Ancak, STK'lar, katılımları için yapısal düzenlemeler bulunmadığından, politika oluĢturma ve
yasama süreçlerine genellikle etkin bir biçimde katılamamıĢlardır. Derneklerin, kayıt iĢlemleri,
yetkilendirilme usulleri ve iĢleyiĢleri üzerindeki kısıtlamalar gibi yapısal sorunların ele
alınması gerekmektedir. Kapatma davaları, cezalar, kısıtlamalar veya kamu otoritelerinin
ayrımcı uygulamaları yoluyla bazı STK'ların rutin iĢlemlerine zorluk çıkarılmaya devam
edilmiĢtir. Toplanma özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, sivil toplumun bazı kesimleri için
sorun olmaya devam etmiĢtir (Bkz. örgütlenme özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü). Bazı
durumlarda, insan hakları savunucularının faaliyetleri hakkında soruĢturmalar yürütülmüĢ,
davalar açılmıĢ ve bu kiĢiler cezalara maruz kalmıĢtır.
Vergilere iliĢkin düzenlemeler de dâhil, mevcut mevzuat STK'lara özel bağıĢa imkân
vermemektedir. Sivil toplum, mali açıdan kırılgan ve kamu projelerinden gelen hibelere bağımlı
olmaya devam etmiĢtir. Kamu finansmanı da yeterince Ģeffaf değildir.
Güvenlik güçlerinin sivil gözetimi
Bu alandaki istikrarlı durum, silahlı kuvvetlerin siyasete usule aykırı biçimde müdahalesi
olmadan devam etmiĢtir. Jandarmanın kolluk faaliyetlerinin sivil gözetimi geniĢletilmiĢtir.
Silahlı kuvvetler ve istihbarat birimleri, TBMM nezdinde hesap verebilir kurumlardan
değildir.
Raporlama döneminde, silahlı kuvvetlerin siyaset üzerinde herhangi bir usule aykırı etkisi
olmamıĢ ve söz konusu kurum kendi mesleki sınırlarını aĢan siyasi konularda yorum yapmaktan
kaçınmıĢtır. Sivil ve askeri üst düzey yetkililerden oluĢan Yüksek Askeri ġura, yeni
Genelkurmay BaĢkanı’nı ve kuvvet komutanlarını atamıĢtır. Genelkurmay BaĢkanı, Milli
Savunma Bakanı yerine BaĢbakan’a karĢı sorumlu olmaya devam etmiĢtir. Mart 2015'te bir
Ağır Ceza Mahkemesi, askeri darbe planları yaptıkları iddiasıyla yeniden yargılanan 'Balyoz'
davasındaki tüm sanıkları beraat ettirmiĢtir. 28 ġubat 1997 tarihli “post-modern darbeye”
yönelik adli soruĢturmalar devam etmiĢtir.
TBMM Güvenlik ve Ġstihbarat Komisyonu, çok sınırlı bir denetim yetkisine sahip olmaya
devam etmiĢtir. Askeri harcamaların denetlenmesine yönelik yasal çerçeve henüz
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iyileĢtirilmemiĢtir. Güvenlik, savunma ve istihbarat örgütleri ile ilgili SayıĢtay mali denetim
raporlarına eriĢim sınırlı kalmıĢtır. Olumlu bir geliĢme olarak, iç güvenlik paketi, jandarmanın
kolluk faaliyetleri üzerindeki sivil gözetimi artırmıĢtır. Ġllerdeki jandarma personelinin göreve
atanması, görevden alınması ve denetlenmesi yetkisi Jandarma Genel Komutanlığından ĠçiĢleri
Bakanlığına geçmiĢtir. Ġl Ġdaresi Kanunu halen, silahlı kuvvetlerin iç güvenlik operasyonlarına
sivil denetim olmaksızın katılmalarını öngörmektedir.
2.2. Kamu yönetimi reformu
Türkiye kamu yönetimi reformu alanında kısmen hazırlıklıdır. Faydalanıcı odaklı bir
yönetim anlayıĢının benimsenmesi sayesinde, geçen yıl özellikle vatandaĢlara ve iĢletmelere
hizmet sunumu konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
Türkiye'de, güçlü bir kamu hizmeti ve idari kapasite mevcuttur. Ancak, daha kapsamlı bir
kamu yönetimi reformuna yönelik siyasi ve idari taahhüdün olmayıĢı bir zorluk teĢkil etmeye
devam etmektedir. "Paralel yapı" ile mücadele çerçevesinde son dönemde yaĢanan meslekten
çıkarma ve tenzili rütbe vakaları endiĢe kaynağı olmuĢtur. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 liyakat ilkelerinin güvence altına alınması için, modern ve entegre bir bilgi sisteminin ve
iĢe alımlarda, terfilerde ve meslekten çıkarmalarda daha Ģeffaf usullerin getirilmesi dâhil
olmak üzere insan kaynaklarının daha koordineli bir biçimde yönetilmesi hususuna
odaklanması;
 politika oluĢturma ve yasama faaliyetlerinin desteklenmesi için etki değerlendirmeleri
hazırlamaya ve sistemli bir biçimde uygulamaya baĢlaması;
 stratejik planların ve kanun tekliflerinin desteklenmesi için daha fazla finansman ayırması
gerekmektedir.
Kamu hizmetleri ve insan kaynakları yönetimi
Türkiye'de kamu hizmetleri, bazı hukuki tasarrufların kapsamına giren kamu görevlilerinin
çeĢitli kategorilerini belirleyen Devlet Memurları Kanunu uyarınca düzenlenmektedir. Zorunlu
olarak girilen merkezi sınavlardan sonra, iĢe alımlar ve terfiler, prensipte liyakate dayalı
olarak gerçekleĢmektedir. Ancak, liyakat ilkesinin üst düzey kadrolara uygulanması ile ilgili
endiĢeler devam etmektedir. ĠĢe giriĢ sınavlarında mülakat aĢamasında muhtemel bir siyasi
etkinin olması ve çok sayıda çalıĢanın, sınavlara girmeden, kadrolu kamu personeline
dönüĢtürülmüĢ olması, sistemin güvenilirliğini sekteye uğratmıĢtır. 2015'te kamuda istihdam
edilen kadın oranı çok az artarak %36,5'e ulaĢmıĢ, bu durum üst düzey kadrolardaysa %9,7'ye
çıkmıĢtır. Engelli kiĢilere tahsis edilen %3 oranındaki kota doldurulamamıĢ ve bu türden
24.000'den fazla kadro boĢ kalmaya devam etmiĢtir. Meslekten çıkarmalara yönelik liyakat
ilkeleri yasal olarak oluĢturulmuĢtur ve meslekten çıkarılan kamu görevlilerinin temyize (bir üst
mahkemeye) baĢvurmalarını sağlayacak usuller mevcuttur.
Ancak, son dönemde yaĢanan, yönetici pozisyonunda bulunan çok sayıda devlet memurunun
"paralel yapı"ya katıldıkları iddiasına dayanarak, meslekten çıkarılmaları ve rütbelerinin tenzil
edilmesi endiĢe kaynağı olmuĢtur.
Devlet Personel BaĢkanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetiminde, insan
kaynaklarının yönetilmesi hususunda merkezi koordinasyon sorumluluğuna sahiptir. Ancak,
Devlet Personel BaĢkanlığında modern insan kaynakları yönetimi standartlarının sistemli bir
biçimde uygulanmasını sağlayacak koordinasyon ve izleme kapasitesi bulunmamaktadır. ÇeĢitli
kurumlarda insan kaynakları yönetimi birimleri mevcut olmakla birlikte farklı yaklaĢımlar
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uygulanmaktadır. Kamu hizmetinin genel olarak etkin bir biçimde yönetilmesinin sağlanması
için kamu hizmetleri ile ilgili gerçek zamanlı veri sağlayan modern bir insan kaynakları
yönetimi bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu hizmetleri ücretlendirme sistemi, "eĢit
iĢe eĢit ücret" ilkesine göre düzenlenmektedir. Ancak, uygulamada Ģeffaflık bakımından bazı
kusurlar bulunmaktadır. Kamu görevlilerinin mesleki geliĢimlerini sağlamak için eğitim
stratejileri ve planları mevcuttur, ancak bunların daha fazla geliĢtirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Türkiye, kamu görevlileri için BaĢbakanlık bünyesinde bir etik kurulu kurmuĢ ve kamu
hizmetlerinde dürüstlüğün teĢvik edilmesi için kamu kurumlarında etik komisyonları
oluĢturulmuĢtur. Türk Ceza Kanunu'nda doğrudan ve aracılar vasıtasıyla rüĢvet alma, yolsuzluk
ve görevin kötüye kullanılması suç olarak addedilmiĢtir. Disiplin usulleri, Devlet Memurları
Kanununda düzenlenmektedir. Ancak, kamu hizmetlerinde dürüstlüğün sağlanmasına yönelik
planlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, mal beyanı, çıkar çatıĢması ve kamu görevlilerinin
görevden ayrıldıktan sonra yapamayacakları iĢlere dair mevcut sistem, kamu hizmetlerindeki
dürüstlüğün etkin bir biçimde teĢvik edilmesi yönünde yetersizdir.
Politika geliĢtirme ve koordinasyon
Türkiye, Avrupa bütünleĢmesi dâhil olmak üzere, tutarlı bir politika oluĢturma sisteminin
sağlanması için yasal ve kurumsal yapıya sahiptir. Merkezi hükümet birimleri arasındaki
politika koordinasyonu genellikle güçlüdür. Ancak, koordineli bir yıllık planlama ve hükümetin
tümünün performansının izlendiği bir sistem bulunmamaktır. Sektörel stratejiler yeknesak bir
biçimde geliĢtirilmemiĢ ve maliyetleri sistemli olarak hesaplanmamıĢtır, bu nedenle, bütçesel
ihtiyaçların düĢük olarak tahmin edilmesi, bu stratejilerin uygulanmasını tehlikeye atmaktadır.
Mevcut düzenlemeler, bu alandaki politika ve mevzuat geliĢtirilmesinin kapsayıcı ve kanıta
dayalı olmasını kısmen sağlamaktadır. Bakanlıkların, özel politika ve hukuk birimleriyle
geliĢmiĢ kapasiteleri bulunmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, ilgili Bakanlıklardaki AB Genel
Müdürlükleri ile iĢbirliği halinde, AB hukukunun esasını oluĢturan AB müktesebatına uyumun
izlenmesi için iyi iĢleyen bir sistem geliĢtirmiĢtir. Politika ve mevzuat taslakları ile ilgili olarak,
bakanlıklar arası ve kamuoyu istiĢareleri bakımından düzenleyici bir yükümlülük mevcuttur,
fakat uygulamada, kamuoyu istiĢareleri ne sistemli olarak düzenlenmekte ne de izlenmektedir.
Yasal açıdan gerekli olmasına rağmen, düzenleyici etki değerlendirmeleri de sistemli olarak
yapılmamaktadır. Strateji belgeleri için finansal etki değerlendirmeleri genel olarak
yayımlanmamaktadır. Etki değerlendirmelerinin kalitesinin ve yeknesak bir biçimde
uygulanmasının sağlanması temel bir zorluktur.
Hükümet çalıĢmalarının kamu tarafından denetlenmesi yetersiz kalmıĢ ve TBMM
denetimlerinde, TBMM Komisyonlarının sınırlı kapasitesinden ötürü zorluklar yaĢanmıĢtır.
Hükümetin, soru önergelerini geç yanıtlaması, denetim rolünü zayıflatmıĢtır.
Ġdarenin hesap verebilirliği
Devlet idaresi hiyerarĢik ve rasyonel bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bakanlıklar Bakanlar Kuruluna,
anayasal organlar ise TBMM’ye hesap vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluĢlarının,
bağlı oldukları kurumlara karĢı hesap verebilirlik usulleri açık bir Ģekilde tanımlanmıĢtır.
Kamu kurumları hedeflere ulaĢılması için kaynak kullanımına iliĢkin olarak yıllık hesap
verebilirlik raporu sunmakla sorumludur. Ancak bu raporlar Bakanlar Kurulu tarafından
ayrıntılı bir Ģekilde takip edilmemektedir.
Kamu kurumlarındaki hesap verebilirlik hiyerarĢisi ile ilgili olarak, idari hesap verebilirlik ve
sorumlulukların devredilmesi kültürü mevcuttur ( Bkz. Fasıl 32) . Kamu yetkililerine verilen
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hukuki imtiyazlar, özellikle de idari amirlerden önceden izin alma zorunluluğu, kamu
görevlilerini ceza soruĢturması ve idari soruĢturmalardan korumaya devam etmektedir.
VatandaĢların iyi yönetilme hakkını güvence altına almak için ilgili iç ve dıĢ denetim
düzenlemeleri mevcuttur. Kamu Denetçisi'nin bu alandaki etkin yaklaĢımı olumlu bir
geliĢmedir. 2014 yılında, idare, kamu denetçisinin tavsiyelerine uyulması hususunu
iyileĢtirmiĢtir (Bkz. Yönetişim). Kamu bilgilerine eriĢim hakkı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ile düzenlenmektedir. Ancak devlet sırlarının, ticari sırların ve kiĢisel verilerin gizliliğinin
korunması gerekçesiyle geniĢ muafiyetler tanınmaktadır. Bu Kanunun uygulanmasını izleyen
merkezi bir organ veya bağımsız bir temsilci bulunmamaktadır.
Ġdari yargıya baĢvurma ve adil yargılanma hakkı, Ġdari Yargılama Usulü Kanununda
düzenlenmektedir. Ġdari uyuĢmazlıklar, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare
mahkemeleri ve DanıĢtay tarafından ele alınmaktadır. Ġdare mahkemelerinin etkinliğinin fazla
olduğu değerlendirilmektedir. Ġdarenin mali sorumluluğu ve tazminat hakkı Anayasa
tarafından güvence altına alınmakta ancak ilgili verilerin toplanmasından sorumlu bir kurum
olmaması nedeniyle uygulamanın değerlendirilmesi zor olmaktadır.
Kamu mali yönetimi
Türkiye, kamu maliyesine iliĢkin çeĢitli alanlarda reformlar yapmıĢtır, ancak bu reformların
devamlılığını sağlayacak kapsayıcı bir kamu mali yönetimi reform programı mevcut değildir.
Yıllık bütçe, orta vadeli bütçenin bir parçası olarak hazırlanmaktadır. Bağımsız bir mali kurul
olmamasına rağmen genel olarak mali disiplin sağlanmaktadır. Yıllık mali raporun tüm bilgileri
içermesi ve zamanında TBMM’ye sunulması nedeniyle, bütçe Ģeffaflığının sağlanması için
gerekli temel unsurlar mevcuttur. Yeni muhasebe yönetmeliği çerçevesinde Ocak'tan bu yana,
yıl içerisinde mali raporlamanın iyileĢtirilmesi hedeflenmekte ve yıl sonu raporlaması için yeni
bir format sağlanmaktadır. Döner sermayeler, yıllık bütçe sürecine veya Hazine tek hesabına
dâhil edilmemeleri nedeniyle özel bir endiĢe konusudur.
VatandaĢlara ve iĢletmelere yönelik hizmet sunumu
Türkiye, özellikle e-devlet hizmetlerini geliĢtirmek suretiyle, faydalanıcı odaklı idare
konusunda güçlü bir kararlılık sergilemektedir. Son iki yılda, e-devlet kapısı yoluyla sağlanan
hizmetlerin sayısı ikiye katlanmıĢtır. 2014 yılı sonu itibarıyla, nüfusun dörtte biri e-hizmetleri
kullanmakta olup halkın memnuniyet oranı yüksektir. Kamu hizmetlerine genel anlamda eriĢim
iyidir ancak kamu binaları dâhil, bu hizmetlere engellilerin eriĢimi sınırlı olmaya devam
etmiĢtir.
Genel idari usullere iliĢkin bir kanun olmaması nedeniyle, idari usullere iliĢkin yasal çerçeve
çok parçalı bir yapıdadır. Ġdari usullerin basitleĢtirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi
gerekmektedir.
Kamu yönetimi reformuna yönelik stratejik çerçeve
Türkiye’nin kamu yönetimi reformu için genel bir stratejisi olmayıp bunun yerine birkaç
planlama belgesi bulunmaktadır; bunlar, baĢta 10. Kalkınma Planı, 2014 Yılı Programı ve kamu
kurumlarının stratejik planları olmak üzere, farklı birkaç alanı kapsamaktadır. Daha kapsamlı
bir reform gündemi için yeterli siyasi destek ve idari ivme olmayıĢı bir zorluk olarak ortaya
çıkmaktadır. Kamu yönetimi reformunun merkezi bir Ģekilde idare edilmemesi ve idarenin
güçlendirilmesinden sorumlu BaĢbakanlık Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanlığının yeterli
koordinasyon yetkisi ve kapasitesini haiz olmayıĢı nedenleriyle, planlama belgelerinin
izlenmesi ve rapor edilmesi için ortak bir sistem geliĢtirilememiĢtir.
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Önemli planlama belgelerinde tahmini maliyetlerin açıkça belirtilmemesi nedeniyle, genel kamu
yönetimi reformunun mali sürdürebilirliği sağlanamamaktadır. Bunlar, ayrıca orta vadeli
harcamalar çerçevesine de yansıtılmamaktadır.
2.3. Hukukun üstünlüğü
Yargının iĢleyiĢi
Türkiye'deki yargı sistemi belirli düzeyde hazırlıklıdır. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi
(AĠHM) içtihadına uyulması dâhil olmak üzere insan haklarının ve temel özgürlüklerin
korunması ve yargının bağımsızlığı, yargılamanın kalitesi, çocuk adaleti, gözaltı sayısında
önemli düzeyde azalma ve yargılama öncesi tutuklamaya daha sınırlı Ģekilde baĢvurulması
bakımından, 2007 ile 2013 yılları arasında Türk yargı sisteminde kayda değer iyileĢtirmeler
yapılmıĢtır. Türkiye, ayrıca, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin daha geniĢ kapsamlı kullanımı
gibi bir takım gerçek baĢarılar elde etmek suretiyle yargının daha etkin kılınmasına yönelik
çalıĢmalar yürütmüĢtür.
Ancak, 2014 baĢından bu yana ilerleme kaydedilmemiĢtir. Yargının bağımsızlığı ve
kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmesi sekteye uğramıĢ; hâkimler ve savcılar, güçlü bir siyasi
baskı altında kalmıĢtır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 yargının, görevlerini bağımsız ve tarafsız Ģekilde gerçekleĢtirmesine imkân tanıyan ve
yürütmenin ve yasamanın kuvvetler ayrılığı ilkesine riayet ettiği siyasi ve hukuki bir
ortam yaratması;
 yürütme erkinin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üzerindeki rolünü ve etkisini
sınırlandırması ve hâkimlerin görev yerlerinin kendi istekleri dıĢında değiĢtirilmemesi
konusunda yeterli güvenceyi sağlaması;
 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yargılama sürecine müdahalesinin önlenmesine
yönelik olarak daha fazla koruma tedbirini uygulamaya koyması gerekmektedir.
Stratejik belgeler
Gözden geçirilmiĢ Yargı Reformu Stratejisi Nisan 2015'te kabul edilmiĢtir. Stratejinin amacı,
yargı sistemindeki temel eksikliklerin ele alınmasıdır. Ancak, Strateji, sorumlu kuruluĢları ve
takvimi belirleyen, ancak öngörülen adımlar ve eylemler ile ilgili sınırlı ayrıntılar içeren ve
bütçesel etkiler ile ilgili herhangi bir değerlendirmeye yer vermeyen çok genel bir planlama
belgesidir.
Yönetim organları
Yargı sistemini yöneten kilit kurum, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruludur (HSYK). Kurul,
hâkim ve savcıların atanması, tayin edilmesi, görevde yükseltilmesi, görevden alınması ve
meslekten çıkarılması ile disiplin konularının ele alınmasından sorumludur. Ayrıca, Adalet
Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargılama çevresinin değiĢtirilmesine yönelik
tekliflerine iliĢkin nihai karar HSYK tarafından alınmaktadır. HSYK'nın 22 üyesinden 15'i
hâkimler ve savcılar arasından seçilmektedir. Kurul, 12,5 milyon avroluk bütçeyi bağımsız
Ģekilde yönetmektedir. HSYK, Genel Sekreter'in baĢkanlık ettiği yeterli sayıda çalıĢanı olan bir
büro tarafından desteklenmektedir. Ancak, yıllık raporlar, toplantı tutanakları ve diğer ilgili
belgeler yayımlanmamaktadır.
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2007 ve 2013 arasında Türkiye'deki yargı reformu sürecinde, etkinlik, bağımsızlık ve
tarafsızlık gibi Avrupa standartlarının uygulanması yönünde ilerleme kaydedilmiĢtir. Söz
konusu sürecin en önemli yapı taĢı, 2010'da gerçekleĢtirilen HSYK reformudur. Ancak, 2014'te
gerçekleĢtirilen mevzuat değiĢikliklerinin ve Kurulda yapılan personel değiĢikliklerinin
ardından, yürütme erki, Kurul üzerindeki etkisini yeniden ortaya koymuĢtur. Kurul BaĢkanı
olarak görev yapan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı MüsteĢarı, re'sen üye olarak, disiplin
konuları ve tayinler baĢta olmak üzere HSYK'nın çalıĢmalarında önemli bir rol oynamaktadır.
Ancak, 2014'te gerçekleĢtirilen mevzuat değiĢiklikleri ile Kurul sekretaryası personelinin
atanmasına iliĢkin olarak Adalet Bakanının yetkileri artırılmıĢtır. HSYK'nın yargı sistemindeki
itibarının ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi için Kurulun, çalıĢmalarında daha fazla Ģeffaflık
sağlaması ve ilgili usullere sıkı bir Ģekilde bağlı kalması gerekmektedir.
Bağımsızlık ve tarafsızlık
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, Anayasa ve kanunlarla düzenlenmektedir. Mevcut
mevzuat uyarınca davalar, mahkemelere ve hâkimlere, tamamen rastgele olmamakla birlikte,
elektronik sistem aracılığıyla dağıtılmaktadır. Ancak davalarda ayrımcı adalet ve siyasi
müdahale uygulandığı yönünde çok sayıda bildirim söz konusudur. Yürütme erkinin
temsilcileri, bir bütün olarak yargının güvenilirliğini alenen sekteye uğratmaya devam
etmiĢlerdir.
Yürütme erkinin temsilcilerinin HSYK'daki güçlü rolü, Kurulun bağımsızlığına iliĢkin
endiĢelere neden olmaktadır. Hâkimler ve savcılar hakkında disiplin iĢlemi baĢlatılması
yönündeki kararlar ile yıllık rutin denetim programları, re'sen Kurul baĢkanı sıfatıyla teftiĢ
kurulunu denetleyen Adalet Bakanının onayına tabidir. Adalet Bakanının, yine re'sen Kurul
BaĢkanı sıfatıyla haiz olduğu, Kurul sekretaryası personelini atama yetkisi de, Kurulun
bağımsızlığını sekteye uğratmaktadır. Hâkimlerin istekleri dıĢında yerlerinin
değiĢtirilmemesi ilkesine yönelik önemli sınırlamalar mevcuttur. "Paralel yapı" ile mücadele
kapsamında yürütme erki tarafından yapılan komplo suçlamaları, geçtiğimiz iki yılda, çok
sayıda hâkimin görev yerinin isteği dıĢında değiĢtirilmesine neden olmuĢtur. Meslekten çıkarma
hariç olmak üzere, HSYK'nın hâkimlerin görev yerlerinin istekleri dıĢında değiĢtirilmesi gibi
kararları yargı denetimine açık değildir. Hâkim ve savcılar hakkında açılan bir dizi disiplin ve
ceza davasında usule riayet edilmemiĢ ve bu davalardan bazıları hâkim ve savcıların verdikleri
yargı kararları nedeniyle açılmıĢtır. Bu durum, hukukun üstünlüğüne iliĢkin temel ilkelerle
çeliĢmiĢ ve yargının bağımsızlığını önemli ölçüde sekteye uğratmıĢtır. (Bkz. Fasıl 23)
Hesap verebilirlik
Hâkimler ve savcılar için etik davranıĢ kuralları bulunmamaktadır. Avukatlar, Türkiye
Barolar Birliğinin mesleki ilkelerine uymak zorundadır. Dürüstlük eğitimi, formasyon eğitimi
müfredatının bir parçası olmakla birlikte baĢlangıçtaki seçme ve aday gösterme sürecinde veya
daha üst düzey kademelere atanmada bir kriter değildir. Disiplin iĢlemlerinin baĢlatılmasından
ve disiplin ve etikle ilgili konularda karar alınmasından sorumlu merci, HSYK TeftiĢ
Kuruludur. 2013, 2014 ve 2015'te sırasıyla 13, 6 ve 9 hâkim ve savcı meslekten çıkarılmıĢtır.
HSYK üyeleri de dâhil olmak üzere tüm hâkimler/Yüksek Mahkeme hâkimleri, mal
varlıklarını beyan etmek zorundadır.
Profesyonellik ve mesleki yeterlilik
Hâkim ve savcı adayları, bir yazılı sınavdan ve mülakattan oluĢan süreç sonunda iĢe
alınmaktadır. Mülakat, yedi üyeden oluĢan bir kurul tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
Hâlihazırda, söz konusu bu yedi üyenin beĢi, Adalet Bakanlığında üst düzey yetkili olup diğer
üyeler Adalet Akademisinden gelmektedir. Bu süreçte HSYK'nın bir rolü bulunmamaktadır.
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Hâkim ve savcıların atanması ve görev yerlerinin değiĢtirilmesi, HSYK'nın yetkisindedir.
Adalet Bakanlığı MüsteĢarı'nın bu konulara iliĢkin tam oy hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra, HSYK, hâkimlerin ve savcıların performanslarının değerlendirilmesinden ve görevde
yükselmelerinden de sorumludur. Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına iliĢkin
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ġlke Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. HSYK
ayrıca, belirli bir usul çerçevesinde, bir hâkimi veya savcıyı meslekten çıkarabilmektedir.
Meslekten çıkarılan hâkimin veya savcının temyize baĢvurma hakkı bulunmaktadır. Ancak,
ivedilikle iĢlem gören birçok meslekten çıkarma davası olmuĢtur.
Yargının kalitesi
Hâkim ve savcı adaylarının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, Adalet Akademisi tarafından
yürütülmektedir. ġubat 2014'te yapılan mevzuat değiĢiklikleri uyarınca, Adalet Akademisi
BaĢkanı ve yardımcıları, yürütme tarafından atanmaktadır. Yargı çalıĢanları için sistematik
eğitim geliĢtirilmesine ve akademinin kapasitesinin artırılmasına yönelik bir strateji mevcut
değildir.
100.000 kiĢi baĢına 11,9 uzman hâkim ve 6,2 savcıyla ve 2015'te GSYH'nin %0,5'ine ve kiĢi
baĢına 42 avroya denk gelen 3,2 milyar avroluk bütçeyle, yargının 2015'teki beĢeri ve mali
kaynaklarının, mevcut sınamalarla orantılı olduğu görülmektedir.
Arabuluculuk ve diğer çeĢitli alternatif çözüm mekanizmaları mevcut olmakla birlikte seyrek
olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, yargı kararlarının kalitesi son yıllarda iyileĢmekle birlikte
gerekçelerin zayıflığı ve bazı iddianamelerin düĢük kalitede olması-davayı destekleyici
delillerin uygun bir Ģekilde seçilmemesi ve davayla ilgisinin değerlendirilmemesi- ciddi bir ceza
adaleti sorunu olmaya devam etmektedir (örn. terörle ilgili davalarda). Ġçtihat tutarlığının
sağlanmasına yardımcı olacak istinaf mahkemelerinin kurulması hususuna önem verilmektedir.
Ülke genelindeki mahkemelerin, modern BĠT ekipmanı edinme yönünde çabaları vardır.
Birçok mahkemede davalar, avukatların ve tarafların yargı süreci ile ilgili önemli bilgilere
korumalı Ģekilde eriĢim sağlamalarına imkân veren otomatik BT sistemi aracılığıyla
atanmaktadır ve söz konusu sistem istatistiki raporlama amacıyla da kullanılmaktadır. Türkiye,
Avrupa Yargı Eğitimi Ağı'nda (EJTN) gözlemci statüsüne sahiptir. Ancak, mahkemeler
düzenli olarak faaliyet raporu yayımlamamaktadır.
Etkinlik
Genel itibariyle, Türk hukuk sistemi, mevcut dava yükünü kaldırabilecek kapasitededir.
2012'de, hukuk ve ceza davaları ile idari davalardaki birikmiĢ iĢ yükü azaltılmıĢ; ilk derece
mahkemelerde temizleme oranı, medeni hukuk davalarında %116, idari davalarda %127 ve
ceza davalarında ise %108'dir. Bununla birlikte, 2013 ve 2014 için mukayese edilebilir veriler
mevcut değildir ve söz konusu olumlu eğilim Ģu anda doğrulanamamaktadır. Yargıtayın ağır ve
artan iĢ yükü, bir istinaf mahkemesi sistemi kurulması yönünde süregelmekte olan fikri
desteklemektedir. Yargılama sürecinin uzunluğu, Türk yargısının uzun zamandır devam eden
bir sorunu olmuĢtur. Buna ilaveten, kamu makamlarının bazı mahkeme kararlarına riayet
etmemesi, bu kararların uygulanmasını olumsuz etkilemektedir.
Ülkenin büyüklüğünü yansıtan yargı ağı karmaĢıktır. Yeterli sayıda destek personeli
bulunmakla birlikte insan kaynakları yönetimi stratejisi mevcut değildir.
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Yolsuzlukla mücadele
Türkiye, yolsuzlukla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. Kamuda Ģeffaflık
konusunda mevzuata iliĢkin geliĢme olmaması nedeniyle, geçtiğimiz yıl ilerleme
kaydedilmemiĢtir. Yolsuzluk algısı hâlâ yaygındır. Yürütmenin, kamuoyunca bilinen
yolsuzluk davalarının soruĢturma ve kovuĢturma aĢamalarına, usule aykırı olarak, etki
etmesine izin veren yasal ve kurumsal çerçeve büyük bir endiĢe konusudur. Türkiye'de
bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurulu yoktur. Yolsuzlukla gerektiği gibi mücadele etmek
için geniĢ siyasi mutabakata varılması gerekmektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 üst düzey yolsuzluk davalarında, kovuĢturma sürecinin ve kolluk birimlerinin
bağımsızlığını güçlendirmesi;
 yolsuzluk suçları için caydırıcı yaptırımlar öngören ve bu yaptırımların etkili biçimde
uygulanmasını sağlayan mevzuatı kabul etmesi;
 net bir vizyon ortaya koyan ve yolsuzlukla etkili biçimde mücadele etmek için gerçekçi
bir dizi öncelik belirleyen, bunun yanı sıra, BM Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi
(BMYMS-UNCAC) hükümleri doğrultusunda bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurulu
tesis eden güncellenmiĢ saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele stratejisi ve
eylem planını kabul etmesi gerekmektedir.
Rapor Dönemi Performansı
Rapor döneminde soruĢturmalar, kovuĢturmalar ve mahkûmiyetlere iliĢkin performans hâlâ
yetersizdir. Bu durum özellikle siyasi kiĢileri içine alan üst düzey yolsuzluk davaları için
geçerlidir. Deniz Feneri davası ve Aralık 2013'teki yolsuzluk soruĢturmaları dâhil, söz konusu
davaların kovuĢturma aĢamalarını müteakip herhangi bir mahkûmiyet kararı verilmemiĢtir.
Yürütmenin müdahalesi nedeniyle bu soruĢturmaların etkililiğine iliĢkin olarak ciddi endiĢeler
devam etmektedir. Siyasi makamlar, yolsuzluk iddialarının soruĢturulması esnasında kolluk
birimlerinin tam olarak etkili ve tarafsız hareket etme yetkisine sahip olmalarını temin etmelidir.
2014'te yürütülen toplam 279.574 yolsuzluk soruĢturması neticesinde 64.239 mahkûmiyet kararı
verilmiĢtir. BaĢta imtiyazlar ve kamu-özel ortaklıkları olmak üzere, kamu alımları, arazi
yönetimi, enerji, inĢaat ve ulaĢtırma alanları yolsuzluğa özellikle açık olmaya devam
etmektedir.
Yolsuzluk ve örgütlü suçlara iliĢkin davalarda, mali soruĢturmalar sistemli olarak
yapılmamaktadır. Suçla ilgili oldukları iddia edilen malvarlıklarının bir koruma tedbiri olarak
dondurulması müessesesi etkili bir Ģekilde iĢlemeye devam etmektedir. Suçtan kaynaklanan
malvarlıklarına el konulduğu yolsuzluk davalarının sayısı, 2013'te 11.048 iken bu sayı 2014'te
12.324'e yükselmiĢtir. Yabancı kamu görevlilerine rüĢvet verilmesi ile ilgili tespit ve
soruĢturmalar sınırlı düzeyde kalmıĢtır. Birkaç istisna dıĢında, cezalar caydırıcı değildir ve
mahkemeler temel yolsuzluk suçlarına iliĢkin kararların açıklanmasını geriye bırakmaktadır.
Siyasetçilerin, devam eden yolsuzluk soruĢturmalarını alenen eleĢtirmeyi ve soruĢturmalar
üzerinde baskı uygulamayı sürdürmeleri nedeniyle, hâkim ve savcılar ile diğer kolluk görevlileri
üzerindeki siyasi etki ciddi endiĢeye yol açmıĢtır. 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruĢturmaları
ile Deniz Feneri davasını yürütenler baĢta olmak üzere hâkim, savcı ve kolluk görevlilerinin
uzaklaĢtırılması, görevden alınması veya bunu müteakip haklarında kovuĢturma baĢlatılması bu
duruma örnek teĢkil etmektedir.
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Anayasa Mahkemesinin dıĢ mali denetimlere iliĢkin kararları sistematik açıdan gecikmiĢ;
Mahkeme, AK Parti ve CHP'nin 2010 yılı hesaplarına iliĢkin mali denetim kararlarını, Aralık
2014'e kadar açıklamamıĢtır (Bkz. Fasıl 23 - Yargı ve Temel Haklar). Son beĢ yılda, hiçbir
siyasi parti Siyasi Partiler Kanunu'nun siyasi partilerin finansmanı ile ilgili hükümlerini ihlal
ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmemiĢtir.
Mal beyanına ve doğrulamasına iliĢkin mevcut sistemin kapsamı sınırlıdır ve mal beyanları
kamuoyuna açıklanmamaktadır. 2014'te, dokuz kamu görevlisi yasadıĢı yollarla mal edinme ve
mallarını saklama suçlarıyla hüküm giyerken, 42 kamu görevlisi bu suçlardan beraat etmiĢtir.
Bir hükmün açıklanması geri bırakılmıĢtır. Türkiye'nin hâlâ uygun bir mal beyanı ve çıkar
çatıĢması mekanizması oluĢturması gerekmektedir. Mevcut kanunla sağlanan koruma yetersiz
düzeyde olduğundan yolsuzluk olayları yetkili mercilere nadiren bildirilmektedir.
Yine bu dönemdeki bilgi edinme konusuna iliĢkin performans olumludur. 2013'te bilgi edinme
taleplerinin %3,4'ü reddedilirken, 2014'te bu taleplerin sadece %2,7'si reddedilmiĢtir. Bilgi
Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından reddedilen itiraz baĢvurularının oranı 2013'te %50,6
iken, 2014'te %36,3'e gerilemiĢtir. Ancak, nüfusun sadece dörtte birinde olan bilgi edinme
hakkındaki farkındalık düzeyi hâlâ düĢüktür. Bilgi taleplerinin reddedilmesinin en yaygın
gerekçeleri arasında, devlet sırlarının, ticari sırların ve kiĢisel mahremiyetin korunması yer
almaktadır.
Kurumsal çerçeve
Yolsuzluğun önlenmesi konusunda, henüz bağımsız bir yolsuzlukla mücadele birimi
kurulmamıĢtır. Yolsuzluğun önlenmesinden sorumlu kurumlar arasında yeterli düzeyde politika
koordinasyonu olmaması, etkili bir yolsuzlukla mücadele politikasını engelleyen baĢlıca
etkendir. Yolsuzlukla mücadeleye iliĢkin önleyici tedbirler BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu
tarafından koordine edilmektedir. Ancak, Kurul bağımsız değildir ve re'sen soruĢturma yetkisi
yoktur. BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER), yolsuzluk ve kötü yönetim Ģikâyetlerinin
sunulduğu temel birim olmaya devam etmiĢtir. Yalnızca 2014'te Merkeze 460.000'den fazla
Ģikâyet baĢvurusu yapılmıĢtır ve bunların %95'i çevrimiçi veya yardım hattından sunulmuĢtur.
Yolsuzlukla mücadele farkındalık yaratma kampanyaları sistematik Ģekilde yürütülmemiĢtir.
Kamu Denetçiliği Kurumu yolsuzluk konusunda sessiz kalmıĢtır. Özel sektörde kapsamlı bir
yolsuzlukla mücadele politikası henüz bulunmamaktadır.
Kolluk ve kovuĢturma ile ilgili olarak, Türkiye'de yolsuzluk soruĢturmalarını ele almak üzere
HSYK tarafından görevlendirilen kalıcı yetkiyi haiz ihtisaslaĢmıĢ bir mahkeme ve kovuĢturma
mekanizması bulunmamaktadır. HSYK'nın ve kolluk görevlilerinin bağımsız olmayıĢının yanı
sıra, mevcut yasal çerçeve etkili yolsuzluk soruĢturmalarının önünde engel teĢkil etmektedir.
Emniyet ile Mali Suçları AraĢtırma Kurulu arasındaki bilgi paylaĢımında otomasyona
geçilmiĢtir ve ilgili kurumların veri tabanına elektronik ortamda eriĢimi yaygın Ģekilde
sağlanmaktadır.
Yasal Çerçeve
Doğrudan ve aracılar vasıtasıyla rüĢvet Türk Ceza Kanunu'nda tanımlansa da, doğrudan rüĢvetin
tanımı Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyeleri ile uyumlu değildir. Siyasi
parti ve seçim kampanyası finansmanına iliĢkin mevzuatta eksiklikler bulunmaktadır. Haziran
ve Kasım 2015'te yapılan milletvekili seçimleri parti adaylarının ve bağımsız adayların siyasi
partilere uygulanan Ģeffaflık gerekliliklerine tabi tutulmadığı bir yasal ve kurumsal bağlamda
gerçekleĢmiĢtir. Kamu Ġhale Kanunu ile getirilen birçok istisna nedeniyle kamu ihaleleri
özellikle yolsuzluğa açıktır. 2013'te yapılan değiĢikliklerle birlikte Ceza Kanunu'nda ihaleye
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fesat karıĢtırma suçu için öngörülen cezalar caydırıcı değildir ve ihaleye fesat karıĢtırma
suçundan hüküm giyenler hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından faydalanabilmektedir.
2014 yılında 572 mahkûm bundan faydalanmıĢtır. Yolsuzlukla mücadele mevzuatı, çıkar
çatıĢmalarının önlenmesi, kovuĢturulması ve cezalandırılmasında ve mal beyanlarının
yolsuzlukla mücadelenin etkili bir aracı haline getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Söz konusu
suçlara iliĢkin cezalar caydırıcı değildir ve buna yönelik uygulamalar zayıf kalmaktadır.
Türkiye'de lobiciliğin düzenlendiği bir mevzuat bulunmamaktadır. Denetimli serbestliğe,
tutuklamaya, araĢtırma ve el koymaya iliĢkin yasal kısıtlamalar gibi, koruma tedbirlerine iliĢkin
olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sıklıkla yapılan değiĢiklikler, soruĢturmaların etkili
Ģekilde yapılmasını engellemektedir.
Türkiye BM Yolsuzlukla Mücadele SözleĢmesi’ne taraftır ve kamu görevlilerinin adil olmayan
Ģekilde mal edinimini cezaya tabi hale getirmiĢtir. Uygulamanın ilk gözden geçirme belgesi
Haziran'da yayımlanmıĢtır. Türkiye, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarĢı Özel Hukuk
SözleĢmelerini ve Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen RüĢvetin
Önlenmesi hakkında OECD SözleĢmesi’ni imzalamıĢ ve onaylamıĢtır. Ancak, OECD'nin Aralık
2014'te yayımlanan Yabancı RüĢvet Raporunda, Türkiye'nin yabancı rüĢvetle mücadele
mevzuatını sınırlı düzeyde uygulamasına iliĢkin endiĢeler ifade edilmiĢtir.
Stratejik Çerçeve
Yasama açısından kamuda Ģeffaflığa iliĢkin bir geliĢme kaydedilmediğinden 2010-2014
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ve Eylem
Planında yer alan baĢlangıç düzeyindeki hedeflere ulaĢılamamıĢtır. BaĢlangıçtaki eylem
planında toplamda 28 koruma, uygulama ve farkındalık yaratma tedbirinin altı çizilmiĢtir.
Devlet sırları, ticari sırlar ve kamu alımlarına iliĢkin mevzuatın ve kamu görevlileri hakkındaki
soruĢturmalara iliĢkin izin sisteminin gözden geçirilmesi gibi baĢlangıç hedefleri bugüne kadar
ele alınmamıĢtır. Sivil toplum, söz konusu stratejinin uygulanmasına çok az katılım sağlamıĢtır.
Yaptıkları çalıĢmalara iliĢkin raporlar kamuoyuna açık olmadığından çalıĢma grupları
tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar Ģeffaf değildir. Türkiye, Saydamlığın Artırılması ve
Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi veya Eylem Planını bugüne kadar
güncellememiĢtir.
Örgütlü suçlarla mücadele
Türkiye, örgütlü suçlarla mücadele alanında belirli düzeyde hazırlıklıdır. SoruĢturma
kapasitesini artırmaya ve bu alandaki yeni stratejileri kabul etmeye ve uygulamaya yönelik
olarak geçtiğimiz yıl bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
Ancak, mahkûmiyet kararlarının sayısına iliĢkin istatistikler ve diğer önemli göstergeler
mevcut değildir. Mali soruĢturmalar hâlâ gereken Ģekilde yapılmamaktadır. Mal varlıklarının
ihtiyaten dondurulmasına nadiren baĢvurulmaktadır ve el konulan mal varlıklarının miktarı
azdır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Europol ve Eurojust da dâhil olmak üzere etkin ve etkili bir polis ve adli iĢbirliği için
gerekli koĢulların oluĢturulmasını teminen Avrupa standartlarıyla uyumlu olacak Ģekilde
sağlıklı bir kiĢisel verileri koruma mevzuatını kabul etmesi;
 özellikle suç Ģebekelerinin çökertilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarına el
konulması suretiyle, izleme mekanizmasının iyileĢtirilmesi amacıyla tedbir alması;
 tehdit değerlendirmesini, politika oluĢturulmasını ve uygulanmasını kolaylaĢtırmak
amacıyla uygun toplu istatistikleri toplaması ve kullanması gerekmektedir.
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Rapor Dönemi Performansı
Ağır ve örgütlü suçlar için verilen mahkûmiyet kararlarına iliĢkin bir istatistik
bulunmamaktadır. Polisin, ruhsatsız silah bulundurma suçu iĢleyenlere yönelik 2014'te 65 olan
operasyon sayısı 2015'te 61 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu sayı 2013'teki operasyon sayısının
neredeyse yarısı kadardır. Tutuklanan Ģüphelilerin sayısı, geçmiĢ yıllara oranla önemli ölçüde
azalarak 69 olmuĢtur (2014'te 129 ve 2013'te 653). Büyük bölümünü Türk vatandaĢlarının
oluĢturduğu (624) göçmen kaçakçılarının sayısı 2014'te 803 olmuĢtur. Mali Suçları AraĢtırma
Kuruluna yapılan Ģüpheli iĢlem bildirim sayısı 2013'te 25.592 iken 2014'te 36.483 olmuĢtur;
terörizmin finansmanı konusundaki Ģikâyetlerin sayısı ise 2014'te 744 ve 2015'in birinci
yarısında 1.159'dur. Ġnsan ticaretine, kara paranın aklanması konusunda yürütülen
soruĢturmalara ve bu suçla bağlantılı olarak verilen mahkûmiyet kararlarına, soruĢturmaların
baĢlangıç aĢamasında ihtiyaten dondurulan malvarlıklarına ya da suçtan kaynaklanan ve el
konulan malvarlıklarına iliĢkin istatistikler mevcut değildir. Türk kolluk birimleri 2014'te,
77.664 uyuĢturucu suçuyla bağlantılı olarak 117.686 Ģüpheliyi gözaltına almıĢtır.
Kurumsal ve operasyonel kapasite
Türkiye'de, 432.768 polis memuru bulunmakta, her 100.000 vatandaĢa 557 polis memuru
düĢmektedir. BaĢlangıç ve hizmet içi eğitimleri polis akademisi tarafından sağlanmaktadır.
Bununla birlikte, Akademinin uzmanlık eğitimi sağlama kapasitesi sınırlıdır.
Terörle, insan ticaretiyle, uyuĢturucu suçlarıyla ve siber suçlarla mücadele etmek üzere ve tanık
koruma ve mali soruĢturma alanlarında uzman birimler mevcuttur. Eğitim ve ilgili birimlerde
yeterli personel bulundurulması yoluyla uzmanlaĢmanın ve etkililiğin geliĢtirilmesi
gerekmektedir. TaĢıtlar, telsiz iletiĢim sistemleri, yazılım, donanım ve tesisler bakımından polis
teçhizatı genel olarak iyi düzeydedir. Bununla birlikte, hükümetin Aralık 2013'teki yolsuzluk
iddialarına verdiği tepki kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde çok sayıda personelin
tutuklanmasının ve görevden alınmasının yanı sıra görev yerleri değiĢtirilmiĢ, baĢka görevlere
atamaları yapılmıĢtır. Bu durum ilgili kurumların etkili iĢleyiĢine zarar vermiĢtir.
ÇeĢitli kolluk birimlerinin, örneğin pasaportlar, insan ticareti ve silah ruhsatları konularında çok
sayıda veri tabanı bulunmaktadır. Ancak karĢılıklı eriĢim ve veri paylaĢımı konularını
düzenleyen açık usuller bulunmamaktadır. Mahkemelerin, örgütlü suçlar bağlamında daha da
fazla uzmanlaĢması gerekmektedir. Sahada kurumlararası iĢbirliğinin iyileĢtirilmesi
gerekmektedir. Avrupa standartlarına uygun bir kiĢisel verileri koruma mevzuatının eksikliği
dolayısıyla Europol'le yapılan bir operasyonel anlaĢma da bulunmamaktadır. Bu durum,
Türkiye'nin Temmuz 2014'te Europol'le stratejik iĢbirliği anlaĢması imzalamıĢ olmasına rağmen
devam etmektedir. Uluslararası iĢbirliğinin artırılması gerekmektedir. Pek çok vakada yardım
talebinde bulunulmasına rağmen geçtiğimiz beĢ yıl içinde mal varlıklarına el konulması
konusunda uluslararası iĢbirliğinin baĢarıyla sağlandığı yalnızca birkaç vaka bulunmaktadır.
Ocak 2008'de Tanık Koruma Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra, 78 ilde, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı tanık koruma Ģube müdürlükleri
kurulmuĢtur. 11 yetkiliden oluĢan Tanık Koruma Kurulu koruma tedbirlerinin baĢlatılıp
baĢlatılamayacağına karar vermektedir. Tanık Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nda ve ceza
hükmü içeren özel kanunlarda yer alan ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı
on yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ve suç örgütünün faaliyetleri
çerçevesinde iĢlenen suçlarla bağlantılı olarak uygulanmaktadır. 185 kiĢi tanık koruma
programına alınmıĢtır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı teĢkilatı arasında bir mutabakat zaptı
imzalanmıĢtır; ancak iĢbirliğinin artırılması için her birinin ayrı ayrı görevlerinin daha açık bir
biçimde tanımlanması gerekmektedir.
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Siber suçlarla mücadele konusunda, Türkiye, Mayıs 2014'te onaylanan Avrupa Konseyi Siber
Suçlar SözleĢmesi'ne uygun biçimde, Emniyet Genel Müdürlüğünde 7/24 aktif bir temas noktası
oluĢturmuĢtur. Türkiye, KiĢisel Verilerin Otomatik ĠĢleme Tabi Tutulması KarĢısında KiĢilerin
Korunmasına Dair Avrupa Konseyi SözleĢmesi'ni Ocak 1981'de imzalamıĢ ancak henüz
onaylamamıĢtır. Mart 2015'te internet kanununda yapılan bir değiĢiklikle Telekomünikasyon
ĠletiĢim BaĢkanlığına mahkeme kararı olmaksızın, dört saat içinde içerik çıkartma veya eriĢimi
engelleme yetkisi verilmiĢ olması endiĢe konusudur (ayrıca bkz. Siyasi Kriterler ile Yargı ve
Temel Haklar başlıklı Fasıl 23).
Ġlgili bakanlıklardan ve kuruluĢlardan üst düzey temsilcilerin yer aldığı Siber Güvenlik Kurulu
oluĢturulmuĢtur. Kurul, siber suç tehditlerine karĢı konulması ve özellikle kilit stratejik
değerlerin savunulması ve kamu bilincinin artırılması amacıyla bir ulusal politika geliĢtirmekle
görevlendirilmiĢtir. Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2014), hâlihazırda
UlaĢtırma Bakanlığının koordinasyonunda güncellenmektedir.
Mali Suçları AraĢtırma Kurulu (MASAK) bünyesinde bir mali istihbarat birimi bulunmaktadır.
Kurul tarafından incelenen Ģüpheli iĢlem sayısı her geçen yıl artmaktadır. Kurul, araĢtırma
yapmakla görevli personelinin sayısını artırmıĢtır; BT altyapısını da iyileĢtirmektedir. Kurul,
hâlihazırda, yıllık bazda suç istatistiklerini tutmaktadır. ġüpheli iĢlemlere iliĢkin bilgiler, tehdit
değerlendirmelerinin iyileĢtirilmesi ve bu bağlamda ulusal politikalar ve stratejiler
oluĢturulmasında kullanılmaktadır.
Yasal Çerçeve
Özel suç tiplerini kapsamına alan Ceza Kanunu, AB müktesebatıyla geniĢ ölçüde uyumludur.
Özel soruĢturma tedbirlerine baĢvurulmasına yönelik olarak süre sınırı ve ayrıntılı düzenlemeler
dâhil, soruĢturma aĢamasında kaydedilen bir dizi eksikliğin ele alınması gerekmektedir. Sınır
polisinin ve gümrük görevlilerinin soruĢturma yetkileri hâlâ oldukça kısıtlıdır ve yüksek oranda
polise bağımlıdır. Suçtan kaynaklanan mal varlıklarına el konulması hakkında kanun, AB
müktesebatıyla kısmen uyumludur. Üçüncü kiĢilere ait malvarlıklarına el konulması,
geniĢletilmiĢ el koyma ve malvarlıklarının ihtiyaten dondurulmasına iliĢkin kuralların uyumlu
hale getirilmesi gerekmektedir.
Kara paranın aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatı, Türkiye'yi daimi
izleme sürecinden çıkaran Mali Eylem Görev Gücü'nün tavsiyeleriyle büyük ölçüde
uyumludur. Türkiye, karĢılıklı değerlendirme raporunda belirtilen hususlardaki eksiklikleri
gidermek üzere Görev Gücü'yle birlikte çalıĢma yönünde kararlılık sergilemiĢtir.
Stratejik Çerçeve
Türkiye Europol'ün raporlama metodolojisini henüz kabul etmemiĢ olmasına rağmen Ağır ve
Örgütlü Suçlar Tehdit Değerlendirmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye, 2010-2015 Örgütlü
Suçlarla Mücadele Ulusal Stratejisi'ni ve 2013-2015 Örgütlü Suçlarla Mücadele Eylem Planı'nı
ĠçiĢleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda uygulamaktadır.
UyuĢturucuya iliĢkin olarak, Türkiye, 2013-2018 Ulusal UyuĢturucu Politika ve Strateji
Belgesi'ni ve 2013-2015 Ulusal UyuĢturucu Eylem Planı'nı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
koordinasyonunda uygulamaktadır. Strateji ve eylem planında, koordinasyon, uyuĢturucu
arzının azaltılması, önleme, tedavi, rehabilitasyon, uyuĢturucunun neden olduğu zararın
azaltılması, uluslararası iĢbirliği, veri toplama, araĢtırma ve değerlendirme gibi konular ele
alınmaktadır. Kasım 2014'te yayımlanan bir BaĢbakanlık Genelgesi'nin ardından, birbirini
tamamlayıcı bir dizi hedef içeren UyuĢturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı yürürlüğe
girmiĢtir.
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Türkiye hâlihazırda, ortaya çıkan siber tehditleri belirlemek ve ele almak amacıyla Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi'ni ve 2013-2014 Eylem Planını güncellemektedir.
Ġnsan ticaretine iliĢkin kapsamlı, çok disiplinli ve mağdur odaklı bir yaklaĢımın geliĢtirilmesine
hâlâ ihtiyaç duyulmaktadır.
Terörle Mücadele
Türkiye 10 Ekim'de Ankara'da, Temmuz'da Suruç'ta 30'dan fazla kiĢinin yaĢamını yitirmesiyle
sonuçlanan ve DEAġ'a mal edilen saldırıdakiyle benzer yöntemlerin uygulandığı, modern
tarihinin en kanlı terör saldırısı ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.
Türkiye geçtiğimiz aylarda terörle mücadele konusunda, Temmuz'dan beri ülkede tırmanan
Ģiddet olaylarının ardından, PKK terör örgütüyle mücadeleye öncelik vermiĢtir. PKK terör
örgütü, AB’nin terör örgütleri listesinde bulunmaya devam etmektedir. Türkiye'nin, söz konusu
terör Ģiddetine karĢı kendini savunması meĢrudur, ancak alınan tedbirlerin orantılı olması
gerekmektedir. (Bkz. Doğu ve Güney Doğu Bölgesi'ndeki Durum). Türkiye, Eylül 2014'te
DEAġ karĢıtı uluslararası koalisyona katılmıĢtır. Temmuz'da Suruç'ta gerçekleĢen ve DEAġ'a
mal edilen terör saldırısı sonrasında Türkiye koalisyonla iĢbirliğini güçlendirmiĢ ve Suriye'deki
DEAġ mevzilerine yönelik çok sayıda hava saldırısı baĢlatmıĢtır. Ġncirlik üssünün koalisyon
güçleri tarafından kullanılmasına iliĢkin olarak da ABD ile anlaĢmaya varmıĢtır. Türkiye,
ülkeden transit geçen yabancı terörist savaĢçılar olgusundan ciddi biçimde etkilenmiĢtir ve
terörist savaĢçılar için aynı zamanda kaynak bir ülke konumundadır. Türkiye, terörizmin
finansmanıyla mücadele rejimini iyileĢtirmiĢtir. Türkiye'nin AB ile aktif Ģekilde yürütmekte
olduğu terörizmle mücadele diyaloğu, Haziran'da hakkında bir uzman toplantısı gerçekleĢtirilen
yabancı terörist savaĢçılar konusuna özel önem atfedilerek, devam etmiĢtir. Yabancı terörist
savaĢçılar olgusu, istihbarat birimleri ve kolluk güçleri tarafından özel bir yaklaĢımı ve tutarlı
bir yargı stratejisini gerektirmektedir. RadikalleĢmeyi önlemek ve radikalleĢmeyle etkili
biçimde mücadele etmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç vardır. Bu stratejinin, dini lider ve
cemaatler, sosyal hizmet görevlileri, eğitim sistemi ve gençlik örgütleriyle yakın iĢbirliği
halinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
2.4. Ġnsan hakları ve azınlıkların korunması
Genel durum
Anayasa, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını güvence altına almaktadır. Son
on yılda uygulamada önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak temel eksiklikler hâlâ
mevcuttur. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi’nden (AĠHS) kaynaklanan haklar ve Avrupa
Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM) içtihadı henüz tam olarak uygulanmamaktadır. Geçtiğimiz
iki yılda özellikle, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanlarında önemli ölçüde gerileme
olmuĢtur.
Kolluk birimlerine, yeterli yargı veya bağımsız meclis denetimi olmaksızın, geniĢ takdir
yetkileri tanımak suretiyle, Mart 2014'te hazırlanan AĠHS Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin
Eylem Planı'nda ortaya konulan tedbirlerle çeliĢen Ġç Güvenlik Kanunu kabul edilmiĢtir.
Temmuz'dan bu yana ülkenin doğu ve güneydoğusunda Ģiddetin artması, son dönemde insan
hakları ihlallerine iliĢkin ciddi endiĢeler doğurmuĢtur. Bu bağlamda alınan terörle mücadele
tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir. Türkiye'nin, AĠHM içtihadını ve tüm hakları
kapsayacak Ģekilde eylem planının kapsamını geniĢletmesi ve uygulamasının izlenmesinin
iyileĢtirmesi gerekmektedir.
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Eksiklikler özellikle aĢağıdaki alanları etkilemektedir:
• Ġfade özgürlüğü, özellikle mevzuatın keyfi ve kısıtlayıcı biçimde yorumlanması, siyasi
baskılar, oto-sansür uygulamasına da yol açan, gazetecilerin iĢten çıkarılmaları ve sıklıkla
aleyhlerine açılan davalar nedeniyle çoğu zaman engellenmektedir.
• Toplanma özgürlüğü, özellikle, polisin gösterilerde orantısız güç kullanması ve kolluk
görevlilerine yönelik yaptırımların bulunmaması nedeniyle, yasal zeminde ve uygulama
zemininde, aĢırı derecede kısıtlanmaktadır.
• Ayrımcılık yapmama ilkesi, yasal zeminde ve uygulamada yeterince uygulanamamakta ve
korunmaya en muhtaç gruplar ile azınlık mensuplarının hakları yeterince
korunmamaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli Ģiddet, ayrımcılık ve azınlıklara yönelik
nefret söylemi, lezbiyen, eĢcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTI) bireylerin
haklarına saygı baĢlıca endiĢe verici alanlardır.
• Ceza ve terörle mücadele mevzuatı AĠHM içtihadıyla henüz uyumlu değildir ve
uygulamada orantılılık ilkesinin gözetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yeni rapor hazırlama metodolojisi doğrultusunda, pilot alan olarak ifade özgürlüğü hakkındaki
ayrıntılı analiz aĢağıdaki gibidir: Ġnsan hakları ve azınlıkların korunması hakkındaki
geliĢmelerin ayrıntılı analizi için bkz. Fasıl 23-Yargı ve Temel Haklar. Sendikal haklar,
ayrımcılık yapmama ve fırsat eĢitliği alanlarındaki geliĢmeler için, ayrıca bkz. Fasıl 19-Sosyal
Politika ve İstihdam.
Ġfade Özgürlüğü
Türkiye, ifade, basın ve internet özgürlüğüne saygı gösterilmesi konusunda belirli düzeyde
hazırlıklıdır. Birkaç yıllık ilerlemenin ardından, son iki yılda ciddi bir gerileme
görülmüĢtür. Son yıllarda, bazı hassas ihtilaflı konular serbest bir ortamda tartıĢılabilirken,
gazeteciler, yazarlar veya sosyal medya kullanıcıları aleyhine devam eden ve yeni açılan ceza
davaları ciddi bir endiĢe kaynağıdır. Internet Kanunu'nda Avrupa standartlarından önemli
ölçüde geriye gidiĢ niteliği taĢıyan değiĢiklikler, hükümetin, aĢırı geniĢ kapsamlı gerekçelerle
ve mahkeme izni olmaksızın içeriğe eriĢimi engelleme yetkisini artırmıĢtır. Burada özetlenen
eksiklikleri ele alırken gelecek yıl Türkiye'nin özellikle:
 gazetecilerin sindirilmesine yönelik her türlü eyleme karĢı harekete geçmesi; gazetecileri
hedef alan tüm fiziksel saldırıları ve tehditleri özellikle soruĢturması, basın kuruluĢlarına
yapılan saldırıları etkin biçimde önlemesi ama aynı zamanda basında ve internette ifade
özgürlüğünü kısıtlayan bir ortam oluĢmasına neden olan siyasi gerilimi azaltması;
 mahkemelerin AĠHM içtihadına tam anlamıyla vâkıf olmasını ve bunları uygulamasını
temin etmek suretiyle hakaret suçunun ve diğer benzeri suçların, muhaliflerin baskı altına
alınmasına yönelik araçlar olarak kullanılmaktan çıkarılmasını sağlaması;
 baĢta Ġnternet Kanunu olmak üzere, mevcut mevzuatın Avrupa standartlarına uygun hale
getirilmesi ve orantılılık ile kanun önünde eĢitliği garanti altına alacak biçimde
uygulanmasını sağlaması gerekmektedir.
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Gazetecilerin sindirilmesi
Türkiye'de cezaevlerindeki gazetecilerin sayısı 2011'den beri önemli ölçüde azalmıĢsa da
cezaevlerindeki, çoğu Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla itham edilen ya da bu
suçlardan haklarında hüküm verilen gazetecilerin sayısı hâlâ 20'den fazladır. Hükümetin basın
üzerindeki güçlü baskısını devam ettirmesi nedeniyle çok sayıda tutuklama, duruĢma, gözaltı,
kovuĢturmaya ilaveten sansür davaları ve iĢten çıkarmalar da meydana gelmiĢtir. Bazı
uluslararası gazeteciler sınır dıĢı edilmiĢtir. Devlet ve devlet dıĢı aktörler tarafından gazetecilere
ve basın kuruluĢlarına sıklıkla yöneltilen tehditler ve çeĢitli Ģekillerdeki sindirme eylemleri
ciddi endiĢe konusu olmaya devam etmektedir. Gazetecilere yönelik münferit fiziksel saldırılar
gerçekleĢmiĢtir; bunlar yetkililer tarafından soruĢturulmaktadır. Doğu ve güneydoğuda tırmanan
Ģiddet ve ülke çapında artan gerilim karĢısında basın kuruluĢlarına yönelik bir dizi saldırı
gerçekleĢmiĢ ve yetkili makamlar, basın özgürlüğünü daha da kısıtlayan giriĢimlerde
bulunmuĢtur. 1990'larda yaĢananlar da dâhil olmak üzere, gazetecilere yönelik geçmiĢte
gerçekleĢtirilmiĢ cinayet ve saldırılar hakkındaki davaların soruĢturması devam etmekte olup
bunlardan bazıları zaman aĢımı nedeniyle kapatılmıĢtır. CumhurbaĢkanı’na hakaret iddiasıyla,
gazetecilere, yazarlara, sosyal medya kullanıcılarına ve diğer vatandaĢlara hapis cezası, cezanın
ertelenmesi ve adli para cezasıyla sonuçlanabilecek davaların açılması yaygın bir uygulama
haline gelmiĢtir. Gazetecilerin sindirilmesine yönelik bu ortam giderek artan biçimde oto
sansüre yol açmaktadır.
Yasama Ortamı
Uygun olmayan kısıtlamalara izin verdiğinden, Anayasa ifade özgürlüğü hakkını tam olarak
güvence altına almamaktadır. Çok sayıda kanun ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır ve Avrupa
standartlarıyla uyumlu değildir. Mart 2015'te yeniden değiĢtirilen Ġnternet Kanunu, hükümetin
aĢırı geniĢ kapsamlı gerekçelerle ve mahkeme izni olmaksızın içeriğe eriĢimi engelleme
yetkisini artırmıĢtır. Ceza Kanunu kapsamında, CumhurbaĢkanı da dâhil olmak üzere, üst düzey
siyasetçilere hakaret nedeniyle baĢlatılan kovuĢturma sonucunda, bir yıldan dört yıla kadar
hapis cezası kararı çıkması ve suç, basın veya sosyal medya aracılığıyla alenen iĢlenmiĢse bu
sürenin daha da artırılması mümkündür. Söz konusu mevzuat AĠHM içtihadıyla uyumlu
değildir. Dini değerlerin aĢağılanması, hapis cezası gerektiren bir suçtur. Hapis cezasının yanı
sıra, yüksek para cezalarının da özgür basın haberciliği üzerinde caydırıcı etkileri olmuĢtur.
Nefret söylemine iliĢkin mevzuat AĠHM içtihadıyla uyumlu değildir. Gazetecilerin kayıt ve
akreditasyonu ve bilgiye eriĢim hakkındaki mevzuat uluslararası standartlara tam olarak uygun
değildir.
Uygulama / Kurumlar
Ankara'da ve Suruç'ta gerçekleĢen terör saldırıları hakkındaki haberler de dâhil olmak üzere,
hassas olduğu değerlendirilen bilgilere yayın yasağı getirilmesi tekrarlanan bir uygulama haline
gelmiĢtir. Devlete, kurumlarına, çalıĢanlarına ya da devlete iliĢkin diğer sembollere yönelik
hakaret suçunu düzenleyen ceza mevzuatı, gazetecilere, avukatlara ve sosyal medya üzerinden
hükümeti ve hükümet yetkililerini eleĢtiren kiĢilere karĢı çok yaygın biçimde iĢletilmektedir.
Ġnternet sitelerinin, mahkeme kararıyla ya da mahkeme kararı olmaksızın engellenmesi devam
etmektedir. Türkiye'nin Twitter'a ilettiği içerik silme ya da hesabın askıya alınması taleplerinin
sayısı dünyadaki tüm diğer ülkelerinkinden daha fazladır.
Ġfade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki fark açıkça tarif edilmemiĢtir. Medyadaki
bölünmeler, bu meslekte öz düzenlemeler yapılmasını ve meslek etiğine yönelik ortak
kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını engellemektedir.
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Kamu Yayın KuruluĢları
Seçim yayınlarında da büyük ölçüde iktidardaki AK Parti'ye yer veren kamu yayın kuruluĢunun
yayın bağımsızlığı konusunda endiĢeler bulunmaktadır. Kamu yayın kuruluĢlarına iliĢkin
düzenleme Avrupa standartlarıyla uyumlu değildir. Üyeleri, sivil toplum kuruluĢlarının, meslek
örgütlerinin ve diğer ilgili örgütlerin katılımı olmaksızın TBMM tarafından seçilen ve üyeler
arasında bu örgütlerin temsilcilerinin yer almadığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
(RTÜK) bağımsızlığı ve tarafsızlığı endiĢe konusu omaya devam etmektedir. Kararları,
destekleyici uzman raporlarıyla birlikte yayımlandığı için Kurulun çalıĢmaları oldukça Ģeffaftır.
RTÜK, lisans verme konusunda da sorumlu kuruluĢtur. Lisans vermeye iliĢkin kesin kuralların
bulunmayıĢı, ihale sürecini uygunsuz siyasi baskılara maruz bırakabilmektedir.
Ekonomik Faktörler
Türkiye'deki basın piyasası çeĢitliliğe sahiptir. Ancak medya sahipliği konusunda Ģeffaflığın
bulunmaması, yayın politikalarının bağımsızlığı konusunda Ģüpheler doğmasına neden
olmaktadır. Medya piyasası, kendilerine bağlı iĢletmelerin enerji, inĢaat, emlak, ticaret, finans
ve turizm alanlarında çıkarlarının bulunduğu az sayıdaki medya grubunun hâkimiyetindedir. Bu
bağlantılı çıkarları dolayısıyla basın kuruluĢları, aralarında devletin de bulunduğu büyük
müĢterilerinin ekonomik baskılarına maruz kalabilmektedir. Devlet sponsorluğundaki
reklamların basın kuruluĢları arasında adil biçimde dağıtılmaması piyasaya zarar vermekte ve
bazı basın kuruluĢları üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaktadır. Kamu yayın kuruluĢları
bağımsız ve sürdürülebilir biçimde finanse edilmemektedir. Radyo ve Televizyonların KuruluĢ
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, tekelleĢmeyi önlemediği gibi adil rekabeti de temin
etmemektedir.
Meslek örgütleri, Mesleki koĢullar
Gazeteciler temsil bakımından, profesyonel gazeteci örgütleri ve hükümet yanlısı birlik olmak
üzere ikiye ayrılmıĢtır. Ücretlerin düĢük, iĢ güvenliğinin yetersiz olduğu gazetecilik mesleği,
giderek riskli hale gelmektedir. ÇalıĢma koĢulları, yetersiz sendikal haklar ve iĢ mevzuatının
gereğince uygulanmaması, basın kartı almanın güçlüğü ve keyfi akreditasyon kararları baĢlıca
endiĢe konularıdır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki durum
Kürt meselesinin çözümüne iliĢkin ilk olumlu geliĢmelerden sonra PKK terör örgütü
tarafından Ģiddetin yeniden canlandırılması ve hükümetin buna geniĢ çaplı tepkisinin sonucu
olarak çözüm süreci Temmuz ayında fiilen tamamen duraklama noktasına gelmiĢtir.
Sivillerden ve güvenlik güçlerinden çok sayıda kayıp olmuĢtur. Çözüm sürecinin
canlandırılması bir gerekliliktir. Bu süreç, çok fazla sayıda cana mâl olan bir çatıĢmanın
çözülmesi için bu neslin hâlâ sahip olduğu en iyi fırsattır. Yeni hükümetin demokratikleĢme
ve uzlaĢma konusunda ilerleme sağlamaya öncelik vermesi gerekmektedir. Suriye ve Irak’taki
çatıĢmalardan kaçan çok sayıda sığınmacının yükünü omuzlayan ve bölgesel farklılıklardan
etkilenen Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin durumunun, aĢamalı olarak ele alınması
gerekmektedir.
Artan Ģiddet olaylarıyla ön plana çıkan bu yıl, çözüm sürecinin duraklamasıyla sonuçlanmıĢtır.
Bazı olumlu geliĢmelerin baĢlangıcı, yeni bir ivmenin olacağına dair umudun nedeni olmuĢtur.
ġubat ayında Hükümet ile Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından ortak bir
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basın konferansı düzenlenmiĢ ve tutuklu bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın
örgütün silahsızlanmasının değerlendirilmesi yönündeki çağrısı açıklanmıĢtır. AB’nin terör
örgütleri listesinde yer almaya devam eden PKK terör örgütünün tutumu da dâhil, çözüme
yönelik seçenekler geniĢ çapta ve serbestçe tartıĢılmıĢtır. Ancak, Suriye ve Kobani'deki olaylar
bağlamında, Ekim 2014'te baĢlayan Ģiddet olaylarında 50 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. HDP
mitinginde gerçekleĢen bombalı saldırı da dâhil çok sayıda Ģiddet olayı ile seçim öncesi ve
seçim dönemi oldukça gergin geçmiĢtir.
PKK terör örgütünün Mart 2013'te ateĢkesi sonlandırma niyetini açıklamasından kısa bir süre
sonra, Temmuz ayında güvenlik durumu büyük ölçüde bozulmuĢtur. 20 Temmuz'da Suruç'ta
gerçekleĢen ve DEAġ'a mal edilen terör saldırısının ardından bir Ģiddet sarmalı yaĢanmıĢtır.
PKK terör örgütü, Türk polis ve askerini hedef alarak tekrarlayan ve Eylül ayında artan terör
saldırılarını gerçekleĢtirmiĢtir. AB, terör eylemlerini Ģiddetle kınamıĢtır. Buna karĢılık olarak
Hükümet, hem Türkiye'deki hem de Irak'taki PKK üslerine yönelik hava saldırıları da dâhil
olmak üzere, PKK terör örgütüne karĢı geniĢ çaplı güvenlik operasyonları ve askeri
operasyonlar düzenlemiĢtir. Temmuz ve Eylül ayları arasında, 20'si çocuk olmak üzere onlarca
sivil ve 120'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiĢtir. Çok sayıda PKK terör örgütü
üyesinin Türkiye'de ve çok daha fazlasının Irak'taki hava saldırılarında öldüğü bildirilmektedir.
Güvenlik güçleri tarafından gerçekleĢtirildiği iddia edilen ağır insan hakları ihlallerine iliĢkin
endiĢe verici bildirimlerde bulunulmuĢtur. Cizre’de sokağa çıkma yasağının uygulandığı 9
günde 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Basın kuruluĢlarına ve HDP
parti merkezi ile bürolarına düzenlenen çeĢitli saldırılarla birlikte ülke genelinde gerilim
yükselmiĢtir. Bu dönemde yetkililer basın özgürlüğünün serbestçe kullanılmasını kısıtlayan
eylemlerde bulunmuĢtur.
Sonuç olarak, çözüm süreci fiilen durma noktasına gelmiĢtir. Hükümet, PKK terör örgütü ile
olan iliĢkilerinden dolayı HDP'yi de suçlarken, HDP liderleri, Ģiddetin durdurulması için PKK
terör örgütüne ve hükümete birçok çağrıda bulunmuĢtur.
Kürt meselesiyle ilgili ceza davaları çok yavaĢ bir Ģekilde ilerlemeye devam etmiĢtir. Devlet
tarafından maaĢ verilen ve silahlandırılan yaklaĢık 50.000 köy korucusundan oluĢan köy
koruculuğu sisteminin kaldırılmasına yönelik adım atılmamıĢtır. Güvenlik ve kolluk görevlileri
veya PKK terör örgütü tarafından yapıldığı iddiasıyla geçmiĢte açılan yargısız infaz davalarına
iliĢkin soruĢturmaların eksiksiz ve bağımsız bir Ģekilde yürütülmesi de dâhil, kayıp kiĢiler
meselesini ele alan kapsamlı bir plan bulunmamaktadır. Güneydoğuda rastlanılan toplu
mezarlar yeterince soruĢturulmamıĢtır. BM Özel Raportörünün hukuk dıĢı, yargısız veya keyfi
infazlar konusunda kovuĢturma yapılmasına yönelik tavsiyelerine uyulmamıĢtır. 1990’lara
uzanan kayıp kiĢiler ve yargısız infazlara yönelik davalar için zaman aĢımı süresi halen
yürürlüktedir. 2014 ve 2015 yılında bazı davalar zaman aĢımı nedeniyle düĢmüĢtür. GeçmiĢteki
suçlara iliĢkin sadece 12 dava devam etmiĢtir. Türkiye, Zorla Kaybedilmeye KarĢı Herkesin
Korunmasına Dair Uluslararası SözleĢmesini ve Roma Statüsünü onaylaması gerektiğini
dikkate almalıdır.
Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını artırmaya yönelik Güneydoğu Anadolu Projesi,
altyapıdaki kayda değer iyileĢtirmelerle birlikte devam etmiĢtir. Ancak, sosyoekonomik
göstergeler ve eğitim göstergeleri ülkenin geri kalanı ile önemli farklılıklar olduğunu
göstermektedir. Suriye ve Irak'tan gelen çok büyük mülteci akını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde yerel halka ilave bir yük getirmiĢtir.
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Mülteciler ve yerlerinden olmuĢ kiĢiler
Türkiye, Suriyelilere koruma sağlamak için kayda değer bir çaba sarf etmeye devam etmiĢtir.
Türkiye, yaklaĢık 2 milyonu Suriyeli olan 2,2 milyonluk bir nüfusla, dünyadaki en büyük
mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkedir. Bu kadar yüksek sayıda mülteci nüfusuna koruma
sağlanması ve bu kiĢilerin entegrasyonu, bu amaçla yaklaĢık 6,7 milyar avro harcayan ülke için
önemli bir sorundur. Ekim 2014'te çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği'nin, Suriyelilerin
entegrasyonunu güçlendirmesi beklenmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler sağlık,
çeviri ve eğitim hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Ancak, bazı hukuki boĢluklar
mevcuttur. Türkiye'nin, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin iĢ gücü piyasasına
eriĢimlerini sağlayan mevzuatı kabul etmesi gerekmektedir. Söz konusu mevzuat, geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin istihdam edilebilecekleri sektörler ve iller listesi de dâhil, özellikle iĢ
gücü piyasasına eriĢime iliĢkin detaylı kuralların ve prosedürlerin belirlenmesini kapsamaktadır.
Özellikle oturma izni alınması ve sağlık sigortası konularında hâlâ güçlüklerle
karĢılaĢıldığından, Türkiye'nin, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun uygulanmasına
yönelik ikincil mevzuatı da kabul etmesi gerekmektedir. Bu konularda daha fazla ilerleme
kaydedilmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin kendilerine daha fazla yetebilir olmalarını
sağlayacaktır (Bkz. Fasıl 24).
Türkiye'de, birçoğu evlerini 1986 ve 1995 arasında güneydoğu bölgesindeki silahlı çatıĢma
nedeniyle terk etmiĢ olan yaklaĢık bir milyon yerinden olmuĢ kiĢi bulunmaktadır. Yerlerinden
olmuĢ kiĢilerin zararlarının tazmin edilmesi süreci devam etmiĢtir. Zarar tespit komisyonları
340.000'in üzerinde baĢvuruyu iĢleme almıĢ ve yarıya yakınına, toplam tutarı 1,1 milyar avroyu
aĢan tazminat vermiĢtir. Güvenlik bölgeleri, köy korucuları, altyapı eksikliği ve bazı yerlerde
bulunan kara mayınlarının köye dönüĢleri engellemesi gibi yerlerinden olmuĢ kiĢilerin karĢı
karĢıya kaldıkları zorlukları ele alan kapsamlı bir ulusal eylem planı ve stratejisi mevcut
değildir.
2.5. Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler
Kıbrıs
Türkiye, KKTC'nin yeni seçilen liderine ve BMGS Özel DanıĢmanının çabalarına desteğini
ifade ederek Kıbrıs'taki iki toplumun liderleri arasında kapsamlı çözüm görüĢmelerinin Mayıs,
2015'te yeniden baĢlatılmasını memnuniyetle karĢılamaktadır.
Bununla birlikte, Türkiye, daha önce, Ekim-Nisan döneminde, GKRY’nin tüm Kıbrıslıların
menfaatine Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde hidrokarbon arama hakkını tehdit eden
açıklamalar yapmıĢ ve bu yönde eylemlerde bulunmuĢtur. AB, üye devletlerin, BM Deniz
Hukuku SözleĢmesi dâhil, uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun olarak, ikili
anlaĢmalar yapma, doğal kaynaklar ile ilgili arama yapma ve bunlardan yararlanmayı da
kapsayan egemenlik hakları olduğunu müteaddit kereler vurgulamıĢtır. AB, üye devletlerin
karasuları ve hava sahasındaki egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını
çizmiĢtir.
Müzakere Çerçeve Belgesi ve Konsey deklarasyonlarında vurgulandığı üzere, Türkiye’den,
ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak ve AB’nin üzerine inĢa edildiği ilkeler
doğrultusunda, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde adil, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm
bulmayı amaçlayan müzakerelere aktif olarak destek vermesi beklenmektedir. Türkiye’nin bu
kapsamlı çözüme yönelik kararlılığını ve somut anlamda katkısı hayati önem taĢımaya devam
etmektedir. Türkiye’nin Kayıp ġahıslar Komitesine, ilgili bütün arĢivlere tam eriĢim ve askeri
alanlara giriĢ izni verme sürecini hızlandırması gerekmektedir.
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Türkiye, Konsey ve Komisyonun mükerrer çağrılarına rağmen, Avrupa Topluluğu ve Topluluğa
üye devletler tarafından 21 Eylül 2005 tarihinde yapılan deklarasyonda ve Aralık 2006 ile
Aralık 2014 tarihli olanlar da dâhil, Zirve sonuçlarında belirlenen yükümlülüklerini hâlâ yerine
getirmemiĢtir. Türkiye, Ortaklık AnlaĢması’na Ek Protokol’ü tam olarak ve ayrım yapmaksızın
uygulama yükümlülüğünü yerine getirmemiĢ olup, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile doğrudan
taĢımacılık bağlantılarındaki kısıtlamalar da dâhil, malların serbest dolaĢımı önündeki tüm
engelleri kaldırmamıĢtır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ikili iliĢkilerin normalleĢtirilmesi
konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin OECD gibi çeĢitli uluslararası kuruluĢlara katılımını
veto etmeye devam etmiĢtir.
Sınır anlaĢmazlıklarının barıĢçıl çözümü
Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik müzakerelerin baĢlaması yönünde ortak bir zemin
bulunması için Türkiye ve Yunanistan arasında iki taraflı istikĢafi görüĢme
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
Yunanistan, kendisine ait Meis Adası’na ait kıta sahanlığının bir kısmını da içeren bölgede
Türkiye’nin açık denizde petrol ve doğal gaz arama ihalesine çıkmasına itiraz etmeye devam
etmiĢtir.
Yunan karasularının muhtemel geniĢletilmesi ile ilgili olarak, TBMM’nin 1995 tarihli kararında
yer alan savaş nedeni (casus belli) tehdidi hâlâ devam etmektedir. Konsey, Müzakere Çerçeve
Belgesine ve geçmiĢ AB Zirvesi ve Konsey sonuçlarına uygun olarak, Türkiye’nin net bir
biçimde, gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanına baĢvurmak suretiyle, BM ġartıyla uyumlu
olarak, iyi komĢuluk iliĢkileri ve sorunların barıĢçıl Ģekilde çözümüne bağlı kalması gereğini
yinelemektedir. Bu bağlamda, AB bir kez daha endiĢelerini ifade ederek, Türkiye’ye, bir üye
devlete yöneltilen her türlü tehdit veya eylemden ya da komĢuluk iliĢkilerine ve sorunların
barıĢçıl Ģekilde çözümüne zarar veren sürtüĢme nedenlerinden veya eylemlerden kaçınma
çağrısında bulunmaktadır. Yunanistan ve GKRY, Yunan adaları üzerindeki uçuĢlar dâhil olmak
üzere, karasularının ve hava sahalarının Türkiye tarafından tekrarlanan ve artan Ģekilde ihlaline
iliĢkin resmi Ģikâyetlerde bulunmuĢlardır.
Bölgesel iĢbirliği
Ġyi komĢuluk iliĢkileri, Türkiye'nin AB sürecinin temel unsurlarından birini teĢkil etmektedir.
Diğer geniĢleme ülkeleri ve komĢu AB üye devletleriyle ikili iliĢkiler olumlu seyretmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı, üçüncü Türkiye-Yunanistan Üst Düzey ĠĢbirliği Konseyine eĢ
baĢkanlık etmek üzere, Aralık 2014'te Yunanistan'ı ziyaret etmiĢtir. Yunanistan DıĢiĢleri
Bakanı, Mayıs 2015'te Türkiye'yi ziyaret etmiĢtir. Türkiye, Batı Balkanlardaki angajman
politikasını sürdürmüĢtür. Türkiye, bölgedeki ülkelerle güçlü bağlarını sürdürmüĢ ve bu
ülkelerin NATO'ya ve AB'ye katılım çabalarını desteklemiĢtir. CumhurbaĢkanı Erdoğan,
Mayıs 2015'te Arnavutluk ve Bosna Hersek'i ziyaret etmiĢtir. BaĢbakan Davutoğlu, Aralık
2014'te Makedonya'yı ziyaret etmiĢ ve Davos'ta Sırbistan BaĢbakanı ile görüĢmüĢtür. Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) kapsamında Türkiye, AB tarafından Bosna Hersek’te
yürütülen askeri misyona ve Kosova’daki EULEX misyonuna katkıda bulunmayı
sürdürmektedir.



Bu ifade, statüye iliĢkin tutumlara halel getirmeksizin BMGK’nin 1244/99 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova'nın

bağımsızlık deklarasyonu hakkındaki görüĢü ile uyumludur.
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3. EKONOMĠK KRĠTERLER
Temel Ekonomik Göstergeler

2013

2014

KiĢi BaĢına DüĢen GSYH (AB-28
ortalamasının %’si, SAGS)

53

53

GSYH büyümesi (%)

4,2

2,9

ĠĢsizlik Oranı (Kadın; Erkek), (%)

8,8 (10,6; 8,0)

20-64 YaĢ Aralığındaki Nüfusun Ekonomik
Faaliyet Oranı (20-64 yaĢ nüfusu içerisinde
iktisadi açıdan aktif olanların oranı) (Kadın;
Erkek) (%)

58,4 (35,6*; 81,6*)

9,9 (11,9; 9,1)
58,9

Cari iĢlemler dengesi (GSYH’nin %’si)

-7.9*

-5,8*

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY)
(GSYH’nin %’si)

1,5*

1,6*

Kaynak: EUROSTAT, *TÜİK

Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi sonuçları doğrultusunda, AB’ye katılım iĢleyen bir piyasa
ekonomisinin mevcudiyetini ve Birlik içinde rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle baĢ edebilme
kapasitesini gerektirmektedir.
Söz konusu ekonomik kriterlerin izlenmesi, geniĢleme sürecinde ekonomik yönetiĢimin artan
önemi kapsamında değerlendirilmelidir. 2015'te geniĢleme ülkelerinden, ekonomik yönetiĢimin
iyileĢtirilmesi için orta vadeli makro-maliye politikası çerçevesini ve bu çerçeveyi destekleyecek
temel yapısal reformları ortaya koyan bir Ekonomik Reform Programı (ERP) hazırlamaları
istenmiĢtir. ERP’ler, 12 Mayıs 2015 tarihli Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında AB, Batı
Balkan ülkeleri ve Türkiye tarafından ortaklaĢa kabul edilen ülkeye özgü tavsiyeler için temel
teĢkil etmiĢtir.
3.1. ĠĢleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı
Türkiye ekonomisi geliĢmiĢ bir ekonomi olup iĢleyen bir piyasa ekonomisi olarak
nitelendirilebilir. 2014'te ılımlı bir ekonomik büyüme görülmüĢtür. Ancak, arka plandaki
makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasına iliĢkin ilerleme kaydedilmemiĢtir. Yüksek
dıĢ açık, Türkiye ekonomisini finansal belirsizliklere ve küresel risk algısındaki
değiĢikliklere karĢı kırılgan hale getirmeye devam etmiĢtir. Enflasyonun nispeten yüksek
oranda seyretmeye devam etmesine ve resmi hedefin yine üzerinde çıkmasına rağmen,
Merkez Bankası faiz oranlarını düĢürmüĢtür.
Para ve maliye politikaları, makroekonomik dengesizlikleri azaltacak Ģekilde
ayarlanmalıdır. Aynı zamanda mal, hizmet ve iĢgücü piyasalarının iĢleyiĢinin
iyileĢtirilmesi için yapısal reformlar hızlandırılmalıdır. Ekonomik Reform Programı
(ERP) tavsiyelerine paralel olarak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek amacıyla
Türkiye'nin önümüzdeki yıl aĢağıdaki hususları özellikle dikkate alması gerekmektedir:
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 sürekli olarak yüksek seyreden cari iĢlemler açığı göz önünde bulundurularak,
yeterince kısıtlayıcı bir maliye politikası da kullanmak suretiyle yurtiçi tasarrufların
teĢvik edilmesi;
 para politikasının fiyat istikrarına daha fazla odaklanması;
 hukukun üstünlüğü güçlendirilerek iĢ ortamının iyileĢtirilmesi,
kolaylaĢtırılması ve rekabetin güçlendirilmesi.

iĢ

kurmanın

Ekonomi politikasının temel unsurları
Türkiye’nin temel makroekonomik dengesizliklerini giderme çabaları düzenli
seyretmemiĢtir. Hükümetin, Mart 2015’te Komisyona iletilen 2015-2017 Ekonomik Reform
Programı, GSYH büyümesi güçlenirken iĢsizliğin, enflasyonun ve cari iĢlemler açığının azaldığı
iyimser bir makroekonomik senaryoyu yansıtmaktadır. Mevcut ERP çerçevesinde, yapısal
reformlar Türkiye’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı kapsamında
gerçekleĢtirilecektir. Ancak, sorumluluğun tek bir kurumda olmayıp kamu kurumları arasında
dağıtılmıĢ olması, bütçeleme ve orta vadeli ekonomi politikalarının oluĢturulmasında
koordinasyonu karmaĢık kılmaya devam etmiĢtir. Makroekonomik istikrarın aleyhine yürütülen
para politikası dolayısıyla Merkez Bankasının bağımsızlığına iliĢkin belirsizlik
artmıĢtır.
Makroekonomik istikrar
Türkiye ekonomisi son üç yılda, yıllık ortalama
%3 oranında büyümüĢtür. 2014'te güçlü bir
baĢlangıç yapmasına rağmen tüketici kredilerinin
düĢürülmesini hedefleyen politika önlemleri ve
faizlerdeki ani artıĢ neticesinde GSYH büyümesi
yavaĢlamıĢtır. %2,9 olarak gerçekleĢen yıllık
GSYH büyümesi büyük ölçüde, geçici olarak daha
rekabetçi hale gelen döviz kuru ve altın
ithalatındaki hızlı düĢüĢten olumlu yönde etkilenen
net ihracat kaleminden kaynaklanmıĢtır. Ġç talep,
özellikle de yatırımlar nispeten sınırlı kalmıĢtır.
2015’in ilk yarısında GSYH büyümesi görece sabit
seyretmiĢ (bir önceki yılın aynı dönemine göre
%3,1) fakat bu sefer düĢen petrol fiyatlarının sonucu olarak tüketim harcamaları büyümede en
büyük paya sahip olmuĢ ve ihracat azalmıĢtır. Satın alma gücü paritesine göre kiĢi baĢına düĢen
GSYH 2014 yılında AB ortalamasının %53’ü olarak gerçekleĢmiĢtir.
Türkiye’nin uzun süredir devam eden cari
iĢlemler açığı çok yüksek düzeyde seyretmeye
devam etmiĢtir. GSYH’nin %6,6’sı olarak
gerçekleĢen son üç yıla ait ortalama açık, G20
ülkeleri arasındaki en yüksek seviyedir. Ġç talepteki
düĢük büyüme, ihracattaki geçici artıĢ ve parasal
olmayan altın ithalatındaki keskin düĢüĢ neticesinde,
cari iĢlemler açığı 2014'te bir ölçüde daralmıĢtır.
Dolar bazında düĢük seyreden ham petrol fiyatları da
büyük bir enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin lehine
olmuĢtur.
30

Türkiye’nin cari iĢlemler açığı, sermaye giriĢleriyle telafi edilmesi gereken, süregelen yetersiz
yurtiçi tasarrufun bir yansımasıdır. Sermaye giriĢlerinin çoğunu, yabancı yatırımcıların portföy
yatırımları ve Türk bankalarının dıĢ borçlanması oluĢturmaktadır. Son yıllarda, gerekli olan
sermaye giriĢlerinin sadece ufak bir bölümü nispeten istikrarlı olan doğrudan yabancı yatırımlar
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Dalgalı sermaye giriĢlerine bağımlılık, Türk Lirasını ve ekonomisini
yatırımcı güvenindeki ani düĢüĢlere karĢı kırılgan hale getirmiĢtir. Bu durum son dönemde 7
Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde, Türkiye’nin ekonomi politikalarının yönüne
iliĢkin belirsizliğin Türk lirası üzerinde yarattığı değer kaybı baskısı nedeniyle ve yine Temmuz
2015’te baĢlayan küresel finans piyasalarındaki dalgalanma esnasında görülmüĢtür.
Brüt dıĢ borçların GSYH’ye oranı daha da artarak Mart 2015 sonunda GSYH’nin %57,5’ine
ulaĢmıĢtır. Bu durum özellikle gelirlerinin çoğunu Türk Lirası cinsinden elde eden özel
Ģirketlerin yabancı para cinsinden borçlarına iliĢkin bir endiĢe yaratmaktadır. Zira TL değer
kaybettiğinde Ģirketlerin borçlarını geri ödeyebilme güçleri azalmaktadır.
Ġstihdam artıĢı üretim artıĢına paralel gerçekleĢmiĢ fakat iĢgücü büyümesinin hissedilir
düzeyde altında kalmıĢtır. 2014'te iĢsizlik oranı, iĢgücündeki büyümenin mevcut iĢ sayısını
geçmesi dolayısıyla %1,1 puan artarak yıllık ortalama %9,9 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. ĠĢgücü
büyümesinin temel nedeni çalıĢma çağındaki nüfusun artması olmakla birlikte söz konusu
büyüme, ekonomik faaliyet oranındaki hafif artıĢtan da etkilenmiĢtir.
Kadın istihdam oranı oldukça düĢük seviyelerde kalmaya devam etmiĢtir. 2014'te toplam
istihdam oranı %53,2’ye gerilerken, kadın istihdam oranı (%31,6) ile erkek istihdam oranı
(%75,0) arasındaki fark yüksek kalmaya devam etmiĢtir. Aktif Ģekilde iĢ arayan kadın oranı az
olmasına rağmen kadın iĢsizlik oranı erkek iĢsizlik oranının oldukça üstündedir. Ayrıca, çalıĢan
kadınların yaklaĢık üçte biri, tarım sektöründe ücretsiz çalıĢan aile iĢçisi konumundadır. Genç
nüfusun dörtte biri istihdam, öğrenim veya eğitim dıĢında kalmaktadır.
ĠĢgücü piyasasının etkin iĢleyiĢi, örneğin iĢ sözleĢmelerinde olduğu gibi esnekliğin az olması
nedeniyle sekteye uğramaya devam etmiĢtir ve bu arada kayıt dıĢı istihdam da yaygın olarak
devam etmektedir. Bu durum, iĢgücü piyasasına iliĢkin reformların derinleĢtirilmesi,
geniĢletilmesi ve daha kapsayıcı hale getirilmesi gerekliliğine iĢaret etmektedir.
Gerileyen petrol fiyatlarına rağmen enflasyon oranı, tek haneli yüksek rakamlarda
kalmaya devam etmiĢtir. Bu durum makroekonomik istikrar, kaynak tahsisi ve yeniden
paylaĢım etkileri bakımından ciddi maliyetler yaratmaktadır. Para birimindeki değer kaybı
ve artan gıda fiyatları tüketici fiyat enflasyonunun 2013 yılı sonundaki %7,4 seviyesinden,
2014 sonunda %8,2’ye yükselmesine neden olmuĢtur. Bu rakam resmi enflasyon hedefi olan
%5’in oldukça üzerindedir. 2015'te temel enflasyon, bir önceki yılın fiyatlarına oranla çok daha
düĢük olan petrol fiyatlarına rağmen çok az bir miktar düĢmüĢtür. Türk Lirası Ağustos 2015
itibarıyla son on iki ayda avro karĢısında %12,9 ve reel efektif bazda da %8,2 oranında değer
kaybetmiĢtir.
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Merkez Bankası oldukça karmaĢık bir para ERP Tavsiye 2: Para politikasının temel hedefi olan
politikası kapsamında birden fazla amaca fiyat istikrarına odaklanmanın güçlendirilmesi ve
odaklanmaya devam etmiĢ olup, bu durum diğer politika hedeflerinin farklı tedbirlerle izlenmesi
Ģeffaflığı ve öngörülebilirliği olumsuz için tutarlı adımların atılmaya devam edilmesi
etkilemiĢtir. Fiyat istikrarı birincil hedef gerekmektedir. Böylece enflasyon hedeflemesi
olmaya devam etmekle birlikte Merkez rejiminin iĢleyiĢinin iyileĢmesi ve kredibilitesinin
Bankası makro-finansal istikrarı da artması sağlanacaktır
gözetmekte
ve
döviz
kurundaki
dalgalanmaları azaltmaya çalıĢmaktadır. .Merkez Bankası politika faiz oranını Mayıs ve
Temmuz 2014 arasında %10’dan %8,25’e, Ocak-ġubat 2015 döneminde ise enflasyonun da
altında olan %7,5 seviyesine düĢürmüĢtür. Bu düĢüĢler enflasyon hedefi ile tutarsızlık arz
etmekte olup, CumhurbaĢkanı ve hükümetin bazı kesimlerinin faiz oranlarının düĢürülmesine
yönelik güçlü baskısının olduğu bir dönemde yapılmıĢtır. Ayrıca, negatif reel faiz oranları,
düĢük seviyede olan özel kesim tasarruf oranının artırılması ihtiyacı ile de çeliĢmektedir.
Türkiye, Ocak 2014’te karmaĢık para politikası çerçevesinde yaptığı sınırlı sadeleĢtirmeyi
tersine çevirmiĢtir. Resmi enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için para politikasının birincil
hedefi olan fiyat istikrarına daha fazla odaklanılmalıdır (Ekonomik Reform Programı-Tavsiye
2).
Kamu maliyesi ile ilgili olarak, bütçe açığının
ılımlı ve kamu borcunun sürdürülebilir
düzeyde kalmaya devam ettiği görülmektedir.
2014'te merkezi yönetim bütçe açığı, revize hedef
olan %1,4 seviyesinin altında ve geçen yılın
(%1,2) biraz üzerinde GSYH’nin %1,3’ü
düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Kamu gelirleri önceki
yılın aynı dönemine kıyasla %9,3 oranında
artarken, harcamalar yıllar sonra ilk defa nominal
GSYH artıĢının altında %9,8 oranında artmıĢtır.
Genel devlet borcu 2014'te miktar olarak %3,5
artarken GSYH’ye oranla %0,6 puan gerileyerek,
kesinlikle sürdürülebilir bir düzey olarak kabul edilen %33,5 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
Mali çerçevenin Ģeffaflığının artırılması
konusunda,
uluslararası
standartlarla
uyumlu olarak zamanında bilgi sağlanması
bakımından eksiklikler devam ettiğinden,
ilerleme kaydedilmemiĢtir. Bir mali
kuralın kabul edilmesi kredibilitenin
artmasını sağlayacak ve yapısal mali açığın
öngörüldüğü
Ģekilde
azaltılmasını
destekleyecektir
(Ekonomik
Reform
Programı- Tavsiye 1).

ERP Tavsiye 1: Sürekli olarak yüksek seyreden
cari iĢlemler açığının azaltılması için yurt içi
tasarrufların
teĢvik
edilmesi
gerekmektedir.
Yeterince kısıtlayıcı bir yaklaĢımla izlenen maliye
politikası, bu bakımdan önemli bir role sahiptir.
Kamu harcamalarının katılığının azaltılması maliye
politikasının makroekonomik ihtiyaçlara daha
duyarlı olmasını sağlayacaktır. Bir mali kuralın
kabul edilmesi bütçenin Ģeffaflığını artırmanın yanı
sıra önemli bir mali çıpa görevini üstlenecek ve
güvenilirliği artıracaktır.

Piyasa güçlerinin etkileĢimi
ÖzelleĢtirme çalıĢmaları yavaĢlamıĢ ve hükümet kilit sektörlerde fiyat belirleme
mekanizmasına müdahale etmeye devam ettiğinden fiyat liberalizasyonu bakımından
daha fazla ilerleme kaydedilmemiĢtir. 2013'teki artıĢın ardından özelleĢtirme çalıĢmaları son
dönemde yavaĢlamıĢ, tamamlanan özelleĢtirmeler 2013'teki 9,4 milyar avro (GSYH’nin %1,5’i)
düzeyinden 2014'te 4,8 milyar avroya (GSYH’nin %0,8’i) gerilemiĢtir. Enerji sektörünün
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özelleĢtirme ihalelerindeki payı yüksek kalmaya devam etmiĢtir. Üretim ve hizmet
piyasalarında serbestleĢmenin sürdürülmesi rekabetin artmasını sağlayacaktır.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sepetinde doğrudan yönetilen fiyatların oranı %5’in altında
kalmaya devam etmiĢtir. Ancak, tüketici sepetinin %25’inden fazlasını oluĢturan gıda ve alkol
fiyatlarının politika kararlarına duyarlılığı oldukça yüksektir. Enerji sektöründe (doğal gaz ve
elektrik) otomatik fiyatlama mekanizmaları prensipte uygulanmıĢtır. Ancak, uygulamada,
hükümet otomatik fiyatlama mekanizmalarını etkin bir biçimde askıya alarak son kullanıcı
fiyatlarını belirlemeye devam etmiĢtir. Toptan ve perakende elektrik piyasasında bir grup
tüketiciye düĢük fiyat desteği sağlamak için baĢka bir grup tüketiciye yüksek fiyatların
uygulanmasının önüne geçilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Pazara giriĢ ve çıkıĢ
ĠĢ kurma süreci daha masraflı ve külfetli hale gelmiĢtir. Piyasadan çıkıĢ maliyetli ve uzun
süreli olmaya, iflas süreci hâlâ ağır ve verimsiz iĢlemeye devam etmektedir. Yeni iĢ kurma
maliyeti ve zorluklarındaki artıĢa rağmen, 2014'te yeni kurulan iĢletme sayısı %16,3 oranında
artmıĢtır. ĠĢ kurma süreci, yedi ayrı prosedür gerektirmekte ve ortalama 6,5 gün sürmektedir. Bir
önceki yıl, kiĢi baĢı gelirin %12,7’sine denk gelen iĢ kurma ortalama maliyeti, 2014'te kiĢi baĢı
gelirin %16,7’sine yükselmiĢtir. ĠnĢaat izni alınması hâlâ külfetli ve zaman alan bir süreçtir.
Kapanan veya tasfiye edilen iĢletmelerin
sayısı 2013'e kıyasla %3,3 oranında
azalmıĢtır. Bir iĢletmenin tasfiyesi hâlâ
maliyetli ve zaman alan bir süreçtir.
Tasfiye prosedürü yaklaĢık 3,3 yıl
sürmekte olup, ortalama %27,9 olan
alacakların geri dönüĢ oranı çok düĢük
seyretmekte ve daha da düĢmektedir. ERPTavsiye 3'te belirtildiği üzere, yeni bir iĢ
kurmanın kolaylaĢtırılması, iĢ ortamının
daha geniĢ kapsamlı olarak iyileĢtirilmesi
çerçevesinde yer almalıdır.

ERP Tavsiye 3: Türkiye’nin, büyük çaplı sermaye
giriĢlerine süregelen bağımlılığının devam ediyor
olması da dikkate alınarak, iĢ ortamının
iyileĢtirilmesi ve özellikle doğrudan yabancı
yatırımlar için bir yatırım merkezi olarak cazibesinin
artırılması
için
sürdürülebilir
çalıĢmalar
yapılmalıdır. Bu ise, hukukun üstünlüğünün
güçlendirilmesi,
iĢ
kurma
sürecinin
kolaylaĢtırılması, mal ve hizmet piyasalarının
serbestleĢtirilmesinin devamlılığı suretiyle rekabetin
arttırılması dâhil geniĢ kapsamlı reformların
yapılmasını gerektirmektedir.

Hukuk sistemi

Hukuk sistemi mülkiyet hakları alanında göreceli olarak iyi iĢlemeye devam etse de,
genel olarak sistemde daha fazla ilerleme kaydedilmemiĢtir. El konulan Bank Asya’nın
eski sahipleri tarafından baĢlatılan temyiz sürecinde, yatırımcılara güçlü ve bağımsız bir hukuk
sisteminin mevcudiyeti konusunda yeniden güven verilmelidir. Mülkiyet hakları alanında
oldukça iyi iĢleyen bir hukuk sistemi birkaç yıldır mevcuttur. Ticari sözleĢmelerin uygulamaya
geçirilebilmesi, kısmen ticaret mahkemesi hâkimlerinin yeterince uzmanlaĢmaması nedeniyle,
hâlâ uzun bir süre almaktadır. BilirkiĢilik sistemi, hâlâ paralel bir adli sistem olarak ve genel
kaliteyi iyileĢtirmeden iĢlevini sürdürmektedir.
UyuĢmazlıkların mahkeme dıĢı yollarla halli mekanizması, sigorta sektörü, vergi ve gümrük
alanları dıĢında, nadiren kullanılmaktadır. Adli sistem ve idari kapasitesi daha fazla
iyileĢtirilebilir. ÖdenmemiĢ vergi borçlarının faizlerinde affa iliĢkin yeni bir teklif TBMM'ye
sunulmuĢtur. Bu gibi tekrarlayan vergi afları ve yeniden yapılandırma mekanizmaları, ödemesini
düzenli yapan vergi mükellefleri açısından ayrımcılık yaratmakta, vergi ve sosyal güvenlik
idarelerinin gelir toplama kapasitesine uzun vadede zarar vermektedir. Özellikle mevcut
enflasyon ortamında, cezalara maruz kalan vergi mükellefleri ve diğer vatandaĢlar ödemelerini
geciktirerek ciddi bir avantaj sağlamıĢtır.
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Mali sektör geliĢimi

Bankacılık sektöründe kârlılığın düĢmesine karĢın, mali sektör genel olarak iyi bir
performans göstermiĢ olup dayanıklılık sergilemeye devam etmiĢtir. Bankalar, mali sektör
toplam varlıkları içindeki paylarını %87 civarında muhafaza ederek, mali sektördeki ağırlıklarını
sürdürmüĢtür. Bankacılık sektörü varlıklarının değerinin GSYH’ye oranı yükselmeye devam
etmiĢ; 2013'te GSYH’nin %111’i seviyesinde iken, 2014'te GSYH’nin %114’üne çıkmıĢtır.
Bankacılık sektörü varlıkları içerisinde kamu bankalarının payı az da olsa artarken yabancı
bankaların sektördeki payı yine az bir artıĢla ġubat 2015’te %14,6’ya ulaĢmıĢtır. Görece düĢük
olan sigortacılığın sektör içindeki payı ise (bireysel emeklilik dâhil) %5 civarında kalmıĢtır.
Borçlanmadaki artıĢı dizginlemek için alınan makro-ihtiyati tedbirler ile Merkez Bankasının
Ocak 2014’te faiz oranlarını yükseltmesi neticesinde banka kredilerinin büyüme hızında bir
düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. Bununla birlikte, bankaların verdiği toplam kredi 2014'te %18,5
oranında artmıĢtır. Bankacılık sektörü net kârlılık oranı 2014'te yatay bir seyir izlemiĢtir.
Temmuz 2015’te %15,1 olarak gerçekleĢen bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranı,
düzenleyici hedef değeri olan %12'nin oldukça üzerinde kalmıĢtır. Bankacılık sektöründe geri
dönmeyen kredilerin toplam kredilere oranı, istikrarını koruyarak %3’ün biraz altında
seyretmiĢtir.
3.2. Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baĢ edebilme kapasitesi
Türkiye, Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baĢ edebilme kapasitesine
eriĢmek bakımından oldukça hazırlıklıdır. Özellikle eğitime eriĢim, okullaĢma oranları ve
enerji sektörünün daha fazla serbestleĢtirilmesi bakımından bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
Bununla birlikte, eğitim kalitesi ve eğitimde cinsiyet eĢitliği konularında kayda değer
problemler devam etmektedir. Ayrıca devlet desteklerinin Ģeffaflığının geliĢtirilmesi
konusunda ilerleme kaydedilmemiĢ, kamu alımları alanında ek sınırlamalar ve muafiyetler
getirilmiĢtir. Liranın değer kaybı fiyat bakımından toplam rekabet gücünde iyileĢme
sağlamıĢtır.
Ekonomik Reform Programı (ERP) tavsiyelerine paralel olarak ve uzun vadeli büyümeyi
desteklemek için Türkiye'nin gelecek yıl aĢağıdaki hususları özellikle dikkate alması
gerekmektedir:
 potansiyel büyümeyi ve sürdürülebilir bir temelde rekabet gücünü artıracak olan mal,
hizmet ve iĢgücü piyasalarının iĢleyiĢinin iyileĢtirilmesi;
 mesleki eğitimle vasıfsız iĢçilerin niteliklerinin geliĢtirilmesi ve daha esnek çalıĢma
koĢullarıyla kadınların iĢgücüne katılımının artırılması;
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BeĢeri ve fiziki sermaye
Reformlar ve artan eğitim harcamaları, eğitime eriĢim ve okullaĢma oranları üzerinde
olumlu etki yaratmıĢtır. Bununla birlikte, eğitimde cinsiyet eĢitliği ve eğitim kalitesi
konularında kayda değer problemler devam etmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim
döneminde okullaĢma oranı tüm eğitim kademelerinde artarak ilköğretimin ilk dört yılı için
%99,6’ya, ikinci dört yılı için %94,5’e, ortaöğretim için ise %76,7’ye yükselmiĢtir. Bununla
birlikte, özellikle ortaöğretimde, kızların
okullaĢma oranlarında, önemli farklar devam ERP Tavsiye 4: Türkiye, özellikle, eğitim
etmektedir. 30-34 yaĢ aralığındaki nüfusta gündeminin takibi ve iĢgücü piyasasının
yükseköğretim diploması olanların toplam derinleĢtirilmesi ve geniĢletilmesine yönelik
nüfusa oranı 2013'teki %19,5 seviyesinden reformlarla beĢeri sermayesini geliĢtirmeli ve
daha iyi kullanmalıdır. Özellikle vasıfsız iĢçilerin
2014 yılında %20,5 seviyesine yükselmiĢse de, nitelikleri mesleki eğitimler yoluyla iyileĢtirilmeli
yükseköğretime
katılım
uluslararası ve kadınların iĢgücüne katılımını artıracak esnek
standartlara göre düĢük olmaya devam çalıĢma koĢulları oluĢturulmalıdır.
etmiĢtir.
OECD’nin düzenli olarak yaptığı 15 yaĢındaki öğrencilerin eğitim performansı değerlendirmesi
(PISA) sonuçlarına göre, 2009-2012 yılları arasında Türk öğrencilerin fen, matematik ve okuma
olmak üzere üç kategoride ortalama puanları iyileĢme göstermiĢtir. Bununla birlikte, iyileĢme,
bir önceki üç yıllık dönemde kaydedilen iyileĢmenin gerisinde olup, Türkiye hâlâ OECD
ortalamasının 48 puan altındadır.
Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile rekabet gücünü teĢvik etmek için, ERP
Tavsiyesi 4 ile uyumlu olarak, gerek çalıĢanların niteliklerinin geliĢtirilmesi, gerekse iĢgücü
piyasasında kadın istihdamını destekleyen reformlar aracılığıyla beĢeri sermayesini daha iyi
değerlendirmesi gerekmektedir.
Ülkenin fiziki sermayesindeki geliĢmeler sınırlı kalmıĢtır. 2014'te toplam yatırımlar 0,2 puan
düĢerek GSYH’nin %20,1’ine gerilerken özel yatırımların GSYH’ye oranı 0,3 puan artarak
%15,9’a yükselmiĢtir. Kamu yatırımları ise 2013'te artıĢın ardından kayda değer biçimde
düĢerek GSYH’nin %4,2’sine gerilemiĢtir. 2014'te Türkiye’ye gelen brüt doğrudan yabancı
yatırımların GSYH’ye oranı sınırlı bir artıĢla %1,6’ya, doğrudan yabancı yatırım stokunun
GSYH’ye oranı ise %19,3’ten %22,3’e yükselmiĢtir. AR&GE harcamalarındaki (özel sektör ve
kamu sektörü toplamı) artıĢ sürse de hâlâ düĢük olup; 2013'te GSYH’nin %0,95’i olarak
gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu değer, hükümetin 2018 hedefi olan %1,8’in oldukça altındadır.
2013'te Türkiye’nin ulaĢım altyapısında sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. Otoban ağı değiĢmemiĢ,
fakat diğer yolların toplam uzunluğu ile demiryolu ağı az da olsa artmıĢtır. Telekomünikasyon
alanında, sabit hat kullanıcıları mobil telefon kullanımına geçmiĢ ve 2013'te %49 olan hane
halkı internete eriĢim oranı 2014’te %54’e yükselmiĢtir. Telekomünikasyon alanındaki
mevzuatın AB müktesebatıyla uyumlaĢtırılması hususunda ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Düzenleyici kurum 4G lisanslarının beĢ frekansta kullanım hakkı için ihale çağrısı yapmıĢ, fakat
CumhurbaĢkanının müdahalesi sonucu prosedürü tamamlamamıĢtır.
Enerji sektörünün serbestleĢtirilmesindeki ilerleme devam etmiĢtir. Mart 2013’te yeni Elektrik
Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından 2014'te elektrik piyasasının rekabete
açıklık oranı daha da artmıĢ olup, 2016'da piyasanın tamamının rekabete açılması
hedeflenmiĢtir. Elektrik üretim varlıklarının özelleĢtirilmesi konusunda da ilerleme devam
etmiĢtir. Doğal gaz piyasasının kamu iĢletmesi olan BOTAġ’ın tekel nitelikli piyasa payının
düĢürülmesi yoluyla doğal gaz piyasasının serbestleĢtirilmesinde daha fazla ilerleme
sağlanması gerekmektedir. Doğal gaz ve elektrik piyasalarında Ģeffaf ve maliyet-esaslı
fiyatlama sistemi hâlâ gerektiği gibi uygulanmamaktadır. Nisan 2015’te organize toptan
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elektrik piyasalarının mali uyumlaĢtırma iĢlemlerini yürütmek üzere Enerji Piyasaları ĠĢletme
A.ġ. (EPĠAġ) kurulmuĢtur.
Sektör ve iĢletme yapısı
2014'te, GSYH %2,9 büyürken istihdam sadece %1,6 oranında artmıĢ, ekonominin tamamında
iĢgücü verimliliği yükselmiĢtir. Ġstihdam büyümesinin sektörel dağılımında ise, toplam
istihdamın %51’ini oluĢturan hizmetler sektörünün payında sadece küçük bir artıĢ
kaydedilmiĢtir. Sanayi sektörünün istihdamdaki payı %20,5 iken, inĢaat ve tarım sektörlerinin
payları sırasıyla %7,4 ve %21,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Tarım sektörünün GSYH içindeki payı
uzun vadeli düĢüĢ eğilimini sürdürmektedir.
2013'te %86,4 olan özel sektörün GSYH içindeki payı 2014'te %84,6’ya gerilemiĢtir. Bununla
birlikte, bu oran hâlâ AB standartlarının oldukça üzerindedir.
Devletin rekabet edebilirlik üzerindeki etkisi
Devlet desteklerinde Ģeffaflığın artırılmasına yönelik bir ilerleme kaydedilmemiĢ, kamu
alımları kurallarına uyumda ise geriye gidilmiĢtir. Eylül 2011’de yürürlüğe girmesi
planlanan Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına
iliĢkin yönetmelik 2015 yılının sonuna ertelenmiĢtir. Devlet Desteklerini Ġzleme ve Denetleme
Kurulu, henüz resmi olarak kapsamlı bir devlet destekleri envanteri oluĢturmamıĢ ve 2012 yılı
teĢvik paketi dâhil olmak üzere, tüm devlet destekleri mekanizmalarını AB müktesebatına
uyumlu hale getirmek için bir eylem planı hazırlamamıĢtır. Ancak kamu alımlarıyla ilgili yasal
çerçevede yapılan yeni değiĢiklikler (Bkz. Fasıl 5-Kamu Alımları) mevzuatı AB
müktesebatından daha da uzaklaĢtırmıĢtır.
AB ile ekonomik bütünleĢme
Türkiye’nin AB ile ticari ve ekonomik bütünleĢmesi ileri düzeyde olup, 2014’te daha da
artmaya devam etmiĢtir. Ayrıca para birimindeki değer kaybı nedeniyle Türkiye'nin
uluslararası fiyat rekabeti gücü artmıĢtır. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının toplam
değerinin GSYH’ye oranı olarak ölçülen ekonominin açıklığı 2014'te artmıĢtır. AB’nin
Türkiye’nin toplam ticareti içindeki payı, %38,5’ten %39,3’e yükselmiĢtir. AB’nin Türkiye’nin
toplam ihracatındaki payı %41,5’ten %43,5’e çıkarken, Türkiye’nin toplam ithalatındaki payı ise
değiĢmeyerek %36,7’de kalmıĢtır.
AB, Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmayı sürdürmüĢ ve AB’nin
doğrudan yabancı yatırımlar içindeki payı %51,7’den %55,9’a yükselmiĢtir. Türkiye’nin
doğrudan yabancı yatırım stokunun yaklaĢık olarak dörtte üçü AB kaynaklıdır. Haziran 2014 ve
Haziran 2015 arasında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye’nin uluslararası fiyat
rekabeti gücü iyileĢmiĢtir.
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4. ÜYELĠK YÜKÜMLÜLÜKLERĠNĠ ÜSTLENEBĠLME YETENEĞĠ
4.1. Fasıl 1: Malların Serbest DolaĢımı
Malların serbest dolaşımı, pek çok ürünün ticaretinin ortak kural ve usuller çerçevesinde tüm
AB'de serbestçe yapılabilmesini temin eder. Ürünlerin ülke kurallarına tabi olduğu
durumlarda malların serbest dolaşımı ilkesi bu kuralların ticarete haksız engeller getirmesine
mani olur.
Türkiye bu fasılda oldukça hazırlıklıdır. Geçen yıl özellikle çevreye duyarlı tasarım
gerekleri, tıbbi cihazlar ve belirli mallar için piyasa gözetiminin ve denetiminin artırılması
konularında mevzuatın müktesebata daha uyumlu hale getirilmesi yönünde bazı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir. Ancak, ticaretin önündeki bazı teknik engeller, Türkiye’nin Gümrük Birliği
kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek malların serbest dolaĢımını geciktirmekte veya
buna engel olmaktadır. Bunlar sınırlarda uygulanan ilave test ve uygunluk değerlendirmesi
gerekliliklerini içermektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 ön izin ve lisans uygulamalarını kaldırarak, "klasik yaklaĢım" müktesebatı alanında
malların serbest dolaĢımını geliĢtirmesi;
 ihracat kısıtlamalarını kaldırması gerekmektedir.
Malların serbest dolaĢımına uygulanan genel ilkelere iliĢkin olarak, risk esaslı elektronik ithalat
kontrol sistemi 'TAREKS' iĢlemekte ve AB'den gelen ürünlere, spesifik bir risk profiline sahip
olmadıkları takdirde, serbest dolaĢım sağlamaktadır. Ancak, mevcut ürün güvenliği mevzuatına
ve Gümrük Birliği kurallarına aykırı olarak, oyuncak ve ayakkabı gibi ürünlerin ithalatı için
ilave test ve uygunluk değerlendirmesi kontrolleri uygulanmaktadır. Motorlu araçlar alanında
AB tip onayı kabul edilmekte iken, baĢta tekstil ürünleri, kimyasallar ve gıda ürünleri olmak
üzere, "Klasik YaklaĢım" alanındaki ürünler ön izin ve lisans uygulamalarına tabi tutulmaktadır.
DüzenlenmemiĢ alanda karĢılıklı tanıma ilkesi uygulanmaya devam etmektedir. Tekstil ürünleri,
ikinci el mallar ve alkollü içkiler gibi alanlarda ticarette teknik engeller bulunmaya devam
etmektedir. Ayakkabı, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatı için tescil gerekliliği devam
etmektedir. Ġthalata uygulanan gözetim tedbirleri ticaret akıĢını engellemeye devam etmiĢtir.
Ġkinci el mallar için hâlâ lisans talep edilmektedir. Alkollü içkilere uygulanan lisans
gereklilikleri azaltılmıĢtır ancak etiketlemeye iliĢkin gereklilikler engel oluĢturmaya devam
etmektedir. Alüminyum, kâğıt ve bakır hurdası, krom ve deri ihracatına uygulanan kısıtlamalar
Gümrük Birliği kurallarına aykırı Ģekilde fiili bir yasak teĢkil etmektedir.
Yatay tedbirlere uyum ileri düzeydedir. Genel Ürün Güvenliği Direktifiyle tam uyum
sağlayacak olan yeni Tüketici Ürün Güvenliği Yönetmeliği henüz kabul edilmemiĢtir.
Standardizasyon konusunda, Türkiye, bugüne kadar, Avrupa Standardizasyon Komitesi'nin
(CEN) ve Avrupa Elektronik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) 18.981 standardı ile
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) 427 standardını kabul etmiĢtir.
Avrupa standartlarına genel uyum oranı %97’dir. Türkiye, çoğunluğu düzenlenmemiĢ alanda
olmak üzere bazı yeni zorunlu standartları kabul etmeye ve mevcut olanları değiĢtirmeye devam
etmiĢtir. Bu alandaki bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeye baĢlamıĢtır. Uygunluk
değerlendirmesiyle ilgili olarak, hâlihazırda 36 onaylanmıĢ kuruluĢ ve 1 teknik onay kuruluĢu
bulunmaktadır. 2015'te, akreditasyon sayısı %13 oranında artmıĢtır. Yasal metrolojiyle ilgili
olarak, Türkiye hazır ambalajlı ürünler, ölçü kabı olarak kullanılan ĢiĢeler, taksimetreler,
ölçüler, ölçü aletleri ve bu aletlerin muayenesi hakkında yeni ya da değiĢiklik getiren mevzuatı
kabul etmiĢtir. 2015'te, 3 yıllık bir uygulama dönemi bulunan bir ulusal metroloji stratejisi de
hazırlanıp kabul edilmiĢtir.
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Mevcut sistemin güçlü ve zayıf yönleri üzerine yapılan bir değerlendirmeye dayanarak 20152017 dönemi için stratejik hedefler belirleyen bir piyasa gözetimi ve denetimi stratejisi kabul
edilmiĢtir. Telsiz-telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, gübrelerin, atık pillerin ve
akümülatörlerin piyasa gözetim ve denetiminin oluĢturulması ya da geliĢtirilmesi için mevzuat
değiĢikliği yapılmıĢtır. Piyasa gözetimi ve denetimi henüz etkili bir Ģekilde uygulanmamaktadır.
Bunun, risk analizine dayanılarak gözetimin kapsamının geniĢletilmesi ve ürün güvenliği
konusunda farkındalık yaratılması yoluyla yapılması mümkündür.
“Klasik YaklaĢım” AB müktesebatı kapsamındaki ürün mevzuatıyla ilgili olarak, motorlu
araçlar konusunda, bazıları müktesebata uyumlu mevzuatın yürürlüğe girmesini erteleyen yeni
ve değiĢiklik getiren mevzuat kabul edilmiĢtir. Türk mevzuatını bu alandaki güncel AB
müktesebatına uyumlu hale getirmek amacıyla kozmetikler ve tekstil elyafı hakkında değiĢiklik
yönetmelikleri çıkartılmıĢtır. Ġlaçların fiyatlandırılmasında kullanılan avro ve Türk lirası döviz
kuru bir Bakanlar Kurulu Kararı'yla yeniden düzenlenmiĢtir; ancak, değiĢtirilen oran piyasa
döviz kurunun hâlâ çok uzağındadır ve bu nedenle bu sektördeki aĢırı fiyat kontrolleri ithal
ürünler aleyhine devam etmektedir. Belirli tehlikeli maddelerle ilgili bazı unsurların
uyumlaĢtırılması amacıyla bir dizi adım atılmıĢsa da REACH'e uyumu hedefleyen kimyasallar
mevzuatı henüz kabul edilmemiĢtir.
Hâlihazırda ileri düzeyde bulunan "Yeni ve Küresel YaklaĢım" çerçevesindeki ürün
mevzuatı kapsamında, Türkiye, makine güvenliği ve yapı malzemeleri konusundaki güncel AB
müktesebatı ile uyumlu hale gelmek amacıyla, mevcut düzenlemelere değiĢiklik getiren
mevzuatı yayımlamıĢtır. Bir dizi ev aletinin ve elektrikli motorların çevreye duyarlı tasarım
gerekleri hakkında yeni mevzuat çıkartılmıĢtır. Test, kontrol ve kalibrasyonun yanı sıra klinik
araĢtırmalar, elektronik kullanım kılavuzları, satıĢ, tanıtım ve reklamla ilgili olarak tıbbi cihazlar
hakkında yeni ve değiĢiklik getiren mevzuat kabul edilmiĢtir. Asansörlerin iĢletilmesi, bakımı
ve periyodik kontrolleri ve asansör muayene kuruluĢları hakkında idari ve hukuki düzenlemeler
yapılmıĢtır. Türkiye, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan koruyucu sistemler (ATEX)
hakkındaki AB Direktifi'nin uygulanmasını yalnızca hâlihazırda maden alanlarında kullanılan
ekipmanla ilgili olarak ve 2017'ye kadar geçerli olacak Ģekilde kaldırmıĢtır. Bu mevzuat
2006'dan beri zaten yürürlükte bulunuyordu. Bu doğrultuda ortaya çıkan askıya alma ihtiyacı
ATEX'le ilgili olarak 2006'dan beri uygulanan piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin
güvenilirliği konusunda soru iĢaretlerine neden olmaktadır. KiĢisel koruyucu donanımlar
hakkında uyumlaĢtırılmıĢ standartlar yayımlanmıĢtır.
Usule iliĢkin tedbirler ile ilgili olarak, her ne kadar mevzuatın tamamı bildirilmemiĢse de
Eylül 2014'ten beri, 98/34/AT sayılı Direktif kapsamında teknik mevzuatın bildirim sayısında
artıĢ meydana gelmiĢtir.
4.2. Fasıl 2: ĠĢçilerin Serbest DolaĢımı
Bir üye devletin vatandaşları diğer bir üye devlette çalışma hakkına sahiptir ve kendilerine,
diğer işçilerle aynı çalışma koşulları ve sosyal koşullar sağlanmalıdır.
ĠĢçilerin serbest dolaĢımı alanındaki hazırlıklar baĢlangıç aĢamasındadır. Geçtiğimiz yıl hiç
ilerleme kaydedilmemiĢtir. Türkiye, AB üye devletleriyle bugüne kadar 13 adet ikili sosyal
güvenlik anlaĢması akdetmiĢtir.
ĠĢgücü piyasasına eriĢim veya Avrupa Ġstihdam Hizmetleri Ağı EURES konusunda herhangi
bir geliĢme kaydedilmemiĢtir. Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda AB
üye devletleriyle yeni ikili sosyal güvenlik anlaĢmaları akdedilmemiĢtir.
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4.3. Fasıl 3: ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
AB gerçek ve tüzel kişileri, herhangi bir AB üyesi devlette iş kurma ve sınır ötesi hizmet sunma
hakkına sahiptir. Düzenlenmiş belirli meslekler için yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin
kurallar bulunmaktadır. Posta hizmetleri aşamalı olarak rekabete açılmaktadır.
ĠĢ kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanındaki hazırlıklar baĢlangıç
aĢamasındadır. Türkiye geçtiğimiz yıl, özellikle yabancılar için çalıĢma izinleri konusunda
bazı ilerlemeler kaydetmiĢtir. AB müktesebatına daha fazla uyum sağlamak için hâlâ kayda
değer çabaya ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 sınır ötesi hizmet sunumu için Hizmetler Direktifi ile uyum sağlaması ve bir Tek BaĢvuru
Noktası oluĢturması gerekmektedir.
ĠĢ kurma hakkı ile ilgili olarak Türkiye, Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun'un
uygulanmasına iliĢkin mevzuatta değiĢiklikler yapmıĢtır. Yapılan değiĢiklik ile Türkiye’ye ithal
edilen ya da Türkiye’den ihraç edilen makine ve teçhizatın montaj, bakım ve onarımı ile diğer
mal ve hizmetler ya da bunlara iliĢkin eğitim konularında Türkiye’ye birden çok giriĢ
yapılmasına ve giriĢ tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere Türkiye’de
bulunulmasına olanak verilmiĢtir. Geçici ya da Ģartlı koruma kapsamındaki kiĢilerin çalıĢma
iznine baĢvurmalarına olanak tanınmasını sağlayan bir mevzuat hâlâ kabul edilmemiĢtir.
Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisine iliĢkin olarak AB menĢeli hizmet sağlayıcılara yönelik
kayıt, lisanslama ve yetkilendirme gereklilikleri devam etmektedir. AB müktesebatına aykırı bir
Ģekilde, turist rehberlerine iliĢkin yönetmelikte vatandaĢlık Ģartı bulunmaktadır. Türkiye’nin
hâlâ, bu amaçla almakta olduğu teknik destek doğrultusunda Hizmetler Direktifi'ne uyum
sağlaması ve bir Tek Temas Noktası oluĢturması gerekmektedir.
Posta hizmetleri ile ilgili olarak Türkiye, Evrensel Posta Birliğinin OluĢturulmasına ĠliĢkin 7.
Ek Protokol'ü onaylamıĢtır. Türkiye, Posta Kanunu'nda, lisanslama, evrensel hizmet bedeli ve
ücret düzenlemesinin kapsamı konularına açıklık getirecek değiĢiklikleri henüz kabul
etmemiĢtir.
Mesleki yeterliliklerin karĢılıklı tanınması ile ilgili olarak, yapılan kanun değiĢikliği ile,
eğitimini yabancı ülkede tamamlamıĢ eczacıların, diplomalarının Sağlık Bakanlığına kayıtlı bir
Türk eğitim kurumu tarafından tanınması koĢuluyla, Türkiye’de çalıĢmalarına olanak
sağlanmıĢtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartları yayımlamayı sürdürmüĢtür. Bazı
düzenlenmiĢ mesleklerde tanıma için hâlâ mütekabiliyet ve/veya vatandaĢlık ve dil Ģartları
aranmaktadır. Türkiye’nin bu amaçla almakta olduğu teknik destek doğrultusunda bu alanda AB
müktesebatına daha fazla uyum sağlaması gerekmektedir.
4.4. Fasıl 4: Sermayenin Serbest DolaĢımı
AB’de sermaye ve yatırımlar bir sınırlama olmaksızın hareket edebilmelidir ve sınır ötesi
ödemelere ilişkin ortak kurallar bulunmaktadır. Bankalar ve diğer ekonomik operatörler, kara
paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin desteklenmesi amacıyla belirli
kurallar uygulamaktadır.
Türkiye sermayenin serbest dolaĢımı alanında kısmen hazırlıklıdır. Türkiye geçtiğimiz yıl,
özellikle terörizmin finansmanıyla mücadeleye iliĢkin yasal çerçevenin oluĢturulması ve
uygulanması konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiĢtir. Gayrimenkul edinimine iliĢkin
mevzuat AB müktesebatına henüz uyumlu değildir ve bazı AB üye devlet vatandaĢlarının
haklarını kısıtlamaya ve onlar için anlaĢılması güç olmaya devam etmektedir. Gelecek yıl,
Türkiye'nin özellikle:
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 yabancıların gayrimenkul satın alımının serbestleĢtirilmesi amacıyla bir eylem planı
hazırlaması ve kabul etmesi,
 Mali Eylem Görev Gücünün kara paranın aklanmasının önlenmesine iliĢkin tavsiyelerini,
daha yakın kurumlar arası iĢbirliği yoluyla, etkili bir Ģekilde uygulaması gerekmektedir.
Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda, yabancıların gayrimenkul edinimine iliĢkin
Türk mevzuatı Ģeffaf değildir ve tüm AB vatandaĢlarına ayrımcı olmayan bir yaklaĢımla
uygulanmamaktadır. Türkiye’nin AB müktesebatına uyumlu bir Ģekilde, yabancıların
gayrimenkul satın alımının aĢamalı olarak serbestleĢtirilmesi amacıyla bir eylem planı kabul
etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Ayrıca radyo ve TV yayıncılığı, taĢımacılık, eğitim ve
elektrik piyasasına iliĢkin yabancı sermaye payı üzerinde sektörel kısıtlamalar bulunmaktadır.
Ödeme sistemleri konusunda iyi bir standarda ulaĢılmıĢ olup, bu alanda daha fazla ilerleme
kaydedilmemiĢtir.
Türkiye kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda kayda
değer ilerleme kaydetmiĢtir. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’nin global uyum programı
altında izlenmesine son vermiĢtir. Ancak, Türkiye’nin hâlâ, son karĢılıklı değerlendirme
raporunda tespit edilen hususları ele alması gerekmektedir. Mali Suçları AraĢtırma Kurulu,
kapasitesini güçlendirmeye devam etmiĢtir ve daha çok sayıda Ģüpheli iĢlemi araĢtırmıĢtır.
Ancak, mahkûmiyet, müsadere, el koyma ve varlıkların dondurulması iĢlemlerinin sayısı sınırlı
kalmaya devam etmektedir ve kolluk birimleri ile daha iyi iĢbirliği yapılması gerekmektedir.
Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, AraĢtırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin
Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi SözleĢmesi’ni onaylaması yönünde teĢvik
edilmektedir.
4.5. Fasıl 5: Kamu Alımları
AB kuralları, tüm üye devletlerde kamu sektörünün mal ve hizmet alımlarının ayrımcılık
yapılmaksızın AB şirketlerinin tamamına açık olmasını temin eder.
Türkiye, modernize edilmiĢ ve geniĢletilmiĢ bir Gümrük Birliği kapsamına alınması
potansiyel olarak mümkün bir alan olan kamu alımları konusunda kısmen hazırlıklıdır. AB
müktesebatına uyum konusunda önemli eksiklikler var olmaya devam etmektedir ve özellikle
kamu alımları alanı yolsuzluklara açıktır. Geçen yıl, özellikle Türkiye'nin kuralları uygulama
ve yürütme kapasitesinin artırılması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak kamu
alımlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılan yeni değiĢiklikler mevzuatı AB müktesebatından
daha da uzaklaĢtırmıĢtır.
Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 kamu alımları mevzuatını, özellikle su, enerji, ulaĢtırma ve posta sektörleri ve imtiyazlara
yönelik 2014 AB kamu alımları direktifleriyle uyumlu hale getirmek ve Ģeffaflığı artırmak
amacıyla yeniden düzenlemesi;
 AB müktesebatıyla çeliĢen istisnaları AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı'nın uyum
programında öngörüldüğü Ģekilde ortadan kaldırmaya ve yerli fiyat avantajları ve sivil
dengeleyiciler gibi kısıtlayıcı tedbirleri kaldırmaya baĢlaması gerektirmektedir.
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Kurumsal yapılanma ve mevzuat uyumu
Türkiye'nin kamu alımları mevzuatının oluĢturduğu yasal çerçeve Avrupa Birliği’nin ĠĢleyiĢi
Hakkında AntlaĢma'nın (ABĠA) fiyat ile beklenen fayda arasındaki denge, serbest rekabet ve
Ģeffaflık gibi ilkelerini geniĢ ölçüde yansıtmaktadır. Bununla birlikte, ayrımcılık yapmama
ilkesi bağlamında, Türkiye belirli mallara zorunlu yerli fiyat avantajı uygulamaktadır.
2004 AB kamu alımları direktifleriyle büyük ölçüde uyumlu Kamu Ġhale Kanunu, hem eĢik
değerin üzerindeki hem de altındaki ihalelere uygulanmaktadır. Mevzuat, bütçe ve harcama
düzenlemeleriyle uyumludur ve bu düzenlemelerle desteklenmektedir; böylece, kamu ihaleleri
sağlam proje yönetimi ilkelerine uygun biçimde hazırlanabilmekte, sonuçlandırılabilmekte ve
yönetilebilmektedir. Ancak, Kanun AB müktesebatıyla bazı uyumsuzluklar içermektedir ve
2014 AB kamu alımları direktifleriyle uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ekonomik
aktörler için Ģeffaflığı sınırlandıran ve sektörlere bağlı olarak farklı hukuki baĢvuru yolları (idari
ya da adli) tesis eden bir dizi sektörel kanun, bu Kanun'un kapsamını daraltmıĢtır. Su, enerji,
ulaĢtırma ve posta sektörleriyle ilgili mevzuat AB Sektörler Direktifi'nin izin verdiğinden daha
kısıtlayıcıdır. EĢik değerler AB direktiflerinde belirtilenden yüksek olmaya devam etmiĢtir.
Savunma ve güvenlik alımlarına yön veren yönetmelikler AB müktesebatına büyük ölçüde
uyumludur ancak Türkiye'de imtiyazlarla ilgili geniĢ kapsamlı bir yasal çerçeve
bulunmamaktadır.
ġubat 2014'te kabul edilen değiĢiklikler ve 2015'te çıkartılan uygulama mevzuatı daha önce
ihtiyari olan %15'e kadar yerli fiyat avantajını 'orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri' için
zorunlu hale getirmiĢtir. Bu, yalnızca Türk Ģirketlerine uygulanmakta, AB Ģirketlerini kapsayan
müĢterek giriĢimlere ya da konsorsiyumlara uygulanmamaktadır. DeğiĢiklikler kamu
ihalelerinde ofset seçeneği de getirmiĢtir; böylelikle alıcı (hükümet) tedarikçiden genellikle yerli
üretime fayda sağlayan parasal olmayan mal ve/veya hizmetleri kabul etmesini talep
edebilmektedir. Bu tür kazanımlar Kamu Ġhale Kanunu'nun dıĢında bırakılmıĢtır. Bu kısıtlayıcı
tedbirler AB müktesebatıyla çeliĢmektedir. Henüz bu tedbirleri yansıtmayan 2014 istatistikleri
temelinde, yerli fiyat avantajı toplam sözleĢme bedelinin %29'u oranında (2013 yılında bu oran
%38’dir) ve asgari eĢik değerinin üzerindeki sözleĢme sayısının %9’u oranında (2013 yılında bu
oran %10’dur) uygulanmıĢtır. Kamu ihalelerine katılan teklif sahiplerinin ortalama sayısı 4,49
olmuĢtur. Türkiye tüm kısıtlayıcı tedbirleri kaldırmalı ve yeniliğin teĢviki amacıyla 2014 AB
direktifleri kapsamında öngörülen yeni araçları uygulamayı değerlendirmeye almalıdır.
Türkiye’nin spesifik bir kamu alımları stratejisi bulunmamaktadır. Kasım 2014 tarihli AB'ye
Katılım Ġçin Ulusal Eylem Planı, mevzuatın 2014 AB direktiflerine uygun olarak yeniden
düzenlenmesini ve kamu hizmetleri su, enerji, ulaĢtırma ve posta sektörleri ve kamu-özel
ortaklıkları hakkındaki mevzuatın değiĢtirilmesini amaçlayan bir uyum programı içermektedir.
Kamu Ġhale Kurumu (KĠK), Kamu Ġhale Kanunu'nu uygulamakla ve kamu alımları sistemini
izlemekle yükümlüdür. Maliye Bakanlığı, politika oluĢturulması ve uygulanmasının
koordinasyonundan sorumludur. Ancak, kamu alımları mevzuatında, sektörlere özel kanunlar
vasıtasıyla yapılan değiĢiklikler bu yapıya zarar vermektedir. ġubat 2014'te yapılan
değiĢiklikler, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yerli fiyat avantajının zorunlu olarak
uygulanacağı ürünlerin listesini tespit etme yetkisi vermiĢtir.
Uygulama ve Yürütme Kapasitesi
Türkiye'nin kamu alımları piyasası 2014'te GSYH'nin %6,4'ü seviyesinde sabit kalmıĢtır.
Usuller Ģeffaflık ve etkinlik ilkelerine genellikle bağlı kalmaktadır. Ġyi iĢleyen bir merkezi kamu
alımları portalı (EKAP) bulunmaktadır. Türkiye'nin, kuralları uygulama ve yürütme kapasitesi
oldukça geliĢmiĢtir. Maliye Bakanlığı, KĠK ve Kalkınma Bakanlığı görevlerini yerine getirmek
için yeterli kaynaklara sahiptir. Piyasa ve rekabet, sektörlerin çoğunda tatmin edici bir biçimde
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iĢlemektedir. Çerçeve anlaĢmalar, AB gereklilikleri uyarınca etkili bir biçimde kullanılmaktadır.
Merkezi satın alma, sağlık sektörü gibi sınırlı sayıdaki alanda etkili bir biçimde
kullanılmaktadır. Ancak, Türkiye'de, hacimleri giderek artmasına rağmen kamu-özel
ortaklıklarının iĢleyiĢinin koordinasyonundan, denetiminden ve izlenmesinden sorumlu tek bir
otorite bulunmamaktadır. Kalkınma Bakanlığı'ndaki Kamu-Özel ĠĢbirliği Dairesi BaĢkanlığı,
Hazine MüsteĢarlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bazı projelerin ilk aĢama incelemesini
gerçekleĢtirmektedir. Özellikle Kamu Ġhale Kanunu kapsamı dıĢında kalan büyük ortaklıklarla
ilgili olarak, bazı kamu ihalelerine siyasi müdahalede bulunulduğuna dair iddialar bildirilmiĢtir.
Ġhalelerin sonuçlandırılmasının ve uygulanmasının izlenmesi tatmin edici düzeydedir. KĠK,
performansın ve sonuçların ölçümü ve aynı zamanda kamu alımları sisteminin geliĢtirilmesi için
temel oluĢturan üç aylık istatistikler yayımlamaktadır.
Ġdarelerin kamu alımı süreçlerini yönetme kapasiteleri geliĢmeye devam etmektedir.
Ġdarelerin iyi tanımlanmıĢ ihale iĢlevleri ve bunları etkili bir biçimde uygulayabilmeleri için
gerekli kapasiteleri bulunmaktadır. Türkiye e-tedarikten rekabeti ve Ģeffaflığı artırmaya ve
maliyeti azaltmaya yönelik önemli bir araç olarak faydalanmaktadır. KĠK, idarelere yeterli
miktarda düzenleyici, istiĢari ve operasyonel destek sağlamaktadır. Kurum, eğitim ve
operasyonel desteğini belediyeler gibi kapasitesi daha sınırlı kurumlara yöneltmelidir. 2014'te,
toplam ihalelerin %32'si belediyeler tarafından verilmiĢtir ve toplam Ģikâyetlerin %28'i bunlar
hakkında yapılmıĢtır.
Dürüstlük ve çıkar çatıĢmaları kuralları da dâhil olmak üzere, yolsuzluk ve hileli
uygulamaların yerinde tespit edilip haklarında iĢlem yapılmasını sağlayan mekanizmalar
bulunmaktadır. Ancak, Türkiye'nin, alım sürecindeki dürüst uygulamalarla ilgili potansiyel
sorunları ortaya koyan bir risk göstergesi sistemi geliĢtirmesi gerekmektedir.
ġikâyetlerin etkili Ģekilde incelenmesi sistemi
Hukuk yollarına baĢvurma hakkı Anayasa'da ve Kamu Ġhale Kanunu'nda yer almaktadır.
Ġnceleme usulleri hakkındaki mevzuat, 2007 AB ġikâyetlerin Ġncelenmesi Direktifi'yle ve AB
AntlaĢması'nın genel ilkeleriyle iyi düzeyde uyumludur. Bir idarenin Ģikâyetler hakkındaki her
türlü kararına iliĢkin olarak KĠK bünyesindeki Kamu Ġhale Kurulu'na itiraz baĢvurusunda
bulunmak mümkündür. Kurul'un kararlarının %20'den daha az bir oranına idari mahkemelerde
itiraz edilmektedir. Ancak KĠK'in inceleme iĢlevi Kamu Ġhale Kanunu'nun kapsamı dıĢında
kalan kamu hizmetleri su, enerji, ulaĢtırma ve posta sektörleri ya da imtiyazlar gibi alanları
kapsamamaktadır. Ġmtiyazlarda, istekliler, ihale makamına Ģikâyette bulunup, sonrasında
doğrudan idari mahkemelere baĢvurabilmekte ve kamu-özel ortaklıkları kapsamındaki kararlara
birinci derece mahkemelerinde itiraz edilebilmektedir. Bu alanlar arasındaki ayrım ve bunların
farklı itiraz usulleri genellikle net değildir.
Uygulama kapasitesi ile ilgili olarak, KĠK'in inceleme ve Ģikâyetlerin incelenmesi sistemi,
Ģikâyetlerin ve yaptırımların hızlı, etkin ve yeterli bir biçimde uygulanmasını ve çözüme
kavuĢturulmasını sağlamaktadır. 2014'te, KĠK bünyesinde ayrı bir yapı olarak çalıĢan Kamu
Ġhale Kurulu, toplam ihale sayısının yaklaĢık %4'üne karĢılık gelen 3.942 Ģikâyet incelemiĢtir.
Muhtemel çıkar çatıĢmalarını önlemek amacıyla, Kamu Ġhale Kurulu'nun KĠK'e entegre
edilmesinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir senede iki katına çıkan Ģikâyet
harçlarının çok yüksek olduğu düĢünülmektedir. Mahkeme kararlarının çıkması iki ya da üç yıl
sürebilmektedir.
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4.6. Fasıl 6: ġirketler Hukuku
AB'nin, muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim için tamamlayıcı kurallar ile
birlikte şirketin kurulması, tescili ve şirketlerce açıklanması zorunlu bilgilere ilişkin ortak
kuralları bulunmaktadır.
Türkiye Ģirketler hukuku alanında çok ileri düzeydedir. Özellikle zorunlu bağımsız denetimin
kapsamının geniĢletilmesi suretiyle bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ayrıca, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kapasitesini ve çevrimiçi hizmetlerini
güçlendirmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 birleĢme ve bölünmeler de dahil, birkaç mevzuatın teknik uyumunu tamamlaması
gerekmektedir.
ġirketler hukuku ile ilgili olarak, Türkiye'nin uyum düzeyi yüksektir. Ticaret Kanunu'nun
uygulanması için, Türkiye ticari sicil ve Ģirketlerin elektronik ortamda tescilinin
yaygınlaĢtırılmasına yönelik ikincil mevzuatı kabul etmeye devam etmiĢtir. ġirket birleĢmeleri
ve iĢletmenin bir bölümünün elden çıkarılması, maddi olaylar ve hisse senetlerinin geri
alınmasına iliĢkin yönetmelikler yeniden düzenlenmiĢtir. BirleĢme ve bölünmelere iliĢkin
mevzuata uyum sağlanması hususunda açıklığa kavuĢturulması gereken birkaç husus kalmıĢtır.
Türkiye, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına dayalı yeni muhasebe ve finansal
raporlama standartlarına ve mevcut standartlarda yapılan değiĢikliklere uyum çalıĢmalarına
devam etmiĢtir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu eğitimlerin ve
çevrimiçi hizmetlerini daha da geliĢtirerek idari kapasitesini daha fazla güçlendirmiĢtir.
Sermaye eĢiklerinin azaltılmasıyla, zorunlu bağımsız denetimin kapsamı daha
geniĢletilmiĢtir. OnaylanmıĢ bağımsız denetçilerin ve denetim Ģirketlerinin sayısı artmıĢtır.
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4.7. Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku
AB,
telif
hakkı
ve bağlantılı
hakların
yasal
olarak
korunmasına
ilişkin
kuralları uyumlaştırmıştır. Bu kurallar, örneğin bilgisayar programlarını, yayıncılığı ve
markaları, tasarımları, biyoteknolojik buluşları ve ilaçları kapsamaktadır.
Türkiye bu alanda oldukça hazırlıklıdır. Geçen yıl bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir ancak
taklitçilik ve korsanlık hala yaygındır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 sınai mülkiyet hakları ve telif haklarına iliĢkin hala beklemekte olan
mevzuatı kabul etmesi;
 korsanlık ve taklitçilikle mücadele konusunda cezai yaptırımları artırması;
 mevcut giriĢimlerin ötesinde fikri mülkiyetin korunmasına iliĢkin farkındalığı
daha da artırması gerekmektedir.
Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda, temsil hakkı ve çoğaltma
hakkının lisanslanmasında olduğu kadar özellikle yabancı yapımcılara yönelik muamele
konusunda toplu hak yönetimi hâlâ sorunludur. Telif haklarına iliĢkin kanun taslağı hâlâ Kültür
Bakanlığında beklemektedir.
Sınai mülkiyet haklarına iliĢkin Kanun henüz kabul edilmemiĢtir; bu da hak sahipleri için
süregelen belirsiz bir yasal ortam oluĢturmaktadır. Türk Patent Kanunu, ilaçlara iliĢkin buluĢlar
konusunda hâlâ AB müktesebatı ve Avrupa Patent Ofisi standartları ile uyumlu değildir. Türk
Patent Enstitüsü (TPE), Ġç Pazar Uyum Ofisinin tasarım veri tabanına eriĢim sağlayarak, idari
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kapasitesini olduğu kadar çevrim içi hizmetlerini de geliĢtirmiĢtir. Kötü niyetli markalara ve
endüstriyel tasarımlara iliĢkin TPE kararlarının niteliği geliĢtirilmiĢtir. TPE, yerli ve uluslararası
kuruluĢlarla farkındalık oluĢturma ve iĢbirliği faaliyetlerini artırmıĢtır. Mart 2015'te AB-Türkiye
Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) ÇalıĢma Grubu, fikri mülkiyet hakları ile ilgili çok sayıda sektör
temsilcisinin katılımına tanıklık etmiĢtir. Fikri mülkiyet hakkı sahipleriyle, sistemik FMH
sorunları konusunda yapılandırılmıĢ ve kapsamlı bir diyalog henüz oluĢturulmamıĢtır. FMH ve
coğrafi iĢaretlere iliĢkin ulusal strateji, 2015-2018 eylem dokümanı ile birlikte Temmuz 2015'te
yayımlanmıĢtır. Ancak, coğrafi iĢaretler, bitki çeĢitliliği ve ilaçlar için düzenleyici veri koruması
konusunda daha fazla çalıĢma yapılması gerekmektedir.
Yargılama süreci ile ilgili olarak, ilave bir ihtisas mahkemesi kurulmuĢtur. Ancak, 25 adet fikri
ve sınai haklar mahkemesinin daimi uzmanlığının FMH konusunda geliĢtirilecek eğitimlerle
güçlendirilmesi gerekmektedir. Patent verilebilirlik kriterlerinin, tutarlılık sağlamak için
hâkimler ve bilirkiĢilerle iĢbirliği içerisinde oluĢturulması gerekmektedir. Patent davalarında
bilirkiĢilerin nitelikleri ve yükümlülüklerine iliĢkin kılavuzlar yoluyla profesyonellikleri ve
tarafsızlıkları da güçlendirilmelidir. Özellikle taklit malların suç iĢleyenlere iadesi, el konulan
taklit malların hak sahipleri tarafından depolanması ve ihtiyati tedbir kararlarının alınmasındaki
tutarsızlıklar konusunda Uygulama Direktifi'ne uyuma duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Taklit
mallara iliĢkin gümrük uygulaması daha da geliĢtirilmiĢtir ve el koymalara iliĢkin gümrükteki
baĢvuruların sayısı artmıĢtır. El koymaların sayısının artmasını sağlayan kriptolu lazer kod
sistemiyle korsanlıkla mücadele güçlendirilmiĢtir. Ancak, geniĢ kapsamlı resen ve Ģikâyete
dayalı polis baskınlarına rağmen halk sağlığına ve tüketicilerin korunmasına yönelik tehdit
oluĢturan ve kayıtlı ekonominin zarar görmesine sebep olan taklit ve korsanlık hâlâ yaygındır.
Fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde uygulanmasına iliĢkin mevzuatın AB müktesebatına
uyumunun artırılması gerekmektedir. Fikri mülkiyet haklarının uygulanması konusunda daha
güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç duyulmaktadır.
4.8. Fasıl 8: Rekabet Politikası
AB kuralları serbest rekabeti korumaktadır. Söz konusu kurallar, teşebbüsler arası kısıtlayıcı
anlaşmalara ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına karşı anti-tröst kurallarını içermektedir.
AB kuralları aynı zamanda devletlerin rekabeti bozan devlet destekleri vermesini
engellemektedir.
Türkiye, rekabet politikası alanında kısmen hazırlıklıdır. Özellikle AB müktesebatı ile büyük
ölçüde uyumlaĢtırılan anti-tröst ve birleĢmeler politikası konusunda bazı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir ve Rekabet Kurumu görevlerini etkin bir Ģekilde yerine getirmeye devam
etmektedir. Ancak, devlet destekleri politikası konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir. Devlet
Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına iliĢkin
yönetmeliğin yürürlüğe girmesi üçüncü kez ertelenmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 destek programlarının etkin bir Ģekilde izlenmesi ve AB müktesebatına gereken uyumun
sağlanması için Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'u
gecikmeksizin uygulaması gerekmektedir. Ayrıca güncellenmiĢ envanterin de
tamamlanması gerekmektedir.
Rekabet Kurumu, anti-tröst ve birleĢmeler politikası konusunda 2014-2018 stratejik planı ile
uyumlu bir Ģekilde uygulama sicilini güçlendirmiĢtir. Yetkililerin, Türkiye'nin bu alandaki
ulusal mevzuatını rekabet bakıĢ açısıyla anlamalarına yardımcı olan bir rehber ile 332 adet
kararı raporlama döneminde yayımlamıĢtır. Rekabeti kısıtlayabilecek 215 adet mevzuatı ortaya
koyan bir rapor yayımlamıĢtır. Rekabet Kurumu, korunması gereken, tatmin edici seviyedeki
idari ve operasyonel bağımsızlığını sürdürmektedir.
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Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasını
sağlayacak olan mevzuatın yürürlüğe giriĢi, devlet desteği uygulamaları ve tedbirlerinin
bildirilmesi gerekliliğini de geciktirecek Ģekilde, 31 Aralık 2015 tarihine kadar tekrar
ertelenmiĢtir. Kapsamlı bir devlet destekleri envanteri henüz oluĢturulmamıĢtır ve devlet
desteği uygulamalarının AB müktesebatına uyumuna iliĢkin eylem planının tamamlanması
beklenmektedir. 2012 tarihli teĢvik paketi kararının kapsamı kimyasallar, madencilik ve yüksek
teknoloji ürünleri gibi sektörleri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilerek ikinci kez değiĢtirilmiĢtir;
bu değiĢiklikle büyük ölçekli, bölgesel ve stratejik projeler için ek vergi teĢvikleri
de sağlanmaktadır. Bazı devlet desteği programları, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki
yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmektedir.
4.9. Fasıl 9: Mali Hizmetler
AB kuralları bankacılık, sigortacılık, tamamlayıcı emeklilik, yatırım hizmetleri ve menkul kıymet
piyasalarında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar arasında adil rekabet koşullarının ve bu
kurumların istikrarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu kurallar, bu kuruluşların
yetkilendirilmesi, faaliyetleri ve denetlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
Türkiye mali hizmetler alanında oldukça hazırlıklıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından sermaye yeterliliklerine iliĢkin yeni yönetmeliklerin kabul edilmesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının düzenlenmesiyle birlikte
bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Bununla birlikte, bankacılık alanındaki kararların siyasi
saiklerle alındığına dair devam eden algı düzenleyici ve denetleyici kurumların
bağımsızlığının sorgulanmasına yol açmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu baĢta olmak üzere, düzenleyici ve
denetleyici kurumların bağımsızlığına yönelik güvenin yeniden tesis edilmesi için tedbirler
alması gerekmektedir.
Bankalar ve mali gruplar alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, bankaların sermayesi ve sermaye yeterliliklerinin ölçülmesi ve
değerlendirilmesine iliĢkin kurallarda değiĢiklik yapmıĢtır. Bu değiĢikliklerle birlikte, çekirdek
sermaye yeterliliği, kredi türevleri ve riskten korunma araçları, standart modeller ve içsel
derecelendirmeye dayalı yaklaĢımlar alanlarındaki yeni geliĢmeler iç mevzuata aktarılmıĢtır.
Ancak, özellikle yetkili makamların Bank Asya'ya el koyması ile birlikte, düzenleyici kararların
siyasi saiklerle alındığına dair algı devam etmiĢtir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunun iĢlemi ve el koyma olayının gerçekleĢtiği ortam, kararın orantılılığı hakkında soru
iĢaretleri uyandırmıĢtır.
Hazine MüsteĢarlığının, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'nde yaptığı değiĢiklikle, acentelerin
kuruluĢu ve yeni Ģube açılmasına iliĢkin Ģartları sıkılaĢtırmasıyla sigortacılık ve bireysel
emeklilik alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
Mali piyasa altyapısı konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmemiĢtir. Menkul kıymet
piyasaları ve yatırım hizmetleri alanlarında bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından farklı türlerde öz kaynağa dayalı finansal araç ihracının kolaylaĢtırılması
amacıyla Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu
Payları Tebliği'nde değiĢiklik yapmıĢtır.
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4.10. Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya
AB, elektronik haberleşme, elektronik ticaret ve görsel-işitsel hizmetler konusunda iç pazarın iyi
işleyişini desteklemektedir. Kurallar tüketicileri korumakta ve modern hizmetlerin evrensel
olarak arz edilebilirliğini desteklemektedir.
Türkiye bilgi toplumu ve medya alanında kısmen hazırlıklıdır. Türkiye geçen yıl, özellikle eticaret ile ilgili kanunun kabul edilmesi ve yayıncılıkla ilgili kanunun AB mevzuatı ile daha
uyumlu hale getirilmesiyle bazı ilerlemeler kaydetmiĢtir. Ancak, ifade özgürlüğünün,
gizliliğin, kiĢisel verilerin yeterli seviyede korunmaması ve piyasaya giriĢ ve sektördeki aĢırı
düzenlemeler ciddi bir endiĢe kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin
özellikle:
 finansman ve gözetim baĢta olmak üzere, elektronik haberleĢme alanında kurumsal
bağımsızlığı, güçlendirmesi;
 internet ortamında ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve kiĢisel verilerin korunması için
elveriĢli bir ortam oluĢturulmasını sağlayacak Ģekilde internet kanunu gözden geçirmesi;
 elektronik haberleĢme sektöründe yetkilendirme rejimini AB müktesebatına daha da
uyumlu hale getirmesi;
 dijital yayına geçiĢin tamamlanması için gerekli adımları en kısa zamanda atması
gerekmektedir.
Elektronik haberleĢme ve bilgi ve iletiĢim teknolojileri ile ilgili olarak, yetkilendirme,
spektrum yönetimi, piyasa eriĢimi ve evrensel hizmet rejimi konularında mevzuat uyumu
bakımından önemli bir geliĢme kaydedilmemiĢtir.
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı (TĠB) dâhil, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumunun
(BTK) tam bağımsızlığının güvence altına alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Spektrum
bantlarının adil tahsisi ile frekansların etkin kullanımının ve çoklu sepet hizmetleri sunan
imtiyazlı iĢletmecilere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanması için daha fazla
iyileĢtirme yapılması gerekmektedir. AB müktesebatının aksine, yerleĢik sabit telekom
iĢletmecisi perakende geniĢ bant hizmetlerini sunamamaktadır. GeçiĢ hakkına iliĢkin olarak,
belediyeler düzenli olarak iĢletmecilere ek ücretler getirmektedir. 2014'te, mobil geniĢ bant (3G
de dâhil) penetrasyon oranı önemli ölçüde artarak %41,7'ye ulaĢmıĢ, sabit geniĢ bant %11,5
oranını muhafaza etmiĢtir. Ağustos ayında Türkiye, 20 frekans lotuna bölünen 4G lisans
ihalesini gerçekleĢtirmiĢtir. Sonuçlar 26 Ağustos 2015 tarihinde duyurulmuĢtur. Toplam teklif
miktarı 3,4 milyar avro olarak gerçekleĢmiĢ ve hükümete yaklaĢık 4 milyar avroluk (%18 KDV
de dâhil) bir gelir sağlamıĢtır. ĠĢletmecilerin Nisan 2016'dan itibaren 4G Hizmetlerini
baĢlatmaları gerekmektedir.
Ġnternet Kanunu Mart ayında üçüncü kez değiĢtirilmiĢ ve Telekomünikasyon ĠletiĢim
BaĢkanlığına internet içeriği ve kullanımı konusunda daha kapsamlı ve kısıtlayıcı yetkiler
verilmiĢtir. Yasal çerçeve ifade özgürlüğü, internet özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve kiĢisel
verilerin korunmasına iliĢkin ciddi endiĢelere neden olmaktadır. (Bkz. Fasıl 23 - Yargı ve Temel
Haklar)
Bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak, Türkiye'nin e-ticaret ile ilgili kanunu Mayıs ayında
yürürlüğe girmiĢtir. 2015-2018 bilgi toplumu stratejisi ve ilgili eylem planı yayımlanmıĢtır.
Görsel iĢitsel politika alanında, dijital yayına geçiĢ süreci bazı medya hizmet sağlayıcıları
tarafından dava açılması nedeniyle gecikmiĢtir. Türkçe dıĢındaki dil ve lehçelerde yayın
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yapılması kısıtlamalar olmaksızın devam etmiĢtir. 2014'te değiĢtirilen yayıncılık kanunu AB
müktesebatı ile büyük ölçüde uyumludur. Ancak, söz konusu kanunun kısıtlayıcı bir Ģekilde
uygulanması endiĢelere yol açmaktadır. (Bkz. Fasıl 23 - Yargı ve Temel Haklar).
ġeffaflığa iliĢkin olarak, raporlama döneminde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurum içi
uzman raporlarıyla birlikte 1365 karar yayımlamıĢtır. Muhalefet tarafından atanan Üst
Kurul üyeleri iktidar partisini lehine taraflı seçim yayınlarına iliĢkin Ģikâyette bulunmuĢlardır.
Yüksek Seçim Kurulu, RTÜK raporlarına dayanan bazı medya Ģikâyetlerini kabul etmiĢtir.
RTÜK tarafından toplam 265 ihlal raporu hazırlanmıĢtır. Sonuç olarak 77 medya servis
sağlayıcısından 67'si için, uyarı ve programlarının durdurulması Ģeklinde, 197 yaptırım
uygulanmıĢtır. Ancak, kurul üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, üye seçimlerine iliĢkin
usullerin iyileĢtirilmesiyle güçlendirilmelidir.
4.11. Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma
Ortak Tarım Politikası, çiftçileri ve kırsal kalkınmayı desteklemektedir. Bunun için de güçlü
yönetim ve kontrol sistemleri gerekmektedir. Kalite politikası ve organik tarım konusunda da
ortak AB kuralları bulunmaktadır.
Tarım ve kırsal kalkınma alanında hazırlıklar belirli bir düzeydedir. Geçtiğimiz yıl bazı
ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Genel tarım konularına ve ortak tarım politikasına uyum
sağlanmasına iliĢkin hazırlıklar ilerlemiĢtir. Katılım öncesi kırsal kalkınma programı IPARD'ın
uygulanmasıyla birlikte Türkiye'nin fonları hazmetme kapasitesi artmıĢtır. Çiftlik muhasebe
veri ağı, hâlihazırda ülkenin tamamını kapsamaktadır, ancak ağın ilgili veri tabanlarına
entegrasyonu ve politika analizleri için kullanımı hususları henüz ele alınmamıĢtır. Gelecek
yıl, Türkiye'nin özellikle:
 canlı sığır ve sığır eti ithalatındaki kısıtlamaları tamamen kaldırması;
 tarım istatistikleri için bir strateji belgesi hazırlaması gerekmektedir.
Genel tarım konularına iliĢkin olarak, tarım sayımı konusundaki hazırlıklar devam etmekte
olup henüz tamamlanmamıĢtır ve tarım istatistikleri strateji belgesi henüz kabul edilmemiĢtir.
Ġstatistiki verilerin toplanmasının ve güvenilirliğinin artırılması amacıyla Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bir istatistik ve değerlendirme birimi kurulmuĢtur. Otomatik
veri toplama usullerine dayanan çiftlik muhasebe veri ağı, 81 ili kapsayacak Ģekilde
geniĢletilmiĢtir. Veri ağından elde edilen veriler, hali hazırda, devam etmekte olan tarım sayımı,
tarımsal arazi parsel veri tabanı ve ilgili diğer veri tabanları ile entegre edilmektedir.
Üreticilere verilen doğrudan destekler ile ilgili olarak Türkiye, kendi tarımsal destekleme
politikasını ortak tarım politikası ile uyumlaĢtırmak üzere bir strateji hazırlama yönünde yeni bir
adım atmamıĢtır. Çiftçilere verilecek bireysel destek kararlarına iliĢkin entegre bir tarımsal veri
bilgi sisteminin yanı sıra, AB desteğiyle bir arazi parsel tanımlama sisteminin geliĢtirilmesine
yönelik çalıĢmalar baĢlamıĢtır.
AB'den canlı sığır, sığır eti ve türev ürünlerin ithalatında gerekçesiz kısıtlamalar uygulanmaya
devam etmiĢtir. Besicilik için canlı sığır ithalatı konusundaki ilerlemelere ve yakın zamanda
sığır eti kotasının açılmasına rağmen Türkiye, sığır eti ve canlı hayvanlar için kotanın kalıcı
olarak açılması gibi, AB-Türkiye tarımsal ürünlere iliĢkin ticaret anlaĢması kapsamındaki
yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirme konusunda sınırlı ilerleme kaydetmiĢtir.
Kırsal kalkınma alanında, sürekli artan baĢvuru sayısı, sorunsuz sözleĢme süreci ve artan
ödemeler sayesinde Türkiye'nin IPARD programı altında fon hazmetme kapasitesi daha da
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artmıĢtır. 2014'te, yararlanıcılara AB fonundan 250 milyon avro ödenmiĢtir. 2014-2020 IPA II
kapsamındaki IPARD programı, Ocak ayında kabul edilmiĢtir. Türkiye, 2014-2020 yıllarını
kapsayan ve farklı kurumların kırsal kalkınma faaliyetleri arasında eĢgüdüm sağlanmasını
amaçlayan ikinci ulusal kırsal kalkınma stratejisini kabul etmiĢtir. IPARD Yönetim Otoritesi,
LEADER tedbiri için kapasite artırımı da dâhil olmak üzere, IPARD programının yönetimi
amacıyla teknik yardım tedbirini uygulamaya baĢlamıĢtır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu, IPARD II kapsamında akreditasyon sürecine katılırken, kurumun merkez
ve taĢra teĢkilatındaki 1.952 personeli de hizmet içi eğitim almıĢtır. Bilgilerin eriĢilebilir
kılınması ve IPARD programlarının tanıtımının yapılması ve görünürlüğünün artırılması
konusunda daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Organik tarımın esaslarına ve uygulanmasına iliĢkin uygulama mevzuatı hazırlıkları nihai
aĢamadadır.
4.12. Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
Gıda maddesi üretimine ilişkin AB hijyen kuralları, yüksek düzeyde bir gıda güvenliği
sağlamaktadır. Tohum kalitesi, bitki koruma ürünleri, zararlı organizmalar ve hayvan
besinlerinin yanı sıra, hayvan sağlığı ve refahı ile hayvansal kökenli gıdaların güvenliği
korunmaktadır.
Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında hazırlıklar belirli bir
düzeydedir. Geçtiğimiz yıl ilerleme kaydedilmemiĢtir. Bu alandaki AB müktesebatının
tam olarak uygulanması için, özellikle de hayvansal yan ürünler, hayvan refahı ve
hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile hareketlerinin kontrolü
konularında kayda değer ilave çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin
özellikle:
 diğer bazı hususların yanı sıra, bir ulusal program ve izleme planı sunmak suretiyle, gıda
iĢletmelerini AB standartlarını karĢılayacak Ģekilde geliĢtirmesi;
 hayvansal yan ürünlere iliĢkin kuralların uyarlanması ve uygulanmasına yönelik daha fazla
adım atması gerekmektedir.
Genel gıda güvenliği konularında AB müktesebatına uyum sağlanması ve müktesebatın
uygulanması hususunda sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. Veterinerlik politikasının AB
müktesebatıyla tam olarak uyumlaĢtırılmasına yönelik çabalar artırılmalıdır. BüyükbaĢ ve
küçükbaĢ hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili çalıĢmalar devam
etmiĢtir. Kara ve deniz sınırlarında ve Ġstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan sınır
kontrol noktaları hâlâ tam olarak iĢlevsel değildir.
Türkiye’nin, hayvan hastalıklarına karĢı mücadelesi devam etmiĢtir. Trakya bölgesinin Ģap
hastalığından aĢılı ari bölge olarak kalması amacıyla yapılan yoğun aĢılamanın ve hayvan
hareketine yönelik sıkı kontrollerin uygulanması neticesinde Ģap hastalığı sayısı belirgin bir
Ģekilde azalmıĢtır. 1/98 sayılı Karar'a (Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünler üzerindeki fiili
ithalat yasağı için bkz. Fasıl 11 —Tarım ve Kırsal Kalkınma ) tam uyum da dâhil olmak üzere,
nakledilebilir süngerimsi beyin hastalığı ve gözetim sistemleri konusundaki AB müktesebatına
tam uyumun sağlanması ve müktesebatın uygulanması için hâlâ kayda değer çabalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Çiftlik hayvanlarının refahına ve yumurtacı tavukların korunmasına iliĢkin
düzenlemeler yürürlüğe konmuĢtur. Ancak, hayvan refahına iliĢkin AB müktesebatının tam
olarak uygulanması için ilave yapısal ve idari çabalar gerekmektedir. Zoonozlar konusunda
ilerleme kaydedilmemiĢtir.
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Türkiye, gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konularındaki eğitim, denetim
ve izleme programlarını uygulamaya devam etmiĢtir. Tarımsal gıda iĢletmeleri için ulusal bir
modernizasyon planı oluĢturulmasına yönelik ilerlemeler sınırlı kalmıĢtır. Gıda iĢletmelerinin
kayıt altına alınmasına ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların uygulanması konusunda hâlâ
kayda değer çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvansal yan ürünler konusunda ön çalıĢmalar
baĢlamıĢtır ancak yeni kuralların sektöre uyarlanması için, önemli ölçüde çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Denetimlerin finansmanı, henüz AB sistemi ile uyumlu hale getirilmemiĢtir.
Etiketleme, gıda katkı maddeleri ve saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve takviye edici
gıdalar gibi konularda gıda güvenliği mevzuatının uyumlaĢtırılması ve uygulanması
bakımından ilerleme kaydedilmiĢtir. Gıda enzimleri ve yeni gıdalar konularında AB
müktesebatına uyum henüz tamamlanmamıĢtır. Genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalardan (GDO)
üretilen gıda enzimlerini etkileyen ticaretteki aksama, Biyogüvenlik Kurulunun tavsiye
kararıyla ortadan kaldırılmakla beraber bu durumun biyogüvenlik kanununda değiĢiklik
yapılmasına yol açması beklenmektedir. Yem için özel kurallar ile ilgili olarak,
Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları
Hakkında Yönetmelik kabul edilmiĢtir.
Bitki sağlığı politikası ile ilgili olarak, Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve
Kayıt ĠĢlemleri Hakkında Yönetmelik kabul edilmiĢtir.
4.13. Fasıl 13: Balıkçılık
Ortak Balıkçılık Politikası, canlı deniz kaynaklarını korumakta ve balıkçılığın çevresel etkilerini
sınırlandırmaktadır. Balık avlama kotaları, filo kapasitesi yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliğine
ilişkin kurallar ile balıkçılara ve kıyı toplumlarına destek sağlanması da bu kapsam
dâhilindedir.
Bu alandaki hazırlıklar hâlâ baĢlangıç aĢamasındadır. Geçen yıl, kaynaklar ve filo yönetimi,
denetim ve kontrol ve uluslararası anlaĢmalar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
Yapısal eylemler, devlet desteği ve piyasa politikası konularındaki mevzuatın
uyumlaĢtırılması ve kurumsal kapasitenin artırılması için daha fazla çabaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Su Ürünleri Kanun Taslağı'nı kabul etmesi gerekmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 43 il müdürlüğünde balıkçılık ve su ürünleri Ģube
müdürlükleri açarak idari ve kurumsal kapasitesini güçlendirmiĢtir. Su Ürünleri Kanun
Taslağı henüz kabul edilmemiĢtir.
Kaynaklar ve filo yönetimi ile ilgili olarak, balıkçılık yönetiminde sürdürülebilir bir kalkınma
yaklaĢımına katkıda bulunulması amacıyla ulusal deniz araĢtırma stratejisi kabul edilmiĢtir.
Balıkçı teknelerinin avcılıktan çıkarılmasını destekleme uygulaması, filo yönetiminde kayda
değer bir ilerleme sağlamıĢ; toplam 820 tekne avcılıktan çıkarılmıĢ, bunlardan 456 tanesi
2014'te geri çekilmiĢtir. 2014'te, Bakanlık ve Türkiye Ġstatistik Kurumu arasında yürütülen ortak
programın bir parçası olarak, deniz balıkçılığı verileri toplanmaya baĢlanmıĢtır.
Denetim ve kontrol ile ilgili olarak, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası
Komisyonunun (ICCAT) mavi yüzgeçli ton balığı hakkındaki tavsiye kararlarının uygulanması
konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. AB- Türkiye Balıkçılık Diyalog Grubu, bu alandaki
denetimlerin yönlendirilmesine yardım etmektedir. Beyaz kum midyesi üretim alanlarına
yönelik denetimler yoğunlaĢtırılmıĢtır.
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Yapısal eylemler ve devlet destekleri ile ilgili olarak ilerleme kaydedilmemiĢtir. Piyasa
politikası ile ilgili olarak, AB Bakanlığın kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çabaları
desteklemektedir. Ancak, bir strateji ve eylem planının hazırlanması ve uygulanması konusunda
daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Uluslararası anlaĢmalar ile ilgili olarak, ICCAT ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu
bünyesinde Türkiye ve AB arasındaki iĢbirliği devam etmiĢtir. AB, diğerlerinin yanı sıra, ortak
balıkçılık politikası kapsamında, BirleĢmiĢ Milletler Deniz Hukuku SözleĢmesi (UNCLOS)
hükümlerini de uygulamakta olduğundan, Türkiye’nin sözleĢmeyi onaylaması, balıkçılık ve
denizcilik politikası konusunda AB ile iĢbirliğini geliĢtirecektir.
4.14. Fasıl 14: TaĢımacılık Politikası
AB'nin, karayolu taşımacılığı, demiryolları, iç suyolu taşımacılığı, kombine taşımacılık,
havacılık ve deniz taşımacılığında teknik standartlar ve emniyet standartları, güvenlik, sosyal
standartlar, devlet desteği ve piyasanın serbestleştirilmesi konularında ortak kuralları
bulunmaktadır.
Türkiye, taĢımacılık konusunda kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl, baĢta sivil havacılık
olmak üzere bu alanda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Demiryolu sektöründe, mevzuat
uyumu ve kurumsal uyum oldukça yetersizdir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 demiryolu sektöründe AB müktesebatına uyumlu hale getirilmiĢ mevzuatın uygulanması
konusunda daha fazla çaba sarf etmesi, özellikle de, temel görevlerini yerine
getirebilmesini teminen altyapı yöneticisinin bağımsızlığını sağlaması;
 sivil havacılık konusunda AB ve bilhassa Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ile iĢbirliğini
artırması gerekmektedir.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, idari kapasitesini ve araçların yola elveriĢliliğine
iliĢkin denetimleri artırmaya devam etmiĢtir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaĢınması
Hakkında Yönetmelik'te AB müktesebatına daha da uyumlu hale gelmesi amacıyla, Nisan
ayında değiĢiklik yapılmıĢtır. Mesleki olarak yetkin olmalarını teminen kamyon Ģoförlerinin
eğitimine ve tehlike madde taĢımacılığı yapan araçların test edilmesine ve onaylanmasına iliĢkin
kapasite artırılmıĢtır. Tadil edilen Karayolu Trafik Yönetmeliği, sürücü belgelerinin Ģekline
iliĢkin Ģartları, beĢ yıllık bir süre zarfında AB kurallarına uyumlu hale getirmektedir.
Demiryolu taĢımacılığı ile ilgili olarak, Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi
Hakkında Kanun, temel iĢlevlerin bağımsızlığının sağlandığı rekabetçi ve Ģeffaf bir piyasa için
koĢulların oluĢturulması bakımından AB müktesebatına uyumlu değildir. ġebeke eriĢimine
iliĢkin ikincil mevzuat Mayıs ayında yayımlanmıĢtır; ancak lisanslama, demiryolu araçlarının
tescili ve emniyet gibi konulardaki ikincil mevzuat hâlâ mevcut değildir ve özel sektöre etkin
bir açılımı engellemektedir. Demiryollarından sorumlu kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları, hâlâ ilgili Kanun'un gerektirdiği Ģekilde ayrıĢtırılmamıĢtır. ġirket, altyapı
yöneticisi olarak, AB müktesebatına aykırı bir Ģekilde demiryolu faaliyetlerinin sahibi ve
finansörü konumundadır. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, hâlâ hem düzenleyici
makam, hem de emniyet makamı iĢlevini görmektedir ve UlaĢtırma Bakanlığından yeterince
bağımsız değildir. Ġlave uyumlaĢtırma çabalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tehlikeli Maddelerin
Demiryolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile
TaĢınması Faaliyetlerinde ÇalıĢan Personelin Asgari Mesleki Yeterlilik Standartlarına iliĢkin
Kararname Temmuz'da onaylanmıĢtır.
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Ġntermodal taĢımacılığın geliĢtirilmesine iliĢkin mevzuat henüz kabul edilmemiĢtir. Tehlikeli
Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün kapasitesinin daha fazla
güçlendirilmesi gerekmektedir.
Hava taĢımacılığı alanında, Türkiye-AB Yatay Havacılık AnlaĢması, hâlâ imzalanmayı
beklemektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kapasitesi, Türk sivil havacılık sektörünün
büyüklüğüne ve büyüme hızına ayak uyduramamaktadır. SHGM, hava operasyonlarına iliĢkin
teknik Ģartları ve idari usulleri, AB'nin ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA)
Ģartlarına uyumlu hale getirmeye çalıĢmaktadır. Türkiye, yabancı hava araçlarının uçuĢa
elveriĢliliği konusunda AB-EASA kurallarıyla iyi düzeyde bir yakınlaĢma sağlamıĢ ancak uçuĢ
personeline iliĢkin ilerleme kaydedilmemiĢtir. Türkiye, ulusal sivil havacılık güvenliği
programını kabul etmiĢtir. Hava trafik yönetimi ve hava seyrüsefer hizmetleri konusundaki
denetimlerin kapsamının geniĢletilmesine iliĢkin olarak EASA ile çalıĢma düzenlemelerinin
bulunmaması, Türkiye'nin bu alandaki ilerleme düzeyinin belirlenemediği anlamına
gelmektedir. Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hava trafik kontrol merkezleri
arasındaki iletiĢim eksikliği, LefkoĢa uçuĢ bilgi bölgesinde hava emniyeti bakımından ciddi
tehlike oluĢturmaya devam etmektedir. Bu emniyet meselesini çözmek üzere, ivedilikle
operasyonel bir çözüm bulunmasına ihtiyaç vardır.
Deniz taĢımacılığı konusunda, Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütünün tüm temel
sözleĢmelerine taraf olmak için çalıĢmalarını devam ettirmelidir. Tehlikeli Maddelerin Deniz
Yolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik Mart ayında yayımlanmıĢtır ve konuya iliĢkin bir
eğitim programı hazırlanmıĢtır. Türkiye, gemilerin raporlama formaliteleri bakımından AB
müktesebatına henüz uyum sağlamamıĢtır.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kayıtlı ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilgisi olan ya da
son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan gemiler ve uçaklara yönelik
kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla iliĢkin AB müktesebatını tam olarak
uygulama konumunda olmayacaktır.
4.15. Fasıl 15: Enerji
AB enerji politikası rekabet, devlet destekleri, kaynaklara eşit erişim, enerji iç piyasası, enerji
verimliliği, nükleer enerji ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularını
kapsamaktadır.
Türkiye, enerji alanında kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl, özellikle arz güvenliği,
elektrik iç piyasası ve yenilenebilir enerji konularında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiĢtir.
Elektrik sektörünün serbestleĢtirilmesi ve üçüncü enerji paketi ile uyum, çok ileri düzeydedir.
Yenilenebilir enerjinin geliĢtirilmesine yönelik çabalar devam etmiĢtir. Gelecek yıl,
Türkiye'nin özellikle:


doğal gaz sektöründe AB müktesebatına uyumlu iĢleyen rekabetçi bir piyasa
oluĢturması;



doğal gaz ve elektrik piyasalarında Ģeffaf ve maliyet-bazlı fiyatlama sistemi uygulaması;



nükleer santrallerin planlanması ve tesisi için gerekli yasal çerçevenin oluĢturulması
için nükleer enerji alanında AB müktesebatına uyum konusunda ivedilikle ilerleme
kaydetmesi gerekmektedir.

Arz güvenliği konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiĢtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, enerji arz güvenliğinin iyileĢtirilmesi, arz kaynaklarının çeĢitlendirilmesi ve yerli
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kaynakların kullanılmasına yönelik teĢviklerle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin
geliĢtirilmesini amaçlayan 2015-2019 yeni Stratejik Planı'nı kabul etmiĢtir. Türkiye, petrol
stokları konusunda AB müktesebatına uyum sağlamayı sürdürmektedir. Nisan'da, Türkiye
Elektrik Ġletim Anonim ġirketi ile Avrupa Elektrik Ġletim Sistemi ĠĢletmecileri Ağı ticari enerji
alıĢveriĢine yönelik uzun dönemli bir anlaĢma imzalamıĢtır. Türkiye'nin tüm komĢu ülkelerle
elektrik ara bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çabaları da devam etmiĢtir. Türkiye ve
Türkmenistan arasında Mayıs’ta gaz taĢımacılığına yönelik bir anlaĢma onaylanmıĢtır. TransAnadolu doğal gaz boru hattı projesine yönelik faaliyetler kararlılıkla sürdürülmüĢtür. Rusya,
Aralık 2014'te Türkiye ile iĢbirliği halinde yürütülecek ve Güney Akımı boru hattı projesinin
yerine geçecek yeni bir gaz taĢımacılığı projesini açıklamıĢtır, ancak projenin inĢası
konusundaki belirsizlik devam etmektedir. Türkiye'nin gaz geçiĢ ülkesi olarak önemli bir rol
oynayabilmesi için AB enerji müktesebatı ile uyumlu adil ve Ģeffaf bir gaz transit rejimi
gerekmektedir. (Bkz. Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları).
Enerji Piyasaları ĠĢletme Anonim ġirketi'nin kurulmasıyla birlikte toptan elektrik piyasalarının
düzenlenmesi baĢta olmak üzere, enerji iç piyasası konusunda önemli ilerleme kaydedilmiĢtir.
Söz konusu ġirket, Türkiye'de bütünüyle serbestleĢtirilmiĢ bir elektrik ve doğal gaz piyasasının
oluĢturulmasını kolaylaĢtıracaktır. Mart'ta, gün içi piyasası uygulamasının baĢlatılması, iletim
sistemi kayıplarının koordine edilmesi ve serbest tüketiciler için tedarikçi değiĢtirme
imkânlarının artırılması amacıyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği'nde
değiĢiklik yapılmıĢtır. Elektrik üretim tesislerinin özelleĢtirilmesine devam edilmiĢtir. 2015 yılı
için, tüketicilerin elektrik tedarikçisini seçme serbestisine sahip oldukları asgari tüketim eĢiği
4500 kilovatsaatten (kWh) 4000 kilovatsaate (kWh) düĢürülmüĢtür. Elektrik Piyasası
Kanunu'nda öngörülen maliyet esaslı tarifeler henüz gerektiği Ģekilde uygulanmamaktadır.
Mevcut çapraz sübvansiyonlar 2016 yılına kadar uygulanmaya devam edecektir.
Doğal gaz sektöründe bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 2015 yılı için, tüketicilerin tedarikçisini
seçme serbestisine sahip oldukları serbest tüketici eĢiği 75.000 m3/yıl’a düĢürülmüĢtür. Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulunun 2015 yılı için gaz talebi tahmini 50,86 milyar m3’tür. Doğal
gaz dağıtım lisansı ihale süreci devam etmiĢtir ve Ģebeke, 81 ilin 70'ine ulaĢmıĢtır. Doğal Gaz
Piyasası Kanunu'nun revize edilmesi veya yeni bir gaz stratejisi geliĢtirilmesi ile ilgili
ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Yenilenebilir enerji alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiĢtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, ġubat 2015'te çoğunluğu hidroelektrik, rüzgâr ve güneĢ enerjisi olmak üzere,
Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 2023 yılına kadar 61 GW'a çıkarmayı
amaçlayan yeni bir Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı yayımlamıĢtır. Rüzgâr gücü izleme
ve tahmin merkezi kurulmasına (Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Rüzgâr Gücü Ġzleme ve Tahmin
Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik) ve su kullanım hakkıyla ilgili anlaĢmanın
imzalanmasına (Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı
AnlaĢması Ġmzalanmasına iliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik) iliĢkin yönetmelikler
kabul edilmiĢtir. BaĢta rüzgâr ve lisanssız güneĢ enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji
alanındaki özel sektör yatırımları hızla artmaktadır. Yenilenebilir enerji alanındaki geliĢmeler
devlet destekleri ve çevreye iliĢkin AB müktesebatı gerekliliklerini karĢılamalıdır. 2013'te %29
olan yenilenebilir kaynaklarından elektrik üretimi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik üretiminin
düĢmesi neticesinde, 2014 yılında %21'e düĢmüĢtür.
Enerji verimliliği ile ilgili olarak ilerleme kaydedilmemiĢtir. 2015-2019 Stratejik Planında
spesifik bir hedef belirlenmemiĢtir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün kapasitesinin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuat Enerji Verimliliği
Direktifi ile uyumlu değildir.
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Nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili olarak, AB
müktesebatına uyum bakımından ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye'nin ikinci nükleer güç
santralinin Sinop ilinde kurulmasına iliĢkin olarak, Mayıs'ta Türkiye ile Japonya arasında
hükümetler arası anlaĢma onaylanmıĢtır. Akkuyu'da bulunan Türkiye'nin ilk nükleer güç
santralinin deniz yapıları inĢaatına baĢlanmıĢtır. Ancak, KullanılmıĢ Yakıt Ġdaresinin ve
Radyoaktif Atık Ġdaresinin Güvenliği Üzerine BirleĢik SözleĢme'ye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı henüz kabul edilmemiĢtir. Aynı Ģekilde, nükleer enerji ve
radyasyon alanında ve bu alanda bağımsız düzenleyici bir kurum kurulmasına iliĢkin çerçeve
kanun taslağı da henüz kabul edilmemiĢtir.
4.16. Fasıl 16: Vergilendirme
Vergilendirmeye ilişkin AB kuralları, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile gerçek
kişilerin tasarrufları üzerinden elde edilen vergi gelirlerine ve kurumlar vergisine ilişkin
hususları kapsamaktadır. Bu alandaki mevzuat ayrıca, vergi kaçakçılığını önleme amaçlı bilgi
değişimi dâhil olmak üzere vergi idareleri arasında işbirliğini düzenlemektedir.
Türkiye, vergilendirme alanında kısmen hazırlıklıdır. Özel tüketim vergisi ve uygulama
kapasitesi alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Alkollü içeceklere uygulanan özel tüketim vergisi ile ilgili olarak 2009 Eylem Planı'na
uyum sağlaması;
 Enerji ürünlere iliĢkin özel tüketim vergisi mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlaĢtırması
gerekmektedir.
Dolaylı vergilendirme alanında, Türkiye’nin Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatı AB
müktesebatına tam olarak uyumlu değildir. KDV mevzuatının, yapı, muafiyetler, özel planlar ve
indirimli oranların kapsamı bakımından AB müktesebatı ile daha fazla uyumlaĢtırılması
gerekmektedir. Tütün ürünleri üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili olarak, Türkiye
Ocak'ta, Tütün Fonu'nun finansmanını sağlayan ve ithal harmanlanmıĢ (iĢlenmemiĢ) tütün
üzerinden alınan maktu vergiyi 2009 Vergilendirme Eylem Planı uyarınca azaltmıĢtır. Bu,
ayrımcı vergi uygulamalarını kaldırmaya yönelik atılmıĢ olumlu bir adımdır. Türkiye’nin
sigaraya iliĢkin vergi mevzuatı ile verginin maktu ve nispi bileĢenlerine iliĢkin AB müktesebatı
arasında hâlâ bazı uyumsuzluklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, sigara üzerinden alınan
ÖTV’nin genel düzeyi artık AB düzeyine yakındır. Alkollü içecekler üzerindeki ÖTV ile ilgili
olarak, ithal alkollü içkiler ile benzer yerli içkilerin vergilendirilmesindeki ayrımcı fark Ocak'ta
azaltılmıĢtır. Rakıya uygulanan özel tüketim vergisinin diğer içeceklere uygulanan vergiden
oransal olarak daha fazla artırılması neticesinde vergilemedeki fark önemli ölçüde azaltılmıĢtır.
Bu düzenleme, 2009 Vergilendirme Eylem Planı'nda 2015 yılı için öngörülen vergi farkı ile tam
uyumlu olmamakla birlikte, Eylem Planı taahhütlerini karĢılamaya yönelik atılmıĢ olumlu bir
adımdır. Temmuz 2015’de yapılan genel ÖTV artıĢı, vergi farkının tekrar artmasına yol
açmıĢtır. Eylem Planı uyarınca ayrımcı vergi uygulamalarının kademeli olarak ortadan
kaldırılmasına devam edilmesi, bu fasılda daha fazla ilerleme sağlanması bakımından kilit
unsurdur. Nispi vergi uygulaması gibi konularda enerji ürünlerine iliĢkin özel tüketim vergisi
mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki uyumsuzluklar giderilmemiĢtir.
Uygulama kapasitesi ve bilgisayar ortamına geçiĢ ile ilgili olarak, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı,
süreçleri basitleĢtirmek ve idarenin uygulama ve denetim kapasitesi ile mükellefe yönelik
hizmet kalitesini geliĢtirmek suretiyle gönüllü uyumu artırmaya yönelik tedbirler almaya devam
etmiĢtir. KDV iadelerine iliĢkin elektronik usuller uygulanmaya baĢlamıĢtır. Kayıt DıĢı
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Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nın uygulanmasına iliĢkin izleme faaliyetlerine
devam edilmiĢ olunmakla birlikte, izleme sonuçları bakımından daha Ģeffaf olunması
gerekmektedir. Vergi Denetim Kurulunun kapasitesi daha fazla güçlendirilmiĢtir.
4.17. Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika
AB kuralları, merkez bankalarının bağımsızlığını gerektirmekte ve kamu sektörünün merkez
bankaları tarafından doğrudan finansmanını yasaklamaktadır. Ayrıca, üye devletler ekonomi
politikalarını koordine etmekte ve mali, ekonomik ve finansal gözetim sürecine tabi
olmaktadırlar.
Geçtiğimiz yıl içerisinde bu alanda ilerleme kaydedilmemiĢ olmasına rağmen Türkiye
ekonomik ve parasal politika alanında kısmen hazırlıklıdır. Türkiye’nin ekonomik analiz ve
planlama kapasitesi genel olarak iyidir. Merkez Bankası üzerinde artan siyasi baskı Bankanın
bağımsızlığını ve güvenilirliğini olumsuz etkilemiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar verecek siyasi müdahalelerden kaçınması;
 belirlenen tarihler içerisinde mali bildirim tabloları ve Ekonomik Reform Programını
AB’ye sunması gerekmektedir.
Para politikası ile ilgili olarak, Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını yeterince
sağlayamamaktadır ve bu alanda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin,
Hükümet ve Merkez Bankasının enflasyon hedefini birlikte belirlemesi Merkez Bankasının
kurumsal bağımsızlığının olmadığını ortaya koymaktadır. Merkez Bankasının faiz oranlarını
düĢürmesine yönelik olarak yürütme tarafından uygulanan siyasi baskı artmaya devam etmiĢtir.
Kamu sektörünün finansal kurumlara imtiyazlı eriĢimin önlenmesi alanında AB müktesebatına
tam uyum sağlanması için daha fazla adım atılmalıdır.
Ekonomi politikası alanında, Türkiye ilk Ekonomik Reform Programını (ERP) ciddi bir
gecikme ile Mart 2015'te iletmiĢtir. Program, geçen üç yıla kıyasla büyümede ciddi bir artıĢla
2015-17 dönemi için iyimser bir makroekonomik senaryo sunmaktadır. Bununla birlikte, bu
senaryo son dönemdeki eğilimler ve piyasadaki geliĢmeler ile uyumlu değildir. ERP'de,
Komisyonun bu tür programlar için hazırlamıĢ olduğu rehberde yer alan birçok unsur dikkate
alınmamıĢ ve rapor özellikle 6 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleĢen AB Ekonomi ve Maliye
Bakanları ile aday ülkeler arasındaki Bakanlar Diyaloğu Toplantısı Sonuçlarında yer alan
politika tavsiyelerinin uygulanması bakımından yetersiz kalmıĢtır.
Bütçe çerçevelerinin gerekliliklerine iliĢkin Direktif'te önemli bir unsur olarak yer
verilmekte olan, tahminlerin güvenilirliğinin artırılması gerekmektedir. Bu Direktif'in
diğer unsurları ile daha fazla uyum sağlamak için, sayısal mali kuralların uygulanmaya
baĢlanması ve bunların bağımsız otoriteler tarafından izlenmesi gibi konularda ciddi
çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.
4.18. Fasıl 18: Ġstatistik
AB kuralları, üye devletlerin mesleki bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, şeffaflık ve gizlilik
ilkelerine dayalı istatistik üretebilmelerini gerektirmektedir. İstatistiki bilginin yöntemi, üretimi
ve yayımlanması konularına ilişkin ortak kurallar bulunmaktadır.
Türkiye, istatistik alanında kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl, özellikle iĢgücü
istatistikleri konusunda, bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir.
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Yine de, baĢta makroekonomik istatistiklerin ve tarım istatistiklerinin AB müktesebatına
uyumlu hale getirilmesi için olmak üzere her açıdan daha fazla çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Ulusal Ġstatistik Ofisi ile diğer veri sağlayıcılar arasında koordinasyonu güçlendirerek
idari kayıtların kullanımını ve kalitesini iyileĢtirmesi;
 kilit ulusal hesap göstergelerini Komisyona sunması;
 tarım, iltica ve göç istatistiklerini iyileĢtirmesi gerekmektedir.
Ġstatistiki altyapı konusunda, Ġstatistik Kanunu, Avrupa Ġstatistik Uygulama Ġlkeleri
prensiplerini izlemekte ve Ulusal Ġstatistik Ofisinin (TÜĠK) mesleki bağımsızlığını güvence
altına almaktadır. Ġstatistiki veri kamuya açık haber bültenleriyle aynı anda tüm veri
sağlayıcıların eriĢimine açılmaktadır. En güncel sınıflandırmalar kullanılmaktadır. Bununla
birlikte, TÜĠK ile baĢta Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere diğer ana
veri sağlayıcı kurumlar arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile iĢbirliğinin önemli ölçüde artırılması gerekmektedir. Ġdari kayıtlara eriĢim zordur
ve farklı kurumlar tarafından tutulan kayıtlardaki verilerin kalitesiz olması, sorun teĢkil
etmektedir. Farklı kurumlar tarafından tutulan kayıtlardaki verilerin kalitesiz olması, maliyetli
araĢtırmalara daha fazla bel bağlanmasına neden olmaktadır. Kısa vadedeki öncelik, TÜĠK ile
temel veri sağlayıcılar arasındaki iĢbirliğinin güçlendirilmesi; kayıtların kalitesinin
iyileĢtirilmesi ile idari kayıtların kullanımının artırılmasıdır.
Makroekonomik istatistikler alanında, üç aylık ulusal hesaplar ve ödemeler dengesi verileri
mevcut olmakla birlikte, AB müktesebatına uyumlu yıllık ulusal hesap istatistikleri hâlâ
üretilmemektedir. Türkiye, AB müktesebatına uyumlu dıĢ ticaret istatistikleri üretmektedir.
AĢırı Açık Prosedürü tabloları henüz iletilmemiĢtir. Yabancı bağlı Ģirketlere iliĢkin ticaret
istatistikleri ile genel yönetim mali istatistiklerinin tahakkuk bazlı yayımlanması hususlarında
daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Bölgesel hesaplar, istatistiki bölge birimleri
sınıflandırması Düzey 3'te hâlâ mevcut değildir. Türkiye, Ödemeler Dengesi ve Uluslararası
Yatırım Pozisyonu 6. El Kitabına (BPM6) uygun olarak ödemeler dengesi verilerini üretmeye
baĢlamıĢ ve karĢılaĢtırma yapılabilmesini teminen yeni el kitabına dayanarak, 1975'ten itibaren
eski verileri kullanıma sunmuĢtur. UyumlaĢtırılmıĢ tüketici fiyat endeksi AB müktesebatına
uygun Ģekilde uygulanmaktadır. Ġstatistik faslında daha fazla ilerleme kaydedilmesi için, ESA
2010’a ve kullanılan yönteme uygun Ģekilde üretilmiĢ kilit ulusal hesap
göstergelerinin bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.
ĠĢ istatistikleri alanında, yapısal iĢ istatistiklerine iliĢkin yönetmeliğin tam olarak uygulanması
süreci devam etmekte olup, kaliteli idari kayıtların bulunması ve kullanılması sürecin
etkinliğini artıracaktır. Türkiye, AB standartlarına uygun Ģekilde, sanayi üretim istatistiklerinin
en son versiyonunu uygulamaktadır. Kısa vadeli istatistikler, hizmetler dıĢında, büyük oranda
AB müktesebatına uyumlu hale getirilmiĢtir. UlaĢım istatistikleri, karayolu taĢımacılığına
iliĢkin birtakım veriler dıĢında, AB müktesebatına uygun olarak üretilmektedir. Türk turistlerin
yurtdıĢındaki harcamalarına iliĢkin veriler haricinde, turizm istatistiklerine ulaĢılabilmektedir.
AR&GE ve bilgi ve iletiĢim teknolojileri istatistikleri AB müktesebatına büyük oranda
uyumludur.
Sosyal istatistikler alanında, gelir ve yaĢam koĢulları anketlerinden elde edilen
veriler ulaĢılabilir olup sürekli hanehalkı iĢgücü anketlerinin 2014'te üretilmeye baĢlanmasıyla
birlikte iĢgücü piyasası istatistikleri AB müktesebatına tam olarak uyumlu hale gelmiĢtir.
Türkiye 2014 yılı istihdam verilerine iliĢkin metodolojisini güncellemiĢtir ve hâlihazırda AB
uygulamalarını takip etmektedir. Kamu sağlığı istatistikleri konusunda, ölüm nedeni ve sağlık
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anketlerine iliĢkin verilerde uyum durumu oldukça yüksek olmakla birlikte sağlık harcamaları
ve parasal olmayan sağlık hizmetleri verilerine iliĢkin olarak daha fazla ilerleme kaydedilmesi
gerekmektedir. Sosyal koruma istatistikleri kısmen uyumludur. Suç istatistikleri ile eğitim ve
mesleki eğitim verileri kullanılabilir durumdadır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, dıĢ göç ve
ilticaya iliĢkin istatistikler için yabancı uyrukluların hareketlerinin takip edilmesi konusunda bir
kolaylık sağlamamaktadır.
Tarım istatistikleri alanında, 2001'den beri genel tarım sayımı yapılmamıĢtır. Hayvansal
üretim, süt ve mandıra istatistikleri mevcut olmakla birlikte Ģarap ve zeytinyağı verileri tam
değildir. Ürün denge tabloları hâlâ bulunmamaktadır ve tarımsal ekonomik hesaplar güncel
değildir. Çiftlik kayıtlarının kapsamı ve eriĢilebilirliği, tarımsal iĢgücü endeksi ve tarımsal
üretim verileri hususlarında ciddi iyileĢtirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. TÜĠK ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve çiftlik kayıt sisteminin
oluĢturulması konusunda kaydedilen ilerlemenin daha ayrıntılı bir Ģekilde belirlenebilmesini
teminen tarım istatistiklerinin iyileĢtirilmesine yönelik stratejinin gözden geçirilmesi
hususlarında daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Çevre istatistikleri alanında, baĢta tarımsal atık ve inĢaat atıkları ile ekonomik faaliyetlere göre
çevre vergilerine iliĢkin veriler konusunda olmak üzere daha fazla ilerlemeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Çevresel hesaplar, baĢlangıç aĢamasındadır. Enerji istatistikleri AB
müktesebatına uyumludur. Yıllık enerji istatistikleri ve enerji fiyatları kaliteli Ģekilde
bulunmakta olup Eurostat’a iletilmektedir.
4.19. Fasıl 19: Sosyal Politika ve Ġstihdam
Sosyal politika alanındaki AB kuralları, iş hukuku, eşitlik, iş sağlığı ve güvenliği ve ayrımcılıkla
mücadeleye ilişkin asgari standartları kapsamaktadır. Söz konusu kurallar aynı zamanda
Avrupa düzeyinde sosyal diyaloğu da geliştirmektedir.
Türkiye, bu fasılda kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl, ağırlıklı olarak iĢ sağlığı ve
güvenliği mevzuatında olmak üzere, bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin
özellikle:
 sendikaların toplu sözleĢme yapmasına iliĢkin çifte baraj yükümlülüğü gibi, etkin bir
sosyal diyaloğun önündeki engelleri kaldırması;
 iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatının daha etkin biçimde uygulanmasını sağlaması;
 herkes için eĢit muamelenin sağlanması amacıyla sosyal koruma, sosyal içerme ve
ayrımcılıkla mücadele politikalarını güçlendirmesi gerekmektedir.
ĠĢ hukuku alanında, Eylül 2014'te kamu sektöründeki alt iĢverenlik istihdam türünün
düzenlenmesi için yeni mevzuat kabul edilmiĢtir. ĠĢ kanununun kapsamına girmeyen alt
iĢverene bağlı çalıĢanlar hâlâ özellikle kötü çalıĢma koĢulları, haksız iĢten çıkarmalar ve
sendikalara üye olmakta yaĢanan zorluklar bakımından risk altındadır. Özellikle maden
sektöründe çalıĢan iĢçiler alt iĢverenlik istihdam biçiminden etkilenmektedir. Türkiye, tüm
istihdam biçimlerini geçici iĢ iliĢkisinde de olduğu gibi, hâlâ AB müktesebatına uygun Ģekilde
düzenlememiĢtir. Geçen yıl %33,6 olan ĠĢ Kanunu'nun kapsamına girmeyen ve sendikalara
eriĢimi olmayan kayıt dıĢı iĢçilerin oranı, bu yıl %34'e yükselmiĢtir. Bu oran tarım dıĢı
faaliyetlerde daha düĢüktür (%22,3), ancak 2018 yılına kadar ulusal hedef olan %17'ye
ulaĢmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. En kötü biçimleri de dâhil olmak
üzere, çocuk iĢçiliği devam etmekte ve hâlâ önemli bir husus olmayı sürdürmektedir.
Mevsimlik fındık toplama iĢinde çocuk iĢçiliğinin önlenmesi için atılan adımlar sınırlıdır.
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Türkiye, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, ILO'nun 167 Sayılı ĠnĢaat ĠĢlerinde Güvenlik
ve Sağlık SözleĢmesi'ni ve 176 Sayılı Maden ĠĢyerlerinde Güvenlik ve Sağlık SözleĢmesi'ni
onaylamıĢtır. Maden kazalarına yönelik daha katı tedbirler getiren, çok tehlikeli
iĢyerlerinde iĢverenlerin iĢ sağlığı tedbirlerini güçlendirmelerini zorunlu kılan ve iĢ sağlığı ve
güvenliği uzmanlarını koruyan mevzuat kabul edilmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında AB
müktesebatına uyum sağlamayı amaçlayan ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AB Çerçeve
Direktifi'ne uyum sağlanmasına iliĢkin esas Kanun maddelerinin, 2016'da uygulanacak olması
nedeniyle, hâlâ tam olarak uygulanabilir değildir. ĠĢ kazaları ciddi bir endiĢe kaynağıdır; zira
resmi istatistiklere göre 2013'te, 1.360'ı ölümlü ve ağırlıklı olarak inĢaat sektöründe olmak
üzere, 191.389 iĢ kazası gerçekleĢmiĢtir. Resmi olmayan rakamlara göre kayıpların %40
oranında daha fazla olduğu göz önüne alındığında, iĢ kazalarının raporlanması konusunda daha
fazla Ģeffaflığa ihtiyaç vardır. ĠĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının olduğundan daha az
raporlanması ve iĢ teftiĢindeki eksikliklerin ele alınması gerekmektedir.
Sosyal diyaloğa iliĢkin olarak, Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karar doğrultusunda küçük
ölçekli Ģirketlerde çalıĢan iĢçiler artık sendikal faaliyetleri nedeniyle iĢten çıkarılmaya
karĢın yasal olarak korunmaktadırlar. Mahkemenin bir baĢka kararı ise bağımsız sendikaların
toplu iĢ sözleĢmesi yapabilmesine dair yetkilendirilmeleri için iĢ kolu barajını %3'ten %1'e
düĢürmüĢtür. Özel sektördeki sendika üyeliği oranı 2015'te %9,5'den %11,2'ye yükselmiĢtir,
ancak toplu iĢ sözleĢmelerinin kapsamına giren iĢçilerin oranı hâlâ önemli ölçüde düĢüktür. Bu
durum, esas itibariyle, sendikaların toplu sözleĢme yapma yetkisini sınırlayan "çifte baraj"ın
mevcudiyetini sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, çok sayıda kayıt dıĢı iĢçinin
sendikalara eriĢimi yoktur. Sendika üyelerinin kanuna aykırı biçimde iĢten çıkarılması ve uzun
süren davalar, iĢçilerin sendikalara üye olma konusundaki cesaretini kırmaktadır. Anayasa
Mahkemesi bankacılık ve Ģehir içi toplu taĢıma hizmetlerinde grev yasağını kaldırmıĢtır, ancak
Hükümet tarafından temel olmayan hizmetlerde grevlerin ertelenmesi ve zorunlu arabuluculuk,
grev hakkını ciddi biçimde zedelemiĢtir. Mahkeme, Anayasa ve ILO sözleĢmeleriyle güvence
altına alındığı Ģekliyle kamu çalıĢanlarının grev hakkı olması gerektiğine de karar vermiĢtir,
ancak devlet memurlarını kapsamayan bu kararın uygulaması hâlâ yerine getirilmemiĢtir.
Türkiye'nin, diğerlerinin yanı sıra, Anayasa'da değiĢiklik yapılmasını da göz önünde
bulundurmak suretiyle, devlet memurlarının grev hakkına riayet etmesi ve toplu iĢ sözleĢmesi
yapılması önündeki engelleri kaldırması gerekmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 2009'dan
bu yana toplanmamıĢtır. Kamu sektöründe, özellikle eğitim kurumları ve silahlı kuvvetlerin
sivil iĢlevlerinde, bazı sendikaların üyelerine yönelik ayrımcı uygulamalar rapor edilmektedir.
Ġstihdam politikası alanında, zayıflayan iĢ gücü piyasası performansına kıyasla ulusal istihdam
stratejisinin hedefleri iddialı olmayı sürdürmektedir. 20-64 yaĢ arası erkekler için %75 ve
kadınlar için %31,6 olan istihdam oranları özellikle kadınlar bakımından durağan seyretmiĢ ve
düĢük düzeyde kalmıĢtır. ĠĢsizlik oranı %9,9'a yükselmiĢtir ve bu oran kadınlarda oldukça
yüksek seviyededir. Genç iĢsizliği %17,8'e yükselmiĢtir ve genç nüfusun dörtte biri istihdam,
eğitim veya öğrenim dıĢındadır. Kamu istihdam hizmeti kapasitesini ve kapsamını artırmayı
sürdürmüĢtür. Ġlk istihdam ve sosyal reform programına yönelik çalıĢmalar devam etmektedir.
Avrupa Sosyal Fonu'nun programlanması ve yönetilmesine iliĢkin hazırlıklar devam etmiĢtir.
2014-2020 dönemi için eğitim, istihdam ve sosyal politikalar alanlarına yönelik IPA sektörel
programı Aralık'ta kabul edilmiĢtir. Ġstihdam, eğitim ve sosyal içerme alanlarındaki yoğun ihale
ve operasyonlar, 2007-2014 IPA insan kaynaklarının geliĢtirilmesi operasyonel programı
kapsamında devam etmiĢtir.
Sosyal içerme ile ilgili olarak, sosyal politika, yardım ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik
bütünleĢik bir politika çerçevesinin oluĢturulması konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir. Ancak,
bazı göstergelerde, AB ortalamasının altında kalmakla birlikte ilerleme kaydedilmiĢtir. Ulusal
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istihdam stratejisi, engelli kiĢileri istihdam etmeyen kurumlar için cezalar öngörmektedir;
bununla birlikte, söz konusu grup hâlâ kamu çalıĢanlarının %2'sinden daha azdır. Özel sektörde
bu oran daha da düĢüktür. Kanun, engelli kiĢilerin hâkim ve savcılık mesleğine giriĢleri
konusunda cesaret kırıcı olmaktadır. Kapsamlı bir yaklaĢımın mevcut olmaması nedeniyle,
engelli kiĢilerin istihdamının teĢvik edilmesine yönelik tedbirlerin sınırlı bir etkisi olmuĢtur.
Roman vatandaĢların entegrasyonuna yönelik ulusal bir strateji hâlâ kabul edilmemiĢtir.
Sosyal koruma alanında yapılan toplam harcama artmaya devam ederek 2013'teki GSYH’nin
%13,8'ine ulaĢmıĢtır. Sağlık giderlerinin oranı son dört yıl içinde ilk defa 2013'de artarak
GSYH’nin %5,4'üne ulaĢmıĢtır. Kadınların istihdam oranlarının düĢük ve kayıt dıĢı çalıĢma
oranlarının yüksek olması, 2014'te açığı daha fazla artan emeklilik sisteminin
sürdürebilirliği için sorun olmaya devam etmektedir. YaĢlı nüfusun ve yaĢlı bağımlılık
oranlarının artmasıyla birlikte aktif yaĢlanma politikalarına hız verilmesi gerekmektedir. Engelli
kiĢiler için sosyal yardım sistemi, kapsanan yararlanıcıların sayısındaki ve kurumsal ve yarı
kurumsal bakım merkezleri ve hizmetlerinin kapasitesindeki artıĢ ile geniĢletilmiĢtir.
Ayrımcılıkla mücadele politikasında ilerleme kaydedilmemiĢtir. Toplumsal cinsiyet
çeĢitliliğini destekleyen gruplar ve etnik gruplar tarafından istihdam konusunda ayrımcılık
vakaları rapor edilmeye devam etmiĢtir. Son dönemde yürütülen akademik bir çalıĢmada,
LGBTI bireylerin üçte biri iĢe eriĢim, çalıĢma koĢulları ve ücret konusunda ayrımcılıkla
karĢılaĢtıklarını ve hukuk sistemine duyulan güvensizlik ve mahremiyetin olası ihlaline iliĢkin
endiĢeler nedeniyle hukuki yollara baĢvurmadıklarını belirtmiĢtir (Bkz. Fasıl 23 - Yargı ve
Temel Haklar).
Fırsat eĢitliği ile ilgili olarak, kadınların iĢ gücündeki düĢük katılım oranlarının artırılması
konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir. Çocuk, yaĢlı ve hastaların bakımına yönelik kurumların
eksikliği, kadınların istihdamı önünde engel teĢkil etmekte ve bakıcı olarak rollerini
pekiĢtirmektedir. Kamu sektöründe daha esnek çalıĢma koĢulları oluĢturulması için kısmi
tedbirler alınmıĢtır. Ev iĢlerinde çalıĢanların sosyal güvenlik kapsamında olmasına önem
verilmesi gerekmektedir. ĠĢ ve özel hayatın dengelenmesine yönelik mevzuat ve politikalarda
toplumsal cinsiyet eĢitliği dikkate alınmalıdır. Kadın ile erkek arasındaki ücret farklılıkları
sorun olmaya devam etmektedir. AB müktesebatında öngörülen eĢitlikle ilgili birim henüz
oluĢturulmamıĢtır. (Bkz. Fasıl 23 – Yargı ve Temel Haklar)
4.20. Fasıl 20: ĠĢletme ve Sanayi Politikası
AB sanayi politikası rekabetçiliği artırmakta, yapısal değişimi hızlandırmakta ve işletmeler
için küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik eden elverişli ortamı desteklemektedir.
Türkiye, iĢletme ve sanayi politikası alanında oldukça hazırlıklıdır. Yeni sanayi stratejisi,
KOBĠ stratejisi, giriĢimcilik stratejisi ve birçok sektör stratejisinin kabul edilmesiyle geçen
yıl politika oluĢturma konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak, AB sanayi
politikası ilkeleriyle uyumlu olmayan kısıtlayıcı araçlar mevcuttur. Gelecek yıl, Türkiye'nin
özellikle:
 Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasası sürecinin sonuçlarını ve kısa bir süre önce kabul edilen
stratejiler ile eylem planlarının gözden geçirilmesini takiben politika uyumunu artırması
gerekmektedir.
ĠĢletme ve sanayi politikası ilkeleri ile ilgili olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
güncellenmiĢ olan 2015-2018 Sanayi Stratejisini kabul etmiĢtir. Ayrıca, söz konusu döneme
iliĢkin küçük ve orta ölçekli iĢletme stratejisi ve eylem planı da yenilenmiĢtir. Bunun yanı sıra,
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giriĢimcilik, kamu-sanayi-üniversite iĢbirliği ve verimlilik konularında yatay stratejiler
yayımlanmıĢtır.
ĠĢletme ve sanayi politikası araçları ile ilgili olarak, yeni bir 'sanayi iĢbirliği programında'
yenilik, teknoloji transferi ve yerlileĢtirmeyi içeren ve 7,5 milyon avroyu aĢan kamu alımlarında
bir ofset imkânı sunulmaktadır. Bu durum, yabancı teklif sahiplerinin ortak üretim ve yatırımda
Türk Ģirketleri ile iĢbirliği kurmasını ve/veya Türk Ģirketlerinin kendi tedarik zincirlerine
entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Söz konusu kısıtlayıcı araçlar AB sanayi politikası
ilkeleriyle uyumlu değildir. Türkiye, sanayi ve teknoloji geliĢtirme bölgelerine geniĢ çapta
destek vermeyi sürdürmektedir.
Türkiye'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları TÜBĠTAK (Ar-Ge ve
teknoloji) ile KOSGEB (KOBĠ geliĢimi) ve Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları
tarafından yürütülen birçok kamu destek programı bulunmaktadır. Ancak, söz konusu
programlar kapsamlı bir çerçevede yer almamaktadır. KOBĠ'ler mevcut iĢ kredilerinin %39'unu
kullanmaktadır ve bu oran hâlâ ekonomideki paylarının altındadır. GiriĢim sermayesine olan
bağımlılık düĢük düzeyde olsa da artıĢ göstermektedir. Türkiye COSME programına katılım
sağlamaktadır ve yeni Avrupa ĠĢletmeler Ağını kurmuĢtur. Hâlihazırda Küçük ĠĢletmeler
Yasası'nı (KĠY) değerlendirme çalıĢmasında yer almaktadır. Ġlk sonuçlar, Türkiye'nin bir dizi
alanda iyi bir performans sergilediğini teyit etmektedir. Endüstriyel tasarım, fikri mülkiyet
hakları, coğrafi iĢaretler, biyoteknoloji, tekstil, hazır giyim ve deri ürünler, tıbbi ilaçlar, bilgi
toplumu ve geri dönüĢüme iliĢkin stratejiler kabul edilmiĢtir ve uygulamaya konulduğunda
sanayide bir ivme yaratması beklenmektedir.
4.21. Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları
İç pazarı güçlendirmek ve büyüme ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla AB, taşımacılık,
telekomünikasyon ve enerji alanlarında trans-Avrupa ağlarını teşvik etmektedir.
Trans-Avrupa ağlarına yönelik hazırlıklar çok ileri düzeydedir. Özellikle gaz
taĢımacılığındaki kararlı ilerleme ile Avrupa Elektrik Ġletim Sistemi Operatörleri Ağı'na tam
entegrasyon ve karĢılıklı iĢletilebilirlik dikkate alındığında, geçtiğimiz yıl iyi düzeyde
ilerleme devam etmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 AB müktesebatına uygun Ģekilde adil ve Ģeffaf bir gaz transit rejimi kurma yönündeki
çabalarını artırması;
 yeni bir çekirdek ağ kurmaya yönelik adımlar atması ve ulusal ulaĢtırma ana planını
tamamlayarak uygulamaya koyması gerekmektedir.
TaĢımacılık ağları ile ilgili olarak, ulusal ulaĢtırma ana planı ve lojistik ana planına yönelik
çalıĢmalar devam etmektedir. Türkiye, revize TEN-T metodolojisi ve kılavuz ilkeleri ile uyumlu
bir çekirdek ağ oluĢturmak için hazırlık çalıĢmalarını baĢlatmıĢ ve bu yönde katkı sağlamıĢtır.
Enerji ağları konusunda Türkiye, kaynakları ve güzergâhları çeĢitlendirmeye yönelik
çalıĢmalarını sürdürmüĢ ve gaz geçiĢ ülkesi olarak konumunu güçlendirmiĢtir. Trans-Anadolu
Boru hattı projesinde ilerleme kaydetmek amacıyla önemli çalıĢmalar yapılmıĢ ve inĢaat iĢlerine
Mart 2015'te baĢlanmıĢtır. Rusya, Aralık 2014'te Türkiye ile iĢbirliği halinde yürütülecek ve
Güney Akımı boru hattı projesinin yerine geçecek yeni bir gaz taĢımacılığı projesini
açıklamıĢtır; ancak projenin inĢası belirsizdir. Türkiye'nin gaz geçiĢ ülkesi olarak önemli bir rol
oynayabilmesi için AB enerji müktesebatına uyumlu adil ve Ģeffaf bir gaz transit rejimi
gerekmektedir.
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Elektrik Ģebekeleri ile ilgili olarak, Nisan'da, Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi ve Avrupa
Elektrik Ġletim Sistemi ĠĢletmecileri Ağı, ticari enerji alıĢveriĢine yönelik uzun dönemli bir
anlaĢma imzalamıĢlardır. ġirket Mayıs ayında elektrik Ģebeke mevzuatını, ilgili AB mevzuatına
uygun olarak değiĢtirmiĢ ve Kıta Avrupası ĠĢletme El Kitabının standartlarına uyumunu ve
piyasa iĢlemlerinin AB'nin Üçüncü Enerji Paketine uygun olarak gerçekleĢtirilmesini taahhüt
etmiĢtir.
4.22. Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
AB üye devletlerde bölgesel kalkınmaya finansman sağlamaktadır. Uygulama süreci üye
devletlerin sorumluluğunda olup, projelerin iyi idare edilmesi ve güvenilir mali yönetimin
sağlanmasını teminen yeterli idari kapasiteye sahip olunması gerekmektedir.
Türkiye bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda kısmen hazırlıklıdır.
Geçtiğimiz yıl bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 IPA fonlarını zamanında kullanmama riskini azaltan faaliyetlere odaklanması;
 programları uygulama ve kaliteyi sağlama kabiliyetini artırması gerekmektedir.
2014-2023 dönemi için, ĠBBS II düzeyinde (Türkiye Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması)
bölgesel kalkınma planları ile bölgesel kalkınmaya yönelik bir ulusal strateji kabul edilmiĢtir.
Kalkınma Bakanlığı, kurumsal çerçeveye iliĢkin koordinasyon görevini yerine getirirken sınırlı
düzeyde inisiyatif almaktadır.
Teknik destek projeleri ve eğitim programları, IPA kurumlarının ve kalkınma ajanslarının idari
kapasitelerini güçlendirmeye devam etmiĢtir. Ancak, söz konusu çalıĢmalar, personel değiĢimi
nedeniyle sekteye uğramaktadır. Sorumluluğun yeni büyükĢehir belediyelerine devredilmesi,
çevre alanındaki IPA programlarını geçici olarak olumsuz etkilemiĢtir.
Programlama konusunda, ulaĢtırma, çevre ve iklim, rekabetçilik ve yenilik ile istihdam, eğitim
ve sosyal politikalara yönelik olarak 2014-2016 dönemini kapsayan operasyonel programlar
Aralık 2014'te kabul edilmiĢtir.
Ġzleme ve değerlendirme ile ilgili olarak, mevcut durumda program otoriteleri tarafından
kullanılmayan entegre yönetim bilgi sisteminin geliĢtirilmesine yönelik ilerleme
kaydedilmemiĢtir.
Mali yönetim, kontrol ve denetim alanında, bileĢen III 'Bölgesel Kalkınma' ve BileĢen IV
'Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi' kapsamındaki IPA fonlarının kullanımı konusunda sınırlı
ilerleme kaydedilmiĢtir. Mevcut IPA fonlarının zamanında kullanılmamasına iliĢkin yüksek
risk, 2014'te ortaya çıkmıĢ olup 2015'te artıĢ göstermiĢtir. Program otoriteleri kapasitelerini
artırmayı sürdürmüĢtür; fakat IPA fonlarının yönetimine iliĢkin siyasi iradenin olmaması,
yüksek düzeydeki personel değiĢim oranı, kalite kontrol ve denetim birimlerindeki personel
yetersizliği ve ihale dokümanlarının kalitesinin yetersiz olması bu durumu bileĢenlere bağlı
olarak farklı düzeylerde de olsa, olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu durum, IPA II kapsamındaki
bütçe uygulama yetkilerinin ulusal otoritelere devredilmesi bağlamında değerlendirilmektedir.
4.23. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar
AB'nin kurucu değerleri, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı içermektedir. Yasal
zeminde ve uygulama zemininde, temel haklara saygı kadar, yargı sisteminin doğru işleyişi ve
yolsuzlukla etkili mücadele çok büyük önemi haizdir.
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Türkiye, bu alandaki AB müktesebatının ve Avrupa standartlarının uygulanması bakımından
belirli düzeyde hazırlıklıdır. Ancak, geçtiğimiz yıl ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Bağımsızlık, etkinlik ve insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması bakımından 2007
ile 2013 yılları arasında kayda değer ilerlemenin kaydedildiği Türk yargı sisteminde,
kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmesinin ciddi biçimde sekteye uğradığı gözlemlenmiĢtir.
Hâkimler ve savcılar, güçlü bir siyasi baskı altındadır. Yolsuzlukla mücadele alanındaki
soruĢturma, kovuĢturma ve mahkûmiyetlerin sayısı düĢmüĢtür. Özellikle, üst düzey
yolsuzluk davalarına iliĢkin soruĢturma ve kovuĢturmalar sınırlı kalmıĢtır. Koruma
tedbirlerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Yolsuzluk birçok alanda yaygın olmayı
sürdürmüĢ olup, ciddi bir endiĢe konusu olmaya devam etmektedir. Temel haklar alanında
kaydedilen bazı geliĢmeler, özellikle de iç güvenlik alanında kabul edilen mevzuat, Avrupa
Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS) Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin Eylem Planı ile
çeliĢmektedir. Yetkililerin basına ve özgür ifadeye yönelik baskılarının devam etmesi
sonucunda gazetecilere yönelik tutuklamaların, duruĢmaların, gözaltıların, adli
kovuĢturmaların, sansür davalarının ve iĢten çıkarmaların artması ile ifade özgürlüğü konusu
özellikle endiĢe kaynağıdır.
Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:

uygulamada yargının bağımsızlığına tam olarak riayet edilmesini sağlamak üzere tüm
yasal güvenceleri yeniden tesis etmesi;

özellikle üst düzey davalar olmak üzere, yolsuzluk davalarındaki soruĢturmalara,
kovuĢturmalara ve mahkumiyet kararlarına iliĢkin bir izleme mekanizması kurması;

özellikle ifade özgürlüğü, suçun cezasız kalmasıyla mücadele, toplanma özgürlüğü,
kiĢisel verilerin korunması ve azınlıklara mensup kiĢilerin korunması baĢta olmak üzere,
temel hak ve özgürlüklerin tam olarak gözetilmesini sağlaması gerekmektedir.
(Yargı sistemi, yolsuzlukla mücadele ve ifade özgürlüğü ile ilgili belirli tavsiyeler için ayrıca
bkz. bölüm 2.3 ve 2.4)
Yargının iĢleyiĢi
Strateji belgeleri
Yargı sistemindeki temel eksikliklerin ele alınmasını amaçlayan gözden geçirilmiĢ Yargı
Reformu Stratejisi (2015-2019), Nisan 2015'te kabul edilmiĢtir. Strateji, ele alınması gereken
kilit konulara yönelik 10 hedef içermektedir. Ancak önceki stratejinin uygulamasına ve diğer
eksikliklerine yönelik ayrıntılı bir değerlendirme sunmamaktadır. Strateji, sorumlu kuruluĢları
ve takvimi belirleyen ancak öngörülen adımlar ve eylemler ile ilgili sınırlı ayrıntılar içeren ve
bütçesel etkiler ile ilgili herhangi bir değerlendirmenin yer verilmediği çok genel bir planlama
belgesidir. Strateji'nin, sivil toplum dâhil, ilgili tüm paydaĢların katılımıyla uygulanması büyük
önem taĢımaktadır.
Yönetim birimleri
2014'teki mevzuat değiĢikliklerinden sonra, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK)
bağımsızlığının artırılması için yürütme tarafından herhangi bir adım atılmamıĢtır. Raporlama
döneminde, Adalet Bakanı, HSYK'nın re'sen baĢkanı sıfatıyla, iki toplantıya katılmıĢtır.
Hâkimler ve savcılara karĢı yürütülen soruĢturmalar ile ilgili HSYK kararlarının oylanmasına
dair hiçbir resmi kayıt kamuya açıklanmamaktadır. Adalet Bakanı'nın, HSYK'nın re'sen
baĢkanı olarak, savcı ve hâkimler aleyhine disiplin iĢlemlerinin baĢlatılıp baĢlatılmaması ile
ilgili karar verilmesi hususundaki veto hakkı, bir diğer endiĢe konusudur.
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Eylül 2014'te, HSYK'ya Yargıtay ve DanıĢtaydan beĢ üye atanmıĢtır. Hâkimler ve savcılar
tarafından seçilen 10 üye için Ekim 2014'te yapılan seçimler, süreçte siyasi nüfuz
kullanıldığına iliĢkin iddialar yüzünden gölgelenmiĢtir. BaĢarılı adayların, seçim
kampanyalarında kamu kaynaklarının kullanılması dâhil, hükümet tarafından
desteklenmesi, barolar, akademisyenler, hukukçular ve sivil toplumda endiĢelere yol
açmıĢtır. HSYK'nın diğer üyeleri, bir tanesi Adalet Akademisi tarafından olmak üzere,
sonradan CumhurbaĢkanı tarafından atanmıĢtır.
Bağımsızlık ve tarafsızlık
Hâkimler ve savcılar güçlü bir siyasi baskı altında kalmıĢtır. Geçen yıl olduğu gibi, çok sayıda
hâkimin görev yerleri, isteklerinin dıĢında değiĢtirilmiĢtir. Hem yürütme hem de yasama erki
temsilcileri, devam etmekte olan davalar ile ilgili yorumlarda bulunmaya devam etmiĢtir.
Dönemin Anayasa Mahkemesi BaĢkanı, yüksek mahkemelerin hâkimlerinin maruz kaldıkları
baskı ile ilgili endiĢesini açıkça ifade etmiĢtir. Yürütme erkinin temsilcileri, zaman zaman
hâkimlerin ve savcıların itibarını sarsmak ve onları komplo düzenlemek ve Gülen hareketinin
etkisi altında olduğu iddia edilen "paralel yapı"nın üyesi olmak veya son zamanlarda da terör
örgütü üyesi olmakla suçlamak suretiyle yargının güvenilirliğini sekteye uğratmıĢtır. Yürütme
erki tarafından yapılan doğrudan eleĢtiriler üzerine HSYK, yolsuzluk iddiaları ve Suriye'ye silah
gönderilmesi iddiaları dâhil olmak üzere, kamuoyunca bilinen davaları yürüten hâkimler ve
savcılara karĢı bir dizi dava açmıĢtır. Bu davalar, söz konusu hâkimlerin ve savcıların
görevlerinden alınmalarına veya meslekten çıkarılmalarına ve bazılarının gözaltına alınmalarına
yol açmıĢtır.
Venedik Komisyonu, hâkimlerin ve savcıların görevden alınmaları, meslekten çıkarılmaları ve
görev yerlerinin değiĢtirilmesi ile ilgili olarak duydukları ciddi endiĢeleri ifade etmiĢtir. BaĢta
kamuoyunca bilinen davalar ile ilgilenen hâkimler ve savcılar hakkında olanlar olmak üzere, bu
türden kararlar, disiplin cezası gerektiren bir suç iĢleyip iĢlemediklerine bakılmaksızın,
HSYK'nın bu kiĢilerin yargı görevlerine müdahalesi olduğuna dair Ģüphe uyandırmıĢtır.
HSYK'nın adli davalara müdahalesinin önlenmesi için daha fazla güvence getirilmelidir.
Mahkemelerin yeniden yapılandırıldığı durumlar hariç olmak üzere, hâkimlerin ve savcıların
görev yerlerinin istekleri dıĢında değiĢtirilmesinin önlenmesi için yasal ve anayasal güvencelere
de ihtiyaç duyulmaktadır.
Yürütme erkinin, HSYK üzerindeki etkisini azaltmak için HSYK Kanunu'nun da gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Aralık 2014'te çıkarılan yasa paketi, hâkim üyelerin sayısını büyük
oranda artırmak ve kıdem Ģartlarını azaltmak suretiyle yüksek mahkemelerin kuruluĢunda
önemli bir değiĢiklik yapmıĢtır.
Mart ayında Ġstanbul Adliye Sarayı'nda bir savcı, sol görüĢlü bir terör örgütünün eylemcileri
tarafından rehin alınmıĢ ve güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu sırasında rehin alan kiĢiyle
birlikte hayatını kaybetmiĢtir.
Hesap verebilirlik
Hemen hemen bütün hâkimler, yasalarca öngörüldüğü üzere, malvarlıklarını beyan etmiĢlerdir.
Ekim 2014'ten bu yana bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili olarak HSYK'ya 256 Ģikâyette
bulunulmuĢ ve 28 hâkim ve savcı aleyhinde soruĢturma baĢlatılmıĢtır. Davaların çoğu, "paralel
yapı" iddialarına karĢı yürütme erki tarafından uygulamaya konulan sıkı tedbirlerin bir parçası
olarak açılmıĢtır. HSYK, 54 hâkim hakkında terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla ilgili suçlar
nedeniyle cezai soruĢturma baĢlatılmasını onaylamıĢtır. Hâkimlere ve savcılara karĢı açılan
disiplin ve ceza davalarında, hukuki usullerin ve usule iliĢkin standartların tarafsız ve bağımsız
olarak uygulanması gerekmektedir.
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Profesyonellik ve mesleki yeterlilik
HSYK, çok sayıda yeni hâkimin atama iĢlemlerini ivedilikle yapmayı sürdürürken, Adalet
Bakanlığı, hâkim ve savcı adaylarının seçiminde belirleyici bir rol oynamaya devam etmiĢtir.
Adayların hâkim ve savcı olarak mesleğe kabul edilmesiyle ilgili tüm sorumluluğun HSYK'ya
devredilmesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığının mülâkat kurulu üzerindeki etkisinin
azaltılması gerekmektedir. Eğitim gibi beraberinde alınan tedbirler bakımından, hâkimlerin ve
savcıların olağan atama ve tayinlerinin daha iyi planlanmasının ve hazırlanmasının sağlanması
için tedbirler alınmalıdır.
Yargının kalitesi
Aday hâkim ve savcıların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri Adalet Akademisi tarafından
yürütülmektedir. Hizmet içi eğitimlerin beĢte biri Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM)
içtihadına ayrılmıĢtır ancak 2015 için AB hukuku ile ilgili devamlı bir hizmet içi eğitim
planlanmamıĢtır. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hâkim ve savcı adaylarının sayısındaki kayda
değer artıĢlar ve hizmet öncesi eğitimin süresinde sıklıkla yapılan değiĢiklikler - bu süre
hâlihazırda 6 aydan daha kısadır - akademinin yüksek kalitede eğitim verme kapasitesini
düĢürmüĢtür.
Hâkimler, savcılar ve avukatlara yönelik ortak eğitim programları
geliĢtirilmelidir.
2015 için yargıya ayrılan bütçe 3,2 milyar avro olup, bu rakam GSYH'nin %0,5'ine ve kiĢi
baĢına 42 avroya denk düĢmektedir.
Ġlk defa, kamuoyunu, paydaĢları ve baroları da içeren kalite anketleri yapılmıĢtır. Özellikle
istatistiki raporlama açısından, hâkimlere davaların dağıtılmasına yönelik BT sistemi iĢlevinin
iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Mahkemeler, yıllık raporlar yayımlamamaktadır. Yargı
kararlarının kalitesinin artırılması için tedbirler alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve
DanıĢtay kararları, özel bir sistem aracılığıyla eriĢilebilir durumdadır, ancak bunlar indekslere
veya arama anahtarlarına göre sınıflandırılmamıĢtır ve özetleri mevcut değildir. Bu durum,
içtihadın ülke genelinde uyumlaĢtırılmasını engellemektedir. Davaya dayanak oluĢturacak
delillerin uygun biçimde seçilemediği ve bunların davayla ilgisinin değerlendirilemediği
iddianamelerin düĢük kalitesi ciddi endiĢelere yol açmaya devam etmiĢtir. Kapsam ve uygulama
bakımından AĠHS ile ve AĠHM içtihadıyla uyumlu olmayan terörle mücadele mevzuatının
uygulanması ve özellikle devletin güvenliği ile ilgili davalarda koruma altına alınmıĢ gizli
tanıklara yaygın olarak baĢvurulması sorun olmaya devam etmiĢtir. Barolar Birliği, bu tür
davalarda, savunma avukatlarının doğrudan sorgulama yapamadıklarını, bunun yerine
sorularını, mahkemenin sorması için iletmeye sıklıkla zorlandıklarını bildirmiĢtir.
Mahkemelerce alınan gizlilik kararlarının sayısı ile ilgili hiçbir veri bulunmamaktadır.
Etkinlik
2012'de uygulamaya konulmasından bu yana, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel
baĢvuruların sayısı, Temmuz'da 43.000'i aĢmıĢ, bunların 21.000'e yakını yalnızca 2014'te
yapılmıĢtır. Mahkeme, 800 davada esastan karar vermiĢ ve 72 davayı reddetmiĢtir. 10.000'den
fazla dava ise kabul edilemez bulunmuĢtur. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ġnsan Hakları
Tazminat Komisyonuna adli yargılama sürelerinin uzunluğu ile ilgili Ekim 2014'ten bu yana
yapılan 7.000'in üzerindeki Ģikâyet baĢvurusundan %93'ü ile ilgili karara varılmıĢtır.
Ġlk derece mahkemesinde görülmekte olan ihtilaflı ve ihtilafsız hukuk davalarının ve ticari
davaların temizleme oranı 2012'de sırasıyla %116 ve %111 olmuĢtur. Ġhtilaflı davalarda
sonuçlanma süresi, 134 günle ortalamanın altındadır. Ġdari davalarda temizleme oranı %127
olmuĢtur. Ġlk derece mahkemesinde görülmekte olan ceza davaları, ortalama sürenin üzerinde
seyrederek 226 günde sonuçlanmıĢ ve bu davaların temizleme oranı %108 olarak
gerçekleĢmiĢtir. 2013 ve 2014 yıllarına ait karĢılaĢtırılabilir veriler bulunmamaktadır.
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Yargı sisteminin etkinliğini ölçmek üzere güvenilir bir kayıt sisteminin oluĢturulması veya
göstergelerin hazırlanması yönünde herhangi bir adım atılmamıĢtır. Özellikle beĢ yıldan fazla
sürenler olmak üzere, uzun süren yargılama süreçleri, ağır ceza davalarında bile, genellikle
Ģüphelilerin, mahkûmiyet kararı verilmeksizin, serbest bırakılmaları ile neticelenmektedir.
Yargılama sürecinin aĢırı uzun sürmesi hususunun ele alınması için yapısal çözümlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Tutukluluk veya tutukluluğun devamı kararlarında, hukukun gerektirdiği gibi,
kiĢiyi hürriyetinden yoksun kılmayı haklı kılacak, belirli olgulara, delillere ve temellere
dayanan uygun bir gerekçelendirme sıklıkla yapılmamaktadır. Mahkeme bilirkiĢi sisteminin
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Hâkimlerin bilirkiĢilik müessesesine gereğinden fazla
baĢvurması, düĢük kalitedeki bilirkiĢi raporları ve düĢük ücretler sorun teĢkil etmeye devam
etmektedir. Bu konuların çözüme kavuĢturulmasına yönelik bir kanun tasarısı henüz kabul
edilmemiĢtir. Mahkeme bilirkiĢileri, uygulamada çapraz sorguya tabi tutulmalıdır.
Bir ilde görüldüğü mahkemeden uzakta bulunan diğer bir mahkemeye nakledilen kamuoyunca
bilinen davaların sayısı, 2014'te artıĢ göstererek, 1992'den beri en yüksek sayı olan 20'ye
çıkmıĢtır. Bu türden nakiller, savunma hakkının kullanılmasını karmaĢık hale getirmektedir.
Yolsuzlukla mücadele politikası
Rapor Dönemi Performansı
2013 ve 2014 adli yıllarında, yolsuzluk davaları ile ilgili yürütülen soruĢturma, kovuĢturma ve
mahkûmiyetlerin sayısında düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Aralık 2013'teki yolsuzluk iddiaları ve Deniz
Feneri davası dâhil, üst düzey davaların kovuĢturma aĢamalarını müteakip herhangi bir
mahkûmiyet kararı verilmemiĢtir. Ekim 2014'te, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı, yargılama
usulüne aykırılık gerekçesiyle, Aralık 2013’teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 53 sanık hakkında
takipsizlik kararı vermiĢtir. Yolsuzluk soruĢturmasını yürüten savcılar, Aralık'ta, HSYK
tarafından meslekten çıkarılmıĢ ve daha sonra haklarında, özel soruĢturma tedbirlerini kanunsuz
bir biçimde kullandıkları suçlamalarıyla kovuĢturma baĢlatılmıĢtır. Bu davalardan yalnızca bir
tanesinin -Fatih Belediyesi Davasının- kovuĢturması devam etmiĢ ve 21 Ģüpheli, rüĢvet, ihaleye
fesat karıĢtırma ve görevi kötüye kullanma gerekçeleriyle itham edilmiĢlerdir.
Türkiye'de üst düzey kamu görevlilerine iliĢkin soruĢturma ve kovuĢturmaların etkili bir Ģekilde
yürütülmesini teminen dokunulmazlıkların kaldırılmasına iliĢkin rapor dönemi performansı
sınırlı kalmaya devam etmiĢtir. Meclis, Aralık 2013 davalarına konu olan dört eski bakanın
kovuĢturmaları ile ilgili olarak dokunulmazlıklarının kaldırılmamasına karar vermiĢtir. Bazıları
belediye baĢkanları ve diğer kamu görevlileri hakkında olmak üzere bir dizi soruĢturma
baĢlatılmıĢtır, ancak, idari hiyerarĢi içinde önceden izin alınması gerekliliği baĢta olmak üzere
kamu görevlilerine sağlanan hukuki imtiyazlar, söz konusu kamu görevlilerini ceza
soruĢturması ve idari soruĢturmalar karĢısında korumaya devam etmiĢtir.
Yürütmenin üst düzey yolsuzluk soruĢturmalarına müdahalede bulunduğu algısı, yolsuzluk
algısını önemli ölçüde artırmıĢtır. Türkiye, Uluslararası ġeffaflık Örgütü Yıllık Yolsuzluk Algı
Endeksinde, yolsuzluğun en az görüldüğü ülkeler sıralamasında 5 puanlık sert bir düĢüĢ
göstererek 53. sıradan 64. sıraya gerilemiĢtir.
Mal beyanlarının kontrolü konusunda, mal beyanlarını sunmadıkları gerekçesiyle mahkemede
yargılanan kamu görevlilerinin sayısı 2013'te 257 olarak kaydedilirken, 2014'te bu sayı 287'ye
yükselmiĢtir. Çıkar çatıĢmaları nedeniyle Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan Ģikâyet
baĢvurularının sayısı 2011'de 358 iken 2014'te 218'e gerilemiĢtir.
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Kurumsal çerçeve
Önleyici tedbirler
Bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurulu olmadığından, teftiĢ kurulları, SayıĢtay ve
Cumhuriyet Savcılığı arasındaki iĢbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. SayıĢtay ve teftiĢ
kurulları tarafından kovuĢturma için sevk edilen dava sayısının sınırlı olması, kontrol ve
denetimden sorumlu birimlerde öngörülü bir tutumun benimsenmediğine iĢaret etmektedir:
SayıĢtay, geçtiğimiz 10 yılda sadece 28 davayı Cumhuriyet Savcılığına sevk etmiĢtir. Standart
hale getirilmiĢ bir idari soruĢturma rehberinin, kontrol ve denetimden sorumlu organlar
tarafından kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Söz konusu rehber, modern
soruĢturma ve raporlama teknikleri, kurumlar arası iĢbirliği uygulamaları ve verilerin
toplanması ve analizine iliĢkin modern metodolojilerle uyum içinde olmalıdır.
Ayni yardımlar Ģeklinde olanlar baĢta olmak üzere, beyan edilmemiĢ finansman konusunda
Yolsuzluğa KarĢı Devletler Grubu (GRECO)'nun daha önceki tavsiyelerine uygun olarak,
Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin finansmanını denetlemesi, bu alanda daha fazla
geliĢme kaydedileceğini garanti etmektedir. Anayasa Mahkemesinin dıĢ mali denetimlere iliĢkin
kararları sistematik açıdan gecikmiĢ; Mahkeme, AK Parti ve CHP'nin 2010 yılı hesaplarına
iliĢkin mali denetim kararlarını, Aralık 2014'e kadar açıklamamıĢtır. Bir siyasi parti mensubu ya
da bağımsız olması fark etmeksizin, adaylar her türlü mali Ģeffaflık düzenlemesinden veya
gözetiminden muaf olmaya devam etmektedirler. SayıĢtay tarafından hazırlanan "Siyasi
Partilerin Mali Denetimi Rehberi" nihai hale getirilmemiĢtir. Partilerin birçoğu, hesaplarını
internet sitelerinde yayımlamamaktadır. Denetim raporlarının Ģeffaflığını, zamanında gözden
geçirilebilmesini ve açıklanmasını sağlamak amacıyla daha fazla hukuki ve idari düzenlemeye
ihtiyaç bulunmaktadır.
Çıkar çatıĢmalarının engellenmesi konusunda, etik kurallara iliĢkin düzenlemeler etkili
Ģekilde uygulanmamıĢtır. Bakanlıkların neredeyse tamamında etik kurullar oluĢturulmuĢtur;
ancak Kamu Görevlileri Etik Kurulu, söz konusu kurulların çalıĢmalarını izleme ve bunlar
arasında eĢgüdümü sağlama kapasitesini haiz değildir. Mal beyanına iliĢkin mevcut sistem,
beyanların sınırlı kapsamı, kontrolüne iliĢkin düzenlemeler ve açıklanmasını engelleyen
Ģeffaflık tedbirleri nedeniyle etkili Ģekilde iĢlememektedir. Türkiye, e-ihale sistemini, rekabetin
ve Ģeffaflığın artırılmasında ve maliyetlerin azaltılmasında önemli bir araç olarak
kullanmaktadır (Bkz. Fasıl 5-Kamu Alımları). Yolsuzluk eylemlerinin bildirilmesini
kolaylaĢtırmak amacıyla bu olayları yetkili mercilere bildirenlerin korunması, hukuken ve fiilen
güçlendirilmelidir.
Halkın bilgiye serbest eriĢim hakkına iliĢkin olarak, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu,
baĢvuru sahiplerinin itirazlarını etkili biçimde değerlendirmeye ve kararlarını çevrimiçi olarak
yayımlamaya devam etmiĢtir. Ancak, baĢvuru sahiplerine verilen cevaplarda herhangi bir kalite
güvencesi mevcut değildir. Beklemekte olan Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ile Ticari Sır, Banka
Sırrı ve MüĢteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı'nın kabul edilmemesi, kamu kurumlarının ve
görevlilerinin yaptığı çalıĢmaların gizliliği ve Ģeffaflığı arasında doğru dengenin kurulmasını
engellemektedir.
Kolluk
Yolsuzluk davalarının soruĢturulması konusunda yargıda uzmanlaĢma olmaması, söz konusu
davaların etkili bir Ģekilde kovuĢturulmasını sınırlandırmaktadır. Bu sorun, kovuĢturma ve
kolluk birimleri bünyesinde sıkça görülen personel hareketleri nedeniyle daha da büyümüĢtür.
Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki koruma tedbirlerinin yasal dayanağında sıkça yapılan
değiĢiklikler (iletiĢimin dinlenmesi, el koyma, teknik takip, vb.), yolsuzluk soruĢturmalarında
etkili bir standart prosedürün oluĢturulmasını engellemeye devam etmektedir.
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Savcılık makamında, hâlâ maliye ve ekonomi uzmanlarından oluĢan çok disiplinli bir ekip
bulunmamaktadır. Yolsuzluk davalarında sistematik ve etkili mali ve hukuki soruĢturmaların
gerçekleĢtirilebilmesi için sürecin hukuki açıdan biraz daha güçlendirilmesi ve bu konuya özel
bir eğitim verilmesi gerekmektedir.
Kamunun eriĢimine açık olan yolsuzluğa iliĢkin yargı istatistikleri sınırlıdır ve yolsuzluk algısı
ve tespiti konusunda düzenli araĢtırmalar mevcut değildir.
Kurumlar arası iĢbirliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir. Aynı durum, yargılama
öncesi soruĢturma alanında savcılar ve polis arasında henüz etkili olmayan iĢbirliği için de
geçerlidir.
Yasal Çerçeve
Türkiye, siyasi partilerin finansmanının Ģeffaflığı ve suç isnadı konusundaki mevzuatını,
GRECO tavsiyeleri ile tam olarak uyumlaĢtırmamıĢtır. Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku
SözleĢmesi ile getirilen standartlarla karĢılaĢtırıldığında Türk Ceza Kanunu'nun yolsuzlukla
ilgili hükümlerindeki eksiklikler devam etmektedir. Söz konusu eksiklikler, özellikle, özel
sektörde rüĢvet verme, rüĢvet vermeye iliĢkin tek taraflı eylemlerin cezalandırılması ve etkin
piĢmanlığa iliĢkin özel savunma konusundaki hükümlerle ilgilidir. Siyasi partilerin
finansmanının Ģeffaflığı konusunda, bağımsız adaylar ve seçilmiĢ temsilcilerin de seçim
kampanyaları süresince siyasi partilere uygulanan mali kontrollere ve Ģeffaflığa iliĢkin
düzenlemelere tabi olması gerekmektedir.
Kamu ihale mevzuatı, birçok açıdan AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Özellikle belediye
düzeyindeki ihaleler baĢta olmak üzere çerçeve kanuna çeĢitli muafiyetlerin dâhil edilmesi
nedeniyle kamu ihaleleri yolsuzluğa elveriĢli olmaya devam etmiĢtir.
Türkiye, 2010-2014 Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisinde öngörülmüĢ olan pek
çok alanda, kilit mevzuatta gerekli değiĢiklikleri henüz gerçekleĢtirmemiĢtir. Genel Ġdari Usul
Kanunu, Kamu Ġhale Kanunu, Siyasi Etik Kanunu ve Tanık Koruma Kanunu değiĢiklik
bekleyen mevzuat arasındadır. Kamu görevlilerinin dâhil olduğu çıkar çatıĢmalarını düzenleyen
yasal çerçeve parçalı yapısını korumaktadır. Kamu sektöründe ya da özel sektörde kapsamlı bir
kanun bulunmadığından, olayları yetkili mercilere bildirenler, Tanık Koruma Kanunu'nun bu
amaca özel hükümlerine istinat etmekle yükümlüdür.
Stratejik Çerçeve
2010-2014 Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ve
Eylem Planının süresi, baĢlangıç düzeyindeki hedeflere ulaĢılmadan sona ermiĢtir. Bu alanda
öne çıkan bazı hususların ele alınması için yeni bir strateji ve eylem planı çerçevesinde siyasi
iradenin de yenilenmesi gerekmektedir. ġeffaflığın artırılmasına iliĢkin olarak açıklanan
planlara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadelede pek çok koruyucu
kurumun ve kolluk birimlerinin yer alması nedeniyle, Türkiye'nin, planlanan yolsuzlukla
mücadele tedbirlerinin koordine edilmesi, uygulanması ve izlenmesine yönelik genel
kapasitesini güçlendirmesi gerekmektedir.
Temel haklar
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi (AĠHS) de dâhil olmak üzere Türkiye, insan haklarına
iliĢkin birçok uluslararası mekanizmaya taraftır ve bu mekanizmaları uygulamaya yönelik
çabalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin, Çocuk Hakları SözleĢmesi Ġhtiyari Protokolü ve
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesine Ek 4, 7, 12 ve 16 No'lu Protokolleri hâlâ onaylaması
gerekmektedir. Türkiye'nin Evrensel Periyodik Ġncelemesi Ocak 2015'te gerçekleĢtirilmiĢ ve
incelemenin sonucu Ġnsan Hakları Konseyi tarafından 26 Haziran 2015 tarihinde kabul
edilmiĢtir. 278 tavsiyeden, 215'i Türkiye tarafından desteklenirken, 63 tavsiye not edilmiĢtir.
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Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (AĠHM), Türkiye'nin, Eylül 2014'ten bu yana çoğunlukla,
yaĢama hakkı, iĢkencenin yasaklanması, adil yargılanma hakkı, aile hayatına saygı, ifade
özgürlüğü, düĢünce, vicdan ve din özgürlüğü ile özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 92 davada
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesini (AĠHS) ihlal ettiğini tespit etmiĢtir. Toplamda 1997 yeni
baĢvurunun bir karar organına sevk edilmesiyle birlikte, derdest baĢvuru sayısı 9.224'e
yükselmiĢtir. AB, Türkiye’yi AĠHM’in tüm kararlarını uygulama konusundaki çabalarını
artırmaya davet etmiĢtir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi v. Türkiye davasında, kayıp kiĢiler konusu ve yerlerinden olmuĢ
veya Kıbrıs’ın kuzeyinde devamlı olarak yaĢayan Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına iliĢkin
kısıtlamalar konusu ile "adil tazminat" (12 Mayıs 2014 tarihli AĠHM Büyük Daire kararı)
hususu hâlâ çözülmemiĢtir. Demopoulos v. Türkiye davasına iliĢkin 5 Mart 2010 tarihli kararı
takiben, mülk sahibi Kıbrıslı Rumlar tarafından, TaĢınmaz Mal Komisyonuna, 321’i Haziran
2014 - Ağustos 2015 döneminde olmak üzere 6.216 baĢvuru yapılmıĢtır. TaĢınmaz Mal
Komisyonu, aynı dönemde 140 davada tazminat verilmesine hükmetmiĢtir. 15 Eylül 2015
itibariyle, 700 baĢvuru uzlaĢma yoluyla, 18 baĢvuru ise resmi duruĢmalarla çözümlenmiĢtir.
TaĢınmaz Mal Komisyonu bugüne kadar 283 milyon avro tutarında tazminat ödemiĢtir.
Xenides-Arestis v. Türkiye, Demades v. Türkiye, Varnava ve diğerleri v. Türkiye gibi bazı
davalarda Türkiye, kararları henüz tam olarak uygulamamıĢtır.
Ġnsan haklarının geliĢtirilmesi ve uygulanması konusunda, TBMM Ġnsan Hakları Ġnceleme
Komisyonu Mart 2015'te AĠHM kararlarının uygulanmasını incelemek üzere bir mekanizma
oluĢturmuĢtur. Söz konusu mekanizma, bir sonraki meclis döneminde iĢlevsel hale gelecektir.
Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek mahkemeler, toplanma özgürlüğü, düĢünce özgürlüğü
veya sendikal haklar gibi alanlarda aldıkları kararlarda AĠHM içtihadını izlemeye devam
etmiĢlerdir. Ancak, AĠHS ihlallerinin önlenmesine yönelik 2014 eylem planının uygulanması
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. Genel olarak, söz konusu eylem planının gözden
geçirilmesi ve terörle mücadele alanında insan haklarının korunması da dâhil olmak üzere
AĠHS'nin ihlal edildiği belirlenen tüm alanları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi gerekmektedir.
Kolluk birimlerine, arama, el koyma, tutuklama ve silah kullanma yetkisi gibi geniĢ takdir
yetkileri sağlayan ve Mart'ta kabul edilen iç güvenlik mevzuatı, eylem planında yer alan
tedbirlerle çeliĢmektedir.
Temmuz'da yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte bu durum ayrıca, barıĢçıl göstericilerin
toplanma özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü daha fazla engellemiĢtir. Terörle Mücadele
Kanunu, AĠHM içtihadıyla ve AĠHS ile henüz uyumlu olmadığı gibi AB'nin terörle mücadeleye
iliĢkin Konsey Çerçeve Kararı'na da uygun değildir. Özellikle de, uygulamanın tartıĢmasız terör
suçu olan suçlarla sınırlandırılmasını sağlayacak Ģekilde Kanun'da bir değiĢiklik henüz
yapılmamıĢtır. Terör davalarına bakan hâkim ve savcıların, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi
konusunda ilgili adli eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir.
Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu, bazı raporlar yayımlamıĢtır. Söz konusu bu raporlardan Gezi
Parkı protestolarına iliĢkin olan bir tanesi, iĢkence ve kötü muamele, ifade özgürlüğü, toplanma
özgürlüğü, yaĢama hakkı ile güvenlik güçleri için etkili soruĢturma ve öneriler konularında
tavsiyeler içermektedir. Türkiye Ġnsan Hakları Kurumunun iĢlevsel açıdan bağımsızlığının
kanunda yapılacak değiĢiklikle güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitesinin artırılması
gerekmektedir. Kurumların ya da bireylerin, TBMM Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonunun
incelemelerine cevap vermeleri ya da önerilerinin takibine iliĢkin Komisyonu bilgilendirmeleri
yönünde bir yasal dayanak bulunmamaktadır. Ġç güvenlik paketi gibi ilgili mevzuat
düzenlemelerine iliĢkin olarak Komisyon'a danıĢılması gerekmektedir.
ĠĢkence ve kötü muamelenin önlenmesine iliĢkin durum geçen birkaç yılda iyileĢme
göstermiĢtir, ancak bazı sorunlar devam etmektedir. Göstericilere karĢı aĢırı güç kullanıldığı ve
67

cezaevlerinde kötü muamele vakaları olduğu sıklıkla bildirilmiĢtir. Özellikle gösterilerde olmak
üzere orantılı güç kullanılmasına iliĢkin açık ve bağlayıcı kuralların mevcut olmadığı dikkate
alındığında bu durum çok ciddi bir endiĢe kaynağıdır. Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu
bünyesinde mevcut olan ulusal önleme mekanizması henüz iĢlevsel değildir. Kötü muamele
vakalarının ve askerlik hizmeti yapan kiĢilerin haklarının ihlal edildiği yönündeki iddiaların
soruĢturulması için etkili sivil düzenlemeler bulunmamaktadır.
Kolluk görevlileri tarafından ciddi insan hakları ihlallerine maruz bırakılan mağdurlar için
adaletin güvence altına alınmasının önünde önemli engeller bulunmaktadır. Kamu
makamlarının neden olduğu zararların veya can kayıplarının tazmin edilmesine iliĢkin
mevzuatın da ayrıca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Göstericiler, kolluk güçleri tarafından
kötü muamele gördükleri iddiasıyla yargılama sürecini baĢlattıklarında yargı tarafından öncelik
verilen aleyhte iddialar ile karĢı karĢıya kalmaya devam etmektedir. Mart 2015 tarihli iç
güvenlik paketi ile kolluk birimlerine, yeterli bir yargı veya bağımsız meclis denetimi
olmaksızın geniĢ takdir yetkileri verilmiĢtir. Ġnsan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaların etkili bir
Ģekilde soruĢturulması, disiplin cezalarının öngörülmesi ve cezai kovuĢturma için davaların
sevk edilmesi gibi iĢlemler için kolluk faaliyetlerine yönelik bağımsız ve sivil bir Ģikâyet
mekanizması oluĢturulması gerekmektedir. Bu yönde bir geliĢme, kolluk görevlilerinin cezasız
kalması konusuna çözüm getirilmesine de katkısı sağlayacaktır.
Kayıp kiĢilere veya toplu mezarların açılmasına iliĢkin olarak kapsamlı bir yaklaĢım
bulunmamaktadır. Güvenlik ve kolluk görevlileri tarafından yapıldığı iddia edilen yargısız
infazların tamamına yönelik olarak da bağımsız soruĢturmalar yürütülmemektedir.
Cezaevi sistemi konusunda, 2.045 cezaevi personeli, Avrupa Konseyi ve insan hakları
mekanizmaları hakkında eğitim almıĢtır. Psikologların, sosyal hizmet görevlilerinin ve
sosyologların sayısında bir artıĢ olmasına rağmen, sayının düĢük olması cezaevinde bulunan
173.000 kiĢinin baĢarılı bir Ģekilde rehabilitasyonunu engellemektedir. Cezaevlerindeki
duruma iliĢkin kaygılar devam etmektedir. Cezaevlerindeki aĢırı kalabalıklaĢmayı kontrol
altında tutabilmek için hapis cezası yerine baĢka alternatifler geliĢtirilmelidir. Çocuk
cezaevlerinde kötü muamele vakaları bildirilmeye devam etmiĢtir.
Hapis cezasının
ertelenmesi tedbiri yalnızca ölümcül hasta olan mahkûmlar için uygulanmaktadır. Kötü
muamele iddiaları gerektiği Ģekilde soruĢturulmamaktadır veya bunlara yönelik yaptırım
uygulanmamaktadır. Cezaevi görevlileri aleyhinde açılmıĢ olan az sayıda dava son derece
hafif yaptırımlar ile sonuçlanmıĢtır. Türkiye, kötü muameleye, cezaevi koĢullarına ve yaĢam
hakkının korunmasına iliĢkin AĠHM içtihadını hâlâ uygulamamaktadır. Oy hakkının ihlali de
bu kapsamda yer almaktadır.
KiĢisel verilerin korunmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve kanunun kabul edilmesi ve
Avrupa standartlarıyla uyumlu bağımsız bir veri koruma denetim otoritesinin kurulması
yönünde ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Ġlgili Avrupa Konseyi SözleĢmesi ve Protokolü henüz onaylanmamıĢtır. AB müktesebatıyla
uyumlu bir KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kabul edilmesi, vize serbestisi diyaloğu
kapsamındaki bir gereklilik olduğu kadar, Eurojust ve Europol ile operasyonel iĢbirliği
anlaĢmalarının akdedilmesi ve terörizmle mücadele dâhil olmak üzere AB üye devletleri adli
ve polis iĢbirliğinin güçlendirilmesi için de bir gerekliliktir. Bu alanda bir geliĢme
kaydedilmemesi, Milli Ġstihbarat TeĢkilatına iliĢkin mevcut mevzuata ve Milli Ġstihbarat
TeĢkilatına ve Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığına geniĢ yetkiler veren değiĢiklik
yapılmıĢ Ġnternet Kanunu'na yönelik endiĢelere yol açmaya devam etmektedir.
DüĢünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne genel olarak saygı
gösterilmeye devam edilmiĢtir. Cemevlerine ve zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine
iliĢkin mahkeme kararları, düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne saygı için elveriĢli bir ortamın
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yaratılmasına katkıda bulunmuĢtur. Ancak, AĠHM kararları, Avrupa Konseyi tavsiye kararları
ve AB standartları doğrultusunda hukuki çerçevenin değiĢtirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç
vardır. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muafiyet, kimlik kartlarında din
hanesinin bulunması, dini topluluk ve kurumların tüzel kiĢiliği, din adamı seçimlerine katılım
kuralları, ibadet yerleri ile yabancı din adamlarına oturma ve çalıĢma izni verilmesi konularına
iliĢkin kararların uygulanmasına özel önem verilmelidir. Yargıtayın, Cemevlerinin ibadet yeri
olarak tanınmasına iliĢkin kararının uygulanması ve Alevilere karĢı iĢlenen saldırıların etkili adli
takibinin yapılması konuları da dâhil olmak üzere Aleviler ile ilgili bekleyen sorunların da ele
alınması gerekmektedir Türkiye, zorunlu askerlik hizmetini yapan kiĢilere, vicdani ret hakkını
tanımayan tek Avrupa Konseyi üyesidir.
Patrikhane, resmi makamlardan “Ekümenik” unvanını serbestçe kullanabileceğine dair bir iĢaret
almamıĢtır. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonunun bu konulara iliĢkin 2010 tarihli tavsiyeleri
henüz uygulanmamaktadır. Din adamlarının eğitimi konusundaki kısıtlamalar devam etmiĢtir.
1971’den bu yana kapalı olan Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nun açılması
konusunda adım atılmamıĢtır. Ermeni Patrikhanesinin, üniversitede Ermeni diline ve Ermeni din
adamlarına yönelik bir bölüm açılması önerisi birkaç yıldır sonuçlanmamıĢtır. Süryani Ortodoks
cemaati, resmi olarak kurulmuĢ okullarda değil, sadece gayri resmi olarak eğitim
verebilmektedir. Hristiyanlara ve Musevilere yönelik nefret söylemi ve nefret suçları
bildirilmeye devam etmiĢtir (Bkz. Azınlıklar) Ġstanbul'daki Ayasofya Müzesinin camiye
dönüĢtürülebileceği yönündeki mesajlar tartıĢmalara yol açmıĢtır.
Ġfade özgürlüğü konusunda, gazetecilere yönelik en az dört fiziksel saldırı gerçekleĢtirilmiĢ;
bir gazeteci ateĢli silahla ağır yaralanmıĢtır. Bu vakaların tümü polis tarafından
soruĢturulmaktadır. Yargılama öncesi tutukluluk süresinin on yıldan beĢ yıla indirilmesi, belli
bir süre için bazı gazetecilerin ve medya çalıĢanlarının serbest bırakılmasını sağlamıĢtır.
Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatına göre, Türkiye'de cezaevlerindeki gazetecilerin sayısı
20'nin üzerindedir ve bu gazetecilerin birçoğu Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlarla itham edilmektedir veya bu suçlardan hüküm giymiĢlerdir. Yetkililerin basın
üzerindeki güçlü baskıyı sürdürmeleri nedeniyle gözaltıların, adli kovuĢturmaların, sansür
davalarının ve iĢten çıkarmaların sayısında hızlı bir artıĢ kaydedilmiĢtir. Bu durum yalnızca
gazeteciler için değil, sosyal medya kullanıcıları ve yazarlar için de geçerlidir. Üst düzey
politikacılar, eleĢtirel haberleri nedeniyle gazetecileri Ģiddetle kınamayı sürdürmüĢtür. Bu
durum ifade özgürlüğünü olumsuz etkilemekte ve basın mensupları ile basın kuruluĢları
üzerinde bir oto-sansür ortamının oluĢmasına yol açmaktadır.
Mart 2015'te yeniden değiĢtirilen Ġnternet Kanunu, özel hayatın korunması ve mülkiyet
güvenliği, ulusal güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi ve genel sağlığın korunması gibi
gereğinden fazla gerekçeye dayanarak mahkeme kararı olmaksızın medya içeriğine eriĢimin
engellenmesi sürecinin baĢlaması için hükümetin sahip olduğu yetkileri artırmıĢtır. Bu
değiĢiklik, Avrupa standartlarını tam olarak yansıtmamıĢtır. Terörle Mücadele Kanunu'nun veya
Türk Ceza Kanunu'nun ifade özgürlüğünü sınırlandıran ilgili hükümlerinde değiĢiklik
yapılmamıĢtır. Türk Ceza Kanunu'nun gazetecilerin kovuĢturulması için kullanılan hakaret
suçunu düzenleyen maddesi ya da silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi gibi bazı
maddelerinde hâlâ değiĢiklik yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un da, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulunun bağımsızlığını daha fazla güçlendirecek Ģekilde değiĢtirilmesi
gerekmektedir.
Yerli ve uluslararası gazeteci dernekleri Türkiye'de ifade özgürlüğü ve özgür basın konusunda
bir gerileme olduğunu kaydetmeye devam etmiĢtir. Ekim'de, AĠHM'nin Şener vs. Türkiye
davasındaki kararı, Ergenekon suç örgütüne yardım ve yataklık ile suçlanan araĢtırmacı
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gazetecilerin yargılama öncesi tutuklu kalmasının AĠHS'yi çeĢitli yönlerden ihlal ettiğini teyit
etmiĢtir.
Gazetecilere karĢı açılan ceza davaları devam etmiĢtir. Milli Ġstihbarat TeĢkilatı tarafından
Suriye'de yürütüldüğü iddia edilen silah teslimatına iliĢkin belgeleri yayımladığı gerekçesiyle
Haziran'da muhalif bir gazete ve gazetenin yazı iĢleri müdürü aleyhinde ceza soruĢturması
baĢlatılmıĢtır. Hükümetin, Gülen Hareketinin etkisi altındaki "paralel yapı" ile mücadelesinin
bir parçası olarak, Aralık'ta baĢka bir gazeteye yönelik müdahalenin ardından, bir gazeteci ve
bir basın grubunun yöneticisi hâlâ tutukludur. Bu kiĢiler "Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye
olmakla" suçlanmaktadır. Bu olayın ardından, bahse konu basın grubunun TV kanalları da,
dijital platformlardan çıkarılmıĢtır. Tekrarlanan seçimin hemen öncesinde, Gülen Hareketi ile
iliĢkisi nedeniyle ve "terör örgütüne" destek verdiği suçlamasıyla bir holding grubunu hedef
alan operasyon kapsamında, hükümeti eleĢtiren iki TV kanalı polis müdahalesiyle kapatılmıĢ ve
günlük iki gazetenin basımları durdurulmuĢtur. Bahse konu operasyonun hukuka uygunluğu ve
orantılılığı ciddi endiĢe yaratmaktadır. Ocak'ta, Charlie Hebdo karikatürlerini yayımlamak
suretiyle nefreti teĢvik ettikleri suçlamasıyla, iki köĢe yazarı aleyhinde de dava açılmıĢtır. Aralık
2013'teki yolsuzluk iddialarına iliĢkin haber yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler aleyhinde
birtakım davalar açılmıĢtır. Muhalif gazetelerin, hükümetin düzenlediği etkinliklere
akreditasyonları defaten reddedilmiĢtir.
Bazı gazeteciler ve yazı iĢleri müdürleri iĢten çıkarılmıĢtır. CumhurbaĢkanı'na hakaret
gerekçesiyle soruĢturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına yapılan baĢvuruların sayısı,
2014'te 397 iken, 2015'in yalnızca ilk altı ayında bu sayı 962'ye yükselmiĢtir. Adalet Bakanlığı,
2014 yılındaki 107 soruĢturma iznine karĢın, 2015'in ilk altı ayında, 486 baĢvuruya adli
soruĢturma izni vermiĢtir. Bazı davalarda, çocuklar hakaret suçlamasıyla yargılanmıĢ ve
bazıları yargılama öncesinde kısa bir süre için tutuklu kalmıĢlardır. Bazı uluslararası
gazeteciler, güneydoğudaki faaliyetleriyle iliĢkili olarak sınır dıĢı edilmiĢlerdir. Son haftalarda,
makalelerinde ya da Twitter yoluyla ifade ettikleri fikirleriyle ilgili suçlamalar nedeniyle iki
köĢe yazarı hapis cezası almıĢ; önde gelen gazetelerden birinin yazı iĢleri müdürü de
tutuklanmıĢtır.
Milli Ġstihbarat TeĢkilatı tarafından Suriye'de yürütüldüğü iddia edilen silah teslimatı, bir
savcının kaçırılması ve öldürülmesi ve eski bakanlar aleyhinde yolsuzluk iddialarına iliĢkin
Meclis SoruĢturma Komisyonuna verilen ifadeler gibi hassas addedilen bazı davalarda yayın
yasağı uygulanmıĢtır. Ekim'de Ankara'da ve Temmuz'da Suruç'ta gerçekleĢen terör saldırılarına
iliĢkin olarak da bu tür yayın yasakları uygulanmıĢtır.
Doğu ve güneydoğuda tırmanan Ģiddet ve ülke çapında artan gerilim karĢısında ilgili
makamlar, basın özgürlüğünü daha fazla kısıtlayıcı giriĢimlerde bulunmuĢtur. Ayrıca, basın
kuruluĢlarına yönelik bir takım saldırılar gerçekleĢmiĢtir.
Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı, geniĢ yetkilerini, Mart'ta daha da artan bir biçimde,
yaygın Ģekilde kullanmaya devam etmiĢtir (Bkz. mevzuata iliĢkin bölüm). Ancak yasaklanan
internet siteleri ile ilgili olarak resmi bir istatistik yayımlanmamıĢtır. Konuyu izleyen sivil
toplum kuruluĢlarına göre, sadece %5'i mahkeme kararıyla olmak üzere, yaklaĢık 80.000
internet sitesi yasaklanmıĢtır. Temmuz 2015'te Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanlığı, terör
örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle Twitter ve YouTube sitelerine eriĢimi kısa
süreliğine engellemiĢtir.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tespit ettiği ihlallere iliĢkin Yüksek Seçim
Kuruluna (YSK) raporlar sunmuĢtur, ancak yürütmüĢ olduğu medya takibine iliĢkin
kapsamlı bir rapor sunmamıĢtır.
YSK, 39 televizyon kanalına 150'den fazla uyarıda bulunmuĢtur. Uluslararası gözlemciler,
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izlenen beĢ ulusal yayın kanalından üçünün yayınlarında orantısız bir Ģekilde iktidar partisine
yer verdiğini bildirmiĢtir. Seçim öncesinde RTÜK, tarafsız yayın ilkesini ihlal ettikleri
gerekçesiyle bazı televizyon kanallarını (hükümet ve muhalefet yanlısı kanallar) yazıyla
uyarmıĢ ve para cezasına çarptırmıĢtır. RTÜK ayrıca, "toplumun ulusal ve ahlaki değerlerine,
genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine aykırı" yayın yaptıkları gerekçesiyle televizyon ve
radyo kanallarını para cezasına çarptırmaya devam etmiĢtir.
Yönetim kurulunun doğrudan hükümet tarafından veya RTÜK'ün önerisi üzerine atanması
nedeniyle, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) giderek siyasallaĢmaktadır. Toplumun
tüm kesimlerini yansıtan gerçek bir kamu yayıncısı olarak hareket edebilmesini
teminen, kurumun mali özerkliğinin ve yayın bağımsızlığının kanunla korunması
gerekmektedir. Kanalın seçim öncesi yayınlarında, büyük ölçüde iktidar partisine ve
CumhurbaĢkanı'nın faaliyetlerine ve konuĢmalarına yer verilmiĢtir.
Aralık'ta, çoğunluğu hükümete muhalif basın kuruluĢları için çalıĢan bazı gazetecilere "sürekli
basın kartı" verilmemiĢtir. Örgütlenme hakkına ve sendikalara iliĢkin mevzuat, serbest
gazetecilerin ve medya çalıĢanlarının istedikleri herhangi bir derneğe veya sendikaya
katılabilmelerine imkân verecek Ģekilde iyileĢtirilmelidir. Örgütlenme hakkı ile toplu sözleĢme
ve grev hakkı, serbest / kısmi zamanlı gazetecileri kapsayacak Ģekilde geniĢletilmeli ve AB
standartlarına uyumlu hale getirilmelidir.
Toplanma özgürlüğü ülke çapında genel olarak uygulanmıĢtır. Bununla birlikte, önceki
Hükümet toplumsal protestolara karĢı hoĢgörüsüz yaklaĢımını artırmıĢ ve toplanma hakkını
kısıtlayıcı yorumlamaya devam etmiĢtir. Gösterileri sebep göstermeksizin düzenli olarak
engellemiĢ ve böylelikle Avrupa standartlarını karĢılayamamıĢtır. Polis, 1 Mayıs kutlamaları ve
28 Haziran'da Ġstanbul'da yapılan (LGBTI) onur yürüyüĢü gibi birçok olayda aĢırı güç
kullanmıĢtır. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs yürüyüĢlerine izin verilmemiĢtir. Kobani'deki durum
ve yolsuzluk iddiaları gibi konularda yapılan gösterilerin, Terörle Mücadele Kanunu
temelinde ele alınmasına devam edilmiĢtir. Yetkili makamların, iç güvenlik paketinin ve ilgili
uygulama mevzuatının verdiği geniĢletilmiĢ yetkileri kullanmaya baĢlamasıyla, doğuda ve
güneydoğuda tırmanan Ģiddet ortamının da etkisiyle, uygulamada daha fazla kısıtlama
getirilmiĢtir. Bunun yanı sıra, yetkililer, öfkeli grupları, bir takım basın kuruluĢlarına ve HDP
parti binalarına saldırmaktan alıkoyamamıĢtır. Anayasa Mahkemesi'nin Haziran'da almıĢ olduğu
bir karar doğrultusunda, toplanma özgürlüğü alanındaki ilgili AĠHM içtihadının gözetilmesi ve
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'nun, buna uygun olarak ivedilikle gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Acil durumlarda tıbbi yardım sağlanması üzerindeki olası kısıtlamalara yönelik
endiĢeler devam etmektedir.
Örgütlenme özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmıĢtır. Mahkemeler tarafından,
uygulamada örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamak için, ulusal güvenlik, genel ahlak ve Türk aile
yapısına iliĢkin iddialara baĢvurulmaya devam edilmiĢtir. Ġnsan hakları ve Kürt meselesi ile
ilgili çalıĢmalar yürüten en az yedi dernek kapatma davalarıyla karĢı karĢıya bulunmaktadır. Bu
gibi diğer dernekler aleyhinde de davalar açılmıĢtır. Yerli ve yabancı kuruluĢların örgütlenme
özgürlüğüne iliĢkin mevzuatın ve bu mevzuatın uygulanmasının, Avrupa standartları ve en iyi
uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Derneklere kaydı, derneklerin izin
usullerini ve iĢleyiĢini kısıtlayan hükümlerin, uygulamaya yönelik olarak net kriterlerle gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Mülkiyet hakları ile ilgili olarak, 2011 yılında revize edilen 2008 tarihli Vakıflar Kanunu'nun
uygulanmasına iliĢkin çalıĢmalar devam etmiĢtir. Vakıflar Meclisi, taĢınmazların iadesini
onaylamayı ve tazminat ödemeyi sürdürmüĢtür. Bununla birlikte, Kanunun uygulanmasına
iliĢkin daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yürürlükteki mevzuat kapsamının, hâlihazırda
devlet tarafından idare edilen vakıfları ve üçüncü kiĢilere devredilmiĢ vakıf mallarını
71

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi gerekmektedir.
Ocak'ta Vakıflar Meclisi, Ġstanbul'daki Ermeni Katolik Kilisesinin tüzel kiĢiliğini (vakıf statüsü)
iade etmiĢtir. Mor Gabriel Süryani Ortodoks Manastırının arazi mülkiyeti konusundaki davalar
da dâhil olmak üzere, mülkiyet iadesine iliĢkin çok sayıda dava devam etmiĢtir. Süryaniler ve
Yezidiler, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde taĢınmazların tescili ile ilgili zorluklarla
karĢılaĢmıĢlardır. Latin Katolik Kilisesinin tüzel kiĢiliği ve cemaat vakfı statüsü
bulunmamaktadır ve bu durum taĢınmazların tescili ile geçmiĢte el konulmuĢ olan taĢınmazların
iadesini veya tazminini imkânsızlaĢtırmaktadır. Türk makamlarının değiĢtirilen 2012 tarihli
Tapu Kanunu'nun diğer ülke vatandaĢlarının dıĢında Yunanistan vatandaĢlarının mülk edinimini
kısıtlayan uygulamasını takiben, Yunanistan vatandaĢlarının mülkiyetin miras yoluyla
edinilmesi ve mülkiyetin tescil edilmesinde hâlâ sorunlarla karĢılaĢtığı bildirilmiĢtir. Venedik
Komisyonunun mülkiyet ve eğitim haklarının korunmasına iliĢkin 2010 tavsiyelerinin
uygulanması gerekmektedir.
Ayrımcılık yapmama konusunda, ayrımcılıkla mücadeleye iliĢkin Avrupa standartları ile
uyumlu kapsamlı bir çerçeve kanunun acilen kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrımcılıkla
mücadeleye iliĢkin hukuki çerçeve, etnik köken, cinsel yönelim ve/veya toplumsal cinsiyet
kimliğine dayalı ayrımcılık yapılmasını açık bir Ģekilde yasaklamamaktadır. Türk Ceza Kanunu,
etnik kökene dayalı nefret suçlarını kapsamamaktadır. Nefret suçlarına iliĢkin veri tabanı
bulunmamaktadır. EĢitliği teĢvik etmek, ırkçılık, yabancı düĢmanlığı, anti-Semitizm ve
hoĢgörüsüzlük ile mücadele etmek ve ayrımcılık mağdurlarının Ģikâyetlerini ele almak üzere
uzmanlaĢmıĢ bir birim oluĢturulmamıĢtır. Etnik ve dini gruplar ile toplumsal cinsiyet
çeĢitliliğini destekleyen gruplar tarafından sosyal hayat ve istihdam konusunda ayrımcılık
vakaları rapor edilmeye devam etmiĢtir. Uygulamada ayrımcılıkla mücadelenin yürütülmesine
yönelik önemli çabalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Kadın-erkek eĢitliğine iliĢkin hukuki ve kurumsal çerçeve mevcuttur. Jandarma Genel
Komutanlığı, kadına yönelik Ģiddetle mücadele için kapasitesini güçlendirmeye baĢlamıĢtır.
Bununla birlikte, kadınların geleneksel rolünün desteklenmesi, mevzuatın yeterince etkin bir
biçimde uygulanmaması ve hizmetlerdeki düĢük kalite, kadına karĢı ayrımcılığı ve toplumsal
cinsiyet temelli Ģiddeti önemli endiĢe konuları haline getirmektedir. Siyasetçiler ve hükümet
yetkilileri kanun ile düzenlenmiĢ toplumsal cinsiyet eĢitliği ilkelerine uymak ve kadınlara
yönelik küçük düĢürücü açıklamalardan kaçınmakla görevlidir. Ailenin Korunması ve Kadına
KarĢı ġiddetin Önlenmesine dair yürürlükteki Kanunun ve ilgili ulusal eylem planının
uygulanmasına yönelik çabaların artırılması ve Kadınlara Yönelik ġiddet ve Aile Ġçi ġiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi ile uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Kadınların Ģiddetten korunması ve mağdurların adli yollara
baĢvurması durumunda adli yardım yetersizdir. Kadın ticareti, zorla alıkoyarak fuhuĢ ve cinsel
sömürü konularındaki mevcut durum, özellikle Suriye'den gelen mülteciler arasında ciddi
biçimde kötüleĢmiĢtir. Yargı kararlarının önleyici ve caydırıcı etkisinin güçlendirilmesi için
hukuki çerçevenin değiĢtirilmesi gerekmektedir. Resmi yardım talebinde bulunan veya yargı
sistemine baĢvuran kadınların sayısı az miktarda artıĢ göstermekle birlikte hâlâ oldukça
düĢüktür. "Rızaya dayalı olma", "haksız tahrik" ve "yaĢından büyük gösterme", cinsel
dokunulmazlığa karĢı suçlarla ilgili cezalarda uygulanan indirimlerin gerekçesini oluĢturmaya
devam etmiĢtir. Toplumsal cinsiyet temelli Ģiddete iliĢkin kapsamlı veri toplanması için bir
sistem bulunmamaktadır. Adli tıp raporlarının hazırlanmasında ciddi gecikmeler yaĢanmaktadır.
Bütçede önleyici tedbirlere ayrılmıĢ herhangi bir harcama kalemi yer almamaktadır. Aile içi
Ģiddet mağdurları için sığınma evlerinin kapasitesi artırılmıĢtır, ancak uluslararası standartlarla
uyumlu hale gelecek Ģekilde daha da geliĢtirilmesi gerekmektedir. Kolluk görevlilerinin
eğitimlerinin kapsamı geniĢletilmeli ve kurumlar arası iĢbirliği daha da iyileĢtirilmelidir.
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Özellikle erken yaĢta evlilik veya çocuk iĢçiliği nedeniyle okul terkleri konusunda olmak üzere
eğitimde toplumsal cinsiyet farklılığı önemli düzeyde seyretmeye devam etmektedir.
Haziran'daki genel seçimlerin sonrasında kadın milletvekillerinin sayısı 79'dan 98'e
yükselmiĢtir. Ancak, bu rakam 1 Kasım seçimlerinde 82'ye düĢerek, TBMM'deki 550 koltuğun
hâlihazırda %15'ini oluĢturmaktadır. Yerel yönetimler bakımından, 81 il valisinin yalnızca 3'ü
ve 30 büyükĢehir belediye baĢkanının da 3'ü kadındır. Kadınların kamu sektöründe ve özel
sektördeki yöneticilik pozisyonlarında da temsilleri yetersiz olmuĢtur. Kadınların istihdama,
politika oluĢturma süreçlerine ve siyasete daha fazla katılımları gerekmektedir.
Çocuk haklarıyla ilgili olarak, genel politika, mevzuat, koordinasyon ve izleme bakımından
sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. 2013-2017 Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı
uygulanmamıĢtır ve Çocuk Hakları Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu toplanmamıĢtır. Kadın ve
çocuk hakları konusundan münferiden sorumlu olmak üzere görevlendirilen kamu denetçisi
mevcut durumu iyileĢtirmek için kayda değer çaba sarf etmiĢtir. Bununla birlikte, çocuk
haklarıyla ilgili Ģikâyette bulunma ve raporlama konusundaki düzenlemeler kapsamları ve
etkililikleri bakımından sınırlıdır.
En kötü biçimleri de dâhil olmak üzere, çocuk iĢçiliği devam etmektedir ve bu konunun
öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. 2014 Ulusal Ġstihdam Stratejisi çocuk iĢçiliği
olgusunun önlenmesini hedeflemektedir, ancak Stratejinin uygulanması oldukça sınırlı
kalmıĢtır. Çocuk iĢçileri ölümcül kazaların kurbanı olmaya devam etmiĢtir. Nakit transferi de
dâhil olmak üzere, sosyal koruma tedbirlerinin mevcudiyetine rağmen, yetiĢkinlerin %23'ü ile
kıyaslandığında, çocukların yaklaĢık %30'u (7,4 milyon) nispi yoksulluk düzeyinde
yaĢamaktadır. Bebek ölüm oranlarındaki düĢüĢ sürmektedir. Çocuklara yönelik Ģiddeti önlemek
için ulusal bir strateji bulunmamaktadır. Aynı Ģekilde, rehabilitasyon merkezlerinin ve
kurumlarının izlenmesi için de etkili bir sistem bulunmamaktadır. Çocuklara yönelik cinsel
istismar ve kötü muamele vakalarına iliĢkin araĢtırmalar yetersizdir. Evlenme yaĢı ortalaması
artmaya devam etmiĢtir, ancak ağırlıklı olarak doğu illerinde olmak üzere erken yaĢta ve zorla
yaptırılan evlilikler bir sorun olmaya devam etmiĢtir.
Çocuk adaleti konusunda, çocuk mahkemeleri tüm illerde kurulmamıĢtır. Çocuk
mahkemelerinin bulunmadığı illerde çocuklar yetiĢkin mahkemelerinde yargılanmaya devam
etmiĢtir. 2014-2015 dönemindeki protestolarda yaklaĢık 300 çocuk yakalanmıĢ, gözaltına
alınmıĢ veya tutuklanmıĢtır. Çocuklar, yetiĢkinler gibi, terör örgütü üyesi olma suçuyl a
gözaltına alınma, tutuklanma ve yargılama öncesi uzun tutukluluk sürelerine maruz
kalmaktadır. Çocuk cezaevlerindeki koĢullar farklılık göstermektedir; aĢırı kalabalıklaĢma,
yetersiz hijyen, kötü muamele, personel yetersizliği ve cezaevlerindeki diğer kiĢiler
tarafından uygulanan Ģiddet ve istismar ile ilgili Ģikayetler devam etmiĢtir. Adli veya idari
takibat süreçlerinde, mağdur çocukların, görgü tanıklarının ve ilgili tarafların da dikkate
alınması gerekmektedir.
TBMM, engelli kiĢilerin entegrasyonu konusunda, bir bireysel Ģikâyet mekanizması oluĢturan
BM Engelli Hakları SözleĢmesi Ġhtiyari Protokolünü kabul etmiĢtir. Ġlk ve orta öğretimdeki
engelli öğrencilerin sayısı artmaya devam etmiĢtir, ancak yükseköğretime eriĢim sorun olmaya
devam etmektedir ve "hayat boyu öğrenme" fırsatları sınırlıdır. Engelli kiĢiler arasında okumayazma bilmeyenlerin oranı yüksektir. Engelli kiĢilerin eriĢiminin artırılması için kamu
binalarının uygun hale getirilmesine iliĢkin geçiĢ döneminin uzatılması engelli kiĢilerin
entegrasyonuna aykırı bir durum teĢkil etmektedir. TaĢımacılık hizmetleri de dâhil olmak üzere,
eriĢim sorunları yaygın bir sorun olmaya devam etmiĢtir.
Evde bakım hizmetleri için mali teĢvik alan kiĢilerin sayısı da artmıĢtır. Toplum temelli
hizmetlere geçiĢ devam etmiĢtir ve bu durum bakım hizmetleri sunan kiĢiler için artırılmıĢ
rehberlik ve eğitim ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Engelli kiĢilerin çevreleri, sosyal
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tutumları ve hizmetlerin kalitesi bakımından bu kiĢilerin entegrasyonu ve güçlendirilmesi
konusunda önemli eksiklikler sürmektedir. Erken ve yerinde teĢhisin yetersiz olması, engelli
veya geliĢimsel gecikmesi olan birçok çocuğun uygun hizmetlere erken eriĢimini aksatmaktadır.
Türkiye'de bir ruh sağlığı kanunu henüz bulunmamaktadır. Ruh sağlığı alanında hizmet veren
kurumların izlenmesinden sorumlu bağımsız bir birim bulunmamaktadır.
Lezbiyen, eĢcinsel, biseksüel, transseksüel ve interseks bireylerin (LGBTI) temel haklarına
saygı gösterilmemesi ciddi bir endiĢe kaynağı olmaya devam etmektedir. DanıĢtay, Kasım
2014'te bir öğretmenin cinsel yönelimi nedeniyle meslekten çıkarılmasına iliĢkin kararı iptal
etmiĢtir. Aralık'ta verilen bir yargı kararı ile LGBTI bireylerin hakları sivil toplum
kuruluĢlarının iç tüzüklerine dâhil edilmiĢtir. Bununla birlikte, nefret suçları ve transseksüellere
yönelik saldırı ve cinayetler ciddi bir endiĢe kaynağıdır. Bu tür nefret suçlarına karĢı koruma
sağlayan özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Transseksüeller keyfi para cezaları, ev baskınları
ve polis Ģiddetine maruz kalmaya devam etmiĢtir.
AĠHM, Mart 2015'te cinsiyet değiĢtirmenin tanınması bakımından Türkiye'deki ulusal
gerekliliklerin aĢırı olduğuna hükmetmiĢtir. Ġstanbul'da Haziran ayında gerçekleĢtirilen LGBTI
onur yürüyüĢü, zayıf gerekçelerle yasaklanmıĢ ve polisin orantısız güç kullanımıyla
sonlandırılmıĢtır. EĢcinselliği "psikoseksüel bir bozukluk" olarak tanımlayan Türk Silahlı
Kuvvetleri disiplin sistemi ve eĢcinselliği bir hastalık olarak kabul eden TSK yönetmeliğinin
kayda değer biçimde revize edilmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi, Nisan 2015'te
eĢcinselliğin "gayri tabii" olarak tanımlanmasını suç addeden hükmün bir bölümünün
yürürlükten kaldırılmaması yönünde karar vermiĢtir. Bu geliĢmeler, LGBTI bireylere ve bu
bireylerin insan haklarına yönelik bir hoĢgörü atmosferinin oluĢması için uygun değildir.
ĠĢçi hakları ve sendikal haklar konusunda, küçük Ģirket çalıĢanlarını, sendikal faaliyetleri
nedeniyle iĢten çıkarmalara karĢı yasal olarak koruyan ve bankacılık hizmetlerinde ve Ģehir içi
toplu taĢıma hizmetlerinde görevli özel sektör çalıĢanlarının grev yapmalarına yönelik yasağı
kaldıran Anayasa Mahkemesi kararlarıyla, sendikal haklarda iyileĢmeler gerçekleĢmiĢtir.
Bununla birlikte, iĢçilerin ve memurların örgütlenme, toplu sözleĢme ve grev hakkı üzerinde
devam eden kısıtlamaların, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) sözleĢmelerine ve AB
standartlarına uygun olarak ele alınması gerekmektedir. Bağımsız sendikaların toplu iĢ
sözleĢmesi yapabilmesine dair yetkilendirilmeleri için iĢ kolu barajı Anayasa Mahkemesi kararı
ile %3'ten %1'e düĢürülmüĢtür. Devlet memurlarının hâlâ grev hakkı bulunmamaktadır. Devlet
memurlarının sendikalarda örgütlenmelerini yasaklayan ve dolayısıyla memurları toplu
sözleĢmelerden mahrum bırakan kategorilerin geniĢ kapsamının daraltılmasına yönelik adım
atılmamıĢtır. Emekli ve iĢsizler için sendikalarda örgütlenme hakkı tanınmamaktadır. Hükümet
tarafından grevlerin ertelenmesi ve temel olmayan hizmetlerde zorunlu arabuluculuk, grev
hakkını ciddi biçimde zedelemiĢtir. Polis, Ģiddet içermeyen sendikal faaliyetlere karĢı aĢırı güç
kullanmaya devam etmiĢtir. Türkiye'nin, sendikal hakların kullanılması ve faaliyetlerin
gerçekleĢtirilebilmesi yönünde daha yapıcı bir ortam oluĢturması gerekmektedir.
Adli yardım ve çevirmen isteme hakkı gibi usule iliĢkin güvencelerin bazı veçheleri
yasalarla sağlanmaktadır ancak uygulamadaki sorunlar devam etmektedir. Mağdurların
haklarından Adalet Bakanlığı sorumludur. Ancak, usule iliĢkin güvenceler konusundaki
mevzuatın Avrupa standartları ile uyumlaĢtırılması ve mağdurların haklarına iliĢkin yeni bir
yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekmektedir.
Hükümet ve azınlık temsilcileri arasındaki diyalog devam etmiĢtir. Özellikle gayrimüslim
cemaatlere yönelik davalarda olmak üzere, nefretin teĢvik edilmesine iliĢkin kısıtlayıcı yorumlar
mahkemelerde devam etmiĢtir. Azınlıklara yönelik nefret söylemi ciddi endiĢeler yaratmaya
devam etmektedir. Gökçeada'daki Rum azınlık okulunun ortaokul ve lise kısmı Eylül itibarıyla
faaliyete geçmiĢtir. Geriye kalan ayrımcı söylemlerin silinmesi için ders kitaplarının gözden
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geçirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Türk vatandaĢı olmayan ve azınlık okullarına misafir
öğrenci statüsüyle devam eden çocukların, resmi mezuniyet belgesi alabilmeleri yönünde
herhangi bir tedbir alınmamıĢtır ve yasalar uyarınca, bahse konu belgeleri yalnızca Türk
vatandaĢları alabilmektedir. Türkiye'nin sadece baĢka bir devlet tarafından Türk vatandaĢlarına
tanınan haklara benzer hakları tanımasını ifade eden mütekabiliyet ilkesi geçerliliğini
sürdürmüĢtür. Gayrimüslim cemaat vakıflarının seçim usullerine iliĢkin düzenleme halen
yayımlanmamıĢtır ve bu durum, azınlık vakıflarının, kurul üyeleri için seçim yapabilmelerini
engellemektedir.
BaĢbakan, Nisan 2015'te, 1915 olaylarının 100. yıldönümünün arifesinde, hayatlarını
kaybedenlerin torunlarına bir kez daha taziyelerini sunmuĢtur. Avrupa Birliği Bakanı, bir anma
törenine katılmıĢ; törende CumhurbaĢkanı'nın mesajı okunmuĢtur. Sivil toplum örgütleri
tarafından Ġstanbul, Diyarbakır, Ankara, Ġzmir ve Van'da düzenlenen özel anma etkinlikleri,
barıĢçıl bir Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Türk makamları, söz konusu olaylar yurtdıĢında soykırım
olarak her tanındığında, sistematik olarak ve güçlü bir biçimde tepki vermiĢtir. Ermeni gazeteci
Hrant Dink'e yönelik 2007'de gerçekleĢtirilen suikastla ilgili dava yavaĢ ilerlemektedir. Dink
suikastının anılması amacıyla çeĢitli etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Romanlara Yönelik Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı henüz kabul edilmemiĢtir. Strateji,
uygulamaya iliĢkin tedbirleri, bütçeyi ve takvimi belirlemelidir. Mart 2015'te, Trakya
Üniversitesinde, Roman Dili ve Kültürü AraĢtırmaları Enstitüsü kurulmuĢtur. Ġlk defa ana
muhalefet partisi CHP'den bir Roman aday, milletvekili seçilmiĢtir. Bir Roman STK'nın Ģikâyeti
üzerine, ayrımcı dil kullanan bir televizyon dizisi yayından kaldırılmıĢtır. Roman vatandaĢlara
yönelik yeni linç giriĢimleri olmuĢtur ve bu suçtan ötürü 30 dava devam etmektedir.
Nüfus cüzdanı olmayan Roman vatandaĢların sayısına iliĢkin resmi bir istatistik
bulunmamaktadır. Roman vatandaĢların entegrasyonuna iliĢkin verilerin toplanması
ilerletilmelidir. KiĢisel belgelerin edinilmesine iliĢkin prosedürler masraflı ve külfetlidir.
Doğum kaydı yaptırılması ve doğum belgesi çıkartılması kolaylaĢtırılmalıdır. Sağlık
hizmetlerine eriĢim konusunda geliĢme kaydedilmiĢtir. Roman aileler sağlık hizmetlerine büyük
ölçüde eriĢebilmektedir. UyuĢturucu bağımlılığı, giderek artan bir sorundur. Roman topluluklar,
sosyal ve ekonomik hayatta ve istihdam ve kaliteli eğitime eriĢimde ayrımcılıkla karĢılaĢmaya
devam etmiĢtir. Roman topluluğunda okula devamsızlık halen yüksek seviyededir ve çocuk
iĢçiliği önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Kentsel geliĢim projeleri, Roman vatandaĢları
geleneksel iĢ olanakları ve dayanıĢma ağlarından mahrum bırakmak suretiyle vatandaĢlar için
bir dezavantaj oluĢturmayı sürdürmüĢtür.
Kültürel haklar konusunda, siyasi partilerin ve adayların Türkçe dıĢında dillerde kampanya
yapmasına imkân veren 2013 tarihli mevzuat, Haziran ve Kasım genel seçimlerinde herhangi
bir engel olmaksızın uygulanmıĢtır. Bununla birlikte, kamu hizmetlerinde tercih edilen diğer
dillerin kullanımına iliĢkin olarak uygulamadaki artan özgürlüğe rağmen, Hükümet, baĢta
Kürtçe olmak üzere, Türkçe dıĢındaki dillerde kamu hizmetleri sağlanmasını meĢrulaĢtırmaya
yönelik daha önceki planlarını ilerletmemiĢtir.
Kürt dili ve edebiyatı programları bulunan üniversitelerin sayısı dörde çıkmıĢtır. Kürtçe,
Arapça, Süryanice ve Zazaca üniversite programları devam etmiĢtir. Devlet okullarında Kürtçe
seçmeli dersleri verilmeye devam etmiĢtir. Milli Eğitim Bakanlığı, 2013'ten bu yana 28 Kürtçe
öğretmenini kadrolu personel olarak atamıĢtır ancak bu sayı talebi karĢılamaktan çok uzaktır.
Kürtçenin farklı lehçelerinde yayın yapan ilk özel çocuk kanalı, Mart'ta yayına baĢlamıĢtır. Ġlk
ve orta dereceli okullarda anadilde eğitim imkânının önündeki yasal kısıtlamalar devam
etmiĢtir. Lozan AntlaĢması kapsamında tanınan azınlık okulları haricinde, Türkçe dıĢındaki
anadillerde eğitime izin verilmemektedir. Diyarbakır’da Kürtçe eğitim veren bir okul açılmıĢ
fakat yasal dayanağı olmaması nedeniyle devlet okulu olarak resmi kaydı yapılamamıĢtır.
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4.24. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
AB'nin, sınır kontrolü, vizeler, dış göç ve iltica ile ilgili ortak kuralları bulunmaktadır.
Schengen işbirliği, AB içinde sınır kontrollerinin kaldırılmasını gerektirmektedir. Örgütlü
suçlarla mücadele ve terörizm ile adli, polis ve gümrük işbirliği konularında da işbirliği
yapılmaktadır.
Türkiye, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında kısmen hazırlıklıdır. Geçen yıl, zorlu bir
ortamda bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Türkiye, Suriye ve Irak'tan gelen ve 2,2 milyonu
geçen sayısıyla giderek artan mülteci akını karĢısında, önemli ölçüde ve diğer ülkelere
nazaran emsalsiz bir insani yardım ile destek sağlamak üzere kayda değer bir çaba sarf
etmeye devam etmiĢtir. Vize serbestisi yol haritasının kriterlerini karĢılamaya yönelik
reformları baĢlatmıĢtır. Ekim'de, ortak sorumluluk, karĢılıklı taahhütler ve bunların yerine
getirilmesine dayanan kapsamlı bir iĢbirliği gündeminin bir parçası olarak mültecilere ve göç
yönetimine iliĢkin bir AB-Türkiye Ortak Eylem Planı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından
memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun etkili bir Ģekilde uygulanması için ihtiyaç
duyulan kurumsal ve düzenleyici yapıların (örneğin, hizmetler, birimler, mevzuat)
oluĢturulmasını tamamlaması;
 Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için iĢgücü piyasasına eriĢimin sağlanmasına
iliĢkin mevzuatı kabul etmesi ve uygulaması;
 AB üye devletleri ile adli ve polis iĢbirliğinin kolaylaĢtırılması amacıyla Avrupa
standartları ile uyumlu kiĢisel verilerin korunmasına iliĢkin kanunu kabul etmesi ve
uygulaması gerekmektedir.
(Örgütlü suçlarla mücadele ile ilgili belirli tavsiyeler için ayrıca bkz. bölüm 2.3)
Düzenli ve düzensiz göç
Geçen yıl, Suriye ve Irak'ta yaĢanan olaylar, Türkiye'nin görülmemiĢ sayıda mülteci ve
yerlerinden olmuĢ kiĢi ile muhatap olmasını gerektiren büyük bir sınamayla karĢı karĢıya
kalması sonucunu doğurmuĢtur. Türkiye, hızla yaygınlaĢmakta olan komĢu ülkelere giden
"yabancı terörist savaĢçılar" olgusu bakımından kavĢak noktası olmasının yanısıra kaynak ülke
durumundadır. Coğrafi konumu ve bölgedeki geliĢmeler nedeniyle Türkiye, Asya ve Afrika'dan
Avrupa'ya göç eden düzensiz göçmenler için transit ülke olmaya devam etmektedir.
2013 yılına kıyasla %47'lik bir artıĢ ile 2014'te, yasa dıĢı sınır geçiĢlerinde 58.000'den fazla
kiĢi yakalanmıĢtır. Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere Ege Denizi'ni geçen üçüncü ülke
vatandaĢlarının sayısı 2014'ün aynı dönemine kıyasla altı kat artarak Eylül baĢı itibariyle
245,000'e ulaĢmıĢtır. Geçen yıl, üçüncü ülke vatandaĢlarını taĢıyan daha çok sayıda yük
gemisi, Türkiye sahillerinden (büyük ölçüde Mersin limanından) AB'ye, özellikle Ġtalya'ya
hareket etmiĢtir. Türkiye'nin kolluk güçlerinin müdahalesi, bu yeni insan kaçakçılığı Ģeklinin
azaltılması ve kaçakçıların rotalarını Ġtalya'dan Yunanistan'a çevirmeleri sonuçlarını
doğurmuĢtur. Türkiye, caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını sağlamak ve suçlu bulunanların
malvarlıklarına el koymak suretiyle söz konusu ağlara karĢı aldığı ilgili kolluk tedbirlerini ve
yasal tedbirleri artırmalıdır. Ayrıca, Yunanistan sahil güvenlik ve polis kuvvetleriyle iĢbirliği
yapılması da dâhil olmak üzere Türkiye'nin Ege sahillerinden düzensiz geçiĢleri önleme
kapasitesini de güçlendirmelidir.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 2013'te yürürlüğe girmesinin ardından, Göç
Ġdaresi Genel Müdürlüğü faaliyetini, düzenleyici ve kurumsal konular üzerinde
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yoğunlaĢtırmıĢtır. Mayıs'ta, Emniyet Genel Müdürlüğünden, il düzeyinde yönetim
sorumluluklarını devralmıĢtır. Hâlihazırda 1.740 olan ve 2017 sonu itibariyle 3.000 düzensiz
göçmeni barındırması hedeflenen "geri gönderme merkezlerinin" kapasitesini artırma
çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
Türkiye-AB Geri Kabul AnlaĢması 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. AnlaĢma 30
Eylül 2017 tarihine kadar sadece, her iki tarafın vatandaĢları ile Türkiye'nin geri kabul
anlaĢması imzaladığı ülkelerden gelen düzensiz göçmenler için geçerlidir. Türkiye-AB Ortak
Geri Kabul Komitesinin ilk toplantısı 13 Temmuz 2015 tarihinde yapılmıĢtır. Geri Kabul
AnlaĢması'nın tüm üye devletlere için tam ve etkili Ģekilde uygulanması da vize yol haritasında
yer alan kriterlerden biridir.
Türkiye, aynı zamanda düzenli göç konusunda önemli bir hedef ülke haline gelmiĢtir. 2014
sonunda, Türk olmayan 314.000 farklı uyruklu kiĢiye Türkiye'de geçici ikamet izni ve AB
vatandaĢı olmayan 43.656 kiĢiye çalıĢma izni verilmiĢtir.
Ġltica
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun tüm hükümleri Nisan 2014'te yürürlüğe
girmiĢtir. Türkiye Mültecilerin Hukuki Statüsüne iliĢkin 1951 tarihli Cenevre SözleĢmesi'ni,
yükümlülüklerini sadece Avrupa'dan gelen mülteciler ile sınırlayan coğrafi sınırlamayla
uygulamaya devam ediyor olmasına rağmen söz konusu Kanun büyük ölçüde AB müktesebatı
ile uyumlu bir iltica sistemi oluĢturmaktadır.
Türkiye, Suriyeli mültecilere koruma sağlamak amacıyla önemli ölçüde ve kesintisiz çaba sarf
etmiĢtir. Türkiye bugün, dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır.
Kayıt altına alınan yaklaĢık 2 milyon Suriyeliye geçici koruma sağlanmıĢtır. Mültecilerin
yaklaĢık 270.000'i Türkiye'de 10 ilde bulunan, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı
idaresindeki 25 kampta ve 1,7 milyondan fazlası da ülke çapında halk arasında yaĢamaktadır.
Sivil toplum kuruluĢları, kamplarda hizmet sunulması bakımından sınırlı eriĢime sahiptir.
Kayıtlı ya da kaydedilmeyi bekleyen Suriyeli olmayan toplam sığınmacı sayısı artmaya devam
etmiĢ ve Mayıs'ta yaklaĢık 230.000'e ulaĢmıĢtır. Türkiye'deki Suriyeli olmayan mülteci nüfusu
arasında en büyük grubu Iraklılar oluĢturmakla birlikte Afgan, Ġranlı ve Somalili mülteciler de
büyük gruplar oluĢturmaktadır.
Bu kadar büyük bir mülteci ve yerlerinden olmuĢ kiĢilerin kitlesel akınının yönetilmesi,
hâlihazırda bu amaçla 6,7 milyar avrodan fazla harcama yapmıĢ olan Türkiye için önemli bir
sorundur. Ekim 2014'te kabul edilen, geçici korumaya iliĢkin yönetmelik Suriyeli mültecilere
odaklı olup sağlık, eğitim, sosyal destek ve çeviri hizmetleri gibi temel hizmetlere eriĢim için ön
koĢul olarak kayıt Ģartını getirmektedir. Bu yönetmelik, geçici koruma kapsamındaki kiĢilerin
iltica prosedürlerine eriĢimlerini kapsamamaktadır.
Yetkililerin övgüye değer çabalarına rağmen, yaklaĢık 500.000 mülteci çocuk eğitime eriĢim
sağlayamamıĢtır. Kampların dıĢında ikamet eden mülteciler, temel hizmetlere eriĢimde hâlâ
önemli zorluklarla karĢı karĢıyadır. Türkiye çapındaki 80 uydu Ģehir, Suriyeli olmayan
mültecilere yönelik ulusal barınma sisteminin bir parçasıdır. Makul yaĢam koĢulları ve temel
hizmetlere eriĢim bakımından kabul kapasitesi, Ģehirden Ģehire değiĢiklik göstermekle birlikte
genel olarak sınırlıdır. Bu durum yerel kapasite ve kaynaklar üzerinde önemli bir yük
oluĢturmuĢtur.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilerin iĢ piyasasına eriĢimlerinin sağlanması,
mültecilerin kendi kendilerine yeterliliklerini büyük ölçüde artıracak ve Türkiye'de saygın bir
Ģekilde kalmalarına imkân tanıyacaktır. Geçici ya da Ģartlı koruma altındaki kiĢilere çalıĢma izni
baĢvurusu yapma imkânı sağlayan mevzuatın yasalaĢması konusunda herhangi bir geliĢme
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olmamıĢtır (Ayrıca bkz. Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi)
Türkiye'nin "geri göndermeme" ilkesine uymadığı durumların olduğu bildirilmiĢ ve bunlar sivil
toplum tarafından eleĢtirilmiĢtir.
Vize politikası
Türkiye yüksek güvenlik özelliklerine sahip yeni vize etiketlerini kullanmaya baĢlamıĢtır.
Ancak, sınır kapılarında vize vermeye de devam etmiĢtir. Türkiye, 2013 yılında baĢlatılan evize sistemini kapsamlı olarak kullanmıĢtır. Fakat sistem, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden
baĢvuranları "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ülke seçeneğine yönlendirmek suretiyle fiili bir
ayrımcılığa neden olmaya devam etmektedir. Ayrıca e-vize, AB müktesebatı ile uyumlu
olmayıp düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye giriĢinin tespiti ve önlenmesi bakımından da etkili
bir araç değildir. Türkiye'nin AB vize gereklilikleri ve muafiyetlerine uyum sağlaması ve vize
politikasını AB üye devletleri ile uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.
Türkiye-AB vize serbestisi diyaloğu devam etmiĢtir. Ekim 2014'te Komisyon, ilk uygulama
raporunu yayımlamıĢtır. Burada, Türkiye'nin bir dizi kriterin yerine getirilmesi yönünde bazı
ilerlemeler kaydettiği teyit edilmekle birlikte, üye devletlere karĢı mevcut geri kabul
yükümlülüklerinin uygulanmasının iyileĢtirilmesi de dâhil olmak üzere çok sayıda önemli
politika alanında ilerleme kaydetmesi gerektiği de vurgulanmıĢtır. Vize diyaloğu çerçevesinde
Komisyon, 2016'nın ilk çeyreğinde ikinci vize raporu için temel alacağı uzman ziyaretini NisanTemmuz 2015'te Türkiye'de gerçekleĢtirmiĢtir.
Schengen ve dıĢ sınırlar
Türkiye, entegre sınır yönetimi sistemi ve tek bir sivil sınır birimi oluĢturulması yönünde adım
atmamıĢtır. Mevcut sınır yönetimi birimleri arasındaki koordinasyon ve iĢbirliğinin
iyileĢtirilmesi gerekmektedir.
Olası güvenlik risklerinin tespiti amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hâlihazırda 307
havayolu Ģirketinin 200'ünden varıĢ öncesi yolcu bilgisi almaktadır. 200 polis memuru, sahte ve
hileli seyahat belgelerinin tespiti konusunda eğitim almıĢtır. Bununla birlikte, Emniyet Genel
Müdürlüğünün uluslararası havaalanlarının transit geçiĢ bölgelerindeki ve sınırlar kapılarındaki
pasaport kontrollerini güçlendirmesi gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü, üye ülkelerin
Türkiye'de görevlendirilen göç irtibat görevlileri ile bilgi değiĢimi ve operasyonel iĢbirliğinin
daha fazla geliĢtirilmesi yönünde teĢvik edilmektedir.
Türkiye, ortak kara sınırlarında Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır iĢbirliğini iyileĢtirmiĢtir.
Mayıs'ta üç ülke, Kaptan Andreevo sınır geçiĢ noktasında ortak iĢbirliği merkezinin kurulmasını
öngören, gümrük ve polis iĢbirliği anlaĢmasını imzalamıĢtır. AnlaĢma'nın hâlihazırda
onaylanması ve uygulanmaya baĢlanması gerekmektedir. AB, kara sınırlarında görevli yerel
personel arasındaki günlük irtibatın kolaylaĢtırılmasına yardımcı olmaya devam etmektedir.
Deniz sınırları ile ilgili olarak, Türkiye ve Yunanistan, ikili geri kabul protokolü kapsamında
düzenli toplantılar yapmıĢlardır. Ege Denizi'nde arama ve kurtarma operasyonlarına yardımcı
olmak amacıyla bilgi değiĢimi yoğunluk kazanmıĢtır. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından baĢlatılan sırasıyla, Ege’de Umut ve Güvenli Akdeniz
operasyonları olumlu geliĢmeler olmakla birlikte sorunun tamamen çözülmesi bakımından
yetersiz kalmaya devam etmektedir.
Düzensiz geçiĢleri engellemek amacıyla, baĢta Suriye sınırı olmak üzere kara sınırı
gözetiminin güçlendirilmesi için bazı adımlar atılmıĢtır. Bununla birlikte kara sınırları büyük
ölçüde, sınır yönetimi konusunda uzmanlaĢmaları yönünde teĢvik edilmeyen görevlilerin
yönetimindeki, sınırlı eğitime sahip zorunlu askerlik hizmetini yapan kiĢilerden oluĢan kara
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kuvvetleri birlikleri tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Risk analizini üstlenen sınırdan
sorumlu münferit makamlar için üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ kurallar ve iĢleyiĢ prosedürleri
bulunmamaktadır. Sınır yönetimi makamları, rotasyona tabi olmayan uzmanlardan oluĢmalıdır.
Cezai ve hukuki konularda adli iĢbirliği
Cezai konularda uluslararası adli iĢbirliğine iliĢkin kanun taslağı hâlâ kabul edilmemiĢtir.
Cezai Konularda KarĢılıklı Adli Yardıma iliĢkin Avrupa SözleĢmesi'nin ikinci ek protokolü ve
Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi'nin üç ek protokolü hâlâ imzalanmamıĢtır.
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa SözleĢmesi'nin ek protokolü imzalanmıĢ ancak henüz
onaylanmamıĢtır. Türkiye, Rusya Federasyonu ile cezai konularda karĢılıklı adli yardıma ve
suçluların iadesine iliĢkin bir anlaĢma imzalamıĢtır. Ayrıca, Moğolistan ile de cezai ve hukuki
konularda adli iĢbirliğine iliĢkin bir anlaĢma imzalamıĢtır. AB üye devletleri, Türkiye'den
suçluların iadesine iliĢkin 131 talebi, Türkiye ise iade taleplerinden beĢ tanesini kabul etmiĢtir.
Ayrıca, 27 hükümlünün Türkiye’ye, beĢ hükümlünün de AB üye devletlerine nakli kabul
edilmiĢtir. Türkiye, Eurojust'un düzenli toplantılarına katılarak bilgi ve belge paylaĢımında
bulunmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa standartları ile uyumlu bir kiĢisel verilerin korunması
kanununun bulunmaması, Eurojust ile iĢbirliği anlaĢması yapılmasına yönelik müzakerelerin
baĢlamasını da engellemeye devam etmektedir.
Cezai ve hukuki konularda adli iĢbirliği konusunda Türkiye, 1996 tarihli Velayet
Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına yönelik Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak
Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve ĠĢbirliği Hakkında Lahey SözleĢmesi'ne hâlâ taraf değildir. Türkiye,
ġiddet Suçları Mağdurların Zararlarının Tazmin Edilmesine iliĢkin Avrupa SözleĢmesi'ni hâlâ
onaylamamıĢtır. Türkiye, uluslararası Lahey hâkimler ağı için bir temas kiĢisi hâkim atamıĢtır.
Polis iĢbirliği konusunda Türkiye, üye devletlerin çoğu ile terörizmle ve suçla mücadelede bilgi
paylaĢımı ve ortak operasyonlara imkân tanıyan iĢbirliği anlaĢmaları imzalamıĢtır. Ancak bu
anlaĢmalar düzensiz Ģekilde uygulanmıĢtır. Avrupa standartları ile uyumlu bir veri koruma
kanunun olmaması, stratejik iĢbirliği anlaĢması bulunmasına rağmen, Europol ile operasyonel
iĢbirliği anlaĢmasının akdedilmesini ve üye devletlerin emniyet birimleri ile iĢbirliğini
engellemektedir.
Örgütlü suçlarla mücadele
Rapor Dönemi Performansı
Türkiye, Asya ve Batı Avrupa arasındaki uyuĢturucu hatları üzerinde bir geçiĢ ülkesi olmaya
devam etmektedir ve Türkiye'deki suç örgütleri, Avrupa'da uyuĢturucu ticareti yapılmasında ve
uyuĢturucunun dağıtımında önemli rol oynamaktadır. Rapor döneminde, Türk kolluk
birimlerinin baĢarılı operasyonları sonucunda 123.115 kg kenevir, 393 kg kokain, 12.756 kg
eroin ve 3.600.831 ekstazi tableti ele geçirilmiĢtir. Yedi ülke ile (Almanya, Fransa, Avusturya,
Ġsveç, Ġngiltere, Kanada, Gürcistan) on iki operasyon gerçekleĢtirilmiĢtir. Erken uyarı sistemi
çalıĢma grubu tarafından yürütülen faaliyetlerin bir sonucu olarak, toplam 340 yeni psikoaktif
madde UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına dâhil edilmiĢtir.
Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuĢturucu ile mücadele için 159 narkotik köpeği
bulunmaktadır.
2014'de, 14 insan ticareti mağduru tespit edilmiĢ ve 749 insan taciri Ģüphelisine karĢı 71 adli
dava açılmıĢtır. 25 sanık ceza almıĢtır. 44 insan tacirine karĢı yaptırımlar uygulanmıĢtır. Ġnsan
ticareti mağdurları için 157 yardım hattı 7/24 çalıĢmaktadır ve uluslararası aramalar da dâhil
olmak üzere farklı dillerde hizmet vermektedir. 157 yardım hattı sayesinde en az 180 mağdur
kurtarılmıĢtır. AB üye devletlerinde yürütülen soruĢturmalar, sahte sigara üretimi ve
kaçakçılığında Türkiye'yi menĢei ülke olarak göstermeye devam etmektedir.
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Kurumsal ve operasyonel kapasite
Ġnsan ticareti ile mücadelenin her veçhesiyle koordinasyonundan ve mağdurların
korunmasından sorumlu Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü, insan ticareti mağdurlarının
korunmasına yönelik bir birim oluĢturmuĢtur. Ulusal yönlendirme mekanizması gözden
geçirilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye insan ticareti ile mücadeleye iliĢkin mevzuatı
yürürlüğe koymamıĢ ve Ġnsan Ticaretine KarĢı Eyleme ĠliĢkin Avrupa Konseyi SözleĢmesi'ni de
onaylamamıĢtır. Türkiye'nin insan ticareti mağdurlarını kabul etme kapasitesi gibi insan ticareti
mağdurlarını tespit etme kapasitesi de hâlâ sınırlıdır. Ġstanbul, Ankara ve Antalya'da, - tamamı
STK'lar tarafından iĢletilen -mağdurlara yönelik sığınma evleri bulunmaktadır. Buralarda, adli,
psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmaktadır.
Yargı ve kolluk makamları, tanık koruma alanında iĢbirliğine iliĢkin mutabakat zaptı
imzalamıĢlardır. 81 ilin neredeyse tamamında tanık koruma Ģube müdürlükleri kurulmuĢtur.
Aralık 2014'te 11 ilde 'narkotimler' kurulmuĢtur. Narkotimler, psikologların yanı sıra kamu
düzeni ve güvenliğine yönelik personelden oluĢmaktadır. Narkotimler hükümetin uyuĢturucu ile
mücadele eylem planının bir parçası olarak ve okullar gibi yüksek risk taĢıyan yerlerin
yakınlarında önemli rol üstlenmek amacıyla oluĢturulmuĢlardır. UyuĢturucu ile Mücadele
ġurası, en az üç yılda bir toplanacaktır ve ġuranın aldığı kararların uygulanması ile sonuçlarını
tartıĢmak üzere BaĢbakanın baĢkanlık ettiği yeni bir izleme komitesi ise yılda bir kez
toplanacaktır. UyuĢturucu ile Mücadele Üst Kurulu, izleme komitesinin kararlarını koordine
etmek üzere yılda iki kez toplanmaya baĢlamıĢtır.
Türkiye’nin, Avrupa UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezine katılımına
iliĢkin anlaĢma yürürlüğe girmiĢtir. KoĢulları daha iyi olan tedavi ve rehabilitasyon merkezleri
kurarak uyuĢturucu ile mücadelede dengeli bir yaklaĢım takip edilmelidir. Ülke çapında, nüfus
ve okul araĢtırması yapılması gerekmektedir. Veri toplama ve analiz kapasitesinin geliĢtirilmesi
gerekmektedir.
Yasal çerçeve
Özellikle, Avrupa standartları ile uyumlu kapsamlı bir kiĢisel verilerin korunması kanununun
kabul edilmesi ile Türkiye'nin siber suçlar ve tanık koruma alanlarında mevzuatını iyileĢtirmesi
gerekecektir. Türkiye, temel uluslararası sözleĢmelere (Örn. 1961, 1971 ve 1988 tarihli BM
Uluslararası UyuĢturucu Kontrol Konvansiyonlarına) taraftır.
Stratejik Çerçeve
Türkiye'nin, hâlihazırda 2013-2015 ikinci eylem planı ile uygulamaya konulan, 2010-2015
Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Stratejisi bulunmaktadır. Stratejinin uygulanmasını ĠçiĢleri
Bakanlığı koordine etmektedir. SoruĢturma kapasitesine iliĢkin olarak bazı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir.
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, hâlihazırda UlaĢtırma Bakanlığının
koordinasyonunda güncellenmektedir. Stratejinin genel amacı, ortaya çıkan siber tehditleri
belirlemek ve ele almaktır.
Türkiye uyuĢturucu ile mücadele 2013-2018 Ulusal UyuĢturucu Politika ve Strateji Belgesi'ni
ve 2013-2015 Ulusal UyuĢturucu Eylem Planını kabul etmiĢtir Bunlar, ulusal strateji
kapsamında, Türkiye ulusal uyuĢturucu ve uyuĢturucu bağımlılığı izleme merkezi tarafından
koordine edilmektedir. Strateji ve eylem planı, koordinasyon, uyuĢturucu arzının azaltılması,
önleme, tedavi, rehabilitasyon, uyuĢturucunun neden olduğu zararın azaltılması, ulusal
iĢbirliği, veri toplama, araĢtırma ve değerlendirme gibi konuları kapsamaktadır.
Örgütlü suçlar ve yolsuzlukla mücadele, suç gruplarının siyasi, hukuki ve ekonomik sistemler
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üzerindeki etkilerinin engellenmesinde özellikle önemli olmaya devam etmektedir.
Terörle Mücadele
Türkiye, terörizmin finansmanıyla mücadele rejimini iyileĢtirmiĢtir. Sonuç olarak Mali Eylem
Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi daimi izleme sürecinden çıkarmıĢtır (bkz. Fasıl 4: Sermayenin
Serbest DolaĢımı) Türkiye, Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, El Konulması ve Müsaderesi
ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi SözleĢmesi’ni henüz onaylamamıĢtır.
Türkiye'nin AB ile yürütmekte olduğu terörizmle mücadele diyaloğu, yabancı terörist savaĢçılar
konusuna özel önem atfedilerek aktif Ģekilde devam etmiĢtir. Türkiye üzerinden Suriye ya da
Irak'a gitmek isteyen yabancı savaĢçıların tespiti amacıyla Türkiye, üye devletlerle iĢbirliğini
geliĢtirmiĢtir. Bununla birlikte, Türkiye'nin terör tehdidi değerlendirmesi AB'ninkinden daha
farklıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünün, diğerlerinin yanı sıra, profillemesinin iyileĢtirilmesi
yoluyla Ģüpheli yolcuların tespitine yönelik kapasitesini güçlendirmesi gerekmektedir.
Türkiye'de AB standartları ile uyumlu kiĢisel verilerin korunmasına iliĢkin bir kanunun
bulunmaması ve Türkiye ile AB'de terörün tanımı ve terör suçlarına verilen cezalar arasında
farklılık olması nedeniyle, AB üye devletleri ve AB kurumları ile terörizmle mücadele alanında
polis ve adli iĢbirliği sınırlıdır.
Gümrük iĢbirliği konusunda daha fazla bilgi için, bkz. Fasıl 29-Gümrük İşbirliği
Avronun sahteciliğe karĢı korunmasına yönelik tedbirler için, bkz. Fasıl 32-Mali Kontrol.
4.25. Fasıl 25: Bilim ve AraĢtırma
AB, araştırma ve yeniliğe önemli düzeyde destek sağlamaktadır. Bilimsel mükemmeliyetin
mevcut olduğu ve araştırmaya önemli düzeyde yatırım yapılan ülkelerde daha fazla olmak
üzere, tüm üye devletler, AB'nin araştırma programlarından faydalanabilir.
Türkiye'nin bilim ve araĢtırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeydedir. Özellikle
Türkiye'nin ulusal düzeydeki araĢtırma ve yenilik kapasitesini güçlendirmek ve Avrupa
AraĢtırma Alanına (AAA) entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl bazı
ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak, Türkiye'nin kendi 2023 hedeflerine ulaĢması ve Birlik
Ġnovasyon Skorbordundaki sıralamasını iyileĢtirmesi için önemli düzeyde finansal kaynağa
ihtiyaç duyulacaktır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 üniversitelerin, araĢtırma ve yeniliğin organizasyonundaki rolünü, özellikle sanayi ve
KOBĠ'lerle iĢbirliğini artırmak suretiyle güçlendirmesi;
 ulusal finansmanı artırması ve bu kaynağı Avrupa AraĢtırma Alanı (ERA) eylem ve
ilkelerine uygun olarak tahsis etmesi gerekmektedir.
Türkiye, AB AraĢtırma ve Yenilik Programı Ufuk 2020'ye ortak ülke olarak katılmaktadır.
Türkiye, tüm Ufuk 2020 Program Komiteleri için iyi bir "Temas Noktaları ve Temsilciler Ağı"
oluĢturmuĢtur. Ġlk istatistiklere göre, katılım iyi düzeydedir; fakat özellikle de toplumsal
zorluklar konusunda araĢtırma ve yenilik eylemlerine katılımı artırmak, KOBĠ'leri daha
sistematik olarak dâhil etmek ve Ufuk 2020'nin "Bilimsel Mükemmeliyet" olan ilk sütununda
baĢarılı olmak için hâlâ yapılması gerekenler vardır.
Avrupa AraĢtırma Alanına daha fazla entegre olunması konusunda, Türkiye Avrupa
AraĢtırma Alanı Komitesi (ERAC) ve ilgili ERA istiĢari organlarındaki temsilcisini belirlemiĢ
ve düzenli katılımı sağlamıĢtır. Türkiye, teknoloji transferini (ERA eylem 4) canlandırma ve
81

desteklemeye yönelik adımlar atmıĢtır; fakat genel olarak politika eylemlerinin ERA ilke ve
eylemlerine uyumu yeterli düzeyde değildir. AraĢtırmaya yapılan yatırımların GSYH içindeki
payı, AB'de ortalama %2,07 olmasına karĢın yaklaĢık olarak %0,95'tir. Yenilik Birliği alanıyla
ilgili olarak, Türkiye yeniliği ve akademisyenler ve sanayi arasındaki iĢbirliğini teĢvik etmek
amacıyla çeĢitli eylemler gerçekleĢtirmiĢtir. 2015 Birlik Ġnovasyon Skorborduna göre,
Türkiye neredeyse tüm göstergelerde AB ortalamasının oldukça altında kalarak "mütevazı
seviyede yenilikçi" olarak sınıflandırılmaya devam etmiĢtir.
4.26. Fasıl 26: Eğitim ve Kültür
AB, eğitim ve kültür alanında işbirliğini finansman sağlanan programlar ve açık koordinasyon
yöntemi ile desteklemektedir. Üye devletler ayrıca, AB göçmen işçilerinin çocuklarının
ayrımcılığa maruz kalmasını önlemeli ve eğitimlerini kolaylaştırmalıdır.
Türkiye eğitim ve kültür konusunda kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl bu fasılda bazı
ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 kız öğrenciler baĢta olmak üzere, eğitime katılımı tüm düzeylerde artırması ve okul
terklerini azaltmaya yönelik etkili stratejiler oluĢturması;
 tüm düzeylerde eğitimin kalitesini artırması ve öğrencilerin temel ve çapraz beceri
edinimini iyileĢtirmesi;
 kültür alanında temel hukuki referans belge olan UNESCO SözleĢmesini onaylaması
gerekmektedir.
Eğitim, öğretim ve gençlik alanında Türkiye, Erasmus+ programına tam katılım sağlamaktadır.
Erasmus+ programına yönelik projelere yapılan baĢvurular artmaya devam ettiğinden Türkiye,
katkı payını 2015'te 135 milyon avroya çıkarmıĢtır. Türkiye, AB'nin 'Eğitim ve Öğretim 2020'
stratejik çerçevesinde ilerleme kaydetmiĢtir. 2012 değerlendirmesinde PISA puanını bir miktar
artırmıĢtır; fakat 2009'da 41. sıradayken, 65 katılımcı ülke arasında 44. sıraya gerilemiĢtir.
Türkiye, Bolonya sürecini uygulama bakımından ileri bir aĢamadadır; ancak Türkiye’deki 186
yükseköğretim kurumu arasında nitelik açısından farklılıklar süregelmektedir. Türkiye
"Yeterlilikler Çerçevesi"nin 2015'te kabul edilmesi beklenmektedir. Yaygın ve serbest
öğrenmenin tanınma düzeyi düĢüktür.
2014'te, yükseköğretim mezunu gençlerde iĢsizlik oranı %19,6 olup, bu oran okulu erken terk
eden gençlerin %38,3 olan iĢsizlik oranının yarısı kadardır. YetiĢkinlerin yüzde beĢi hayat boyu
öğrenmeye katılım sağlamıĢtır. Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı, 2015'te %3,19 ile
durağan seyretmiĢtir. 12 yıllık zorunlu eğitime geçiĢ, okullaĢma oranlarında daha fazla ilerleme
kaydedilmesini sağlamıĢtır. 2014-15 döneminde, çocukların %96'sı ilköğretime kayıt yaptırmıĢ
iken, %94'ü ortaokula kayıt yaptırmıĢtır. Okul öncesi okul kayıt oranı %54'e yükselmiĢtir.
Ortaöğretime kayıt oranı %79, yükseköğretime kayıt oranı %40 olarak gerçekleĢmiĢtir. Okula
devamsızlık yüksektir ve tutarlı bir Ģekilde izlenmemektedir. Eğitimin, diğerlerinin yanı sıra,
Roman çocuklar ve engelli çocuklar için daha kapsayıcı hale gelmesi yönünde hâlâ ilerleme
kaydedilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle okul terkleri konusunda olmak üzere toplumsal
cinsiyet farklılığı önemli düzeyde seyretmeye devam etmektedir.
Türkiye, yeni "AB Gençlik Raporu"na katkıda bulunmuĢtur. Erasmus+ Gençlik BileĢenine
oldukça aktif Ģekilde katılım sağlamaktadır. Yüksek genç iĢsizlik oranı karĢısında, Türkiye'nin
gençlerin yetkinliğini, becerilerini ve istihdam edilebilirliğini artırmak için uluslararası düzeyde
yaygın öğrenimi desteklemek amacıyla Erasmus+ gençlik bileĢenini kullanması çok daha
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önemlidir.
Türkiye, yeni “kültür alt programı”na ve “Yaratıcı Avrupa” programının sektörler arası
bileĢenine katılım sağlamaktadır. MEDIA alt programındaki iĢbirliği mevcut bazı tedbirlerle
sınırlıdır. Katılımda iyileĢme sağlamak amacıyla, Yaratıcı Avrupa masasının kültürel ve yaratıcı
sektörlerin kapasitesini ve söz konusu sektörlerin programlar konusundaki farkındalığını
artırmaya odaklanması gerekmektedir. Film ve tiyatrolar baĢta olmak üzere kültürel projelere
iliĢkin devlet desteği kurallarının uygulanması genellikle tartıĢmalıdır. Film çekmek için bir
sertifika sahibi olmaya yönelik hukuki gereklilik belirli bir kontrol uygulamaya yönelik bir araç
gibi görünmektedir. Bazı puanlama/değerlendirme ve film sınıflandırma komiteleri, ifade
özgürlüğü ve sanatsal haklar konusunda endiĢe yaratmaktadır. Türkiye, AB'nin kültür
alanındaki temel hukuki referans belgesi olan Kültürel Ġfadelerin ÇeĢitliliğinin Korunması ve
Desteklenmesine ĠliĢkin 2005 UNESCO SözleĢmesini henüz onaylamamıĢtır.
4.27. Fasıl 27: Çevre ve Ġklim DeğiĢikliği
AB, iklim ile ilgili güçlü eylemleri, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını teşvik
etmektedir. AB hukuku, iklim değişikliği, su ve hava kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma,
endüstriyel kirlenme, kimyasallar, gürültü ve sivil koruma konularına ilişkin hükümler
içermektedir.
Türkiye, çevre ve iklim değiĢikliği alanında kısmen hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yıl özellikle
çevre mevzuatının uyumlaĢtırılması ile ilgili olarak bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir, ancak
özellikle atık yönetimi ve endüstriyel kirlenmeye iliĢkin olmak üzere uygulama yetersiz
kalmaya devam etmektedir. Yatay mevzuatın uygulanma Ģeklini iyileĢtirmeye yönelik
çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çevre konularına iliĢkin mahkeme
kararlarının düzgün bir Ģekilde uygulanmaması kamuoyunda kaygı yaratmaktadır. Daha
iddialı ve iyi koordine edilmiĢ çevre ve iklim politikalarının oluĢturulmasına ve
uygulanmasına hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik planlamaya, büyük yatırımlara ve daha
güçlü bir idari kapasiteye de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 iklim ile ilgili eylemlere iliĢkin stratejik planlamasını daha fazla geliĢtirmesi ve beklenen
2015 Paris Ġklim AnlaĢması'na katkısını uygulamaya baĢlaması;
 çevresel etki değerlendirmesi mevzuatının doğru bir Ģekilde uygulanmasını sağlaması;
 halkın katılımı ve halkın çevresel bilgiye eriĢim hakkı ile sera gazı emisyonlarının
izlenmesi ve raporlanmasına iliĢkin AB mevzuatı ile uyum sağlaması gerekmektedir.
Türkiye Kasım 2014'te, Mayıs 2013'ten sonra baĢlayan projeler için çevresel etki
değerlendirmesi gereklilikleri getirmek suretiyle, çevre alanındaki yatay mevzuatını
değiĢtirmiĢtir. Sivil toplum, kamuoyu ile yetersiz düzeyde istiĢare edilmesini ve usule iliĢkin
gerekliliklerin yetersizliğini eleĢtirmeye devam etmektedir. Akkuyu nükleer santrali ve mikro
hidroelektrik santralleri dâhil olmak üzere mahkemelerde bazı davalar sürmektedir. Sınır ötesi
istiĢareler yapılmasına yönelik usuller AB müktesebatına uyumlu hale getirilmemiĢtir. Türkiye,
ÇED konusunda sınır ötesi iĢbirliğine yönelik genel ikili anlaĢmalar taslağını henüz ilgili üye
devletlere göndermemiĢtir. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifi hâlâ
uyumlaĢtırılmamıĢtır. Ayrıca, BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Aarhus
SözleĢmesi ile tesis edilmiĢ olan, bilgiye eriĢim, halkın katılımı ve çevresel hususlarda yargıya
eriĢime iliĢkin hükümler henüz uyumlaĢtırılmamıĢtır. Bu özellikle çevre ve iklim değiĢikliğine
önemli etkileri olacak yatırım kararları ile ilgili devam eden uyuĢmazlıkların çözümünde net bir
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çerçeve oluĢturacaktır.
Ulusal hava kalitesi mevzuatının, dıĢ ortam hava kalitesi, ulusal emisyon tavanları ve uçucu
organik bileĢikler konularındaki mevcut AB direktifleri ile uyumlu bir Ģekilde kabul edilmesi
gerekmektedir. Bazı Ģehirlerde yoğun hava kirliliği olduğu bildirilmiĢtir. Yerel temiz hava
eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.
Atık Çerçeve Direktifi ile uyum sağlanmasına yönelik Atık Yönetimi Yönetmeliği Nisan'da
kabul edilmiĢtir. Maden Atıkları Direktifi ile uyum sağlanmasına yönelik Maden Atıkları
Yönetmeliği de Temmuz'da kabul edilmiĢtir. Atık arıtma tesislerinin AB standartlarına
getirilmesine yönelik çalıĢmalar devam etmiĢtir. Ayırma, geri dönüĢüm, tıbbi atıkların
arıtılması ve tehlikeli atıkların geri dönüĢümüne yönelik kapasite artırılmıĢtır. Farklı atık
çeĢitlerinin ayrıĢtırılarak toplanması ve biyolojik olarak parçalanabilirlerin azaltılması
konusunda daha fazla çalıĢmanın yürütülmesi gerekmektedir. AB Atık Çerçeve Direktifinden
kaynaklanan, atık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması gerekliliği henüz
karĢılanmamıĢtır. Yüksek Planlama Kurulu tarafından Aralık 2014'te ulusal bir geri dönüĢüm
stratejisi ve eylem planı kabul edilmiĢtir.
Su kalitesi alanında, nehir havzası yönetimi planlarının hazırlanması çalıĢmaları devam
etmektedir. KomĢu ülkelerle su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler hâlâ baĢlangıç
aĢamasındadır. Devam eden yatırımların neticesi olarak, atık su arıtma kapasitesi artmıĢtır.
Kentsel atık su direktifi gibi çevre mevzuatının uygulanmasını iyileĢtirmesi beklenen 2014
tarihli BüyükĢehir Belediye Kanunu çerçevesindeki kurumsal yeniden yapılanma, kurumsal,
mali ve koordinasyon zorlukları arz etmektedir.
Doğa koruma ile ilgili çerçeve mevzuat, ulusal biyo-çeĢitlilik stratejisi ve eylem planı henüz
kabul edilmemiĢtir. Sulak alanlarda, ormanlarda ve doğal sit alanlarında imara izin veren
düzenlemeler hâlâ AB müktesebatına uyumlu değildir. Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma
Kanunu Taslağı'nın AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu
kanun taslağıyla, hâlihazırda Milli Parklar Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması
öngörüldüğünden, herhangi bir yasal boĢluğun önlenmesi adına ilgili uygulama mevzuatının da
zamanında kabul edilmesi büyük önem taĢımaktadır. Potansiyel Natura 2000 alanları henüz
belirlenmemiĢtir. Hidroelektrik yatırımlarının, özellikle yüksek tabiat değeri olan
alanlardakilerin, çevre mevzuatı ile uyumlu olmasının sağlanması gerekmektedir.
Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi konusunda, Endüstriyel Emisyonlar
Direktifi'nin uygulanmasına yönelik mevzuat henüz kabul edilmemiĢtir. 2014'te Soma ve
Ermenek'te yaĢanan iki büyük maden kazasının nedenlerini araĢtırmaya yönelik incelemeler,
hem madencilik Ģirketlerine verilen ilk iĢletme izinlerine hem de madencilik faaliyetlerinin ilgili
makamlar tarafından teftiĢ ve denetimine iliĢkin olarak ciddi risk yönetimi eksikliklerinin
olduğunu göstermiĢtir. Bu konuya iliĢkin bazı davalar devam etmektedir.
Kimyasallar ile ilgili olarak, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Ġzni ve Kısıtlanması
hakkındaki AB Tüzüğü, küçük bölümleri uygulanmakla birlikte hâlâ uyumlaĢtırılmamıĢtır.
Gürültü konusundaki mevzuat uyumu çok iyi düzeydedir.
AB Sivil Koruma Mekanizması ile ilgili olarak, onay süreci tamamlandığında Türkiye
katılımcı devlet olacaktır. Türkiye'nin, insan kaynaklı ve doğal afet risklerinin azaltılması ve
yönetilmesine odaklanan bir afet yönetim stratejisi oluĢturması ve afetler hakkındaki bilgileri
iletmek ve paylaĢmak amacıyla, AB'deki ile bağlantılı bir acil durum sistemi kurması
gerekmektedir. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik eylem ve kapasitenin artırılması kaza
kayıplarını azaltabilir.
Ġklim değiĢikliği ile ilgili olarak, Türkiye, Eylül 2015’te, beklenen 2015 Paris Ġklim
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AnlaĢması'na yönelik niyet edilen, ulusal olarak belirlenmiĢ katkısını sunmuĢtur. Ġklim
konusundaki AB müktesebatına uyum sağlanması ile ilgili olarak Türkiye, bir izleme,
raporlama ve doğrulama sistemi kurmaya ve uygulamaya ve arazi kullanımı, ormancılık ve
florlu gazlar konularında kapasitesini artırmaya hazırlanmaktadır. Türkiye, AB'nin 2030 iklim
ve enerji politikaları çerçevesi ile tutarlı, kapsamlı bir politika ve strateji geliĢtirmelidir. Söz
konusu politika ve strateji, AB'nin 2030 çerçevesi ile tutarlı ve ilgili tüm sektörel politikalara iyi
bir Ģekilde entegre edilmiĢ olmalıdır. Türkiye'nin karbon piyasası mekanizmalarını daha fazla
geliĢtirmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak Türkiye'nin, AB Ġzleme Mekanizması Tüzüğü ile
uyum sağlaması ve beklenen 2015 Paris Ġklim AnlaĢması'nı uygulama kapasitesini artırması
gerekmektedir. Ġklim ile ilgili eylemlere ihtiyaç duyulduğuna iliĢkin farkındalık yaratma
çalıĢmalarının önemli ölçüde geliĢtirilmesi gerekmektedir.
4.28. Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
AB kuralları, ürün güvenliği, tehlikeli taklitler ve ayıplı ürün sorumluluğuna ilişkin olarak
tüketicileri korumaktadır. AB ayrıca, tütün kontrolü, kan, doku, hücre ve organ, hasta hakları
ve bulaşıcı hastalıklar gibi konularda yüksek düzeyli ortak standartlar sağlamaktadır.
Tüketicinin ve sağlığın korunması alanında iyi düzeyde hazırlıklıdır. Geçen yıl Türkiye’nin
mevzuat uyum sürecine devam etmesi ve AB müktesebatını uygulamak için gerekli yapıları
oluĢturması ile bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Türkiye'nin sağlık tehditleriyle ilgili
görevlerin yerine getirilmesine yönelik idari kapasitesini geliĢtirmesi gerekmektedir. Gelecek
yıl, Türkiye'nin özellikle:
 bulaĢıcı hastalıklara iliĢkin AB müktesebatına uyumunda bazı küçük düzenlemeler
yapması ve salgınların fark edilmesi, bildirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik idari
kapasitesini güçlendirmesi;
 ulusal sağlık bilgi sisteminde tutulan verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlaması;
 tüketici Ģikayetlerine iliĢkin hakem heyetlerinin düzgün iĢlemesini sağlaması
gerekmektedir.
Türkiye, kısa bir süre önce kabul edilen Tüketicinin Korunması Kanunu ile ilgili ikincil
mevzuatı kabul etmeye ve uygulamaya devam etmiĢtir. Ticari reklam ve haksız ticari
uygulamalar gibi ürün güvenliği ile ilgili olmayan konularda on iki adet yönetmelik kabul
edilmiĢtir. 2015-2017 dönemini kapsayan piyasa gözetimi ve denetimi stratejisi, piyasa gözetimi
ve denetimi faaliyetlerinin ürün güvenliğine iliĢkin risk analizine dayalı olarak kapsam ve
boyutunun artırılması gibi mevcut zayıflıkları ele almak amacıyla sağlam stratejik hedefler
ortaya koymaktadır. Denetçilerin sayısı 2014'te %15 oranında artmıĢtır.
Hakem heyetlerinin etkin bir Ģekilde çalıĢması için atanan uzmanların hukuki kabiliyetleri ve
tarafsızlıkları bakımından daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
Türkiye'de halk sağlığı genel olarak geliĢme göstermiĢtir. KiĢi baĢına düĢen doktor sayısı dâhil
olmak üzere sağlık hizmetlerinin nicel kapasitesi artmıĢtır. Doğumda yaĢam beklentisi on yıl
içinde 72,4 yıldan 76,9 yıla yükselmiĢtir. Toplam sağlık harcamaları rapor döneminde
GSYH’nin %5,4'ü düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Bununla birlikte, Türkiye'nin kiĢi baĢına düĢen
toplam sağlık harcamaları AB ortalamasının yalnızca üçte biri düzeyindedir.
Tütün kontrolü konusunda 2015-2018 dönemine yönelik bir eylem planı yürürlüğe girmiĢtir.
Sağlıkta eĢitsizlik ile ilgili olarak, herkesin sağlık hizmetlerine eĢit Ģekilde eriĢebilmesini
sağlamaya yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Ulusal sağlık bilgi
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sistemine çok az sayıda kalite göstergesi dâhil edilmiĢtir, ancak buradaki kiĢisel verilerin
gizliliği ve güvenliği çözüm bulunması gereken hassas bir konu olmaya devam etmektedir.
Haziran 2015'te Avrupa Komisyonu ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından
bulaĢıcı hastalıklar alanında sağlık yönetiĢimi, gözetim, hazırlık durumu ve yanıt verme
kapasitesi baĢlıklarında bir değerlendirme gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu değerlendirmeden
çıkan tavsiyelerin uygulanması, bulaĢıcı hastalıklara iliĢkin müktesebatın daha fazla
uyumlaĢtırılması ve uygulanmasına ve ilgili idari kapasitenin geliĢtirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Kan, doku, hücre ve organ alanında, kapasite artırımı ve farkındalık yaratma devam etmiĢtir.
Beyin ölümlerinin teĢhisinde, kadavradan organ bağıĢı oranında ve bağıĢlanan kan miktarında
artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Bu alandaki mevzuatın kapsamlı bir analizi yapılmıĢtır ve yasal boĢluklar
tespit edilmiĢtir. Türkiye, Organ Kaçakçılığına KarĢı Avrupa Konseyi SözleĢmesi’ni ilk
imzalayan ülkelerden biri olmuĢtur.
Ruh sağlığı alanında, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin sunumuna yönelik eğitimler,
ihtisas merkezlerin sayısındaki artıĢa paralel olarak devam etmektedir.
Tıbbi ilaçlar konusunda ilerleme kaydedilmemiĢtir.
4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği
Tüm üye devletler AB gümrük birliğinin bir parçasıdır ve aynı gümrük kural ve usullerine
tabidir. Bu durum, mevzuat uyumunun yanı sıra, yeterli uygulama ve yürütme kapasitesini ve
bilgisayarlı ortak gümrük sistemlerine erişimi gerekli kılmaktadır.
Türkiye Gümrük Birliği (GB) alanında iyi düzeyde hazırlıklıdır, ancak rapor döneminde
daha fazla ilerleme kaydedilmemiĢtir. Vergi muafiyeti, serbest bölgeler, gözetim tedbirleri
ve tarife kotalarının yönetimi AB müktesebatına ve/veya Türkiye'nin GB çerçevesindeki
yükümlülüklerine tam uyumlu değildir. AB'de serbest dolaĢımda bulunan mallara yönelik ek
vergiler ve bunların denetime tabi tutulması için ihtisas gümrüklerinin belirlenmesi GB'yi
ihlal etmektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin özellikle:
 bir yandan güvenlik ve emniyeti sağlarken, diğer yandan da yasal ticaretin
kolaylaĢtırılması amacıyla, risk temelli kontrolleri ve basitleĢtirilmiĢ usulleri geliĢtirmeye
yönelik ilave çaba sarf etmesi;
 malların etkili bir Ģekilde serbest dolaĢımını engelleyen ithalat ve ihracat kısıtlamalarını
kaldırması gerekmektedir.
Gümrük mevzuatı alanında düzensiz ilerleme kaydedilmiĢtir. Gümrük Kanunu, Birlik
gümrük kodu ile henüz uyumlaĢtırılmamıĢtır. Yerinde gümrüklemenin veya yetkilendirilmiĢ
yükümlü kavramının uygulanmasına iliĢkin ilerleme kaydedilmemiĢtir.
Türkiye'nin GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesindeki menĢe kurallarını AB
menĢe kuralları ile uyumlaĢtırması ve çok sayıda vadeli ödemeli ithal ürün üzerindeki özel
harçların kaldırılması kaydedilen olumlu geliĢmeler arasındadır. Bununla birlikte, gözetim ve
tarife kotalarının yönetimine iliĢkin kurallar AB müktesebatına tam uyumlu değildir. Özellikle,
ithalat lisanslarının otomatik olarak verilmediği dikkate alındığında, asgari mal bedeli, sigorta
ve navlun (asgari gümrüklenmiĢ değer/CIF) veya gümrük kıymeti üzerinden yapılan izleme
uygulaması bir endiĢe kaynağıdır. Serbest bölgelere ve vergi muafiyetine iliĢkin kurallar AB
müktesebatıyla henüz uyumlaĢtırılmamıĢtır. Özellikle, giriĢ noktalarındaki gümrüksüz satıĢ
mağazaları AB müktesebatına veya GB hükümlerine uyumlu değildir. Bilhassa malların
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niteliğinin özel bir uzmanlık gerektirmediği bir durumda, ithalat iĢlemlerinin
tamamlanması için ihtisas gümrüklerinin belirlenmesi GB hükümlerine aykırılık teĢkil
etmektedir.
Bazı tekstil ürünleri ve ayakkabılar üzerindeki ek gümrük vergilerine ilave olarak Türkiye, GB
ilkelerine aykırı biçimde geniĢ bir yelpazedeki mallara yeni ithalat vergileri getirmiĢtir. Bu
mallar arasında halılar, kilimler, çeĢitli el aletleri, bazı ev gereçleri, lambalar ve bazı mobilyalar
yer almaktadır. Ġthalat tedbiri üçüncü ülke menĢeli mallarla sınırlı olmasına rağmen, söz konusu
tedbir AB'de serbest dolaĢımda olan mallara uygulanmaktadır ve bunun sonucu olarak GB'yi
ihlal etmektedir.
4 Ağustos 2015 tarihine kadar devam eden, belirli alüminyum ürünler üzerindeki gümrük
vergilerinin Türkiye tarafından askıya alınması uygulaması GB'yi ihlal eden bir uygulama
olmuĢtur.
Ġdari ve operasyonel kapasite ile ilgili olarak, Türkiye'nin gümrük uygulama kapasitesini
güçlendirmeye yönelik çabaları özellikle kaçakçılıkla mücadeleye ve güvenlikle ilgili
operasyonlara odaklanmıĢtır. Ortak transit hareketlerinin sayısı artmıĢtır. Ancak, daha sıkı
incelenmesi istenen ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilen gümrük beyanlarının
sayısındaki genel artıĢ, risk temelli kontrollerin gerçekleĢtirilmesi ve ticaretin kolaylaĢtırılması
hedefleriyle uyuĢmayan bir Ģekilde gümrüklemede gecikmelere yol açmıĢtır. Fikri mülkiyet
hakları (Bkz. Fasıl 7) konusunda, elektronik baĢvuru sistemi tatmin edici biçimde iĢlemeye
devam etmiĢtir. Ancak, AB müktesebatına ve özellikle fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde
uygulanmasına iliĢkin 2014 yılı Tüzüğü’ne ilgili uygulama mevzuatına daha fazla uyum
sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni bilgisayarlı transit sisteminden farklı olarak, tarife BT sistemleri (TARIC, Quota ve
Surveillance) henüz mevcut değildir. BT faaliyetlerini ve iĢ dünyası giriĢimlerini bir araya
getirmeye yönelik bir strateji henüz hazırlanmamıĢtır ve onaylanmamıĢtır.
Gümrük birliğinin olası genişletilmesi ve modernize edilmesine ilişkin olarak, bkz. Fasıl 30.
4.30. Fasıl 30: DıĢ ĠliĢkiler
AB'nin üçüncü ülkeler bakımından, çok taraflı ve ikili anlaşmalara ve otonom tedbirlere
dayanan ortak bir ticaret politikası mevcuttur. Kalkınma politikası ve insani yardım alanlarında
da AB kuralları bulunmaktadır.
Türkiye, özellikle de Gümrük Birliği sayesinde, dıĢ iliĢkiler alanında hâlâ iyi düzeyde
hazırlıklıdır. Rapor döneminde bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. AB menĢe kurallarının
(coğrafi kapsam ve ürün kapsamı hariç) kabul edilmesiyle birlikte GenelleĢtirilmiĢ Tercihler
Sistemi (GTS) konusunda AB müktesebatına daha fazla uyum sağlanmıĢtır. Ancak,
Türkiye'nin uyguladığı ithalat vergilerinin giderek artan sayısı, Gümrük Birliği'ni de ihlal
ederek Ortak Gümrük Tarifesinden (OGT) sapma göstermektedir. Gelecek yıl, Türkiye'nin
özellikle:
 GTS ve çift kullanımlı malların ihracat kontrolü konularında uyumunu tamamlaması;
 ithalat tarifesini OGT ile uyumlu hale getirmesi gerekmektedir.
Ortak ticaret politikası alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Türkiye, GTS ile ilgili menĢe
kurallarını, kayıtlı ihracatçılara iliĢkin hükümler dıĢında, AB'nin GTS menĢe kurallarıyla
uyumlu hale getirmiĢtir. Coğrafi kapsam ve ürün kapsamı konusunda daha fazla uyum
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sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Korunma tedbirlerinin uzun süreli ve yoğun kullanımı
endiĢe konusu olmaya devam etmektedir. Rapor döneminde, Türkiye polietilen tereftalat
ithalatına uygulanan korunma tedbirini uzatmıĢ, duvar kâğıdı ithalatına iliĢkin yeni bir tedbir
kabul etmiĢ ve cep telefonu, kâğıt ve seramik ile porselen sofra gereçleri ve mutfak gereçleri
ithalatına iliĢkin yeni soruĢturmalar baĢlatmıĢtır. Türkiye, yürürlükteki tedbirleri sistematik
olarak uzatmak, zayıf kanıtlarla yeni soruĢturmalar baĢlatmak ve anti-damping gibi amaçlanan
hedefe daha uygun olan ticaret koruma önlemleri yerine diğer korunma tedbiri türlerine
baĢvurmak suretiyle DTÖ korunma enstrümanının oldukça aktif bir kullanıcısı durumundadır.
DTÖ'de, özellikle de Doha Kalkınma Gündemi, OECD ve G-20 bağlamında, AB ve Türkiye
arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir. Gümrük Birliği sayesinde, Türkiye’nin AB ortak
ticaret politikasına uyumu yüksek düzeyde seyretmektedir. Türkiye, çok sayıdaki ürüne ek vergi
uyguladığından, OGT'ye bağlı kalmamaktadır. Ancak Türkiye, çift kullanımlı malların ihracat
kontrollerine iliĢkin olarak, kontrol mevzuatını AB müktesebatına uyumlu bir biçimde
güncellememiĢ ve Konvansiyonel Silahlar ve Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin
Ġhracat Kontrolüne ĠliĢkin Wassenaar Düzenlemesi gibi belirli çok taraflı ihracat kontrolü
düzenlemelerine üyelik konusunda AB tutumuyla uyum sağlamamıĢtır. Türkiye ayrıca,
Ģirketlere orta ve uzun vadede ihracat kredisi verilmesi konusunda AB pozisyonu ile uyum
sağlamamıĢtır.
Türkiye'nin Hizmet Ticareti Genel AnlaĢması (GATS) taahhütleri AB taahhütleriyle tam olarak
uyumlu değildir.
Avrupa Komisyonu ve Türkiye, yürütülmesi muhtemel müzakereler bağlamında, gümrük
birliğinin geniĢletilmesi ve modernizasyonu olasılığı konusunda mutabakata varmıĢtır.
Üçüncü ülkelerle yapılan ikili anlaĢmalar konusunda, Türkiye Moldova ile serbest ticaret
anlaĢması imzalamıĢ ve AB ile uyum sağlamak amacıyla diğer birkaç ülkeyle de serbest ticaret
müzakerelerini sürdürmüĢtür. Ancak Türkiye, AB ve Malezya arasında serbest ticaret
anlaĢmasının akdedilmesinden önce Malezya ile serbest ticaret anlaĢmasını uygulamaya karar
vererek Gümrük Birliği'ni bir kere daha ihlal etmiĢtir. Bunlara ilaveten Türkiye, Güney Kore
ile Mayıs 2013'ten beri yürürlükte olan serbest ticaret anlaĢmasını derinleĢtirerek hizmetler ve
yatırım alanında bir ticaret anlaĢması imzalamıĢtır.
Kalkınma politikası ve insani yardım konularında, Türkiye tarafından yapılan toplam resmi
kalkınma yardımı miktarı 2014'te 2,8 milyar avroya veya RKY/GSMG %0,46'ya ulaĢmıĢtır. Bu
yardımın büyük bir bölümü Suriye ile ilgili eylemlere ayrılmıĢtır.
4.31. Fasıl 31: DıĢ, Güvenlik ve Savunma Politikası
Üye devletler, AB'nin beyanlarına uyum sağlamak, AB eylemlerinde yer almak ve kabul edilmiş
yaptırımlar ile kısıtlayıcı tedbirleri uygulamak amacıyla dış, güvenlik ve savunma politikası
çerçevesinde siyasi diyaloğu yürütebilmelidir.
Türkiye, dıĢ, güvenlik ve savunma politikası alanında AB'ye uyum konusunda kısmen
hazırlıklıdır. DıĢ ve güvenlik politikası konusunda AB ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog
yoğunlaĢmaya devam ettiğinden bazı ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Türkiye, muhalifleri
desteklemek ve hayati nitelikli insani yardımda bulunmak suretiyle Suriye konusundaki
politikasını sürdürmüĢtür. Sivil ve askeri kriz yönetimi misyonlarına aktif olarak katılmaya
devam etmiĢtir. Bu kapsamdaki önemli bir geliĢme de, Türkiye'nin DEAġ karĢıtı uluslararası
koalisyona katılmasıyla terörle mücadele konusundaki diyaloğun güçlendirilmesidir. Gelecek
yıl, Türkiye'nin özellikle:
 AB'nin beyanlarına ve Konsey Kararlarına daha sıkı bir biçimde uyum sağlaması
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gerekmektedir.
Türkiye ile AB arasındaki siyasi diyalog, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez, Afganistan,
Pakistan, Rusya, Ukrayna, Güney Kafkasya ile Orta Asya'daki geliĢmeler, terörle mücadele,
yabancı savaĢçılar ve silahsızlanma konularını da kapsayacak Ģekilde devam etmiĢtir. Ortak
güvenlik ve savunma politikası alanında daha yakın iĢbirliği ve Afrika, Orta Doğu ve Batı
Balkanlar konularında Türkiye-AB gayrı resmî istiĢareleri de gerçekleĢtirilmiĢtir. (Diğer
geniĢleme ülkeleri ve üye devletlerle iliĢkiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Siyasi Kriterler
– Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler). AB Terörle Mücadele Koordinatörü, Ekim
2014'te ve Haziran 2015'te Türkiye'yi ziyaret etmiĢtir.
Ortak dıĢ ve güvenlik politikası konusunda Türkiye, uyum sağlamak üzere davet edildiğinde,
40 AB deklarasyonu ve Konsey kararından 16 tanesine uyum sağlamıĢtır (2014 Ġlerleme Raporu
referans dönemindeki %29 oranına karĢın %40 uyum). Türkiye, Kırım'ın Rusya tarafından
yasadıĢı bir Ģekilde ilhakını tanımamıĢ, kınamıĢ ve azınlık olan Kırım Tatarlarına iliĢkin
endiĢesini ifade etmiĢtir. Ancak Kırım'daki ve Doğu Ukrayna'daki olaylara iliĢkin olarak
Türkiye, bu alandaki AB kısıtlayıcı tedbirleri dâhil olmak üzere, Konsey kararlarına
katılmamıĢtır. Türkiye, Uluslararası Ceza Divanı Statüsü'nü henüz imzalamamıĢtır. Türkiye,
Suriye rejiminin sivillere yönelik Ģiddetini güçlü bir Ģekilde ve birçok kez kınamak suretiyle,
Suriye’de yaĢanan krize ve bu krizin yayılma etkilerine iliĢkin görüĢlerini dile getirmeye devam
etmiĢtir. Suriye Muhalifler ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na desteğini sürdürmüĢ ve
yaklaĢık 2 milyon mülteciye önemli ölçüde ve diğer ülkelere kıyasla emsalsiz bir insani
yardımda bulunmuĢtur. Suriye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirler devam etmektedir. Irak'taki yeni
hükümetle olan iliĢkiler önemli ölçüde geliĢmiĢtir. Buna paralel olarak, Kuzey Irak'taki Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi ile iliĢkiler de geliĢmeye devam etmiĢtir. DEAġ karĢıtı uluslararası
koalisyona katılan Türkiye, bu kapsamda, yabancı terörist savaĢçılar çalıĢma grubunun eĢ
baĢkanlığını da yürütmektedir. Güvenlik ve terörle mücadele konularında Amerika BirleĢik
Devletleri ile düzenli istiĢarelerde bulunmaktadır. Türkiye ve ABD, Eylül 2014'te yabancı
terörist savaĢçılar tehdidiyle mücadeleye iliĢkin en iyi uygulamaların uluslararası düzeyde kabul
edildiği Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun BeĢinci Bakanlar Kurulu'na eĢ baĢkanlık
yapmıĢtır. Ayrıca ABD ile birlikte Suriyeli muhaliflere ve aynı bağlamda Irak'a ve Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peĢmergelere yönelik bir "eğit ve donat" programı baĢlatmıĢtır.
Türkiye, Temmuz'da Suruç'ta DEAġ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından
angajmanını güçlendirmiĢ ve Suriye'deki DEAġ mevzilerine yönelik bir dizi hava saldırısı
baĢlatmıĢtır. Ġncirlik üssünün koalisyon güçleri tarafından kullanılmasına iliĢkin olarak da ABD
ile anlaĢmaya varmıĢtır.
Ġsrail ile olan iliĢkiler hâlâ gergindir ve Mart 2013'te baĢlatılan normalleĢme sürecinin
tamamlanması için hiçbir kayda değer adım atılmamıĢtır. Türkiye, Gazze'ye insani yardımda
bulunmaya devam etmiĢ ve hem El Fetih hem de Hamas ile iletiĢim kanallarını açık tutmuĢtur.
Mısır ile olan iliĢkilerde geliĢme kaydedilmemiĢtir. Mısır, ikili ro-ro taĢımacılığı ile ilgili
anlaĢmasını Nisan 2015 itibariyle sonlandırmaya karar vermiĢtir. Libya'nın uluslararası toplum
tarafından tanınan makamlarıyla iliĢkilerde de geliĢme kaydedilmemiĢtir. Ancak Türkiye,
BM'nin bu ülkedeki çalıĢmalarını resmi olarak desteklemiĢtir. Türkiye, Körfez ĠĢbirliği
Konseyi ülkeleri ile olan iyi iliĢkilerini sürdürmüĢtür. Ġran ile olan iliĢkilerde, Suriye ve
Yemen'e yönelik olarak izlenen farklı politikalara rağmen geliĢme kaydedilmiĢtir. Türkiye,
Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'deki Huti isyancılarına karĢı oluĢturulan koalisyona
destek vermiĢ ve bu çatıĢmada arabuluculuk yapma konusunda çaba göstermiĢtir. Afganistan
ve Pakistan ile ve bu ülkeler arasındaki iĢbirliğini iyileĢtirmeye devam etmiĢtir. Türkiye, ayrıca
Asya, Afrika ve Orta/Latin Amerika'daki ülkelerle iliĢkilerini geliĢtirmeye ve güçlendirmeye
devam etmiĢtir. Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'nde bölge dıĢı gözlemci olmuĢtur.
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Devlet BaĢkanı Putin'in Aralık 2014'te Ankara'ya yaptığı ve "Güney Akım" projesi yerine
yeni bir doğal gaz boru hattı projesi olan "Türk Akımı"nın teklif edildiği ziyaret de dâhil,
Rusya ile yüksek düzeyli bir dizi temas gerçekleĢmiĢtir. Türkiye, Ukrayna ile olan iyi
iliĢkilerini sürdürmüĢtür. Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği Konseyi'nin
Mart 2015'te gerçekleĢtirilen toplantısının ardından, iki ülke iliĢkilerini daha da
geliĢtireceklerini beyan etmiĢ ve Türkiye Ukrayna'nın AB ile olan ortaklığını derinleĢtirme
çabalarını desteklediğini açıklamıĢtır.
Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki angajman politikasını sürdürmüĢtür. TransAnadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Mart'ta açılması, bölge ve AB ile enerji iĢbirliğinin
güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olmuĢtur. Nisan 2015'te BaĢbakan yine, 1915
olaylarında hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına taziyelerini sunmuĢtur. Ancak Türk
makamları, söz konusu olaylar yurtdıĢında soykırım olarak her tanındığında, sistematik olarak
ve güçlü bir biçimde tepki vermiĢtir. Ermenistan ile iliĢkilerin normalleĢtirilmesine yönelik
2009 yılı protokolleri henüz onaylanmamıĢtır. Türkiye, Batı Balkan ülkeleriyle yakın
iliĢkilerini sürdürmeye devam etmiĢtir.
Türkiye, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine iliĢkin tüm uluslararası
düzenlemelere taraftır. Konvansiyonel Silahlar ve Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin
Ġhracat Kontrolüne ĠliĢkin Wassenaar Düzenlemesi (Bkz. Fasıl 30 - Dış İlişkiler) ile Füze
Teknolojisi Kontrol Rejimine üyelik konusundaki tutumunu halen AB tutumuyla
uyumlaĢtırmamıĢtır.
Türkiye, özellikle Bosna Hersek'te yürütülen EUFOR ALTHEA ve Kosova'da yürütülen
EULEX olmak üzere, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) çerçevesinde sivil ve
askeri kriz yönetimi operasyonlarına katılmaya devam etmiĢtir. Türkiye, Libya'daki EUFOR
RCA ve EUBAM'a, Mali'deki EUTM'ye ve Ukrayna'daki EUAM'a katkıda bulunmayı teklif
etmiĢtir. “Berlin artı” düzenlemelerinin ötesine geçen ve tüm AB üye devletlerini kapsayan ABNATO iĢbirliği konusu hâlâ çözüme kavuĢturulmamıĢtır.
4.32. Fasıl 32: Mali Kontrol
AB mali kontrol kuralları, uluslararası standartlara dayanarak, ulusal gelir ve harcamaların
sağlam mali yönetimini teşvik etmektedir. Bu kurallar ayrıca, AB fonlarının yönetiminde
dolandırıcılığa karşı AB’nin mali çıkarlarını ve sahteciliğe karşı da avroyu korumaktadır.
Türkiye mali kontrol alanında oldukça hazırlıklıdır. Geçtiğimiz yılda, özellikle mali kontrol
hakkında ulusal uyum stratejisi ve eylem planının kabulü sayesinde bazı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir. DıĢ denetimde de ilerleme görülmüĢtür.
Bununla birlikte, kamu iç mali kontrol sisteminin (KĠMK) yönetimin her seviyesinde ve kamu
iktisadi teĢekküllerinde uygulanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Gelecek
yıl, Türkiye'nin özellikle:
 KĠMK politika belgesini güncellemesi ve tercihen, bir kamu mali yönetimi reform
programının bir parçası olarak yeni bir eylem planını uygulamaya baĢlaması;
 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasını iyileĢtirmek üzere kamu
sektöründe iç kontrol ve iç denetim düzenlemelerinde değiĢiklikler yapması;
 dıĢ denetim mevzuatının tam olarak uygulanmasını sağlaması gerekmektedir.
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Kamu iç mali kontrolü (KĠMK)
Türkiye 2002'de KĠMK stratejisi ve bir eylem planı kabul etmiĢtir. Hükümet bunların
güncellenmesi konusunda kararlıdır. Stratejinin uygulanmasının düzenli olarak izlenmesi ve
raporlanmasına iliĢkin hâlihazırda bir mekanizma bulunmamaktadır.
Maliye Bakanlığında iki merkezi uyumlaĢtırma birimi (MUB) KĠMK uygulanmasını
gözetmektedir. Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) alanından sorumlu MUB, metodolojik
rehberlik sağlamakta ve bakanlıkların MYK uygulamalarını koordine etmektedir. Bütçe
kullanıcılarına yönelik yıllık bir anket temelinde hükümete yıllık genel faaliyet raporu
hazırlamaktadır. Bununla birlikte, hükümet bu rapora dayalı herhangi bir karar almamaktadır. Ġç
denetimden sorumlu Merkezi UyumlaĢtırma Birimi ise, icracı bakanlıklarda iç denetimin
uygulanmasını koordine etmektedir. Raporlama döneminde bazı düzenlemeler ve el kitapları
yayımlamıĢ ve bazı birimlerin kalite güvence alanında dıĢ değerlendirmesini gerçekleĢtirmiĢtir.
Ayrıca yıllık genel yönetim iç denetim raporu yayımlamaktadır. MUB'ların idari kapasitelerinin
giderek güçlendirilmesi gerekmektedir.
KĠMK mevzuatı mali yönetim ve kontrolü, büyük ölçüde Sponsor Organizasyonlar Komitesi
(COSO) modeli ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI)
rehberleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Merkezi yönetim kurumları, 2014 yılı baĢında
güncellenen KĠMK rehberini kapsamlı biçimde takip etmektedir. Bununla birlikte, mali yönetim
ve kontrole, yalnızca mali bir sistem değil, bir yönetim sistemi olarak yeniden odaklanma
ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye’de risk yönetiminde sistematik bir yaklaĢım sağlamak kilit bir
zorluktur. Türkiye’de, bakanlıklar içerisinde kapsamlı bir bütçe teftiĢi fonksiyonu
bulunmaktadır. Her iki fonksiyonun da özellikle yasal uygunluğa odaklanması nedeniyle iç
denetimle teftiĢ arasında potansiyel örtüĢmeler mevcuttur.
KĠMK mevzuatında düzenlenen iç denetim genel olarak uluslararası standartlarla
uyumludur. Bir iç denetim rehberi ve etik davranıĢ kuralları mevcuttur. Ġç denetim birimi
oluĢturması gereken 386 kurumun 246’dan fazlası bunu yerine getirmiĢtir. Bugüne kadar,
genel yönetim kurumlarındaki iç denetçi kadrolarının %46’sı doldurulmuĢtur. BaĢbakanlık gibi
bazı kilit kurumlar henüz iç denetçi atamamıĢtır. 941 iç denetçiye MUB tarafından sertifika
verilmiĢtir. Ġç denetçilerin %9’u uluslararası sertifikaya sahiptir. Kurumların çoğu iç denetim
birim yönergesine sahiptir ve denetim planları uyarınca denetimlerini gerçekleĢtirmektedir.
2014'te 65 kamu kurumunda iç denetim yazılımı kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
DıĢ denetim
Anayasal ve yasal çerçeve ile ilgili olarak, SayıĢtayın bağımsızlığı Anayasa’ya dayanmaktadır.
Türkiye'nin mevcut SayıĢtay Kanunu INTOSAI standartları ile uyumludur. Kanun, SayıĢtaya
geniĢ kapsamlı bir denetim yetkisi sağlamakta ve görevlerini yerine getirmede tam takdir yetkisi
vermektedir.
Yargı fonksiyonuna da sahip olan SayıĢtay, baĢkanlık ve yönetim kurullarıyla birlikte iyi
kurulmuĢ bir yapıya sahiptir. SayıĢtay kurul üyeleri TBMM tarafından seçilmektedir.
Kurumsal kapasite konusunda, toplam 891 personelin 654’ü denetçidir. SayıĢtay, kurumsal
kapasitesini geliĢtirmek üzere 2014-2018 dönemini kapsayan ve bir eğitim stratejisini de içeren
stratejik kalkınma planını kabul etmiĢtir. Aralık 2014’te SayıĢtay, 2016’ya kadar iç kontrol
standartlarına uyum sağlamaya yönelik bir eylem planı kabul etmiĢtir.
SayıĢtay, 2014'te, performans denetimi için değerlendirme rehberleri ve faaliyet raporları kabul
etmek ve ayrıca dıĢ denetimin geliĢtirilmesi ile eğitim merkezini güçlendirmek suretiyle
denetim iĢinin kalitesini artırmıĢtır. Denetim iĢinin planlanması çoğunlukla risk odaklıdır.
SayıĢtay TBMM’ye genel uygunluk bildiriminin yanı sıra dört denetim raporu (genel
değerlendirme, hesap verebilirlik, mali istatistikler ve KĠT'ler) sunmaktadır. SayıĢtayın,
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denetçilerin mesleki ve etik standartlara bağlılığını ve denetimin kalitesini sağlamak üzere
kurulmuĢ özel bir kalite kontrol birimi mevcuttur. Ancak, SayıĢtay performans denetimlerinin
yalnızca performans göstergelerine iliĢkin olmamasını, bunun yanı sıra kamu kurumlarının
ekonomisine, verimliliğine ve etkililiğine de odaklanmasını sağlamalıdır.
Denetim iĢinin etkisine iliĢkin olarak, SayıĢtay denetim iĢinin bir parçası olarak denetlenen
kurumun iç kontrol ortamını değerlendirmektedir. TBMM’ye sunduğu yıllık denetim raporu
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenmekte ve genel kurulda tartıĢılmaktadır. Bununla birlikte,
TBMM'de bir izleme mekanizması olsa da, bu süreç sistematik değildir ve iyi iĢlememektedir.
SayıĢtay ve Maliye Bakanlığı arasında kurulan çalıĢma grubu iĢlevseldir. TBMM ile de benzer
bir çalıĢma grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. SayıĢtay internet sitesini sıklıkla güncellemekte ve
basınla iyi bir iletiĢim sağlamaktadır.
AB’nin mali çıkarlarının korunması
AB müktesebatına uyum sağlanmasına iliĢkin olarak, ulusal mevzuat AB’nin mali çıkarlarının
korunması konusundaki konvansiyonun temel bileĢenlerini içermekte ve kanıtların korunması
yükümlülüğünü düzenlemektedir. BaĢbakanlığa bağlı bağımsız bir birim olan, Türkiye'nin
sahtecilikle mücadele koordinasyon birimi (AFCOS), Komisyon ile iyi bir Ģekilde çalıĢmaya
devam etmektedir. Ġlgili diğer birimleri kapsayan bir ulusal dolandırıcılıkla mücadele ağı da
mevcuttur. Türkiye, 2010-2014 ulusal yolsuzlukla mücadele ve Ģeffaflığı artırma stratejisini ve
eylem planını uygulamaya devam etmektedir. Türkiye'nin, yolsuzlukla mücadele strateji ve
eylem planının güncellemesi gerekecektir. Türkiye, 2014'te farklı vakalarda Avrupa
Komisyonu müfettiĢleri ile iĢbirliği yapmıĢtır. Usulsüzlüklerin ve Ģüphelenilen
dolandırıcılık vakalarının raporlanması için temel prosedürleri ve usulsüzlük yönetim
sistemini oluĢturmuĢtur. Türkiye Komisyona düzenli rapor sunmaktadır. SoruĢturma
faaliyetleri ve raporlamaya iliĢkin sağlam bir izleme kaydı oluĢturulması gerekmektedir.
Avronun sahteciliğe karĢı korunması
Türkiye’nin AB müktesebatına uyum düzeyi yüksektir. Türkiye 1929 tarihli Uluslararası Para
Sahteciliğinin Önlenmesi Konvansiyonu'na da taraftır. Avro banknotları ve madeni paralar da
dâhil, sahte paranın teknik analizi merkez bankasında özel bir birim tarafından
gerçekleĢtirilmektedir. ÇalıĢanlar düzenli eğitim almakta, Pericles 2020 Programına aktif
katılım sağlamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, sahtecilik izleme sisteminin bir parçası
olarak AB kurumları ile iĢbirliği sağlamak üzere ulusal merkez ofis olarak görev yapmaktadır.
Türk mevzuatında sahte parayı dolaĢımdan çekmeyen kredi kuruluĢlarına karĢı mali cezalar
uygulanmaktadır. Türkiye, Komisyon veya Avrupa Merkez Bankası ile resmi iĢbirliği
anlaĢmaları imzalamamıĢ olsa da, uygulamada yakın iĢbirliği mevcuttur. Buna ilaveten
Türkiye, Europol ile iĢbirliğini güçlendirmek için bir yol haritası hazırlamıĢtır.
4.33. Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler
AB bütçesinin finansmanına ilişkin kurallar, ağırlıklı olarak her üye devletin Gayri Safi Milli
Gelirlerine dayalı katkılarla birlikte katma değer vergisi ve gümrük vergilerinden gelen katkılar
sağlamaktadır.
Bu alandaki hazırlıklar
baĢlangıç aĢamasındadır. Geçtiğimiz yıl
ilerleme
kaydedilmemiĢtir. Sağlam koordinasyon yapılarının, idari kapasitenin ve uygulama
kurallarının zamanı geldiğinde oluĢturulması gerekecektir.
Öz kaynaklar sisteminin uygulanmasına iliĢkin politika alanlarında temel ilke ve kurumlar
halen mevcuttur. (Bu alanlardaki ilerleme için bkz. Fasıl 16 - Vergilendirme, Fasıl 18 İstatistik, Fasıl 29- Gümrük Birliği ve Fasıl 32 - Mali Kontrol)
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Geleneksel öz kaynaklar konusunda, Türkiye’nin gümrük mevzuatı AB müktesebatına büyük
ölçüde uyumludur. Bu alandaki geliĢmeler için bkz. Fasıl 29- Gümrük Birliği
KDV’ye dayalı kaynak alanında, istatistiki KDV matrahının hesaplanmasına iliĢkin hazırlıklar
henüz baĢlamamıĢtır. Türkiye’nin katılımla birlikte öz kaynaklar sistemi için uygun katkıda
bulunmasını teminen, KDV’deki ve gümrük vergilerindeki yolsuzlukla mücadelede güçlü
önlemler alması gerekecektir. Gayri Safi Milli Gelir kaynağı ile ilgili olarak, Türkiye'nin
finansal ve istatistiki verileri Avrupa Hesaplar Sistemi ile uyumlu olmaya devam etmektedir.
Katılım zamanında, Türkiye’nin idari altyapı alanında bir dizi önlem alması gerekecektir.
Türkiye'nin, öz kaynakların doğru tahsil edilmesi, muhasebesi, izlenmesi, ödenmesi, kontrol
edilmesi ve bunların AB’ye raporlanmasına yönelik koordinasyon yapılarını ve uygulama
kurallarını oluĢturması gerekmektedir.
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Ek I - AB ile Türkiye arasındaki iliĢkiler

Katılım müzakereleri çerçevesinde, bugüne kadar 14 fasıl müzakereye açılmıĢ olup, bunlardan
biri geçici olarak kapatılmıĢtır. Komisyon, Türkiye ile planlanan yüksek düzeyli ekonomik
diyaloğa zemin teĢkil etmesi için Ekonomik ve Parasal Politika baĢlıklı 17. faslın müzakerelere
açılmasını önermiĢtir. Hukukun üstünlüğü ile ilgili 23. ve 24. fasıllardaki açılıĢ kriterlerinin,
Türkiye’ye bu önemli alanda yapılacak reformlarla ilgili yol haritası sağlamak amacıyla
belirlenmesine hâlâ ihtiyaç duyulmaktadır. Reform önceliği taĢıyan alanlardaki ilerlemeler
Ortaklık AnlaĢması organları kapsamında desteklenmekte ve takip edilmektedir. Ortaklık
Komitesi, ġubat 2015’de baĢlatılan yeni alt komite toplantı döngüsünü takiben yaklaĢık 3
yıllık bir aranın ardından Nisan 2015’te toplanmıĢtır. Alt Komiteler, 11 Aralık 2006 tarihli
Konsey Sonuçlarına halel getirmeksizin, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve fasıllardaki
açılıĢ-kapanıĢ kriterlerini karĢılama yönündeki çalıĢmalarında faydalı bir rol oynamaktadır.
Ortaklık Konseyi Mayıs 2015’te toplanmıĢtır. Karma Parlamento Komisyonu Kasım 2014 ve
Mart 2015'te toplanmıĢtır.
Mevcut Komisyon Türkiye ile geniĢ perspektifli stratejik iliĢki politikası benimsemiĢ ve bu
politika AB DıĢiĢleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon BaĢkan
Yardımcısı’nın Aralık ayında Avrupa KomĢuluk Politikası ve GeniĢleme Müzakereleri
Komiseri Hahn ve Ġnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Stylianides ile Türkiye’ye
yaptığı ziyaret ile temsiliyet kazanmıĢtır. Türkiye, AB’ye katılım konusundaki kararlığını
ifade etmeye devam etmiĢtir: BaĢbakan Ocak 2015'te Brüksel'i ziyaret ederek Avrupa
Konseyi BaĢkanı ve Avrupa Komisyonu BaĢkanı ile temaslarda bulunmuĢtur. Avrupa
Parlamentosu BaĢkanı Nisan 2015'te, Avrupa Konseyi BaĢkanı ise Eylül 2015'te Türkiye'yi
ziyaret etmiĢlerdir. AB ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiĢ siyasi diyalog devam etmiĢtir.
Kasım 2014'te siyasi direktörler seviyesinde bir siyasi diyalog toplantısı yapılmıĢtır.
Terörizmle mücadele dâhil olmak üzere, dıĢ politika ve güvenlik politikası alanlarındaki
düzenli görüĢmeler, Türkiye'nin DEAġ karĢıtı uluslararası koalisyona katıldığı bir dönemde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Birçok konu ve başta Suriye, Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu, Orta Doğu
ve Körfez, Afganistan, Pakistan, Rusya, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Orta Asya olmak üzere
birçok bölge hakkında görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir
Vize, göç ve iltica alanında, vize yol haritasının uygulanmasına iliĢkin ilk rapor3, Aralık
2013'te baĢlatılan vize serbestisi diyaloğunun bir parçası olarak ve 1 Ekim 2014 tarihinde
yürürlüğe giren Türkiye-AB Geri Kabul AnlaĢması'nı müteakip, Ekim 2014'te yayımlanmıĢtır.
Rapor, teknik uzman ziyaretleri ve değerlendirmeleri temel alınarak hazırlanmıĢtır. Raporda,
Türkiye'nin göç ve uluslararası koruma ile belge güvenliği alanlarında kaydettiği ilerleme
memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Rapora göre, özellikle sınır yönetimi ile polis ve adli iĢbirliği
olmak üzere, pek çok alanda hâlâ çalıĢma yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Geri Kabul
AnlaĢması'nın tüm üye devletler için tam ve etkili Ģekilde uygulanması da vize yol haritasında
yer alan kriterlerden biridir. Nisan'da yapılan AB Zirvesi özel oturumunu takiben AB ve
Türkiye, göçmen kaçakçılığı dâhil olmak üzere, göç alanında güçlendirilmiĢ iĢbirliği tesis
edilmesine iliĢkin planların hızlandırılması konusunda mutabakata varmıĢtır. Türkiye, Suriye
ve Irak'tan gelen ve sayıları giderek artan mülteci akınına, önemli ölçüde ve diğer ülkelere
nazaran emsalsiz bir insani yardım ile destek sağlamak üzere kayda değer çaba sarf etmeye
devam etmiĢtir.
Türkiye ile yakın ekonomik bağların geliĢtirilmesi diğer bir ortak önceliktir. Türkiye, AB’nin
Ekonomik ve Parasal Birliğinin bir gereği olan çok taraflı gözetim ve ekonomik politika
koordinasyonu çalıĢmalarına hazırlık amacıyla, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler ile çok
3
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taraflı ekonomik diyaloğa katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan toplantılardan
sonuncusu 12 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenmiĢ ve ortak tavsiyeler benimsenmiĢtir. AB ve
Türkiye, Türkiye'nin 2015 yılında baĢkanlığını üstlendiği G-20 çerçevesinde de yakın
çalıĢmıĢtır. Türkiye ve AB, enerji alanında iĢbirliğini geliĢtirmeye devam etmiĢ ve Mart
2015'te Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu baĢlatılmıĢtır. Söz konusu diyalog, Güney Gaz
Koridoru dâhil, doğal gaz sektörünü ve arz güvenliğini; elektrik sektörünü, nükleer sektörü,
enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsamaktadır. Türkiye ve AB Mayıs
2015’te, Dünya Bankasının Gümrük Birliği Değerlendirme Raporunu tamamlanmasının
ardından, gümrük birliğinin modernizasyonu ve geniĢletilmesi sürecinin baĢlatılmasına iliĢkin
mutabakata varmıĢtır.
Komisyon Ağustos 2015’te, Gümrük Birliğinin modernizasyonu
alanında 2016’da baĢlatılacak müzakerelerin çerçevesini belirlemek amacıyla, bir Etki Analizi4
çalıĢması baĢlatmıĢtır. Türkiye, AB’nin beĢinci en büyük ticari ortağı, AB ise Türkiye’nin en
büyük ticari ortağıdır. Türkiye'nin ticaret yaptığı beĢ üründen ikisi AB'den gelmekte ya da
AB'ye gitmekte ve doğrudan yabancı yatırımların %70'inden fazlası AB'den gelmektedir. Afet
yönetiminde iĢbirliği ile ilgili olarak Türkiye, Mayıs 2015'te AB Sivil Koruma
Mekanizması'nın üyesi olmuĢtur.
Mali yardım konusunda Türkiye, AB fonlarının önemli yararlanıcılarından biridir. Komisyon,
Türkiye için 4,45 milyar avronun tahsisatını öngören Endikatif Strateji Belgesi (2014-2020)
doğrultusunda yeni Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamındaki hazırlıklarını
sürdürmektedir. Komisyon, 366 milyon avro bütçesi olan ve öncelikli olarak demokrasi ve
yönetiĢim ile hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularına odaklanılan 2014 yılı Programı'nı
Aralık 2014'te kabul etmiĢtir. Komisyon ayrıca, çevre ve iklim değiĢikliği, ulaĢtırma, rekabet
edebilirlik, istihdam ve sosyal içerme alanlarında toplam bütçeleri 793 milyon avroya ulaĢan
dört adet çok yıllı sektörel programı (2014-2016) kabul etmiĢtir. IPA II Çerçeve AnlaĢması
Haziran 2015'te yürürlüğe girmiĢtir. 2015 yılı Programına yönelik hazırlıklar devam
etmektedir. AB aynı zamanda, Suriyeli mülteci krizinin Türkiye üzerinde yarattığı dikkate
değer baskıyı kabul etmiĢ ve farklı AB araçları kapsamında Ģimdiye kadar 176 milyon avroyu
Türkiye'ye tahsis etmiĢtir.
Türkiye, aĢağıdaki AB programlarına aktif olarak katılmıĢtır: Yedinci AraĢtırma Çerçeve
Programı, Gümrük, Fiscalis, Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı, Progress
Programı, Kültür Programı, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı. Türkiye, yakın
dönemde de birkaç program için yeni anlaĢmalar akdetmiĢtir veya akdetme sürecindedir: Ufuk
2020, Erasmus+, ĠĢletmelerin ve Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin Rekabet Edebilirliği,
Yaratıcı Avrupa ile Ġstihdam ve Sosyal Yenilik. Türkiye, Avrupa Çevre Ajansı ile Avrupa
UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığını Ġzleme Merkezinin (EMCDDA) üyesidir.
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Ek II - Ġstatistiki Ek
ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLER (18 Eylül 2015 itibariyle)
Türkiye
Temel veriler
Nüfus (bin)
Ülkenin toplam yüzölçümü (km2)

Not
1)

2002
65.603e
785.347

2010
72.561b
785.347

2011
73.723
785.347

2012
74.724
785.347

2013
75.627
785.347

2014
76.668
785.347

Ulusal hesaplar
Gayrisafi Yurt Ġçi Hâsıla (GSYH) (milyon ulusal para birimi)

Not

2002
350.476

2010
1.098.799

2011
1.297.713

2012
1.416.798

2013
1.567.289

2014
1.749.782

2)

243.569
3.690
7.400e

547.347
7.483
12.200b

556.278
7.494
13.400

611.909
8.139
13.800

620.682
8.161
14.100

601.298
7.819
14.400

3)

35

49b

51

52

53

53

6,2

9,2

8,8

2,1

4,2

2,9

10,3
21,0
4,2
55,0
80,7

8,4
19,4
4,2
57,2
86,0

8,0
19,9
4,5
56,3
85,1

7,9
19,4
4,4
57,5
85,0

7,4
19,1
4,4
57,6
85,9

7,1
19,5
4,6
57,7
84,1

16,7
0,9
25,2
23,6

18,9
0,6
21,2
26,8

21,8
1,7
24,0
32,6

20,3
-0,1
26,3
31,5

20,3
0,3
25,6
32,2

20,1
0,2
27,7
32,1

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) (milyon avro)
GSYH (kiĢi baĢına avro)
GSYH (kiĢi baĢına Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre)
GSYH (kiĢi baĢına Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre),
AB ortalamasına göre (AB-28 = 100)
GSYH gerçek büyüme hızı (GSYH hacmi büyüme hızı, ulusal
para, geçen yıla göre % değiĢim)
Temel sektörler itibarıyla gayrisafi katma değer
Tarım, ormancılık ve balıkçılık (%)
Sanayi (%)
ĠnĢaat (%)
Hizmetler (%)
Nihai tüketim harcamaları, GSYH içindeki payı itibarıyla (%)

4)
4)
4)
4)

Gayrisafi sabit sermaye oluĢumu, GSYH içindeki payı
itibarıyla
(%) GSYH içindeki payı itibarıyla (%)
Stok değiĢmesi,
Mal ve hizmet ihracatı, GSYH’ye oranla (%)
Mal ve hizmet ithalatı, GSYH’ye oranla (%)
İş
Sanayi üretim endeksi, hacim (2010=100)
Aktif Ģirket sayısı (sayı)

Not
5)

2002
:
:

Doğum oranı: t'de aktif olarak faaliyet gösteren Ģirket sayısının
(t) referans döneminde kurulan Ģirket sayısına oranı(%)

:

Ölüm oranı: t'de aktif olarak faaliyet gösteren Ģirket sayısının
(t) referans döneminde kapatılan Ģirket sayısına oranı(%)

:

KOBĠ'lerde çalıĢan kiĢilerin, çalıĢanlar içindeki payı (finansal
olmayan iĢ dünyası) (%)
KOBĠ'ler itibarıyla katma değer (finansal olmayan iĢ dünyası)
(milyon avro)
Toplam katma değer (finansal olmayan iĢ dünyası) (milyon
avro)
Enflasyon oranı
UyumlaĢtırılmıĢ tüketici fiyatları endeksi (uyumlaĢtırılmıĢ
TÜFE) (geçen yıla göre % değiĢim)

Not

2010
2011
2012
2013
2014
100,0
110,1
112,9
116,3
120,5
3.003.116 3.422.163 3.474.992 3.529.541 3.525.431
23,2

12,8

12,5

12,0

12,1

:

:

:

76,3

76,0

75,8

:

:

:

80.088

81.593

91.208

:

:

:

146.841

153.201

170.420

2002
47,0

96

4,2

2010
8,6

2011
6,5

2012
9,0

12,4

184.376

2013
7,5

12,2

:

2014
8,9

Ödemeler dengesi
Ödemeler dengesi: Cari iĢlemler hesabı (milyon avro)

Not

2002
-662

2010
-34.282

2011
-53.945

2012
-36.400

2013
:

2014
:

Ödemeler dengesi cari hesap: Ticaret dengesi (milyon avro)

-6.758

-42.553

-64.037

-51.115

-60.200s

:

Ödemeler dengesi cari hesap: Net hizmetler (milyon avro)

8.339

12.565

14.461

18.845

17.679s

:

Ödemeler dengesi cari hesap: Net gelir (milyon avro)

-4.816

-5.442

-5.633

-5.196

:

:

Ödemeler dengesi cari hesap: Net cari transferler (milyon avro)

2.573

1.149

1.263

1.067

:

:

:
:

:
:

Hükümet tarafından yapılan transferler (milyon avro)
**Cari dengenin GSYH'ye oranı (son 3 yıllık ortalama) (%)

526
:

Net doğrudan yabancı yatırım (DYY) (milyon avro)

993

5.712

9.840

6.573

:

:

YurtdıĢına doğrudan yabancı yatırım (milyon avro)
Rapor düzenlenen ülkenin AB-28’deki DYY’si (milyon avro)

151
:

1.104
447

1.688
1.004

3.171
2.256

:
:

:
:

425
:

570
:

430
:

Rapor düzenlenen ülkedeki doğrudan yabancı yatırım (DYY)
(milyon avro)
AB-28’in rapor düzenlenen ülkedeki DYY’si (milyon avro)

1.144

6.816

11.528

9.744

:

:

:

4.075

6.795

6.140

:

:

**Net uluslararası yatırım pozisyonu (GSYH’ye oranı %)

:

:

:

:

:

:

Bir önceki yılın aynı dönemine göre göçmen iĢçilerden gelen
brüt döviz gelirlerindeki (ulusal para birimi cinsinden) değiĢim
oranı (%)

-33,7e

0,7

5,0

1,1

-12,9e

:

2002
-10,1

2010
-2,9

2011
-0,8f

2012
-0,2

2013
0,2

2014
:

73,5

42,7

39,3f

36,2

36,0

:

Kamu maliyesi
*** Genel devlet açığı/fazlası, GSYĠH’ye oranla (%)

Not

***Genel devlet borç stoğu, GSYĠH’ye oranla (%)
Toplam devlet gelirleri, GSYH'ye oranı (%)

:

35,6

35,0

36,5

37,8

:

Toplam devlet gideri, GSYH'ye oranla (%)

:

38,4

35,8

36,7

37,6

:

Tüm ekonomideki brüt dıĢ borç, GSYH’ye oranla (%)

2002
50,7

2010
39,5

2011
:

2012
:

2013
:

2014
:

Tüm ekonomideki brüt dıĢ borç, toplam ihracata oranla (%)

359,3

254,0

:

:

:

:

6)

9.291

65.976b

65.555

72.816

:

:

7)

36.325

286.595b

274.239

300.693

:

:

8)

38.041

300.348b

288.210

317.047

:

:

20.035

231.862

255.706

303.509

:

:

9)
10)

49,59
53,65
53,88
1.430

6,59
14,83
14,99
1.989

7,28
12,27
14,19
2.322

7,59
9,00
5,00
2.314

:
:
:
2.534

:
:
:
2.906

11)

116,2

86,8

74,4

74,5

26.949

64.874

68.391

90.332

:

:

Mali göstergeler

Para arzı: M1 (banknot, madeni para, gecelik mevduat, milyon
avro)
Para arzı: M2 (M1 artı iki yıla kadar vadeli mevduat, milyon
avro)
Para arzı: M3 (M2 artı pazarlanabilir araçlar, milyon avro)
Parasal mali kuruluĢların ülke mukimlerine verdikleri toplam
kredi (konsolide) (milyon avro)
Faiz oranları: günlük oran, yıllık (%)
Borçlanma faiz oranı (bir yıllık vadeli), yıllık (%)
Mevduat faiz oranı (bir yıl vadeli), yıllık (%)
Avro döviz kuru: dönem ort. (1 avro=…resmi para birimi)
Ticaret ağırlıklı efektif döviz kuru endeksi (2005=100)
Rezerv varlıkların değeri (altın dahil)(milyon avro)

Not
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Dış ticaret
Ġthalat miktarı: tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)
Ġhracat miktarı: tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)
Ticaret dengesi: tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)
DıĢ ticaret haddi (ihracat fiyat endeksi/ithalat fiyat
endeksi*100) (sayı)
AB-28’ye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı (%)

Not

12)

2002
54.478
38.137
-16.341
95

2010
138.720
85.298
-53.422
96

2011
173.099
96.973
-76.126
93

2012
184.087
118.644
-65.443
96

2013
189.783
114.533
-75.250
98

2014
182.364
118.736
-63.628
98

56,7

46,4

46,4

38,9

41,5

43,5

49,8

39,1

37,9

37,0

36,7

36,7

AB-28’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı (%)

Nüfus
Doğal büyüme oranı: Doğal değiĢim (doğumlardan ölümler
çıkarılarak) (1000 kiĢi baĢına)

Not
13)

2002
12,1e

2010
12,2b

2011
11,7

2012
12,2

2013
12,1

2014
12,2

Bebek ölüm oranı: 1000 canlı doğum baĢına 1 yaĢından küçük
çocuk ölümleri
Doğumda yaĢam beklentisi: erkek (yaĢ)
Doğumda yaĢam beklentisi: kadın (yaĢ)

13)

25,4e

12,0b

11,7

11,6

10,8

11,1

14)
14)

70,5e
74,7e

74,2e
78,7e

74,4e
78,9e

74,6e
79,1e

74,7e
79,2e

74,8e
79,3e

İşgücü piyasası

Not

2002
:

2010
55,9

2011
57,2

2012
57,4

2013
58,4

2014
58,9b

* Ġstihdam oranı (20-64): 20-64 yaĢ arası istihdam edilen
nüfusun oranı (%)

50,2

50,0

52,2

52,8

53,4

53,2b

20-64 yaĢ arası istihdam edilen erkek nüfus (%)
20-64 yaĢ arası istihdam edilen kadın nüfus (%)

72,9
27,7

72,7
28,0

75,1
29,8

75,0
30,9

75,3
31,8

75b
31,6b

YaĢlı çalıĢan istihdam oranı (55-64): 55-64 yaĢ arası istihdam
edilen nüfus (%)

35,3

29,6

31,4

31,9

31,5

31,4b

16,9

25,2
19,9
6,3
48,6
13,5

25,5
19,5
7,0
48,1
13,3

24,6
19,1
6,9
49,4
13,8

23,6
19,4
7,0
50,0
13,5

21,1b
20,5b
7,4b
51,0b
13,1b

83,1

86,5

86,7

86,2

86,5

86,9b

Ekonomik faaliyet oranı (20-64): 20-64 yaĢ arası ekonomik
olarak aktif nüfusun oranı (%)

Temel sektörler itibarıyla istihdam
Tarım, ormancılık ve balıkçılık (%)
Sanayi (%)
ĠnĢaat (%)
Hizmetler (%)
20-64 yaĢ aralığındaki kiĢilerin (%) kamu istihdamının toplam
istihdama oranı
20-64 yaĢ aralığındaki kiĢilerin (%) özel sektör istihdamının
toplam istihdama oranı
ĠĢsizlik oranı: iĢsiz olan iĢgücü oranı (%)

15)

:
:
:
:

16)

:

10,8

8,8

8,2

8,8

9,9b

Erkeklerde iĢsizlik oranı (%)
Kadınlarda iĢsizlik oranı (%)
Genç iĢsizlik oranı: 15-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerin toplam
iĢsizlik içindeki payı (%)
Uzun dönemli iĢsizlik oranı: 12 ay ve daha uzun süre iĢsiz olan
iĢgücünün payı (%)

16)
16)
16)

:
:
:

10,5
11,6
19,9

8,3
10,1
16,7

7,7
9,4
15,7

8,0
10,6
16,9

9,1b
11,9b
17,8b

17)

:

3,0

2,3

2,0

2,1

2,4b

Azami ortaokul mezunlarının (25-64 yaĢ aralığındaki) iĢsizlik
oranı (ISCED 0-2) (%)

18)

:

9,6

7,6

7,0

7,5

8,5b

Yükseköğretim mezunlarının (25-64 yaĢ aralığındaki) iĢsizlik
oranı (ISCED 5 & 6) (%)

18)

:

7,2

6,8

6,7

6,9

8,1b
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Sosyal uyum
Ortalama aylık nominal maaĢ ve ücretler (ulusal para birimi)

Not
19)

Reel maaĢ ve ücret endeksi: Endeksin TÜFE’ye oranı
(2000=100)
GĠNĠ katsayısı-tanımlara bakınız
Yoksulluk açığı
* Okulu terk edenler: 18-24 yaĢ arası ortaokulu tamamlamamıĢ
ve daha fazla eğitim ya da öğrenim görmeyen nüfus oranı (%)

Yaşam standardı
1000 kiĢiye düĢen özel araç sayısı

2002
419
:

20)
20)
21)

Not

1000 kiĢiye düĢen mobil telefon servislerine abonelik sayısı

2010
1.142

2011
1.242

2012
1.327

2013
:

2014
:

:

:

:

:

:

46,0
32,0
55,1

40,2
28,7
43,1b

40,4
29,2
41,9

40,2
29,2
39,6

40,0
26,7
37,6p

:
:
38,3b

2002
70,2e

2010
104,0b

2011
110,0

2012
115,7

2013
122,8

2014
126,9

874

895

909

356e

837b

2002
11,1

2010
12,2

2011
12,3

2012
12,3

2013
12,4

2014
12,8

1.714

2.080

2.119

2.127

2.127

2.155

Not

2002
4,8

2010
:

2011
4,1

2012
:

2013
:

2014
:

* AraĢtırma ve geliĢtirmeye yönelik yurtiçi harcama, % GSYH 22)
olarak
Evde internet eriĢimi olan hane halkı oranı (%)

0,52

0,84b

0,86

0,92

0,95

:

:

41,6

42,9

47,2

49,1

60,2

Not
Çevre
Ekonominin enerji yoğunluğu (2005 sabit fiyatlarıyla 1000
avro GSYH baĢına petrol eĢdeğeri, kg)
Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplam elektrik
tüketimindeki payı (%)
Karayolu yük taĢımacılığının ülke içi yük taĢımacılığı içindeki
payı (% ton-km olarak)

2002
259,1

2010
252,5

2011
:

2012
:

2013
:

2014
:

25,7

26,5

25,3

27,0

28,9

:

95,4

94,6

94,3

94,5

95,4s

94,9

Enerji
Tüm enerji ürünlerinin birincil üretimi (bin TOE)

2002
24.281

2010
32.487

2011
32.229

2012
31.964

2013
31.944

2014
:

Ham petrolün birincil üretimi (bin TOE)
Kömür ve linyitin birincil üretimi (bin TOE)

2.564
11.360

2.671
17.523

2.555
17.869

2.440
17.018

2.485
15.451

:
:

Doğal gazın birincil üretimi (bin TOE)
Tüm enerji ürünlerinde net ithalat (bin TOE)
Toplam yurt içi enerji tüketimi (bin TOE)
Elektrik üretimi (bin GWh)

344
55.467
78.331
129,4

625
79.400
109.260
211,2

652
84.087
114.480
229,4 :

533
91.827
120.093
239,5

443
90.784
120.290
240,2

:
:
:
252,0

Altyapı
Demiryolu ağı yoğunluğu (çalıĢır durumdaki hatlar, 1000km²
baĢına)
Otoyol uzunluğu (bin km)
Yenilik ve araştırma
Ġnsan kaynaklarına yapılan harcama (eğitime yapılan kamu
harcamaları, % GSYH olarak)

Not

Not
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:

Tarım
Tarımsal mal ve hizmetlerin üretim endeksi, hacim (üretici
fiyatları, önceki yıl=100)
Kullanımdaki toplam tarım arazisi (bin hektar)
Hayvancılık: BüyükbaĢ (bin baĢ, dönem sonu)

Not

2002
108,5

2010
:

2011
:

2012
:

2013
:

2014
:

41.196
9.803

39.012
11.370

38.231
12.386

38.399
13.915

38.423
14.415

38.560
14.123

Hayvancılık: Domuz (bin baĢ, dönem sonu)

4

2

2

3

3

3

Hayvancılık: Koyun ve keçi (bin baĢ, dönem sonu)

31.954

29.383

32.310

35.783

38.510

41.462

Çiftliklerde süt üretimi ve kullanımı (toplam süt, bin ton)

8.409

13.544

15.056

17.401

18.224

18.499

Bitkisel üretim: Hububat (pirinç dâhil) (bin ton, hasat edilen
ürün)
Bitkisel üretim: ġeker pancarı (bin ton, hasat edilen ürün)

30.831

32.773

35.202

33.377

37.489

32.714

16.523

17.942

16.126

14.920

16.489

16.573

Bitkisel üretim: Sebze (bin ton, hasat edilen ürün)

25.824

25.997

27.547

27.820

28.448

28.570

23)

: = mevcut değil
b = seride bozulma
e = tahmini değer
f = öngörülen değer
p = geçici değer
s = Eurostat tahmini
*= Avrupa 2020 göstergesi
** = Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü (MIP) göstergesi
*** = Devlet açığı ile geniĢleme ülkelerinin borç verileri "olduğu gibi" ve kalite ve ESA kurallarına bağlılık konusunda hiç bir güvence olmadan
yayımlanmaktadır.
Dipnotlar:
1) Değerler 2000-2006 Nüfus Tahminlerinden ve 2007-2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından alınmıĢtır.
2) 2013 ve 2014: kaynak, Eurostat.
3) Kaynak: Eurostat.
4) Katma değerdeki payı artı vergiler ve sübvansiyonlar eksi FISIM; bu nedenle payların toplamı %100’ü vermemektedir fakat sektörlerin görece
büyüklüğünü göstermektedir."
5) Takvime göre ayarlanmıĢ brüt endeks.
6) Seride bozulma. Aralık 2005’ten itibaren, tedavüldeki para birimleri, resmi para biriminin yanı sıra, döviz cinsinden mevduat talepleri de M1’e
dâhildir. Bunun yanı sıra, Aralık 2005’ten itibaren Katılım Bankaları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Para Piyasası Fonları miktarı para arzı
verilerine ilave edilmiĢtir.
7) Seride bozulma. Aralık 2005’ten itibaren M2, M1’i ve resmi para biriminin yanı sıra döviz cinsinden vadeli mevduatı da içermektedir. M1 için
seride bozulmaya bakınız.
8) Seride bozulma. Aralık 2005’ten itibaren M3 (daha önce dahil edilmiĢ olan M2 ve resmi mevduatlara (vadeli mevduat/ mevduat talebi) ek
olarak, M2’yi ve repo iĢlemlerinden elde edilen fonları ve para piyasası fonlarını (B tipi likit fonları) içermektedir. M1 ve M2 için seride
bozulmaya bakınız.
9) Aylık verilerin ortalaması. Bir yıldan uzun süreli olmak üzere, iĢletmelere verilen borçlar.
10) Aylık verilerin ortalaması. Bir yıl veya daha uzun süreli.
11) Kaynak: Eurostat.
12) 2000=100 endeksi ile ifade edilmiĢtir. Zaman serileri orijinalinde farklı referans yıllar esas alınmıĢtır (2002,1994= 100; 2010'dan beri, 2010 =
100).
13) 2002: Daha detaylı bilgi için, TÜĠK internet sitesinde “Demografik Göstergeler”in ilgili meta veri dosyasına bakınız.
14) Daha detaylı bilgi için, TÜĠK internet sitesinde “Demografik Göstergeler”in ilgili meta veri dosyasına bakınız.
15) 2010–13: NACE Rev. 2 Grup 98.1’i kapsamaktadır (özel hane halkının kendi kullanımlarına yönelik ayrıĢtırılmamıĢ mal üretme faaliyetleri).
16) 2013–14: sadece iĢ araĢtırma metotlarını kullanan 4 hafta kriterine göre iĢsizlik.
17) 2012–14: sadece iĢ araĢtırma metotlarını kullanan 4 hafta kriterine göre iĢsizlik.
18) Sadece iĢ araĢtırma metotlarını kullanan 4 hafta kriterine göre iĢsizlik.
19) 2002: veriler Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırmasına dayanmaktadır.
20) 2010–13: veriler Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırmasına dayanmaktadır.
21) Yıllık LFS sonuçları. Yaygın eğitime veya mesleki eğitime katılım ” değiĢkeninin 2004’ten itibaren eklenmesinden kaynaklanan seride
bozulma.
22) 2007’den itibaren, revize GSYH serisinin kullanımından kaynaklanan seride bozulma.
23) Mandaların sayısı dâhil değildir.
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