Suriye’de kısmen sessiz bir yıl geride kaldı. Ancak DEAŞ ve YPG gibi terör
örgütleri saldırılarına devam ettiler. Türkiye ise 2020’de bölgenin en aktif
aktörüydü. Ankara’nın gündeminde Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ çatışması ve ABD, Rusya ve AB ile ilişkiler vardı. Uluslararası siyasetin
yanı sıra Türkiye siyasetinin bir numaralı gündem maddesi de doğal olarak
salgın ve salgınla mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen salgınla mücadelenin temel yaklaşımı sağlık krizinin olumsuz
sosyal ve ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak şeklindeydi. Buna ek
olarak 2020’nin siyaset gündeminde ittifak tartışmaları, muhalefet partilerinin iç sorunları ve kurultaylar diğer gelişme başlıklarıydı. Eğitim ne yazık ki
küresel salgından en fazla etkilenen alanların başında geldi. Medya alanında ise küresel anlamda yeni medya, internetin ve sosyal medya kuruluşlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi öne çıkan gündem başlıklarıydı.
SETA’nın her yılın son haftasında yayımladığı Türkiye yıllığı ülkemizde örnekleri çok az görülen bir çalışma biçiminin en önemli temsilcisi durumundadır. 2020 yıllığı da okuyuculara hem çok zengin bir içerik sunuyor hem
de gelecek yıla dair öngörü için bütüncül bir bakış açısı sağlıyor.
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lağanüstü gelişmelere sahne olan 2020 sona erdi. Koronavirüs
salgını adeta her şeyi tersine çevirdi. 2020 boyunca salgının gölgesinde ABD-Çin rekabeti, ABD başkanlık seçimi, AB’nin geleceği ve Brexit, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye, Suriyeli mülteciler ve Avrupa’da yükselen İslam karşıtı söylem ve yılın son dönemlerinde Karabağ
çatışması ana gündemler arasında yer aldı. Batı dünyası 2020 boyunca
sorunlarla boğuşurken Rusya bu durumdan istifade etmeye çalıştı. Putin
liderliğindeki Moskova yönetimi Avrupa üzerindeki etkisini artırmaya çalışırken diğer yandan da özellikle Suriye’deki askeri varlığını tahkim etti. Çin
de ABD’ye karşı daha ciddi bir meydan okuma olarak yükselirken bir yandan da küresel ticari girişimlerini korumaya çalıştı. Avrupa ise bütün bir yıl
boyunca salgının neden olduğu karmaşayı yönetmekle uğraşırken Brexit
sonrası Avrupa’nın siyasal ve ekonomik geleceğini tartıştı.
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TAKDİM

Olağanüstü gelişmelere sahne olan 2020 artık sona erdi. Hızlı yaşamaya ve hareketli
gündemlere alışkın olduğumuz bu dönemde ortaya çıkan koronavirüs salgını adeta
her şeyi tersine çevirdi. 2020 boyunca salgının gölgesinde ABD-Çin rekabeti, Amerikan başkanlık seçimi, AB’nin geleceği ve Brexit, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye,
Suriyeli mülteciler ve Avrupa’da yükselen İslam karşıtı söylem ve yılın son dönemlerindeki Karabağ çatışması ana gündemler arasında yer aldı. Muhtemeldir ki bu
konuların çoğu 2021’de de hepimizin gündeminde olmaya devam edecek.
Uluslararası siyasetin gündemi 2020 boyunca oldukça kalabalıktı. ABD Başkanı
Obama döneminde başlayan ve Trump döneminde tüm hızıyla devam eden liberal
dünya düzeninin krizi 2020 boyunca salgın etkisiyle birlikte daha da derinleşti. Diğer yandan bu durum süregelen büyük güç mücadelesi ortamını, küresel ekonomideki değişimi ve uluslararası güç mücadelesinin değişen doğasını daha yakından takip
etmenin önemini bir kez daha hatırlattı.
Batı dünyası 2020 boyunca sorunlarla boğuşurken Rusya bu durumdan istifade etmeye çalıştı. Putin liderliğindeki Moskova yönetimi Avrupa üzerindeki
etkisini artırmaya çalışırken diğer yandan da özellikle Suriye’deki askeri varlığını
tahkim etti. Çin de ABD’ye karşı daha ciddi bir meydan okuma olarak yükselirken
bir yandan da küresel ticari girişimlerini korumaya çalıştı. Salgının en başında
bundan olumsuz etkilenen Çin ekonomisi bugünlerde toparlanmayı sürdürüyor.
Avrupa ise bütün bir yıl boyunca bir taraftan salgının neden olduğu karmaşayı yönetmekle uğraşırken bir taraftan da Brexit sonrası Avrupa’nın siyasal ve ekonomik
geleceğini tartıştı.
Tüm bunların yanında Afrika ve Ortadoğu’da çatışmalar ve istikrarsızlık eksik
olmadı. Önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor. Ortadoğu’da koronavirüs salgının etkisini halen tam olarak ölçemiyoruz. Suriye’de kısmen sessiz bir
yıl geride kaldı. Ancak DEAŞ ve YPG gibi terör örgütleri saldırılarına devam ettiler.
Anayasa süreci salgının gölgesinde kalırken İdlib patlamaya hazır bir bomba gibi
sürekli gündemimizde kaldı ve kalmaya devam edecek.
Türkiye açısından değerlendirme yapmak gerekirse Türkiye 2020’de bölgenin
en aktif aktörü olarak ön plana çıktı. Ankara’nın gündeminde Suriye, Libya, Doğu
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Akdeniz, Karabağ çatışması, Rusya ve ABD ile ilişkiler vardı. Türkiye bir yandan bölgesel türbülansın yakıcı etkileriyle mücadele ederken diğer yandan da siyasi istikrarı
ve dış politika aktivizmi sayesinde kendisini avantajlı bir konuma yerleştirmeye gayret gösterdi. Doğu Akdeniz, Libya ve Karabağ’daki hamleleri bu avantajın en önemli
göstergeleri olarak 2020’ye damgasını vurdu.
Uluslararası siyasetin yanı sıra Türkiye siyasetinin bir numaralı gündem maddesi de doğal olarak salgın ve salgınla mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen bu mücadelenin temel yaklaşımı sağlık krizinin
olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak şeklindeydi. Buna ek
olarak 2020’nin siyaset gündeminde ittifak tartışmaları, muhalefet partilerinin iç sorunları ve kurultaylar diğer gelişme başlıklarıydı.
Hukuk ve yargı alanında 2020’nin en önemli gündem maddesi reformdu.
2019’da açıklanan “yargı reformu strateji belgesi” kapsamında iki yeni yargı paketi
hayata geçirildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün
açıklamaları doğrultusunda yargı reform çalışmalarına hız verileceği ve yeni reform
adımları gündemde öne çıktı. Buna ek olarak FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi
yargılamaları devam etti ve ana davalardan Akıncı davası sonuçlandı.
Eğitim ne yazık ki küresel salgından en fazla etkilenen alanların başında geldi.
2020’de salgın sebebiyle ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde yüz yüze eğitim
çok büyük çoğunlukla yapılamadı. Uzaktan ve online eğitime geçen Türkiye’de eğitim sistemi hızlı bir şekilde yeni şartlara adapte edilirken Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
ve TRT EBA TV öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Medya alanında ise küresel anlamda yeni medya, internetin ve sosyal medya kuruluşlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi öne çıkan gündem başlıklarıydı.
Özellikle büyük sosyal medya şirketlerinin denetimi Türkiye’nin de içinde yer aldığı
birçok ülkenin 2020 ajandasında yer aldı. Bunun dışında 2020 Amerikan başkanlık
seçiminde başta yalan haber ve manipülasyon olmak sosyal medyanın sebep olduğu
çeşitli problemler ön plana çıktı. Türkiye açısından ise Batı medyasının Türkiye’ye
yönelik bakış ve haber yapış biçimi önceki yıllardan farklı değildi. Özellikle Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Türkiye’nin durumu ve salgınla mücadele başlıklarındaki haberler dikkat çekti. 2020’de medya alanındaki bir diğer önemli gelişme ise
salgınla beraber ortaya çıkan “infodemi” kavramıydı. Gerçek olmayan, hatalı veya
yanlış bilgilerin paylaşımı ve yayılımı şeklinde özetlenebilecek bu kavramla birlikte
salgının sebep olduğu krize infodemi krizi de eklendi. Özellikle vatandaşları manipüle eden ve salgınla mücadelenin yanında kriz iletişimi alanında farklı sorunlara
sebep olan bu gelişme 2020’nin özellikle yeni medya alanında bıraktığı en önemli
etki olarak öne çıktı.
SETA’nın her yılın son haftasında yayımladığı Türkiye yıllığı ülkemizde çok az
görülen bir çalışma biçiminin en önemli örneği durumundadır. Alanında uzman
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araştırmacıların katkılarıyla ortaya çıkan bu çalışmada “siyaset”, “dış politika”, “güvenlik ve savunma”, “ekonomi”, “enerji”, “eğitim”, “hukuk ve yargı” ve “medya” başlıklarını kapsayan ve bir yıla damgasını vuran gelişmeler yer alıyor.
Bu çalışmada emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum.
Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü
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GİRİŞ

Bu bölümde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye siyasetinin merkez aktörü olan Cumhurbaşkanlığı makamı ve teşkilatı başta olmak üzere Adalet ve
Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP), İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Türkiye siyaseti, dış politika ve kamuoyunu meşgul eden tartışmalardaki reaksiyon ve politik gündemleri ele alındı. Bu bağlamda başta koronavirüs (Covid-19) salgını olmak üzere iç
siyasetteki gelişmeler, ittifak tartışmaları, parti içi sorunlar ve dış politika konularında söz konusu aktörlerin söylem ve siyasi tutumları incelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020’de siyasetin en önemli ve merkez aktörü olmayı
sürdürdü. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle küresel bir krizin yaşandığı 2020’de
Erdoğan’ın ilk ve en önemli gündem maddesi Türkiye’nin bu krizi asgari zararla
atlatması oldu. Bu doğrultuda başta sosyal kısıtlamalar olmak üzere çeşitli adımlar
atan Erdoğan, sağlık krizinin sosyal ve ekonomik bir krize dönüşmesine engelleme
amaçlı bir yaklaşım sergiledi. Buna ek olarak cumhurbaşkanı dış politikadaki aktif ve
girişimci yaklaşımını bu yıl da sürdürdü. Özellikle Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de
yaşanan gelişmeler Erdoğan’ın ajandasındaki meselelerdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve teşkilatında devam eden reform ve kurumsallaşma süreci ise Erdoğan
açısından diğer önemli gündem maddeleriydi.
AK Parti açısından ise gündemin ilk sırasında koronavirüs salgını yer aldı. İktidar partisi olarak AK Parti özellik yasama desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
ekibinin koronavirüs mücadelesine destek verdi. AK Parti’nin bir diğer gündem
maddesi ise 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan 7. Olağan Büyük Kongresi ve onun
hazırlık süreciydi. Teşkilatlarının alt kademelerinde başlayarak kongrelerini düzenlemeye başlayan AK Parti teşkilatlarında 2020 kongre sürecinin hazırlıklarıyla geride
kaldı. Öte yandan Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması, Karadeniz’de gerçekleşen doğal gaz rezerv keşfi, ekonomi ve hukuk alanlarında yeni reform hedefleri
diğer gündem maddeleriydi.
CHP cephesinde 2020 kurultay, parti içi muhalefet ve ittifak tartışmalarıyla geride kaldı. Temmuz’da gerçekleşen 37. Olağan Kurultay’da CHP genel başkanlığına
tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi. Ancak kurultay, parti içi sorunları
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çözmedi ve CHP, Muharrem İnce ile parti yönetimi arasındaki gerginlikle birçok kez
gündeme geldi. Muharrem İnce, kendi ekibiyle “Memleket Hareketi” adını verdiği
bir alternatif hareket başlattı. Buna ek olarak CHP’nin İYİ Parti-HDP odaklı ittifak
tartışmalarının merkezinde yer almayı sürdürdü. Özellikle Millet İttifakı partileri ve
HDP’nin birlikte gerçekleştirdiği anayasa çalışması yeni tartışmalar başlattı.
MHP “milli birlik ve beka” odaklı siyaset ve söylemini 2020’de de sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının sürdürdüğü iç ve dış politikayı desteklemeye devam eden MHP, özellikle infaz, siyasi partiler yasasında değişim, Anayasa Mahkemesinin yapısı gibi çeşitli konularda parti lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı
çıkışlarla gündemi belirledi. Ayrıca 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan 13. Olağan
Büyük Kurultay hazırlıkları başladı.
İYİ Parti açısından ise en önemli gündem maddesi 2. Olağan Kurultay’dı.
Kurultayda yaşanan liste krizi, parti içi tartışmaları başlatırken Ümit Özdağ başta
olmak üzere bazı isimlerin genel başkan Meral Akşener ve ona yakın parti yöneticilerine yönelik eleştirileri kamuoyunda uzunca süre tartışıldı. FETÖ iddiaları,
ittifak ve HDP ile ilişkiler ekseninde gerçekleşen tartışmalar başta olmak üzere
parti içi çatışmalar 2020’de ön plana çıkarken partinin çeşitli konumlarından gelen
istifalar da devam etti.
2020, HDP için de kongre yılı olarak geride kaldı. Eş genel başkanlardan Pervin
Buldan görevine devam etti. Sezai Temelli yerine ise Mithat Sancar yeni eş genel
başkan olarak seçildi. Öte yandan parti içinde yaşanan cinsel saldırılar, parti yönetimini zorladı. Kayyum atamaları, Diyarbakır Anneleri ise HDP’nin diğer gündem
maddeleriydi.
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2020, koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın yeni bir küresel kriz ile mücadele etmek
zorunda kaldığı bir yıl olarak geride kaldı. Türkiye de bu küresel sağlık krizinin ulusal
etkilerini yönetmek ve krizin sosyal ve ekonomik boyutlarını asgari düzeyde tutmak
için 2021’de de devam edecek bir mücadele yürüttü. Bu mücadelenin liderliğinde
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Erdoğan, salgının kontrol altına
alınması adına sosyal kısıtlamalar başta olmak üzere birçok önlemi hayata geçirirken
yine krizin ekonomik ve sosyal etkilerini yönetmek hususunda da kapsamlı adımlar
atılmasını sağladı. Bunun yanında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse cumhurbaşkanı
nezdinde iç siyasette birçok yeni atılım, açılış ve organizasyona ev sahipliği yapıldı.
Dış politikada ise başta Libya ve Doğu Akdeniz’deki gerilim olmak üzere çeşitli meseleler geçen yıllarda olduğu gibi Erdoğan’ın ana gündem maddesi olmayı sürdürdü.
Terörle mücadelede kazanılan başarılar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarda yaşanan değişimler 2020’nin diğer gündem maddeleriydi.

KORONAVIRÜS SALGINIYLA MÜCADELE
2019’un son aylarında Çin merkezli olarak tüm dünyaya yayılan ve küresel bir salgın
haline gelen koronavirüs 2020 ile beraber Türkiye’nin en önemli gündem maddesi
oldu. Yeni yılla beraber Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar virüse karşı önlemler
almaya başlarken ilk önemli adım 10 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturulmasıyla atıldı.1 Türkiye’nin farklı üniversitelerinden
alanında yetkin 31 bilim insanınındın oluşan Kurulun temel misyonu Bakanlık ve
Cumhurbaşkanlığı Kabinesine tavsiyelerde bulunmak ve toplumu bilimsel açıdan
doğru şekilde bilgilendirmekti.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla sınır kapılarını kapatmak, yurt
dışı uçuşları durdurmak gibi bazı önleyici ilk tedbirler alınırken Türkiye’de ilk vaka,
1 “Türkiye’nin Koronavirüsle Mücadele Politikasına ‘Bilim Kurulu’ Yön Veriyor”, Anadolu Ajansı, 3 Mart 2020.
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dünyaya kıyasla geç bir tarihte, 11 Mart günü ortaya çıktı ve kamuoyuna açıklandı.2
İlk vakanın tespitinden ardından ise 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyeleri, YÖK Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi ve alınacak tedbirler
görüşüldü. Toplantı sonucunda ilkokul, ortaokul ve liselerin uzaktan eğitime geçmesi, kamu görevlilerin yurt dışı çıkışlarının izne bağlanması ve spor müsabakalarının
Nisan sonuna kadar seyircisiz yapılması gibi tedbirler alındı. Ayrıca Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın da tüm yurt dışı gezileri ertelendi.3
Yine 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda özellikle salgının sosyal ve
ekonomik zararlarını azaltmak adına alınan bazı tedbir ve kararlar Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından bizzat açıklandı. Bu kararlardan bazıları ise en düşük emekli
maaşının 1.500 TL’ye çıkarılması, kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulması, KOBİ’lere ek kredi imkanlarının sağlanması, salgın sebebiyle işleri bozulan firmaların
kredi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi şeklindeydi.4
İlerleyen tarihlerde vaka sayısının artması üzerine 25 Mart’ta ulusa sesleniş
konuşması gerçekleştiren Erdoğan “Evde Kal Türkiye” kampanyası başlattı ve tüm
vatandaşlardan zaruri haller dışında evlerinde kalmalarını rica etti. Buna ek olarak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen tarihlerde camilerin ibadete kapatılması, büyükşehirlerin karantinaya alınarak şehirlerarası seyahatin kısıtlanması, sokağa çıkma
yasakları gibi daha sıkı tedbirler hayata geçirildiğini ve vatandaşlara ücretsiz maske
dağıtımına başlanacağını açıkladı. Yine salgının en çok etkilediği düşük gelirli vatandaşlara yardım amacıyla “Biz Bize Yeteriz | Milli Dayanışma Kampanyası” Erdoğan
liderliğinde başlatıldı.5 Öte yandan alınan sıkı tedbirlerle beraber vaka sayılarının
düşmesi sonucunda Mayıs’ta normalleşme adımları atılmaya başlandı ve tedbirler
kademeli olarak kaldırıldı. Ancak Erdoğan, normalleşme adımlarıyla beraber “Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla normal eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir” ifadelerini kullanarak vatandaşlara şahsi tedbirlerini sürdürme çağrısı yaptı.6
Asgari tedbirlerin sürdürülmesine rağmen yazın bitmesi ve salgının tekrar yükseliş trendine geçmesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım’da yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Türkiye’nin salgınla mücadeleyi eko2 “Türkiye’de İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi”, TRT Haber, 11 Mart 2020.
3 “İbrahim Kalın ‘Koronavirüs’ Toplantısında Alınan Tedbirleri Açıkladı”, Anadolu Ajansı, 12 Mart 2020.
4 “Ülkemizin Maruz Kaldığı Virüs Tehdidinin En Kısa Sürede Bertaraf Edilmesi için Devlet Olarak Tüm İmkanlarımızı Seferber Ettik”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 18 Mart 2020, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117037/-ulkemizin-maruz-kaldigi-virus-tehdidinin-en-kisa-surede-bertaraf-edilmesi-icin-devlet-olarak-tum-imk-nlarimizi-seferber-ettik-, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
5 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası Başlatıyoruz”, NTV, 30 Mart 2020.
6 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal Hayata Dönüşü Kademe Kademe Başlatacağız”, İhlas Haber Ajansı, 4 Mayıs
2020.
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nomiyi ayakta tutarak yürütmeye mecbur olduğunu belirten Erdoğan hafta sonları
10.00-20.00 arası sokağa çıkma yasağı ve ilkokul, ortaokul ve liselerin yılsonuna
kadar uzaktan eğitime geçeceğini ilan etti.7 Ancak vaka sayılarının hızla artması üzerine Erdoğan 30 Kasım’da gerçekleşen kabine toplantısı sonrası salgın tedbirlerinin
artırıldığını ve sokağa çıkma yasağının genişletilerek mevcut yasaklara ek olarak hafta
içleri 21.00-05.00 saatleri arasında ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.8
Sonuç olarak 2020 gerek dünya gerekse Türkiye’de koronavirüsle mücadelenin
ilk ve en önemli gündem maddesi olduğu bir yıl olarak geride kaldı. Tüm devletlerin
başta sağlık ve ekonomi sektörleri olmak üzere kurumsal kapasitelerinin zorlandığı
bu dönemde Türkiye de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu mücadeleyi sürdürdü. Erdoğan’ın bu mücadeleye yaklaşımı ise sağlık krizini ekonomik ve sosyal
krize dönüşümünü engelleyerek atlatmak odaklı oldu.

İÇ POLITIKADAKI DIĞER GÜNDEM MADDELERI
2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından salgın dışında iç politikanın birçok gündem maddesi de ajandasındaydı. Bunların ilki yeni yılın hemen başında, 24 Ocak’ta
Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremdi. Başta Malatya olmak üzere
birçok ilin etkilendiği depremde 41 kişi hayatını kaybederken 1.631 kişi yaralandı.9
Depremin hemen ardından 25 Ocak’ta Elazığ’a gidip incelemelerde bulunan Erdoğan gerekli maddi ve manevi yardımların ivedilikle yapılacağını ve TOKİ’nin ihtiyaç
sahiplerine en kısa sürede yeni evlerini teslim edeceğini açıkladı.10
Elazığ depreminin ardından bir diğer deprem ise 30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşti. 6,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde 26 Kasım itibarıyla toplam 117 kişi
yaşamını yitirirken 1.032 kişi yaralandı.11 Cumhurbaşkanı Erdoğan yine depremin
hemen ardından 31 Ekim’de deprem bölgesini ziyaret etti ve İzmir’de afetzedelere
2021 bitmeden yeni konutların teslim edileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca kentsel
dönüşüm faaliyetlerinin tüm ülke genelinde hızlanması gerektiği vurgusunu yaptı.12
İç siyasette bir diğer önemli gelişme ise Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması oldu. Danıştay’a yapılan itiraz sonucu Ayasofya Camii’ni müzeye dönüştüren
bakanlar kurulu kararının iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
caminin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasını sağlayan kararı 10 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın ardından Millete
7 “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Geldi: İşte Yasak Olan Saatler ve Tüm Detaylar”, CNN Türk, 18 Kasım 2020.
8 “Koronavirüs Tedbirleri Arttırıldı! Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genişletildi”, Hürriyet, 30 Kasım 2020.
9 “Elazığ Depremi Sonrası Yapılan Tüm Yardımlar”, AFAD, 20 Şubat 2020, https://www.afad.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-yardimlar-merkezicerik, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
10 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’da”, Milliyet, 25 Ocak 2020.
11 “İzmir Seferihisar Depremi-Duyuru 81”, AFAD, 26 Kasım 2020, https://www.afad.gov.tr/izmir-seferihisar-depremi-duyuru-81-26112020---2100, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
12 “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir Depremi Açıklaması”, CNN Türk, 5 Kasım 2020.
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Sesleniş konuşması yapan Erdoğan caminin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü Cuma
namazıyla birlikte ibadete açılacağını duyurdu. Bununla beraber Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak tekrar ibadete açılan camideki ilk namaza katılarak
Kur’an-ı Kerim okudu.13
2020’nin en önemli iç gelişmelerinden biri de Karadeniz’de keşfedilen doğal
gaz rezerviydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos’ta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Keşfedilen rezervi 320 milyar metreküp olarak duyuran Erdoğan yeni keşiflerinde
de beklendiğini söyledi.14 Erdoğan 17 Ekim’de ise aynı rezervde yapılan çalışmalar
sonucu toplam keşfin 405 milyar metreküpe çıktığını açıkladı.15 Erdoğan bu keşifleri
“müjde” olarak nitelerken Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığından kurtulmasında
bu keşiflerin oldukça önemli adımlar olduğunu belirtti.
Ekonomi bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana gündem maddelerinden
biri olmayı sürdürdü. Cumhurbaşkanı salgın sebebiyle küresel ve ulusal anlamda
ortaya çıkan ekonomik sıkıntılarla mücadeleyi temel hedeflerden biri olarak nitelerken Türkiye’nin bu küresel kriz döneminde diğer ülkeler arasında pozitif ayrışan
ülkelerden biri olduğunu söyledi. Öte yandan Erdoğan bir süredir devam eden döviz kurlarındaki dalgalanma ve artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı
görevden aldı. Erdoğan boşalan başkanlık görevine ise Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanı ve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı atadı. Buna ek olarak Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sebepleri nedeniyle görevden affını istedi.
Cumhurbaşkanı da Albayrak’ın görevden af talebini kabul etti16 ve boşalan bakanlık
koltuğuna eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı atadı.
Ekonomi yönetiminde yaşanan bu değişimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve adalet alanları başta olmak üzere yeni reform hazırlıkları içerisinde olduklarını ve bu reformlarla birlikte yeni bir ekonomik atılımın gerçekleşeceğini
duyurdu. Ayrıca Türkiye’nin faiz-enflasyon-kur sarmalından çıkarılması gerektiğini
ve bunun için alınması gereken tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.17 Bu bağlamda
Erdoğan’ın söz konusu açıklamaları dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan bir dönüşüm
içerisine girmesi ve Türkiye’yi bu dönüşüme adapte olma hedefi olarak yorumlandı.18
13 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Kur’an-ı Kerim Okudu”, Anadolu Ajansı, 24
Temmuz 2020.
14 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğal Gaz Rezervi Müjdesi”, Hürriyet, 21 Ağustos 2020.
15 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğalgaz Rezervini Açıkladı: Toplam Doğalgaz Rezervi 405 Milyar Metreküp”, NTV,
17 Ekim 2020.
16 “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Görevden Af Talebine İlişkin Kamuoyu Açıklaması”, T.C. İletişim
Başkanlığı,
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrakin-gorevden-af-talebine-iliskin-kamuoyu-aciklamasi0911, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
17 “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Faiz Açıklaması: Türkiye’yi Faiz, Enflasyon, Kur Sarmalından Çıkarmalıyız”, Hürriyet, 20 Kasım 2020.
18 Burhanettin Duran, “Erdoğan’ın Yeni Dönem Adımlarını Anlamak”, Sabah, 14 Kasım 2020.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin birçok ilinde
açılış, temel atma ve organizasyon programlarına katılmayı sürdürdü. Salgın sebebiyle birçok açılışa video konferans vasıtasıyla katılan Erdoğan salgının şiddetini azalttığı dönemde ise yurt içi gezilerini sürdürdü. Bu bağlamda Erdoğan 2 Aralık itibarıyla
16 farklı ili toplam 19 kez ziyaret etti.19 Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan TürkAkım
projesi, Ilısu Barajı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Beştepe Millet Kütüphanesi,
Kars Barajı gibi önemli projelerin açılışlarını yaparken yerli otomobilin üretileceği
TOGG Üretim Tesisleri’nin temel atma törenine katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde daha fazla önem kazanan şehir hastanelerinin de
açılışlarını sürdürdü ve Başakşehir Çam ve Sakura, Kartal Dr. Lütfi Kırdar, Göztepe,
Konya ve Tekirdağ olmak üzere toplam beş şehir hastanesi hizmete başladı.

DIŞ POLITIKA VE TERÖRLE MÜCADELE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “aktif ” dış politika yaklaşımı 2020’de de
devam etti. Erdoğan’ın söz konusu yaklaşımın en önemli ayağı olan yurt dışı ziyaretleri bu yıl salgın sebebiyle azalsa da bu ziyaretlerin yerini, video konferans aracılığıyla
yapılan ikili ve çoklu görüşmeler aldı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020
içerisinde 12 farklı ülkeyi toplamda 14 kez ziyaret etti.20 Buna ek olarak 11 farklı
ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı veya kabul etti.21
Dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 içerisindeki ilk gündem maddesi Libya oldu. Özellikle Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarının korunması ve Lib
ya’da yaşanan iç savaşta meşru hükümete destek amacıyla Türkiye’nin Libya’ya asker
yollamasına izin veren tezkere teklifinin TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte uluslararası boyutta Libya krizinin çözülmesi yönünde çabalar arttı. Bu bağlamda 19 Ocak’ta
Almanya’da düzenlenen Libya zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya,
Cezayir, Libya ve Rusya devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.22
Erdoğan ve Türkiye açısından en önemli dış politika gelişmesi ise 27 Şubat’ta
İdlib’de yaşandı. Esed güçlerinin Türk askerlerine yönelik saldırısı sonrası 34 askerin
şehit olduğu bu gelişmenin ardından Türk ordusu, hem Suriye hem de Esed yanlısı milis kuvvetlerine yönelik büyük bir saldırı başlattı.23 Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine ve kendilerine düşman bir rejime karşı mücadelesini devam ettireceğini, aksi takdirde Türkiye’nin bugün İdlib’de vermeyeceği
mücadelenin yarın Şırnak’ta, Mardin’de Gaziantep’te, Hatay’da vermek zorunda kala19 “Yurt İçi Ziyaretler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/yurticiziyaretler, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
20 “Yurt Dışı Ziyaretler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/receptayyiperdogan/yurtdisiziyaretler,
(Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
21 “Haberler”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/haberler, (Erişim tarihi: 14 Aralık 2020).
22 “Yurt Dışı Ziyaretler – Almanya”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/yurt-disi-ziyaretler/355/115349/almanya, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
23 “İdlib’de 34 Asker Şehit Oldu, Tüm Rejim Unsurları Nokta Atışlarıyla Vuruluyor”, TRT Haber, 29 Şubat 2020.
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cağını söyledi. Erdoğan ayrıca Suriye’deki savaşın esas hedefinin Suriye değil, Türkiye
olduğunu, Suriye’de bugün istediklerini alan güçlerin hemen namlularını Türkiye’ye
çevireceğini belirtti.24
Türkiye’nin başlattığı saldırı dolayısıyla Esed güçlerinin ağır kayıplar vermesi,
Rusya ve Türkiye arasında diplomatik müzakereler başlamasına sebep oldu. Sahada yürütülen mücadeleye ek olarak diplomatik temaslarını da sürdüren Türkiye,
Rusya ile ikili bir antlaşma imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya giderek
mevkidaşı Putin ile yaptığı görüşmeler sonucu İdlib’de bir ateşkese varıldı. Erdoğan
görüşme sonucu varılan mutabakatı “İdlib sahasında attığımız adımları, masadaki
çabalarımızla pekiştirerek bölgedeki soruna kalıcı çözüm bulma irademizin bir tezahürüdür… Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve
tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır” ifadeleriyle açıkladı.25
Öte yandan yaşanan İdlib krizi sonrasında Türkiye, Suriye sorunu ile alakalı
olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendi üzerine düşen vazife ve sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Suriyeli göçmenlere Avrupa sınır kapılarını
açtı. Türkiye’nin bu adımı sonrası AB ülkeleri diplomatik girişimler başlatırken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere 9 Mart’ta Brüksel’e
gitti. Erdoğan Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi
Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmeler gerçekleştirdi.26
Özellikle AB ile gerilim konusu olan bir diğer husus ise Doğu Akdeniz meselesi
oldu. Türkiye egemenlik hakları sebebiyle kendi karasularında yürüttüğü faaliyetlere
itiraz eden başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere bazı AB ülkeleriyle gerilim yaşadı.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili her konuşmasında Türkiye’nin kendi
haklarını korumakta kararlı olduğunu, kimsenin hak veya hukukunu çiğnenmediğini
vurgulayarak sorunun çözümünün gerilimden değil, müzakere masasından geçtiğini
belirtti. Erdoğan ayrıca sorunun KKTC’nin de yer alacağı uluslararası Doğu Akdeniz
Konferansı görüşülmesini teklifinde bulundu ve sıklıkla bu önerisini tekrarladı.27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika ajandasındaki bir diğer gündem maddesi salgınla mücadelede küresel yardımlaşma oldu. Erdoğan’ın dış politika perspektifinin temellerinden olan insani yardımlaşma yaklaşımı salgın sürecinde de ön plana
çıktı. Bu bağlamda cumhurbaşkanının verdiği talimat doğrultusunda Türkiye’den
yardım talebinde bulunan 158 ülkeden 155’ine yardım yapıldı. Yardım yapılan bölgeler arasında Afrika, 48 ülkeyle birinci sırada gelirken ABD, İngiltere, İspanya, İtal24 “Başkan Erdoğan: Bugün İdlib’de Olmazsak Yarın Hatay’da Savaşırız”, Sabah, 1 Mart 2020.
25 “İdlib’de Ateşkes”, Milliyet, 6 Mart 2020.
26 “Yurt Dışı Ziyaretler – Belçika”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/yurt-disi-ziyaretler/355/
116986/belcika, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
27 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz’de Adil Olmayan Bir Denklem Barış ve İstikrar Üretemez”, Anadolu
Ajansı, 15 Kasım 2020.
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ya gibi gelişmiş devletlere yapılan yardımlar da dikkat çekti. Söz konusu ülkelere ek
olarak Türkiye, dokuz uluslararası kuruluşa da yardımda bulundu.28
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene de uluslararası zirvelerde Türkiye’nin hak ve
tezlerini paylaşmaya devam etti. Erdoğan 2020’de küresele salgın nedeniyle iki kez
toplanan G20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kuruluna video konferans yönetimiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada her
sene olduğu gibi yeni bir BM yapılanması ihtiyacına vurgu yaparak “Dünya beşten
büyüktür” tezini tekrarladı.29
Türkiye’nin başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesi
2020’de de kararlılıkla devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı birçok konuşma
ve katıldığı etkinlikle Türkiye’nin kararlılığını vurguladı. Özellikle yurt içi ve Irak ve
Suriye başta olmak üzere sınır ötesinde son yılların en büyük operasyonlarının düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, bu sayede Türkiye’nin terörü kaynağında yok etme
stratejisinin başarıyla devam ettirdiğini birçok kez vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca
15 Temmuz anma etkinliklerinde FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusunu tekrarladı ve son FETÖ’cülerin hukuk önünde hesap vereceği tarihe kadar mücadelenin
devam edeceğini söyledi.30 Bununla beraber Erdoğan 2020 içerisinde 3 Aralık itibarıyla beş kez MGK’ya başkanlık etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKILATI
Türkiye’nin yeni hükümet modeli doğrultusunda tekrar yapılanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı geçtiğimiz sene içerisinde ikinci senesini doldurdu. Bu noktada yeni
sistem ve teşkilatlanmanın kurumsallaşma süreci devam ederken Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı” düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. 21 Temmuz’da düzenlenen toplantıda Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye tarihinde doğrudan halk iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca
yürütme erki olarak son iki yılda yapılan hizmetlerin nicel ve nitel özetini paylaştı.
Özete göre Erdoğan 40 farklı ülkeye 47 ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca 98 devlet ve
hükümet başkanı misafir ederken 366 telefon görüşmesi yaptı. Yine yurt içinde 78
ili 114 kez ziyaret etti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı açısından iki yıllık süreç içerisinde 64 kararname ve 2 bin 755 karar yayımlandı. 31

28 “Koronavirüs Salgınındaki Rol ve Vizyonumuz”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/koronavirus-salginindaki-rol-ve-vizyonumuz-6-11-2020.tr.mfa, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
29 “Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Tarihi Konuşma! Dünyaya Çok Önemli Çağrı”, Sabah, 22 Eylül
2020.
30 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son FETÖ’cü Hukuk Önünde Hesap Verene Kadar Mücadele Sürecek”, TRT Haber,
15 Temmuz 2020.
31 “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/
assets/dosya/kabine/kabine.pdf, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
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2020’de ise 3 Aralık itibarıyla 13 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 649 cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.32 Bu tarihe kadar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yüz
yüze ve video konferans yöntemiyle toplam 28 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yine diğer önemli kurullar olan Yüksek İstişare Kurulu beş kez,
Varlık Fonu Yönetim Kurulu ise üç kez Erdoğan başkanlığında toplandı.33
Sonuç olarak 2020 Türkiye siyaseti açısından oldukça yoğun geçti. Özellikle koronavirüs salgının küresel bir kriz haline gelmesi Türkiye siyasetini derinden etkiledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da başta salgınla mücadele olmak üzere iç ve dış politika,
terörle mücadele gibi temel siyaset konularında Türkiye’ye liderlik etti. Özellikle salgının sebep olduğu küresel sağlık, sosyal ve ekonomik krizin Türkiye’ye yansımalarını asgaride tutmak için çabalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyasette yeni atılım,
yardım ve açılışlar, dış politikada etkin ve insani yaklaşım ile Türkiye’nin hak ve
menfaatlerinin korunması odaklı bir gündeme sahipti. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve
teşkilatı açısından ise kurumsallaşma devam ederken iki yıllık performans değerlendirmesi dikkat çekti.

32 T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr/02.01.2020, (Erişim tarihi: 3 Aralık
2020).
33 “Günlük Program”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, https://www.tccb.gov.tr/program, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
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KRONOLOJİ: 2020’DE CUMHURBAŞKANLIĞI
8 Ocak

TürkAkım doğal gaz boru hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve proje partneri ülkelerin
liderlerinin katıldığı bir törenle açıldı.

19 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020’deki ilk yurt dışı ziyaretini Almanya’ya gerçekleştirdi.

25 Ocak

Elazığ’da gerçekleşen 6,8 büyüklükteki depremin ardından Erdoğan, Elazığ ve Malatya’ya
gidip incelemeler yaptı.

5 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib’de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere Rusya’ya gitti.
Mevkidaşı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası ateşkes mutabakatı imzalandı.

12 Mart

Cumhurbaşkanı, kabine üyeleri, YÖK Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Sağlık ve
Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda salgına karşı alınacak önlemler
görüşüldü. İlk tedbirler açıklandı.

18 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı
yapıldı.

21 Mayıs

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya
Başbakanı Şinzo Abe’nin video konferans katılımıyla hizmete açıldı.

27 Mayıs

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılama ve idam infazlarının gerçekleştirildiği Yassıada,
müze ve çeşitli merkezlerin inşasıyla yenilenerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı.

10 Temmuz

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi
Gazete’de yayımlandı.

21 Temmuz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

24 Temmuz

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Cuma namazıyla
birlikte tekrar ibadete açıldı.

21 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin
keşfedildiğini açıkladı. Rezerv daha sonrasında yapılan yeni keşiflerle beraber 405 milyar
metreküpe çıktı.

22 Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kuruluna video konferansla katıldı.

31 Ekim

İzmir’de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İzmir’e gitti.

15 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’yi ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılan
Erdoğan, ayrıca 46 yıl sonra kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesini
ziyaret etti.

17 Kasım

Vakaların artması sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar sokağa çıkma kısıtlamaları ilan
etti.

setav.org

21

2020’DE TÜRKİYE

2020’DE ADALET VE
KALKINMA PARTİSİ
(AK PARTİ)

2020 içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) ilk gündemini 2021’de
gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongre sürecine yönelik hazırlıklar oluşturdu. Bu
kapsamda Ocak’tan itibaren belde ve ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye yoğunlaşan
parti, Mart’ta koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte kongrelere ara verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında AK Parti hükümeti ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde sıkı tedbirler alarak Türkiye’de virüsün yayılmasını kontrol
etmeyi amaçladı. Bu süreçte AK Parti ve MHP iş birliğiyle TBMM’de kabul edilen ve
yürürlüğe giren infaz değişikliği yasası gerek partinin gerekse de Türkiye siyasetinin
öncelikli meselelerinden bir diğerini oluşturdu. 11 Mayıs itibarıyla salgında kontrollü normalleşme dönemine girilmesinin ardından AK Parti’nin iç siyaset açısından en
önemli gündem maddeleri 1934’ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması ve 21 Ağustos’ta Karadeniz’de 320 metreküplük doğal
gaz keşfiydi. 2020’nin sonlarına doğru AK Parti’nin esas gündemini ise ekonomi ve
hukuk alanlarında yapılması planlanan reform tartışmaları oluşturdu.

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE SÜRECINE HAZIRLIK
Ocak 2020’de AK Parti’nin öncelikli gündemi 2021’de gerçekleştirilecek 7. Olağan
Büyük Kongre sürecine yönelik hazırlıklardı. 2019’da delege seçimlerini gerçekleştiren parti, 2020’nin Ocak ayı ile birlikte belde ve ilçe kongrelerini başlattı.
Kongrelerin başlamasıyla birlikte AK Parti’ye farklı partilerden belde ve ilçe belediye başkanı düzeyinde katılımlar gerçekleşeceği haberleri medyada yer aldı.34 AK
Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı partiye geçmek isteyen belediye başkanlarını çeşitli
34 “85 Belediye AK Parti’ye Geçmek İstiyor”, Yeni Şafak, 6 Ocak 2020.
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kriterlere göre değerlendiren bir toplantı gerçekleştirdi.35 14 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti’li, Saadet Parti’li, CHP’li ve bağımsız olarak görev
yapan Afyon Bolvadin, Bilecik Pazaryeri, Bilecik Osmaneli, Sakarya Pamukova ve
Siirt Baykan Veyselkarani belediye başkanlarının AK Parti’ye geçtiğini açıkladı ve bu
isimlere AK Parti rozeti takıldı.36 Yılın devamında 30’un üzerinde belediye başkanı
daha AK Parti’ye geçti.
7. Olağan Kongre’ye doğru AK Parti’nin gündemini oluşturan bir diğer husus
parti üye sayısını artırmaktı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu
konuya 16 Şubat’ta İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Yeni Üye Çalışmaları Ödül
Töreni’nde “Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye’nin en fazla
üyeye sahip partisidir. Aynı şekilde 1 milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan
kadın üye sayısıyla bu alanlarda da rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19’u gibi önemli bir orana ulaşıyor” sözleriyle değindi.37 Bu kapsamda
16 Şubat itibarıyla AK Parti’nin üye sayısı bir önceki yıla göre 368 bin artarak 10,5
milyona ulaştı. Parti 2023’e kadar 15 milyon üyeye ulaşmak istediklerini duyurdu.38
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mart’ta AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada AK Parti’nin kongre sürecinde
yenilenmeye gideceğini, çalışma azmini ve motivasyonunu kaybetmemiş teşkilatlarla
yeni döneme daha güçlü bir şekilde başlamasının elzem olduğunu vurguladı.39 Fakat
koronavirüs salgını AK Parti’nin iç gündemini de etkiledi. 14 Mart itibarıyla Olağan
Kongre sürecine doğru gerçekleştirilmesi gereken kongrelerin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yine partinin 3-4-5 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştireceği 30.
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı iptal edildi.
Koronavirüsle birlikte ertelenen kongre süreci kontrollü normalleşme dönemiyle yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci AK Parti için yeni bir gönül seferberliği başlatma imkanı olarak gördüğünü 23 Mayıs’ta AK Parti İstanbul İl
Teşkilatı ile görüşmesinde söylediği “Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden
seçime giden bir parti olmadık. AK Parti’nin asıl gücü yılın 365 günü, günün 24
saati Hakk’ın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışan bir yapıya sahip
bulunmasıdır. Kazançlarımızın da kayıplarımızın da sebebini arayacağımız yer, işte
burasıdır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, siyasetin özü insan insana, yüz yüze,
kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir” sözleriyle ifade etti.
İlçe ve il kongreleri Ağustos itibarıyla yeniden düzenlenmeye başlandı. Kasım
itibarıyla yaklaşık 900 ilçede kongreler tamamlandı. Ekim ayı ile başlatılan İl Kong35 “AK Parti’ye Geçmek için Yoğun Talep”, Türkiye, 6 Ocak 2020.
36 “5 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti”, Hürriyet, 14 Ocak 2020.
37 “AK Parti’nin Üye Sayısında Rekor Artış: Dünyada Örneği Yok”, Haber 7, 16 Şubat 2020.
38 “AK Parti’ye 100 Bin Yeni Üye”, Milliyet, 10 Eylül 2020.
39 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davası Ülkesi Olmayanın Sonu Hüsran Olmaya Mahkumdur”, TRT Haber, 11 Mart
2020.
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releri kapsamında ise Şırnak, Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kocaeli, Tekirdağ,
Kars, Karaman, Kahramanmaraş, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman, Siirt, Isparta,
Burdur, Kastamonu ve Gümüşhane kongreleri gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 23 Kasım itibarıyla gerçekleştirilecek tüm kongrelerin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.40 Koronavirüs sebebiyle takvimdeki sarkmalardan
ötürü olağan kongrenin 2021’in hangi ayında gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

AK PARTI’DEN AYRILANLAR
2019 itibarıyla eski AK Parti’li bazı isimler yeni parti kurma çalışmaları başlatmıştı.
2 Eylül 2019’da AK Parti tarafından eski başbakan Davutoğlu’nun ile Ayhan Sefer
Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmişti. 13 Aralık’ta Gelecek Partisi’ni kuran bu ekibin yanı sıra,
bir süredir yeni bir parti kuracağı ifade edilen eski bakanlardan Ali Babacan 9 Mart
2020’de DEVA Partisi’ni kurdu. Partinin kurucular kurulu daha çok AK Parti’de son
dönemlerde etkin görevlerde olmayan isimlerden oluşurken parti kuruluş sürecinde
iddia edildiği gibi partide aktif görev alan isimlerden herhangi bir destek görmedi.

KORONAVIRÜS SÜRECI
Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde görülen “2019-nCoV” olarak adlandırılan virüs dünya gündemini tamamen değiştirdi. Virüsün 11 Mart’ta
Türkiye’de görülmeye başlanmasının ardından Türkiye iç siyasetinin gündemini de
virüsle mücadele oluşturdu.
Türkiye virüse karşı hızlı tedbirler alan ülkelerden birisi oldu. Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü başarılı mücadelede 2002’den itibaren AK Parti hükümetleri döneminde artırılan hastane yatak kapasitesinin ve doktor sayısının artırılması
ve tıbbi tedarik zincirini güçlendirilmesi önemli rol oynadı. Türkiye’de 2002’de bin
kişiye düşen doktor sayısı 1,38 iken 2020’de bu sayı 1,87’ye ulaşmıştı.41 Yüz bin kişi
başına düşen yoğun bakım yatak sayısıyla Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve
Belçika gibi Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek bir kapasiteye sahip olan Türkiye,
böylelikle semptom gösteren vakalara etkili tedavi hizmeti sunabildi.42 Türkiye’nin
virüse karşı yürüttüğü mücadelede başarılı olmasında hükümetin diğer ülke hükümetlerine kıyasla kriz çözmede tecrübeli olması ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte hızlı karar alma ve uygulamanın sağlanması da büyük ölçüde etkili oldu.43

40 “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Önümüzdeki Haftadan İtibaren Kongre Sürecimize Ara Verilecek”, Anadolu Ajansı, 20 Kasım 2020.
41 “Turkey Medical Doctors”, Trading Economics, https://tradingeconomics.com/turkey/medical-doctors, (Erişim
tarihi: 25 Kasım 2020).
42 “Why Turkey is Better-Equipped to Tackle Coronavirus”, TRT World, 16 March, 2020.
43 Nebi Miş, “Türkiye’nin Kriz Yönetim Başarısı”, Kriter, Sayı: 45, (2020).
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Türkiye’de koronavirüse karşı ülke içi tedbirlerin alınmasına ülkede virüsün görülmesinin öncesinde başlandı. 21 Ocak’tan itibaren havaalanlarında tedbir almaya
başlayan 5 Şubat itibarıyla de Çin’den gelen tüm uçuşlara son verdi.44 Koronavirüs
vakalarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla 24 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığı
tarafından yurt dışından gelen yolculara yönelik taramalar başlatılarak enfeksiyon
belirtisi gösterenler karantina altına alınmaya başlandı.45
Virüsün yayılmasıyla beraber özellikle seyahat kısıtlamalarına yönelik tedbirler
artırıldı. Virüsün Türkiye ile kara sınırına sahip İran’da yayılmasının ardından 23 Şubat’ta Türkiye ile İran arasındaki sınır kapıları kapatıldı ve tüm uçuşlar askıya alındı.
Hemen akabinde 29 Şubat’ta İtalya, Güney Kore ve Irak ile yapılan karşılıklı uçuşlara
da son verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Mart’ta TBMM AK Parti Grup Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada “Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır” dedi.46 Bu minvalde 12 Mart’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı sonrasında salgına karşı mücadelede kamusal alana
yönelik katı tedbirler alındı.47
14 Mart itibarıyla dokuz Avrupa ülkesi ile uçuşlar karşılıklı durdurulurken 16
Mart itibarıyla altı ülke daha yasak kapsamına alındı. Son olarak 27 Mart itibarıyla
tüm ülkelerle karşılıklı uçuşlara son verildi. Ülke içi hareketliliği kısıtlamak için şehirlerarası ulaşım 27 Mart itibarıyla valilik iznine bağlanırken 4 Nisan itibarıyla otuz
büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış yasağı getirildi.48
Okullarda virüsün yayılmasına karşı ilk olarak ilk ve ortaokullar ile liseler 16
Mart itibarıyla tatil edilirken49 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçildi.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla televizyonlardan eğitim verilmeye başlandı. Üniversitelerde ise eğitime üç hafta ara verilmesinin
ardından Bahar döneminde eğitime online platformlar aracılığıyla devam edilmesi
kararlaştırıldı. Yine eğitim alanında tedbir alınmasına yönelik olarak ülke çapında
gerçekleştirilen ALES, YDS, YKS, LGS gibi sınavlar yaz aylarına ertelendi.
Restoran, kafe, alışveriş merkezleri, otel, berber ve kuaför başta olmak üzere kamuya hizmet veren işyerleri de geçici süreyle kapatıldı. Bu işyerlerin süreç içerisinde
44 “Çin’den Gelen Tüm Uçuşlar Durdurulacak”, TRT Haber, 3 Şubat 2020.
45 “İstanbul Havalimanı’ndaki Karantina Odası ‘Koronavirüs’ için Hazır”, CNN Türk, 24 Ocak 2020.
46 “Tedbirlerimiz Virüsten Güçlü”, Hürriyet, 12 Mart 2020.
47 “Turkey Ramps up Measures to Prevent Coronavirus Spread”, Anadolu Ajansı, 12 Mart 2020.
48 “Turkey Quarantines Largest Cities to Slow Coronavirus”, Bloomberg, 3 Nisan, 2020.
49 “Cumhurbaşkanlığı’ndan Açıklama: İlk, Orta ve Liseler 1 Hafta Üniversiteler 3 Hafta Tatil Edilecek”, Sabah, 12
Mart 2020.
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alınan karara uymasını sağlamak amacıyla düzenli denetimler yapıldı. Yine sosyal
mesafe tedbirleri kapsamında tüm spor liglerine geçici süreyle ara verildi.
Ekonomik tedbirler kapsamında ise 100 milyar liralık bir ekonomik tedbir
paketi açıklandı.50 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbir paketi
kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere toplamda iki milyar liralık yardım yapılması, en
düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin erkenden ödenmesi gibi adımlar atıldı. İşverene yönelik olarak da vergi yükümlülükleri ve
kredi borçlarının ertelenmesi, kısa çalışma ödeneğinden kaynak ayrılması, havayolu
taşımacılığında KDV’nin düşürülmesi ve icra ve iflas takiplerinin durdurulması gibi
kolaylıklar sağlandı.
Gündelik hayatta bireylerin mobilizasyonunu ve bireyler arası etkileşimi azaltmak amacıyla ilk etapta özellikle riskli grupta bulunan bireylerin izolasyonuna yönelik bazı ek tedbirler alındı. Kamu kurumlarında yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerindeki çalışanlar idari izne çıkarıldı. 21 Mart’tan itibaren 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik
rahatsızlığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. 3 Nisan itibarıyla ise 20 yaş
ve altındaki bireylerin de sokağa çıkması yasaklanmıştır. Sürecin devamında ise vaka
sayısının artışıyla beraber kısmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların koordinasyonuyla başarılı bir şekilde yürütülen sürecin sonunda 11 Mayıs itibarıyla kontrollü normalleşme
sürecini başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme dönemine yönelik yaptığı
açıklamada “Salgını ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tüm adımları kararlı bir
şekilde aldık. Koronavirüs salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye, salgınla mücadelesini dört ana hedef noktasında yürütmüştür. Bunlar
fiziki temas, sağlık malzemeleri, temel ihtiyaçların aksamaması ile kamu düzeninin
devam etmesidir” ifadelerini kullandı.51 Özellikle yaz aylarında devam eden kontrollü normalleşme süreci, kış aylarıyla birlikte hasta sayısının artmasıyla yeniden katı
tedbirler alınmasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Kasım’da bir açıklama
yaparak hasta sayısındaki artış sebebiyle hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında
sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna
kadar online olarak sürdürüleceğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylere daha kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.52

İNFAZ DÜZENLEMESI
Geçtiğimiz yıllarda da siyasetin gündeminde yer alan infaz düzenlemesi yasası Mart
ayı itibarıyla siyasetin gündemine geldi. AK Parti ve MHP’nin hazırladığı infaz dü50 “Başkan Erdoğan Tek Tek Açıkladı: Ekonomiye 100 Milyarlık Kalkan”, Sabah, 19 Mart 2020.
51 “Kabine Toplantısı’nın Ardından Yaptıkları Konuşma”, TCCB, 4 Mayıs 2020, https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/119208/kabine-toplantisi-nin-ardindan-yaptiklari-konusma, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
52 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Tedbirleri Açıkladı”, TRT Haber, 18 Kasım 2020.
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zenlemesi yasası görüşmeleri 3 Nisan’da TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı. AK Parti Grup
Başkanvekili Cahit Özkan “Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak
bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu
anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm,
infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.53
Düzenleme 13 Nisan’da TBMM Genel Kurulunda oylandı ve 279 oyla kabul
edildi. 11 kanunda değişiklik yapan 70 maddelik kanun teklifiyle koşullu salıverilme
oranı 2/3’ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı ise 3/4’ten
2/3’e düşürüldü. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının
3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Düzenlemede ayrıca
cezaevlerindeki mevcut kapasite fazlalığını koronavirüs şartları da göz önüne bulundurularak azaltma da planlandı.54

AYASOFYA CAMII’NIN İBADETE AÇILMASI
Danıştay’ın 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın yeniden
cami olması için açılan davayı görüşmek için 2 Temmuz’da toplandı. 10 Temmuz’da
kararı açıklayan ve yazılı gerekçeleri sunan Danıştay, Ayasofya’nın özel hukuk tüzel
kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın mülkiyetinde olduğuna ve vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım
amacının değiştirilemeyeceğine hükmetti.55 Bu karar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nin yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 35. maddesi gereğince
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii’ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak
mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok
daha özgün şekilde devam edecektir.56

53 “AK Parti’den İnfaz Düzenlemesiyle İlgili Yeni Açıklama”, Sabah, 2 Nisan 2020.
54 Mert Hüseyin Akgün, “İnfaz Reformu Neler Getiriyor”, SETA Perspektif, Sayı: 270, (Nisan 2020).
55 “Danıştay Ayasofya Kararını Açıkladı (Ayasofya’da İbadetin Yolu Açıldı)”, NTV, 10 Temmuz 2020.
56 “İnsanlığın Ortak Mirası Olan Ayasofya, Yeni Statüsüyle Herkesi Kucaklamaya Çok Daha Samimi, Çok Daha
Özgün Şekilde Devam Edecektir”, TCCB, 10 Temmuz 2020, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/120583/-insanligin-ortak-mirasi-olan-ayasofya-yeni-statusuyle-herkesi-kucaklamaya-cok-daha-samimi-cok-daha-ozgun-sekilde-devam-edecektir-, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
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Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması Türkiye gündeminde olduğu kadar uluslararası basında da yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası basında çıkan
haberlere yönelik “Uluslararası alanda bu konuda ortaya konulan her türlü görüşü
elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu,
Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya’nın ibadete açılıyor olması, ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir” açıklamasını
yaptı.57 Ayasofya Camii 24 Temmuz’da ibadete açıldı.

KARADENIZ’DE DOĞAL GAZ KEŞFI
Türkiye milli enerji politikası kapsamında bir süredir Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlatmıştı. Dış borçlanmanın en büyük
kalemlerinden olan doğal gaz ve petrol harcamalarını azaltmak amaçlı bu adımın ilk
sonuçları 21 Ağustos’ta alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.58 Türkiye tarihinin en
büyük enerji kaynağı keşfi olan bu gelişme enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında
tarihi bir hamleydi.59 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin
yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp olduğuna işaret ederek “Bu keşif,
hiçbir yerden kaynak almamış olsak ülkemizin yaklaşık yedi-sekiz yıllık ihtiyacını
karşılayabilecek ancak tabii keşifler devam edecek, belki bu rakam daha da artacak”
ifadesini kullandı.60 18 Ekim’de bir açıklama daha yapılarak aynı kuyuda 85 milyar
metreküplük yeni bir rezerv daha bulunduğu duyuruldu. Doğal gazın 2023’te kullanıma sunulmasının planlandığı açıklandı.

REFORM DÖNEMI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 8 Kasım’da sağlık sorunları gerekçesiyle görevden af talep ettiğini açıkladı. 9 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir açıklama yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu talebi kabul ettiği
duyuruldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan göreve getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemize önemli hizmetler
veren Berat Albayrak’a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi, sağlık
sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım’da Türkiye’de yeni bir reform dönemi başlatılacağını “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın di57 “24 Temmuz’da İlk Namaz”, Hürriyet, 11 Temmuz 2020.
58 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: 320 Milyar Metreküp Doğal Gaz Rezervi Keşfettik”, Anadolu Ajansı, 21 Ağustos
2020.
59 Burhanettin Duran, “Doğalgazdan Fazlası…”, Sabah, 22 Ağustos 2020.
60 “Bakan Dönmez: Karadeniz’de Keşfedilen Gazın Ekonomik Değerinin 65 Milyar Dolar Olacağını Söyleyebiliriz”,
Anadolu Ajansı, 21 Ağustos 2020.
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yalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi
başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını
koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik
başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim
sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve
kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum” sözleriyle ifade etti.61 Erdoğan ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’ye yatırımları teşvik etmeyi önceleyeceklerini, bu
bağlamda bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM’de yeni reform
paketlerinin ana gündemi oluşturacağını vurguladı. Özellikle insan hakları eylem
planına ve yeni dönemin ruhuna uygun olarak temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazedeki meselelere özel önem vereceklerini duyurdu.
KRONOLOJİ: 2020’DE AK PARTİ
14 Ocak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti’li, Saadet Parti’li, CHP’li ve
bağımsız olarak görev yapan Afyon Bolvadin, Bilecik Pazaryeri, Bilecik Osmaneli, Sakarya
Pamukova ve Siirt Baykan Veyselkarani belediye başkanlarının AK Parti’ye geçtiğini
açıkladı ve rozetlerini taktı.

16 Şubat

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Şubat’ta İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Yeni Üye
Çalışmaları Ödül Töreni’nde AK Parti üye sayısının 10,5 milyona ulaştığını ve 2023’e kadar
15 milyon üyeye ulaşma hedefinde olduklarını açıkladı.

12 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve bürokratların
katılımıyla yapılan toplantı sonrasında virüse salgınla mücadele kapsamında kamusal
alana yönelik katı tedbirler alındı.

14 Mart

Koronavirüs salgını sebebiyle AK Parti kongreleri ileri bir tarihe kadar durduruldu.

16 Mart

Okullarda virüsün yayılmasına karşı ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

19 Mart

Ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar liralık bir tedbir paketi açıklandı.

4 Nisan

Otuz büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış yasağı getirildi.

13 Nisan

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı infaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi.

11 Mayıs

Salgına karşı mücadelede kontrollü normalleşme süreci başlatıldı.

10 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek
ibadete açılması kararını imzaladı ve Ayasofya yeniden camiye dönüştürüldü.

21 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki Tuna-1 kuyusunda 320
milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

13 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ve hukuk alanlarına yönelik yeni bir reform seferberliği
başlatacaklarını duyurdu.

18 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta sayısındaki artış sebebiyle hafta sonları 10.00-20.00
saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylere daha
kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

23 Kasım

AK Parti ilçe ve il kongreleri salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe
ertelendi.

61 “Ekonomi ve Hukuk Reformu Geliyor”, Milliyet, 14 Kasım 2020.
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2020’DE
CUMHURİYET
HALK PARTİSİ (CHP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2020’ye Kurultay gündemi ile girdi. Mart’ta yapılması planlanan kurultay koronavirüs salgını sebebiyle Temmuz’a ertelendi. Kurultayda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Kurultayın
son günü gerçekleştirilen seçimlerde Parti Meclisinin (PM) neredeyse yarısı değişti.
CHP sene içinde baro ve infaz düzenlemesi gibi konularda Anayasa Mahkemesine
iptal başvurusunda bulundu. MİT tırları davasından yargılanan Enis Berberoğlu’nun
milletvekilliği Haziran’da düşürüldü.
Önceki senelerde olduğu gibi 2020 içerisinde de CHP’de parti içi muhalefet üzerinden önemli tartışmalar yürüdü. Kurultayın ardından Muharrem İnce
“Memleket Hareketi” başlatırken Mustafa Sarıgül de parti kurma sürecini başlattı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde şekillenen ve 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel
seçimlerde devam eden seçim ittifakları sene içinde gündeme gelmeye devam etti.
CHP, 2023’te yapılacak genel seçimler için ittifakı bir arada tutmak ve ittifaka yeni
partiler dahil etmek için çaba gösterdi. CHP 2020’de hükümetin dış politikasına
Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye alanlarında olumsuz yaklaşırken Azerbaycan’a yönelik politikaları destekledi.

CHP 37. OLAĞAN KURULTAYI
30 Eylül 2019 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla ilçe kongrelerinin
14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında il kongrelerinin ise 3 Şubat-2 Mart 2020
tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Kurultay öncesi kongre süreci 1 Mart’ta
Afyonkarahisar, Yalova ve Kocaeli’deki seçimlerin ardından sona ererken il yönetiminin bulunmadığı Manisa’da seçim yapılmadı. İstanbul’da Canan Kaftancıoğlu
tek aday olarak girdiği seçimlerde 510 geçerli oyun 444’ünü alarak yeniden il baş-
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kanlığı görevine seçilirken İzmir’de tek aday olan Deniz Yücel 253 oyla yeniden il
başkanı oldu. Ankara’da ise il başkanlığı görevini yürütmekte olan Rıfkı Güvener
tekrar aday olmadı, tek aday olarak seçime giren Ali Hikmet Akıllı 315 oy ile yeni
il başkanı oldu.62
Parti tüzüğü gereği il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün
içinde gerçekleştirilmesi gereken CHP 37. Olağan Kurultay’ı için 28-29 Mart seçildi ancak koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta alınan kararla kurultay ileri bir
tarihe ertelendi.63 22 Haziran’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK, kurultayın 25-26 Temmuz arasında Ankara’da düzenlenmesi kararını aldı.64 Kurultay tarihi hakkındaki eleştirilere rağmen CHP 37.
Olağan Kurultay’ı, “İktidar Kurultayı” adıyla ve “Hedef İktidar, Cumhuriyeti Demokrasi ile Taçlandıracağız” sloganıyla 25-26 Temmuz’da açık havada ve seyircisiz
olarak gerçekleştirildi.
Eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı 27 Şubat’ta genel başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Atıcı, CHP’nin mevcut partiler içinde en demokratik yapıya sahip
olmasına rağmen reforma ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Atıcı ayrıca bir “başarısızlık kriteri” belirlenmesi, CHP’nin oyunun önceki seçimlere göre düşmesi halinde
yönetici kademesinin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. CHP Onur Kurulu Üyesi
Prof. Tolga Yarman genel başkan aday adaylığını 23 Temmuz’da CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yarman, basın toplantısında CHP’nin
çizgisinden saptığını ifade etti. Genel başkan aday adayı olan bir diğer isim ise CHP
PM Üyesi İlhan Cihaner oldu. Cihaner, CHP’nin daha sol politikalar izlemesi gerektiğini, sağ politikalar ile sonuç almanın mümkün olmadığını savundu. Genel başkan
aday adayı olan her üç isim de aday olmak için gerekli delege imza sayısına ulaşamadı. Kurultayın birinci gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 80 il
başkanının imzası ile genel başkanlığa aday gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu tek aday
olarak katıldığı seçimlerde geçerli 1.251 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel
Başkanı seçildi.65
Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında Türkiye’nin beş temel sorununun demokrasi, ekonomik bağımsızlık, dış politika, eğitim ve toplumsal barış olduğunu ifade
etti. Kılıçdaroğlu 37. Olağan Kurultay’ın CHP’nin muhalefetteki son kurultayı olduğunu dile getirip “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı. CHP’nin Türkiye’nin sorunlarının çözümü için önerilerini içeren 13 maddelik beyannamede yeni
bir anayasa ile “güçlendirilmiş parlamenter sisteme” geçiş yapılacağı, başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların TBMM’de çözüleceği, yeni bir seçim yasası yapılıp

62 “CHP’de Büyük Kurultay için Geri Sayım Başladı”, Anadolu Ajansı, 3 Mart 2020.
63 “CHP Kurultayı Ertelendi”, Milliyet, 17 Mart 2020.
64 “CHP’de 37. Olağan Kurultay Tarihi Belli Oldu”, TRT Haber, 23 Haziran 2020.
65 “CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Seçildi”, Anadolu Ajansı, 25 Temmuz 2020.

setav.org

31

2020’DE TÜRKİYE

seçim barajının kaldırılacağı ve Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulacağı
gibi maddeler yer aldı.66
Kurultayda CHP PM Üyesi İlhan Cihaner konuşmasında parti milletvekilleri
üzerinde kurulan baskıya tepki gösterdi, il kongrelerinde tek aday yönteminin dayatılmasını ve dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde CHP’li bazı milletvekillerinin
“evet” oyu vermesini eleştirdi. Cihaner ayrıca genel başkan aday adaylığı sürecinde
kendisine imza vermeye gelen birçok partilinin “aşıyla işiyle tehdit edildiğini” iddia
etti. Cihaner Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun “demokrasi ittifakı” söylemini eleştirip
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Eski
CHP milletvekili Aytuğ Atıcı ise partinin ideolojik sapma yaşadığı ve iktidar olmak
için ilkelerinden tavizde bulunduğunu söyledi. Atıcı, CHP’nin yeterince örgütlenmemesi ve bir çalışma modeli ortaya koymaması nedeniyle son on senede oyunu artırıp iktidar olamadığını öne sürdü. Bunun yanında delegelik sisteminin kaldırılmasını
ve genel başkan seçiminde bütün parti üyelerinin oy kullanmasını önerdi.
CHP 37. Olağan Kurultayı 26 Temmuz’da Parti Meclisi (PM), Bilim, Kültür
ve Sanat Platformu ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanması ile sona
erdi. Parti sözcüsü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak en çok oyu alarak
PM’ye birinci sıradan girerken diğer genel başkan yardımcılarından Ünal Çeviköz,
Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan delegeden yeterli oy alamadı ve PM’ye giremedi. Bir
diğer Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise cinsiyet kotası nedeniyle liste dışı
kalan dokuz erkek adaydan biri oldu.
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alternatif bir liste
çıkardıklarını ve PM’ye girmesini istemedikleri Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan’ın
seçilmemesi için çaba gösterdiklerini belirtti.67 Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması hakkında “doğru bulmuyorum” şeklinde değerlendirdi.
Parti Meclisinin oluşmasının ardından 13 Ağustos’ta MYK listesi açıklandı.
Daha önce 18 olan MYK üye sayısı 16’ya düşürülürken önceki MYK üyelerinden
Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz’e görev verilmedi. Yeni MYK’da Seyit Torun, Fethi
Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak yerini korurken Selin
Sayek Böke, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK’ya giren dört yeni isim
oldu. Böylece MYK’daki milletvekili sayısı 14’e yükseldi.

PARTI GÜNDEMI
CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan 3 Şubat tarihli MYK’da CHP’ye ve CHP’lilere “tuzak kurma gayretleri nedeniyle” CNN Türk yayınlarına katılmama kararı alın66 “CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İktidar Kurultayı’nda ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni Açıkladı”, CHP, https://
www.chp.org.tr/haberler/ikinci-yuzyila-cagri-beyannamesi, (Erişim tarihi: 4 Aralık 2020).
67 “CHP’de Parti İçi Kavga Şiddetlendi”, Yeni Şafak, 28 Temmuz 2020.
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dığını açıkladı.68 Kararın alınmasının ardından CNN Türk televizyonunda programa
çıkan CHP üyeleri Ümit Kocasakal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bunun
yanında CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ise A Haber kanalında
bir programa katıldığı gerekçesiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu iki ismin parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle disipline sevk
edildiğini belirtti. İki isim hakkında ihraç kararı ise 2 Nisan’da alındı.
Mayıs’ta TBMM’de kabul edilen infaz düzenlemesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “tam bir adaletsizlik örneği” olarak tanımlarken parti sözcüsü Faik
Öztrak düzenlemenin “adil, hukuki ve insani” olmadığını öne sürdü. İnfaz yasasının
bazı maddelerinin “af ” sonucu doğurduğunu savunan CHP, 22 Nisan’da “TBMM’de
Anayasa’nın öngördüğü 5’te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için
düzenlemenin şekil yönünden iptali”ni talep etti ancak AYM şekil yönünden yapılan
başvuruyu reddetti.69
CHP’nin 2020 gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı siyaset önemli yer
tuttu. Yılın ilk aylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması yaşandı. Eski Genelkurmay Başkanı
İlker Başbuğ’un açıklamaları ile başlayan “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat’taki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasıyla yeni boyut kazandı. Kılıçdaroğlu
ayrıca uzun süredir sürdürdüğü “20 Temmuz darbesi” ve “kontrollü darbe” söylemlerini devam ettirdi. Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “saray düzeninin sonu geliyor” ifadesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Bir
kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki
süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde…” sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından “darbe özlemi” olarak nitelendirildi.70

PARTI İÇI GELIŞMELER
MİT tırları kumpasına karşı açılan ceza davasında yargılanan CHP milletvekili Enis
Berberoğlu hakkında verilen 5 yıl 10 aylık ceza Yargıtay tarafından onanmış, ancak
24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle milletvekilliği bitene kadar cezanın infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti.71 4 Haziran’da hakkındaki mahkumiyet kararının TBMM’de okunması ile
Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararı “millet iradesinin yok sayılması” olarak
değerlendirilirken yeni bir Adalet Yürüyüşü gündeme geldi. Ancak Kılıçdaroğlu ko68 “CHP, CNN Türk’ü Boykot Kararı Aldı”, Yeni Şafak, 6 Şubat 2020.
69 “AYM, CHP’nin İnfaz Yasası Başvurusunu Reddetti”, TRT Haber, 17 Temmuz 2020.
70 “Erdoğan’dan Tokat Gibi Sözler”, Yeni Akit, 4 Mayıs 2020.
71 Mert Hüseyin Akgün, “MİT Tırları Kumpası ve Berberoğlu Dosyasının Serencamı”, Kriter, Sayı: 51, (2020).
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şulların farklı olduğunu, bu şartlarda yapılacak bir yürüyüş fikrinin “tuzak” olduğu
değerlendirmesinde bulundu.72
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP içinde tartışmalara neden
oldu. Kaftancıoğlu’nun 9 Eylül’deki Taksim toplantısında Atatürk’ten “Gazi Mustafa Kemal” diye söz etmesine73 başta Muharrem İnce, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen, Eren Erdem ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimler olmak üzere pek çok CHP’li
tepki gösterdi.74
Öte yandan Kaftancıoğlu ile eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş arasında
“istifa eden üyeler” ve “cinsel istismar” konularında tartışma yaşandı. İlk olarak 16
Eylül’de Yarkadaş son 18 ayda CHP’den toplam 70 bin üyenin, sadece İstanbul’da
41 bin üyenin istifa ettiğini iddia etti. CHP İstanbul İl Başkanlığının açıklamasında ise istifa edenlerden çok yeni üye kaydı olduğu belirtildi.75 Kaftancıoğlu ile
Yarkadaş arasındaki diğer bir tartışma CHP Maltepe ilçe başkan yardımcısının 30
Kasım’da tecavüz suçundan tutuklanmasının ardından yaşandı. İlçe başkan yardımcısının tutuklanmasının ardından Yarkadaş “İlçe teşkilatlarından çok sayıda
benzer taciz şikayeti alıyorum” açıklamasını yaparken Kaftancıoğlu bu açıklamaları
“şov” olarak değerlendirdi.76

PARTI İÇI MUHALEFET
Muharrem İnce’nin parti içindeki konumu yılın ilk günlerinden itibaren tartışılan
bir konu oldu. İnce hakkındaki ilk iddia kurultayın ardından parti kuracağı şeklinde
oldu.77 Öte yandan 3 Ağustos’ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir röportajda bu
aşamada İnce’yi disipline vermeyi düşünmediğini ancak partiye zarar verecek kimseyi
de partide tutmayacağını açıkladı.
Muharrem İnce bu süreçte uzun süre sessiz kaldıktan sonra ilk açıklamasında bir parti değil “hareket” başlattığını, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 31’de
bıraktığı oy oranını yüzde 51’e çıkarmak için yola çıktığını belirtti.78 İnce ayrıca
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Saray’a giden CHP’li” sözlerini hatırlatıp halen bir isim
açıklamamasını eleştirdi, bahsi geçen CHP’linin eski bir genel başkan yardımcısı
olduğu iddia etti. İnce’nin açıklamalarının ardından 9 Ağustos’ta eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin “İnce krizi”ni
görüşmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 12 Ağustos’ta
ise Karayalçın ve Çetin bu kez Muharrem İnce’yi ziyaret etti. İkilinin görüşmede İn72 “Kılıçdaroğlu: Bu Koşullarda Adalet Yürüyüşü Gibi Bir Yürüyüşü Yanlış Buluyorum”, Sputnik Türkiye, 7 Haziran
2020.
73 Burhanettin Duran, “CHP’nin ‘Atatürk’ Tartışması Nereden Nereye?”, Sabah, 18 Eylül 2020.
74 “CHP’deki ‘Atatürk’ Polemiği Büyüyor!”, Takvim, 15 Eylül 2020.
75 “CHP’de Kaç Kişi İstifa Etti Tartışması”, Sabah, 21 Eylül 2020.
76 “CHP’de İstismar Gerilimi…”, Hürriyet, 2 Aralık 2020.
77 Bülent Orakoğlu, “CHP’nin Delegeleri Lejyoner mi?”, Yeni Şafak, 29 Temmuz 2020.
78 Baki Laleoğlu, “Muharrem İnce ve Muhalefet Sevmeyen Muhalefet”, Sabah, 8 Ağustos 2020.
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ce’ye “Taban böyle bir dönemde CHP’nin bölünmesinin acısını yaşamak istemiyor”
dedikleri basına yansıdı.79
Muharrem İnce 13 Ağustos’ta bir basın toplantısı düzenleyerek 4 Eylül’de Sivas’ta “Bin Günde Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı.80 Bunun yanında
cumhurbaşkanı seçimi sürecinde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. İnce
cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte kendisine yakın isimlerin aday yapılmadığını,
seçim gecesi kendisine bilgi akışı sağlanmadığını, cumhurbaşkanı adayından ziyade genel başkanın tanıtımının yapıldığını, partinin sandıklara sahip çıkmadığını ve
Kürt seçmene teşekkür edilmediğini öne sürdü. Öte yandan İnce, CHP kurultayındaki süre sınırlamasını, genel başkanın konuşmasının ardından salonu terk etmesini ve Kadın Kolları Kurultayına katılmamasını eleştirdi. Bunun tanında İnce’nin
açıklamalarının CHP’nin mevcut söylemlerinden farklı olmadığı değerlendirmeleri
yapıldı.81 İnce’nin açıklamalarına ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den
geldi. Özel, 13 Ağustos’ta “CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir,
Türkiye’nin geleceğinin planlandığı bir partidir” değerlendirmesinde bulundu. Aynı
tarihte CHP İletişim Koordinatörlüğü “İddialar ve Gerçekler” başlıklı yazılı basın
açıklaması ile İnce’nin iddialarına yanıt verildi.82
Muharrem İnce 4 Eylül’de Sivas’ta Memleket Hareketi’ni başlattıktan sonra il
gezileri gerçekleştirdi. İnce geziler süresince CHP’yi böleceği iddialarına yanıt verdi,
parti kursa dahi Millet İttifakı içinde yer alacağını açıkladı. İnce ayrıca cumhurbaşkanı adaylığı hakkında CHP’nin adayına göre karar vereceği değerlendirmesinde
bulundu. Öte yandan İnce cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı, parti kurmasa dahi aday olabileceğini belirtti. İnce böyle bir durumda seçmene “Cumhurbaşkanlığında bana, milletvekili seçiminde CHP’ye oy verin” diyeceğini açıkladı.
6 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir televizyon programında “Millet
İttifakı’nı bozmak için bazı isimlere parayla parti kurduruluyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu “Muharrem İnce’yi mi kast ediyorsunuz?” sorusuna ise “Sadece o
değil” yanıtını verdi. Muharrem İnce bu ifadelere sert tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu’na “Kanıtınız varsa ortaya koy, yoksa istifa et” çağrısında bulundu. CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel ise konuya ilişkin “Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kişi Muharrem İnce değil” açıklamasında bulundu.83 Muharrem İnce 30 Ekim’de çalışma
arkadaşlarını tanıtıp Memleket Hareketi’nin manifestosunu açıkladı. Manifestoda
hukuk, ekonomi, akademi ve daha birçok alanda “Tam Bağımsız Türkiye” vurgusu
yapıldı. “Yeni bir siyaset” vurgusu yapan İnce’nin 35 kişilik ekibinde kamuoyunca
79 Abdülkadir Selvi, “Çetin ve Karayalçın’dan Muharrem İnce’ye: ‘Masayı Devirme’”, Hürriyet, 12 Ağustos 2020.
80 “Muharrem İnce Hareketin Adını Açıkladı: Bin Günde Memleket Hareketi”, Yeni Şafak, 13 Ağustos 2020.
81 Melih Altınok, “İnce’nin Kılıçdaroğlu’ndan Farkı ne?”, Sabah, 14 Ağustos 2020.
82 “Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörlüğü Yazılı Basın Açıklaması”, CHP, 13 Ağustos 2020, https://
www.chp.org.tr/haberler/cumhuriyet-halk-partisi-iletisim-koordinatorlugu-yazili-basin-aciklamasi, (Erişim tarihi: 5
Aralık 2020).
83 “Kılıçdaroğlu’nun İnce Hakkındaki İddiaları Sonrası CHP İçinde Büyük Bilmece”, Yeni Şafak, 6 Kasım 2020.
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yakından tanınan isimler yer almadı. Partileşme süreci hakkında değerlendirmelerden kaçınan İnce, 24 Kasım’da “CHP’yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti
kuracağız” açıklamasında bulundu.84
Uzun süre CHP’de siyaset yapan, CHP’den Şişli Belediye Başkanı seçilen ve
2014 yerel seçimlerinde CHP’nin İBB belediye başkanı adayı olan Mustafa Sarıgül,
2010’da başlattığı Türkiye Değişim Hareketi’nin partileşeceğini 17 Ağustos’ta duyurdu. Parti kurması yönünde halktan talep geldiğini dile getiren Sarıgül, ilk olarak 23
Ekim’de İstanbul il başkanı olarak Yusuf Polat’ı atadı. Partinin kurucular kurulu 17
Kasım’da Ankara’da bir araya gelirken genel sekreterlik görevini eski CHP milletvekili
Hasan Aydın üstlendi. Partinin kuruluş dilekçesi henüz İçişleri Bakanlığına sunulmazken 4 Ocak’ın düşünüldüğü ancak genel merkez binasının erken tamamlanması
halinde bu tarihin Aralık’a çekilebileceği açıklandı.85

CHP’NIN İTTIFAK GÜNDEMI
24 Haziran 2018 seçimlerinde şekillenen ve 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde devam eden seçim ittifakları, 2020’de de gündeme gelmeye devam etti. CHP,
2023’te yapılacak genel seçimler için ittifakı bir arada tutmak ve ittifaka yeni partiler
dahil etmek için çaba gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sık sık “Millet İttifakı iktidarı” ve “Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” ifadelerini kullandı.
HDP’nin Millet İttifakı içerisindeki konumuna yönelik açıklamalar çeşitli
tartışmalara sebep oldu. Özellikle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 22 Şubat’ta eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ise 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamalar konuyu yeniden gündeme getirdi.86 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
açıklamalarında sık sık eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu “haksız” olarak değerlendirdi. 25 Eylül’de bazı HDP’li siyasetçilerin gözaltına
alınmasına CHP tepki gösterirken CHP PM Üyesi İlhan Cihaner gözaltı kararına
tepki göstermenin “ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale” olacağını dile getirdi.
HDP’nin ittifak içindeki konumunun gündeme geldiği bir diğer konu İYİ Parti’li Ümit Özdağ’ın 11 Kasım tarihli basın açıklaması oldu. Özdağ, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin yanı sıra HDP’nin de katılımı
ile bir anayasa taslağı hazırlandığı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması
durumunda bu taslağın kamuoyuyla paylaşılacağını öne sürdü. Kılıçdaroğlu 15 Kasım’da87 Anayasa taslağı çalışması yapılmadığını dile getirirken 18 Kasım’da bahse
konu olan çalışmanın ortak ilkeler belirlemek üzere olduğunu, bir anayasa metni84 “Muharrem İnce: CHP’yi Düzeltemezsek Partiyi Kuracağız”, Takvim, 24 Kasım 2020.
85 “Mustafa Sarıgül Bugün Sahalara İniyor: İşte Sarıgül’ün A Takımı!”, Sabah, 17 Kasım 2020.
86 Nebi Miş, “Muhalefetin 2023 Stratejisi ve HDP’den Gelen Açıklama”, Türkiye, 25 Şubat 2020.
87 “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dört Partiyle Oturup Anayasa Taslağı Hazırlamamız Asla Söz Konusu Olmadı”, Anadolu Ajansı, 15 Kasım 2020.
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nin olmadığı açıklamasında bulundu. Öte yandan üzerinde uzlaşılan metne sahip
çıkılmaması güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş söyleminin içinin boş olduğunun da bir işaretiydi.88
CHP’nin gündeminde yer alan bir diğer konu 2023 Seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgiliydi. Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’ta
cumhurbaşkanı adaylığı için önemli olan kriterin “demokrasi üzerinde uzlaşma” olduğunu dile getirirken 5 Temmuz’da cumhurbaşkanı adayının bir partinin genel başkanı olmaması gerektiğini belirtti. Bunun yanında Kılıçdaroğlu son kararın Millet
İttifakı liderleriyle beraber alınacağını ekledi. Öte yandan Mehmet Ali Çelebi, Haluk
Pekşen, Hüsnü Bozkurt ve Barış Yarkadaş, Gül’ün olası adaylığına tepki gösterirken
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “CHP’nin adayı, CHP’lileri rahatsız edecek hiç
kimse olmayacaktır” açıklamasını yaptı.89
CHP’nin Millet İttifakı gündeminde ittifakın genişlemesi teması da yer aldı.
Kılıçdaroğlu 24 Şubat’ta yayımlanan bir gazete röportajında “Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım” değerlendirmesinde
bulundu. Kılıçdaroğlu’nun yeni kurulan partilere yönelik “Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99”90 ifadesi bu kapsamda değerlendirildi. Kılıçdaroğlu ayrıca bir
erken seçim kararı alınması durumunda yeni kurulan partilere CHP’den milletvekili
desteği sağlanacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi’ne 15 Eylül’de,
DEVA Partisi’ne 8 Ekim’de gerçekleştirdiği ziyaretler ittifakın genişlemesi kapsamında değerlendirilirken Kılıçdaroğlu seçim zamanı gelmeden ittifakların gündeme gelmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

CHP’NIN DIŞ POLITIKAYA YÖNELIK TUTUMU
2019’da CHP’nin dış politikaya yönelik tutumu Doğu Akdeniz, Libya ve Türkiye’nin Suriye politikası üzerinden şekillendi. CHP bu konuların çoğunda hükümetten farklı bir tutum sergilerken Azerbaycan-Ermenistan geriliminde hükümeti
destekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Ocak tarihli TBMM Grup
Toplantısı’nda “Doğu Akdeniz’de bizim hakkımız var” ifadelerini kullanırken hükümeti bölgedeki diğer aktörler ile diyalog kurmamakla eleştirip Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’de kaybettiğini öne sürdü.91 Kılıçdaroğlu daha sonra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gaz arama faaliyetlerini de eleştirdi, “Doğu Akdeniz’e gemi gönderdik ne
oldu?” ifadelerini kullandı. Parti sözcüsü Faik Öztrak ise Yunanistan, Mısır ve Suriye
ile diyalog çağrısında bulundu.
2 Ocak’ta TBMM Genel Kurulunda oylanan ve Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin yolunu açan Libya tezkeresine CHP ret oyu verdi. CHP Genel Başkanı
88 Nebi Miş, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme de Böyle mi Döneceksiniz?”, Türkiye, 19 Kasım 2020.
89 “CHP’li Özel’den, Abdullah Gül Açıklaması”, NTV, 2 Eylül 2020.
90 “CHP’nin Hedefi ‘Büyük İttifak’”, Milliyet, 13 Ocak 2020.
91 “Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’de Bizim Hakkımız Var”, Hürriyet, 14 Ocak 2020.
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Kemal Kılıçdaroğlu ise “Bizim askerimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesini
istemem” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan CHP eski Genel Başkanı Deniz
Baykal “Libya’yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. Libya’nın daha önceden yanında olmalıydık” açıklamasını yaptı.92
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye konusunda “Şam yönetimi ile
görüşülmesi gerektiği” tezini ve Suriye konusunda uluslararası bir konferans çağrısını
sürdürdü.93 Öte yandan 27 Şubat’ta Kılıçdaroğlu Türkiye’nin gözlem noktalarının
olduğu İdlib’de PKK’lıların bulunmadığını ve gözlem noktalarının Esed’in askerleri
tarafından korunduğu iddiasında bulundu. Aynı tarihte TSK’ya bağlı tabura hava
saldırısı düzenlenmesinin ardından 34 Türk askeri şehit oldu.
CHP’nin hükümetin dış politikasını desteklediği konuların başında Azerbaycan-Ermenistan gerilimi yer aldı. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin Kılıçdaroğlu “Azerbaycan’ın zaferini yürekten kutluyorum”
ifadelerini kullandı.94 CHP, 28 Eylül’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını kınayan ortak bildiriye destek verdi. Öte yandan 27 Eylül’de katıldığı bir televizyon
programında CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz “Türkiye Suriye’den cihatçıları Azerbaycan’a taşıyor” ifadeleri ile tepki topladı.95

92 “Deniz Baykal’dan Hükümete Libya Desteği”, Sabah, 10 Ocak 2020.
93 Hazal Duran, “İdlib Ekseninde CHP’nin Suriye Politikası”, Sabah, 7 Mart 2020.
94 “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan’ın Zaferini Kutladı”, TRT Haber, 10 Kasım 2020.
95 “CHP’li Çeviköz’den Skandal İddia: Türkiye Azerbaycan’a Cihatçıları Gönderiyor”, Yeni Şafak, 27 Eylül 2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE CHP
2 Ocak

Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin yolunu açan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine
CHP ret oyu verdi.

10 Ocak

CHP eski Genel Başkanı “Libya’yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen
herkesi kutluyorum. Libya’nın daha önceden yanında olmalıydık” dedi.

3 Şubat

CHP MYK, CNN Türk kanalını boykot kararı aldı.

29 Şubat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş
kalacak” açıklamasında bulundu.

16 Mart

CHP 37. Olağan Kurultayı koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

29 Mart

“Fazilet Durağı” tartışmaları başladı. İBB sözcüsü Ongun yaptığı açıklamada bu
paylaşımı İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı “organize kötülük” olarak nitelendirirken
İmamoğlu 30 Mart’ta görüntüler hakkında “kanım dondu” ifadelerini kullandı. İBB
sözcüsü Murat Ongun konuya ilişkin 25 Mayıs’ta bir açıklama yapıp Fazilet Durağı’ndan
47 kişinin bindiğine yönelik açıklamasının hatalı olduğunu açıkladı.

21 Nisan

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun talimatı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini gizlice
fotoğraflamak isterken polislere yakalandı.

4 Haziran

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı TBMM’de
okundu ve Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Berberoğlu 5 Haziran’da cezaevine
gönderildi.

23 Temmuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar’da elektrikli
fayton meselesini görüştü. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu’yu
aradı ve İmamoğlu ile yaklaşık 10 dakika görüştü.

25-26 Temmuz

CHP 37. Olağan Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçimlere katılan
Kemal Kılıçdaroğlu geçerli 1.251 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı
seçildi. Kılıçdaroğlu kongrede “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı.

2 Eylül

ABB Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
görüştü.

4 Eylül

Muharrem İnce Sivas’tan “Bin Günde Memleket Hareketi”ni başlattı.

15 Eylül

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

8 Ekim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi’ni ziyaret etti. İttifak sorusu
hakkında Kılıçdaroğlu seçim zamanı gelmeden ittifakların gündeme gelmesinin doğru
olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

30 Kasım

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz tecavüz suçundan tutuklandı.
Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş “İlçe teşkilatlarından çok sayıda benzer taciz
şikayeti alıyorum” açıklamasını yaparken Kaftancıoğlu bu açıklamaları “şov” olarak
değerlendirdi.

6 Kasım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Millet İttifakı’nı bozmak için bazı isimlere
parayla parti kurduruluyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu “Muharrem İnce’yi mi kast
ediyorsunuz?” sorusuna ise “Sadece o değil” yanıtını verdi.

1 Aralık

Bazı basın organlarında İBB Başkanı İmamoğlu’na DEAŞ tarafından bir saldırı planladığı
ancak son anda Emniyet tarafından önlendiği iddia edildi. Konuya ilgilen açıklama
yapan Emniyet Genel Müdürlüğü suikast girişiminin ve bir suikastçının yakalanmasının
söz konusu olmadığını belirtti.
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2020’DE MİLLİYETÇİ
HAREKET PARTİSİ
(MHP)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2020’de de “milli bütünlük ve beka” politika ve
söylemlerini sürdürdü. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları doğrultusunda Cumhur İttifakı’nın devamı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarılı
işleyişi MHP’nin 2020’deki ana stratejisinin temellerini oluşturdu. Bu doğrultuda
MHP yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun ve uyumlu siyasi
ve hukuki düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Parti, “Siyasi
Partiler Kanunu’nda Değişiklik ve Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması” önerilerinde bulunurken “İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında hazırladığı kanun
teklifini Temmuz’da TBMM Başkanlığına sundu.
Koronavirüse rağmen teşkilat içi gelişmelerde yoğun bir gündemi olan MHP’de
14 Mart 2021’de yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay’ına giden süreç ile ilgili
hazırlıklara başladı. Büyük Kurultay’da “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak” sloganıyla Türkiye’nin 2023 vizyonunu yansıtacak bir şuurla hareket edileceğinin altı çizildi. MHP Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu karara
binaen ilçe ve il kongreleri 9 Ağustos’ta Samsun’un İlkadım İlçe Kongresiyle birlikte
başladı. Öte yandan erken seçim tartışmalarına karşı net bir tavır ortaya koyan MHP
2023’e kadar seçimsiz bir siyasi atmosferin olacağının altını çizdi.
Yılın ikinci yarısında MHP’nin gündemini yoğunluklu olarak dış politika ve
Millet İttifakı’na yönelik eleştiriler oluşturdu. MHP; Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde devletin bekasını önceleyen bir yaklaşım sergiledi.
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MHP’NIN İÇ SIYASET GÜNDEMI
MHP’nin AK Parti ile 15 Temmuz darbe girişimden sonra başlattığı ve Cumhur İttifakı ile somutlaşan iş birliği ve yerli-milli siyaset, 2020’de de MHP’nin söyleminin
merkezinde yer aldı. MHP, milli güvenliğin ve beka mücadelesinin sağlam esaslara
bağlanması, iç huzur ve istikrar ortamının sağlanması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet
sisteminin kurumsallaşması için çalışmalarını sürdürdüğünü kararlılıkla vurguladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli ve diğer parti kurmayları tarafından Cumhur İttifakı’na
sahip çıkılacağı96 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatılacağı97 ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacağı98 açıklamaları kamuoyuyla sık sık
paylaşıldı. Türkiye’nin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı hükümet
sisteminin sunduğu imkan ve fırsatlarla yürümeye devam edeceğinin altını çizildi.99
MHP’nin iç politikadaki önemli gündem maddelerinden bir diğeri de erken
seçim tartışmalarıydı. MHP, Millet İttifakı tarafından belirli aralıklarla gündeme getirilen erken seçim tartışmalarını sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarını inşa ederek yapısal reformların hayata
geçirilmesini bir beka meselesi olduğunu ifade eden Bahçeli ve kurmayları erken
seçim tartışmalarını kara bir propaganda olarak nitelendirirken “Cumhurbaşkanı ve
28. dönem milletvekili genel seçimleri zamanında yapılacaktır. Cumhur İttifakı’nın
cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’dır” açıklamasını yaptı.100
Devlet Bahçeli tarafından teşkilatlara gönderilen genelgede “istikrar için birlik,
istikbal için dirlik” kavrayışla 2023’e kadar seçimsiz bir siyasi atmosfer olacağının altı
çizildi. Ayrıca Türkiye’nin 2023 hedefine odaklandığı ve erken seçim bekleyen CHP,
İYİ Parti ve yeni kurulan partilerin hezeyana uğrayacağı vurgulandı.101
2020’de iç siyasetteki önemli gelişmelerden bir diğeri Ayasofya’nın ibadete açılması oldu. MHP kanadı Ayasofya’nın ibadete açılmasını Türkiye’nin egemenlik hakkı ve önemli bir irade beyanı olarak değerlendirdi.102 Ayasofya tartışmasıyla, Fatih
ve Atatürk’ü karşı karşıya getirmek isteyenler olduğunu kaydeden Bahçeli “Tarih
ve kültür alanında tehlikeli kutuplaşmalar imal etmek ağır bir sorumsuzluk. 567 yıl
önce İstanbul’u fetheden yükseliş ruhuyla 98 yıl önce işgalden kurtaran diriliş ruhu
96 “MHP Lider Bahçeli: Cumhur İttifakı’na Sahip Çıkacağız”, Etikhaber, 18 Ocak 2020.
97 “Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı Şaşkına Çevirecek”, Sabah, 17 Ocak 2020.
98 “MHP’li Yalçın: Hiç Kimsenin Endişesi Olmasın Cumhur İttifakı Dimdik Ayaktadır Türkiye’nin Geleceğinin
Mimarı Olacaktır”, Etikhaber, 9 Mayıs 2020.
99 “MHP Lideri Devlet Bahçeli: Türkiye’nin Önü Açık”, Türkgün, 9 Ocak 2020.
100 “MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın 2023 Yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’dır”, Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2020.
101 “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Teşkilatlara Gönderdikleri Genelge”, MHP,
8 Temmuz 2020, https://mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4693/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_
Devlet_Bahceli__nin_teskilatlara_gonderdikleri_genelge_9_Temmuz_2020.html, (Erişim tarihi: 21 Kasım 2020).
102 “MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ayasofya Camisi’nin İbadete Açılması Yakın Tarihimizin En Önemli İrade Beyanı”, Anadolu Ajansı, 21 Temmuz 2020.
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bir ve aynıdır” ifadesinde bulundu.103 Nitekim Ayasofya’nın ibadete açılması MHP
kanadı tarafından “yakın tarihin en önemli irade beyanı” olarak değerlendirildi.104
Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla birlikte siyasilerin Ayasofya’yı ziyareti siyasetin
önemli gündemlerinden biri oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’yı ziyaret ederek namaz kılması sonrası MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Bahçeli Ayasofya konusunda
Meral Akşener’in CHP ve HDP’den ayrı düştüğünü söyleyerek “Meral Hanım’ın
kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok
kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı
ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete
düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir” ifadelerini kullandı.105
Ayrıca koronavirüs salgını MHP’nin de gündemini etkiledi. MHP, koronavirüsle mücadelede Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak hükümetin politikalarını destekleyen bir strateji izledi. Bahçeli belirli aralıklarla koronavirüsle ilgili yazılı
açıklamalarda bulunurken halkı Bilim Kurulunun kararlarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi. MHP yeni normal döneminde “genelgeler” aracılığıyla teşkilatlarına ve yerel yönetimlerine “virüsle mücadele”de tedbiri elden bırakılmaması
gerektiğini hatırlattı.106

MHP’NIN YASAMA GÜNDEMI
2020’nin MHP adına önemli yasama faaliyetlerinden biri ceza infaz düzenlemesiydi.
MHP Haziran 2018’den beri yapılan detaylı bir çalışmanın ardından ceza indirimini öngören kanun teklifini Meclise sunmuştu. Buna göre bazı suçlar istisnalar
olmak üzere, hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden beş yıl indirilmesi hedefleniyordu. Ancak düzenlemeye hükümetin olumlu yaklaşmaması üzerine MHP lideri Bahçeli 2019’un sonunda
“tekliflerini geri çektiklerini ve beklemeye aldıklarını” duyurdu.107 Teklifin hazırlayıcılarından MHP Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız cezaevlerinin
kapasitesinin 100 bin kişi civarında aşıldığını belirtti.
Nisan’da ise yargı reformu çerçevesinde infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldü. AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı infaz yasasına ilişkin
103 “Bahçeli: Ayasofya’nın Açılması Egemenlik Hakkımız”, TRT Haber, 21 Temmuz 2020.
104 “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ’in İbadete Açılmasıyla Birlikte Yaygınlaşan Tehlikeli Kutuplaşmalar ve Siyasi
Gündemle” İlgili Yaptıkları Yazılı Basın Açıklaması”, MHP, 27 Temmuz 2020, http://www.mhp.org.tr/htmldocs/
genel_baskan/konusma/4705/index.html, (Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).
105 “Bahçeli’den Akşener’e ‘Partiye Dön’ Çağrısı İnce’ye ise Yeni Parti Mesajı”, Yeni Şafak, 4 Ağustos 2020.
106 “Devlet Bahçeli’nin, 1 Haziran Tarihinde Teşkilatlara Gönderdikleri Genelge”, MHP, 1 Haziran 2020, https://
www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4680/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_Bahceli__
nin_Teskilatlara_Gonderdikleri_Genelge_1_Haziran_2020.html, (Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).
107 Muharrem Sarıkaya, “İşte Ceza İnfaz Paketi”, Habertürk, 22 Mart 2020
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düzenlemeden 90 bin tutuklunun yararlanması öngörüldü. Cinsel suçlar, uyuşturucu, kasten öldürme, kadına şiddet ve terör kapsam dışında tutuldu. AK Parti Grup
Başkanvekili Özkan “Milletimizin rehberliği nasıl yol göstermişse, milletimizin vicdanında karşılık bulmayacak ve büyük infial uyandıran suçların, ceza infaz sisteminin
dışında bırakılmasına gayret ettik” açıklamasında bulundu. Düzenlemenin bir “af müessesi” olmadığı vurgulanırken bugüne kadar var olan ceza miktarlarıyla ilgili değil,
bundan sonra da işlenme olasılığı olan bütün eylemlerle ilgili kanun teklifinde düzenlemelerin yer aldığını ifade edildi.108 14 Nisan’da infaz düzenlemesini içeren Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.109
MHP’nin yasama gündemlerinden bir diğerini de Siyasi Partiler Kanunu açıklaması oluşturdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Türkiye’nin tam anlamıyla
tek bir metin halinde, tek kod olarak seçim kanunlarını güncelleyerek derli toplu
bir araya getirmesi gerekiyor” açıklamasına MHP lideri Bahçeli de destek çağrısında
bulundu.110 Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve TBMM İç Tüzüğü’nü
yeniden ele alarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle perçinlenmenin zaruret
olduğunun altını çizdi. Geçmişte yapılan tartışmalar, “siyasi partilerin kapatılması”,
“parti içi demokrasi”, “temsilde adalet” ve “partilerin finansmanı sorunu” gibi konulara odaklanmaktaydı. Yeni başlayan tartışmada ise, “milletvekili transferinin yasaklanması”, “seçim barajının düşürülmesi” gibi temalar etrafında şekillendi.111
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını mümkün kılacak bazı
reformların yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede MHP hazırlanması gereken
altı maddelik bir öneri sıraladı.112 Bunlar Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi,
Seçim Kanunu’nda düzenlemeler yapılması, TBMM İç Tüzüğü’nün yeni baştan gözden geçirilmesi, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili düzenlemelerin yapılması, Siyasi
Etik Kanunu’nun çıkarılması ve kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili
kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmesi şeklinde oldu. Öte yandan MHP altı
maddelik öneri çerçevesinde Siyasi Partiler Kanunu’nun gözden geçirilmesini Cumhur
İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek vereceğini vurguladı.
MHP gündemindeki önemli konu başlıklarından bir diğerini de Bahçeli’nin
idam açıklamaları oluşturdu. MHP lideri Bahçeli “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir” değerlendirmesinde bulundu. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Bahçeli’nin yeniden
gündeme getirdiği idam cezasına ilişkin, “Türk Hukukunda Ölüm Cezası” başlıklı
seksen bir sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda ölüm cezasının Türkiye Cumhuriyeti
108 Ali Kemal Akan, “İnfaz Düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda”, Anadolu Ajansı, 3 Nisan 2020.
109 Seval Ocak Adıyaman ve Sinan Uslu, “İnfaz Düzenlemesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi”,
Anadolu Ajansı, 14 Nisan 2020.
110 Ali Kemal Akan ve Sinan Uslu, “TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Tek Metin Halinde Seçim Kanunlarını Güncelleyerek Derli Toplu Hale Getirmeli”, Anadolu Ajansı, 29 Mayıs 2020.
111 Nebi Miş, “Siyasi Partiler Kanunu’nda Değişiklik Tartışması”, Türkiye, 28 Mayıs 2020.
112 “MHP Lideri Bahçeli’den Siyasi Partiler Kanunu Açıklaması: Tam Destek Vereceğiz”, Türkgün, 24 Mayıs 2020.
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anayasaları ve kanunlarındaki seyri incelendi.113 AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, idam cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda bir mutabakat
gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise idam cezasının Meclisten geçip
kendisine gelmesi durumunda onaylayacağını belirtti.114
Anayasa Mahkemesinin (AYM) ışıkları açık tartışmaları ve Enis Berberoğlu kararı 2020 gündeminde derin tartışmalara neden oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli
de Anayasa Mahkemesinin son dönemde aldığı kararları “sakıncalı ve sakat” olarak
nitelendirdi. MHP kanadından yapılan açıklamalarda Mahkeme’nin darbe ürünü
olduğuna dikkat çekilirken siyasi ve ideolojik kararlar verdiğinin altı çizildi.115 Bahçeli ayrıca Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni
baştan yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli’nin “Yeni Yasama Yılının Açılışı Kapsamında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Uygun ve Uyumlu Siyasi ve
Hukuki Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin” başlıklı yazılı basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi hedef alınarak AYM’nin yerine bir “Yüksek Mahkeme” (Devlet-i Ali
Modeli) kurulması çağrısı yapıldı.116 MHP’nin hukukçu kurmaylarının AYM’nin
yapısında değişiklik yapmak için çalışmalara başladı.
MHP’nin yıl içerisindeki önemli yasama çalışmalarından bir diğeri de “sosyal
medya düzenlemesi” üzerineydi. MHP “İnternet Ortamında Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında hazırladığı kanun teklifini Temmuz’da TBMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifini Meclis
Başkanlığına sunan MHP Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığına dikkat çekti. Teklifin içeriğinde Türkiye’den günlük
erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına
Türkiye’de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilerek, sunmuş
oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası istenmesiyle Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Sosyal medyada yaşanan dehşet verici
ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım
ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her
muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim” dedi. 117
Bahçeli’nin sosyal medya kararının ardından, tüm parti yönetiminin bu geceden itibaren hesaplarını dondurma kararı aldı.118 Kamuoyunda “sosyal medya yasası”
113 “Meclis’te İdam Cezası”, A Haber, 20 Eylül 2020.
114 Turan Yılmaz, “İdamı Tekrar Konuşma Şartı: Çok Yüksek Mutabakat”, Hürriyet, 8 Eylül 2020.
115 “MHP’li Yalçın: AYM, Yerel Mahkeme Karşısında Açığa Düştü”, Etikhaber, 14 Ekim 2020.
116 “Yeni Yasama Yılının Açılışı Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Uygun ve Uyumlu Siyasi ve
Hukuki Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin Değerlendirmelerini Esas Alan Yazılı Basın Açıklaması”, MHP, 30 Eylül
2020, https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4724/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_
Bahceli__nin___Yeni_Yasama_Yilinin_Acilisi_Kapsaminda_Cumhurbaskanl_.html, (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
117 “MHP Lideri Bahçeli Sosyal Medya Hesaplarını Askıya Aldı”, EtikHaber, 1 Temmuz 2020.
118 Barış Gündoğan ve Buket Güven, “MHP Sosyal Medya Hesaplarını Askıya Alıyor”, Anadolu Ajansı, 1 Temmuz 2020.
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olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Temmuz’un sonunda yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle suç oluşturan
kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi
kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet
sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirildi. Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının
ardından Bahçeli sosyal medya kullanımına devam etti.

PARTI İÇI GELIŞMELER
2023 hedefleri doğrultusunda hareket eden MHP koronavirüs gündemine rağmen
yoğun bir il ve ilçe kongre takvimini geride bıraktı. Bu çerçevede MHP 14 Mart
2021’de yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay’ına giden süreç ile ilgili hazırlıklara başladı.119 Büyük Kurultay’da “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan
Türkiye olacak”120 sloganıyla Türkiye’nin 2023 vizyonunu yansıtacak bir şuurla hareket edildiği vurgulandı.
19 Haziran 2020’de toplanan MHP Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu
karara binaen ilçe ve il kongreleri 9 Ağustos 2020 Pazar günü “Milli Mücadelenin
başlangıç şehri” olması sebebiyle Samsun’un İlkadım ilçesiyle birlikte başladı. Kongreler sürecinde Türkiye, dokuz çalışma bölgesine ayrıldı. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirildi. Nitekim Kasım’a kadar 54
il ve 910 ilçe kongresi tamamlandı. Kongrelerde mevcut il ve ilçe başkanlık kadrolarının görevine devam ettiği görüldü.121 Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’ne
tek adayla gidilirken Turgay Baştuğ yeniden il başkanı seçildi. MHP Genel Başkan
Yardımcısı Semih Yalçın MHP teşkilatlanma stratejisini “MHP politik görüşlerinde
yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir” sözleriyle ifade etti.122
Öte yandan MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına tepki gösteren ifadelerinin
ardından hakkında partiden kesin çıkarma talebiyle disiplin soruşturması başlatılarak MHP’den ihraç edildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk,
119 “Devlet Bahçeli’nin, 8 Temmuz Tarihinde Teşkilatlara Gönderdikleri Genelge”, MHP, 8 Temmuz 2020, https://
mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4693/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_Devlet_Bahceli__nin_
teskilatlara_gonderdikleri_genelge_9_Temmuz_2020.html, (Erişim tarihi: 23 Kasım 2020).
120 “MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz’ın Samsun/İlkadım İlçe Kongresinde Yapmış Olduğu
Kanuşma”, MHP, 9 Ağustos 2020, https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4709/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskan_Yardimcisi_Sayin_Sadir_Durmaz__in_Samsun_Ilkadim_Ilce_Kongresinde_Yapmis_Oldugu_
Konu_.html, (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
121 Sefa Şahin, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bugüne Kadar 54 İl, 910 İlçe Kongresini Gerçekleştirdik”,
Anadolu Ajansı, 25 Ekim 2020.
122 “MHP, 910 İlçe ve 54 İl Kongresini Yaptı”, Türkgün, 25 Ekim 2020.
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Enginyurt’un partiden ihraç edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “MHP Merkez
Disiplin Kurulunun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile
MHP Tüzüğü’nün 78. maddesinin ilgili fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden
kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir” dendi.123 MHP’nin Ordu milletvekili
Cemal Enginyurt’u “kesin ihraç istemi” ile disipline sevk etmesinin ardından Ordu
İl Başkanı Köksal Yılmaz MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

MHP’NIN DIŞ POLITIKA GÜNDEMI
2020’de MHP’nin ajandasındaki başlıca dış siyasi gelişmeler Libya operasyonu, İdlib, Yunanistan ile gerilen ilişkiler, KKTC seçimleri, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Joe Biden’ın açıklamaları oldu. MHP iç politikada sürdürdüğü devletin bekası söylemini dış politikada da yeniledi. Öte yandan dış politikada
da Erdoğan’ı destekleyen kararlı bir tutum benimsedi. Nitekim “MHP devletin her
tasarrufunun, hükümetin alacağı her kararın, atacağı her adımın cesaretle, inanmışlıkla, Cumhur İttifakı’nın kutlu iradesiyle arkasında” mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.124
MHP’nin dış politika söylemi “Türkiye’nin milli güvenliğini ve milli çıkarlarını
korumak ve geliştirmek; Türkiye’nin çevresinde istikrar ve güvenlik kuşağı oluşturmak”
üzerine şekillendi. MHP’nin dış politikaya yönelik tutumu ise MHP lideri Bahçeli’nin
açıklamaları çerçevesinde ilerledi. Bahçeli yaptığı konuşmalar ve yazılı açıklamalarda
“Libya-Suriye-Irak güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır” ve “Libya bizim için gelecek
meselesidir”125 cümlelerine sık sık yer vererek dış politikadaki tutumunu ortaya koydu.126
2019’un sonunda Libya tezkeresinde destekleyeceğini belirten MHP 2020’nin
başında tezkerenin Meclisten geçmesi için yoğun çaba gösterdi. MHP Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını korumak için Libya’da bulunmanın gerekliliği üzerinde duran bir dış politika dili geliştirdi.127 MHP, Türkiye’nin Fırat Kalkanı,
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla elde ettiği kazanımlarla bölgedeki varlığını
devam ettirmek için Libya ve Doğu Akdeniz politikalarının önemine ve devamlılığına dikkat çekti.128 Öte yandan Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ile ilgili ise “Türkiye’nin tarihsel çıkarlarına sırt dönmeyeceğinin” altını çizdi.
MHP’nin önemli dış politika gündemlerinden bir diğerine ise Azerbaycan ve
Ermenistan arasındaki çatışma oluşturdu. Bahçeli yaptığı açıklamada Ermenistan’ın
Azerbaycan’a saldırısını “Akdeniz ve Ege’deki Fransa ve Yunanistan tutumu” ve “Li123 “MHP’den Cemal Enginyurt Hakkında Flaş Karar: İhraç Edildi”, Sabah, 30 Temmuz 2020.
124 “Devlet Bahçeli’nin, Siyasi Gelişmelerle Birlikte Terörle Mücadele, Libya ve Doğu Akdeniz’de Yaygınlaşan
Tahriklerle” ilgili Yaptıkları Yazılı Basın Açıklaması”, MHP, 9 Ağustos 2020, http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/4689/index.html, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
125 “Libya Bizim için Gelecek Meselesidir”, Türkiye, 14 Ocak 2020.
126 “TBMM’nin Olağanüstü Toplanmasını ve Libya Tezkeresinin Görüşülmesini Destekliyoruz”, Anadolu Ajansı,
28 Aralık 2019.
127 “MHP Libya Tezkeresini Destekleyecektir”, Anadolu Ajansı, 30 Aralık 2019.
128 “Bahçeli: Libya’da ne İşimiz Var Diyenler Tarih ve Coğrafya Cahilleridir”, TRT Haber, 12 Ocak 2020.
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bya, Suriye ve Irak’ta sahnelenen projeler” ile beraber değerlendirmek gerektiğine
söyledi.129 MHP, Karabağ’ın Türk vatanı olduğunu belirterek çatışmaların başladığı
günden bu yana Azerbaycan’ı destekleyen tavrını ortaya koydu. MHP’nin dış politikada kesin tavır olduğu gündemlerde bir diğeri ise KKTC seçimleriydi. Bahçeli,
KKTC’nin bağımsızlığının Türkiye’nin bağımsızlığı ile eş anlamlı olduğunun altını
çizdi ve Mustafa Akıncı karşıtı pozisyon aldı.
KRONOLOJI: 2020’DE MHP
2 Ocak

Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

10 Ocak

MHP Merkez Yönetim Kurulu-milletvekilleri ve il başkanları ortak toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mart

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “COVID-19 ile İlgili Alınan Sağlık, Sosyal ve Ekonomik
Tedbirler” ile ilgili genelge yayımladı.

14 Nisan

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı ceza infaz düzenlemesi kanun teklifi, TBMM’de kabul
edilerek yasalaştı.

25 Mayıs

MHP’den Siyasi Partiler Kanunu’yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle
hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir açıklaması yaptı.

1 Haziran

“COVID-19 Salgınında Yeni Normal Genelgesi” teşkilatlara gönderildi.

1 Temmuz

MHP, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını öngören
kanun teklifinde bulundu. Bahçeli düzenleme TBMM’den geçene kadar sosyal medya
kullanmayacağını açıkladı.

24 Temmuz

Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması hakkında “Yakın tarihimizin en
önemli olayıdır” açıklamasında bulundu.

30 Temmuz

Ordu MHP milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi.

31 Temmuz

Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayınladı.

9 Ağustos

MHP il ve ilçe kongreleri Samsun’un İlkadım ilçesinde başladı.

2 Eylül

MHP, idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının “iğrenç ve ilkel” suçların
işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini dile getirdi.

7 Eylül

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 2023’teki cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olacağını açıkladı.

12 Eylül

Bahçeli “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli
İrade Sempozyumu”na katıldı.

30 Eylül

MHP, Anayasa Mahkemesinin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakat olduğuna
dikkat çekti. Bu çerçevede MHP, Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemine uygun olarak yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

22 Kasım

Bahçeli, Millet İttifakı’nın anayasa taslağı çalışmasına tepki gösterdi.

129 “Devlet Bahçeli’nin, Ermenistan Saldırısı Hakkında Yaptıkları Yazılı Basın Açıklaması”, MHP, http://www.
mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konusma/4723/index.html, (Erişim tarihi: 26 Eylül 2020).
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2020’DE
İYİ PARTİ

2020’de İYİ Parti’nin en önemli gündem başlıklarını 2. Olağan Kurultay, parti içi
tartışmalar ve istifalar oluşturdu. 25 Ekim’de siyaset sahnesindeki üçüncü yılını dolduran İYİ Parti, 20 Eylül’de 2. Olağan Kurultay’ını gerçekleştirdi. Meral Akşener
yeniden genel başkan seçilirken 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik
Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi.
Kurultayda yaşanan “liste krizi” parti içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Parti yönetiminin belirlendiği kurultayda delegelere “seçilmeyecek isimler” listesinin
dağıtıldığı iddia edildi. Bu durum parti içi muhalefet tarafından “milliyetçilerin tasfiyesi” olarak değerlendirildi. İl ve ilçe teşkilatları düzeyinde de bu sebeple birtakım
istifalar yaşandı. “Seçilmeyecekler listesi”nde yer aldığı belirtilen Ümit Özdağ, Aytun
Çıray, İsmail Koncuk gibi isimlerin yaptığı açıklamalar, parti içindeki çatlakları iyice
belirginleştirdi. Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ ile iltisaklı
olduğunu, İYİ Parti’nin yakın zamanda CHP, HDP ve Saadet Partisi ile anayasa
çalışması yürüttüğünü açıklaması, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Özdağ bu
açıklamaları sebebiyle partiden ihraç edildi. Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal,
Balıkesir milletvekili İsmail Ok ve Adana milletvekili İsmail Koncuk’un da istifa etmesiyle İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 36’ya düştü.

2. OLAĞAN KURULTAY VE LISTE KRIZI
İYİ Parti 1 Şubat’ta ilçe kongrelerine başladı. İlçe kongrelerinin ardından il kongrelerine geçilmesi beklenirken koronavirüs tedbirleri kapsamında kongreler 16 Mart
itibarıyla ertelendi. 21 Haziran’da ise kongrelere kaldığı yerden devam edildi ve İYİ
Parti’nin tüm il ve ilçe başkanları belirlendi. 21 Haziran’da gerçekleştirilen Ankara
İl Kongresi’nde mevcut başkan Yetkin Öztürk yeniden il başkanı seçildi. 26 Temmuz’da gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nde ise mevcut İl Başkanı Buğra Kavuncu ve kurucu il başkanı Ersin Beyaz yarıştı. Kavuncu 417 oy ile yeniden il başkanı
olurken Beyaz, 254 oy aldı.
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İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultay’ı “Millet bizi çağırıyor” sloganıyla 20 Eylül’de gerçekleştirildi. Seçime tek aday
olarak katılan Akşener, oy kullanan delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel
başkan seçildi. Kurultayda 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez
Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi. Akşener’in 100 kişilik GİK anahtar
listesinin yanında 87 başvuruyla toplam 187 aday yarıştı. Mevcut GİK üyelerinden
Ümit Özdağ ve Adana milletvekili İsmail Koncuk yeniden aday olmadı. İzmir milletvekili ve kurultaya kadar partinin milli güvenlik politikaları başkanlığını üstlenen
Aytun Çıray, Aydın milletvekili ve Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin
ile Başkanlık Divanı üyesi Yavuz Temizer GİK’e giremedi. Isparta milletvekili Aylin
Cesur, geçmişte Akşener’in avukatlığını yapan Feridun Bahşi, mevcut GİK üyelerinden Hayrettin Nuhoğlu ile Ayhan Erel ve Berna Biçer GİK’e giremeyen isimler
arasında yer aldı.
Kulislerde partililer tarafından delegeye “İlk 75’te de olsa seçilmeyecekler” başlıklı bir listenin dağıtıldığı söz konusu isimlerin de listede yer aldığı ve bu sebeple seçilmediği belirtildi. İddialar parti yönetimi tarafından yalanlanırken İsmail Koncuk
bu listenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Ben ve Ümit Özdağ,
GİK adayı olmamamıza rağmen bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine
sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun” ifadelerini kullandı. “Seçilmeyecekler” listesinde
yer aldığı belirtilen ve geçmişte Doğru Yol Partisi’nde (DYP) siyaset yapan Aytun
Çıray ise söz konusu listeyi “merkez siyasetçilerin ve milliyetçilerin tasfiyesi” olarak
değerlendirdi.130 Çıray genel kurultayda oy verme işlemi başlamadan önce Akşener’i
“Bir operasyon yapılıyor, durdurun lütfen” diyerek uyardığını ancak Akşener’in herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.
Liste tartışmaları devam ederken 1 Ekim’de yapılan ilk GİK toplantısında yeni
Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’nın üye sayısını 16’dan 19’a çıkaran
Akşener, MHP’den ihraç edilen ve İYİ Parti’ye katılan Samsun milletvekili Erhan
Usta’yı GİK dışından ekonomi politikaları başkanı olarak Başkanlık Divanı’na aldı.
Daha önce ekonomi politikaları başkanı olan Cihan Paçacı siyasi işler başkanlığına
getirilirken parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Türk dünyası ve yurt dışı Türkler başkanlığına kaydırıldı. GİK üyeliğine seçilen Bahattin Bahadır Erdem, Hukuk ve Adalet
Politikaları Başkanı oldu. Daha önce Siyasi İşler Başkanı olan Salim Ensarioğlu yeni
kurulan Ortadoğu politikaları başkanlığına getirildi. Yeni Başkanlık Divanı’nda parti
sözcülüğü ile ilgili görevlendirme yapılmadı.131 Uğur Poyraz (Genel Sekreter), Ümit
Dikbayır (Mali İşler Başkanı), A. Kamil Erozan (Uluslararası Politikalar Başkanı),
Ümit Özlale (Kalkınma Politikaları), Nuri Okutan (Milli Güvenlik Politikaları), Şe130 “İYİ Parti’de Tasfiye Krizi”, Sabah, 21 Eylül 2020.
131 “İYİ Parti’de Yeni Yönetim Belirlendi, Tartışılan İsim Koray Aydın Yerini Korudu, Muhalifler İzlemede”, BBC
Türkçe, 2 Ekim 2020.
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nol Sunat (Eğitim Politikaları), Ünzile Yüksel (Toplumsal Politikalar), Ayşe Sibel
Yanıkömeroğlu (Kadın Politikaları), Berna Sukas (Gençlik Politikaları), Arzu Önşen
(Doğa ve Çevre Politikaları) ve Burak Akburak (STK İlişkileri) Başkanlık Divanı’nda
yer alan diğer isimler oldu.
GİK’e seçilen Orhan Çakırlar’dan boşalan Grup Başkanlığına İsmail Tatlıoğlu
seçilirken grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan da yeniden
aynı göreve seçildi. Yerini koruyan bir diğer isim Koray Aydın oldu. 2. Olağan Kurultay’da “İlk 75’te de olsa seçilmeyecekler” listesini hazırladığı iddia edilen Koray
Aydın’ın teşkilat başkanlığında kalması, parti içi tartışmaları devam ettirdi. Listeye ve
Koray Aydın’ın yeniden teşkilat başkanı olmasına tepki gösteren milletvekilleri, GİK
toplantısı sonrası bir araya gelerek partinin grup toplantısına katılmama kararı aldı.
Aralarında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk’un da bulunduğu
13 muhalif isim yeni dönemin ilk grup toplantısına katılmadı.132 Koncuk, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek “Partide ahlaksız bir operasyon
olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket
değildir” dedi. Kurultay sonrası parti içindeki çatlak büyürken Akşener, yaşanan tartışmalara ilişkin “Bizim derdimiz memleket meselesi. Dolayısıyla iç meselelerimizle
Türkiye’yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum” açıklamasını yaptı.

İTTIFAK TARTIŞMALARI
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın 22 Şubat’ta yapmış olduğu “Bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar,
açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli. CHP’nin çekingenliğinden çıkması
gerek”133 açıklaması HDP ile ittifak yapmadıklarını savunan İYİ Parti’ye yönelik eleştirileri tekrar canlandırdı.
Meral Akşener 23 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında sunucunun “İYİ
Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna “PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik” yanıtını verdi. Bu açıklama HDP ve İYİ Parti
arasındaki ittifak tartışmalarını alevlendirdi. HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Akşener’in
sözleri üzerine “Bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?’ diye
fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum, ‘Bizim nazarımızda şuradadır’ diyemez” açıklamasında bulundu.134 İYİ
Parti ve HDP ittifakı iddialarını doğrular nitelikte olan bu açıklama başta Akşener
ve İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere pek çok partili tarafından yalanlandı. Ağıralioğlu “HDP’ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur. Biz,
alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.
132 “İYİ Parti’de Liste Krizi! Grup Toplantısına Katılmadılar”, Habertürk, 6 Ekim 2020.
133 “Pervin Buldan’dan CHP’ye İttifak Mesajı”, Hürriyet, 22 Şubat 2020.
134 “İYİ Parti ve HDP’den Gizli İttifak Tartışması”, Hürriyet, 12 Mayıs 2020.
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Diğer taraftan Akşener 10 Mayıs’ta katıldığı bir canlı yayında siyasi parti liderlerine çağrıda bulunarak yaşanan krizden nasıl çıkılacağını görüşmek üzere tüm liderlerin bir araya geldiği bir “memleket masası” kurulmasını istedi. Akşener’in seslendiği
partiler arasında HDP yer almadı.135 Bu durum HDP’li isimleri öfkelendirirken Millet İttifakı içindeki tartışmalar devam etti. Bu aşamada İYİ Parti’nin Millet İttifakı’ndan koparak Cumhur İttifakı içinde yer alabileceği iddia edildi. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin Akşener’e “Evine dön” çağrısında bulunması, ittifak yorumlarını başka bir boyuta taşıdı. Bahçeli’nin bu çağrısı bir yandan Akşener’i MHP’ye ve
Cumhur İttifakı’na davet ettiği; diğer taraftan da Akşener’e siyaseti bırakıp evine
gitmesi çağrısında bulunduğu şeklinde yorumlandı.136 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Bahçeli’nin sözlerini “makul bir davet” olarak değerlendirmesinin üzerine İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na dahil edilmeye çalışıldığı yorumları kuvvetlendi. Akşener,
Bahçeli’nin çağrısını “siyasi magazin” olarak değerlendirirken Erdoğan’ın sözlerini
“Erdoğan’ın çağrısı ‘İyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim’ çağrısı
ise destek veririz” diyerek değerlendirdi. Ancak İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun
Çıray İYİ Parti’den bazı isimlerin AK Parti ile “birtakım ilişkilere girdiğini” öne sürerek “Belli ki memleket masası adı altında AK Parti ile görüşmeler serisi başlayacak,
yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek. Muhtemelen seçim sonrası bir mutabakat
hükümeti kurulmuş olacak” diyerek ittifak tartışmalarını körükledi.
Diğer taraftan İYİ Parti’nin Deva ve Gelecek partilerinin de içinde yer aldığı
üçüncü bir blok kurabileceği yorumları yapıldı.137 İYİ Parti Ekonomi Politikaları
Başkanı Cihan Paçacı’nın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında
kurulmuş olan diğer partilerle görüşülebileceğini söylemesi dikkat çekti.138 Diğer
taraftan Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu’nun Akşener’i ziyaret etmesi ve ziyaret
sonrasında ikilinin ortak basın açıklaması yaparak parlamenter sistem vurgusunda
bulunması üçüncü blok iddialarını güçlendirdi.

FETÖ İDDIALARI
2. Olağan Kurultay sonrası yaşanan tartışmalar parti içi muhalefeti daha da derinleştirdi. Özellikle “seçilmeyecekler” listesinde isimlerinin yer aldığı iddia edilen Ümit
Özdağ ve Aytun Çıray ve İsmail Koncuk’un yapmış olduğu açıklamalar gündemde
geniş yer tuttu.
Ümit Özdağ 19 Ekim’de katıldığı bir programda İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğunu, Akşener’in de durumdan haberdar olduğunu söy-

135 “İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Parti Liderlerine ‘Memleket Masası’nda Toplanma Çağrısı”, Anadolu
Ajansı, 10 Mayıs 2020.
136 Abdulkadir Selvi, “Bahçeli, Akşener’e Neden ‘Evine Dön’ Dedi?”, Hürriyet, 7 Ağustos 2020.
137 Muharrem Sarıkaya, “İttifak Çatlatma Oyunu”, Habertürk, 15 Mayıs 2020.
138 “İYİ Partili Paçacı: Yeni Partilerle Görüşme Yapılabilir”, Habertürk, 11 Eylül 2020.
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ledi.139 Özdağ, Kavuncu’nun Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını, bu derneğin ise FETÖ’ye ait olduğunu ve 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra devlet tarafından kapatıldığını belirtti. Ayrıca FETÖ üyeliğinden
tutuklu bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın Kavuncu’nun dayısı olduğunu ve Kavuncu ile yakın olduklarını hatırlattı. Özdağ, partinin kuruluş aşamasında
Akşener’i Kavuncu’nun FETÖ ile bağlantılı olduğu ve parti içinde yer almaması gerektiği yönünde uyardığını ifade etti. Akşener’in ise kendisine Kavuncu ile ilgili böyle
bir bilgi olmadığını söylediğini dile getirdi. Kavuncu’nun 1 Nisan Kongresi’nden
sonra Genel İdare Kuruluna girdiğini söyleyen Özdağ, Akşener’in konuyla ilgili tüm
sorumluluğu üzerine aldığını belirtti. İddiaları reddeden Kavuncu, Özdağ ile ilgili
suç duyurusunda bulundu. Bu sırada Kavuncu hakkında da soruşturma başlatıldı.
Açıklamalar parti içinde büyük tartışmalara sebep olurken parti yönetimi Özdağ’a tepki gösterdi. Yavuz Ağıralioğlu Özdağ’ı “FETÖ’cü gibi” davranmakla itham
etti ve “FETÖ’cülerle mücadele etmek istiyorsa önce FETÖ’cüler gibi davranmaktan
vazgeçsin” şeklinde konuştu.140 Lütfü Türkkan ise bu açıklamaları İYİ Parti’ye yönelik bir “operasyon” olarak değerlendirdi ve söz konusu “operasyon”dan altı ay evvel
haberdar olduklarını bildirdi.141
İYİ Parti İstanbul ilçe başkanlarının tamamı Kavuncu’ya destek olurken diğer
pek çok il ve ilçe başkanı, Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılması için parti
merkezine dilekçe gönderdi. Diğer taraftan İYİ Parti’li bir grup İstanbul İl Başkanlığı
önünde protesto gösterisi düzenleyerek İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel
Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun istifa etmesini istedi.142
Akşener konuyla ilgili ilk açıklamasında “demokrasiyi içselleştirme”ye çalıştıklarını, bu bağlamda partinin içinde yer alan herkesin düşüncelerini hür bir şekilde
paylaşabileceğini ifade ederek “parti içi demokrasi” vurgusunu yaptı. Fakat yine de
Ümit Özdağ’ın disipline sevk edilmesine yönelik başvuruyu kabul etti.143 Özdağ ise
disiplin sürecini hukuki bir süreç olmadığını “vahşi Batı’daki siyasal linç” ilkelerine
göre geliştiğini savundu. Bununla birlikte Kasım’da yaptığı basın toplantısında Akşener’in, FETÖ ile iltisaklı olmasına rağmen Kavuncu’yu İYİ Parti Genel Başkanlığına
taşımak istediğini ileri sürdü.144
Bunlara ek olarak Aytun Çıray’ın yaptığı açıklamalar da FETÖ tartışmalarını
farklı bir noktaya taşıdı. Çıray, Akşener ile yaşadıkları ilk kırılmanın yerel seçimlerde
İdris Naim Şahin’i Ordu belediye başkan adayı göstermesi olduğunu söyledi. İdris
139 “İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü Olduğunu Açıkladı”, Sabah, 20 Ekim 2020.
140 “İYİ Partinin 81 İl Başkanı Özdağ’a Suç Duyurusunda Bulunuyor”, Anadolu Ajansı, 21 Ekim 2020.
141 “Türkkan’dan Özdağ Açıklaması: Operasyonun Bilgisini Almıştık”, Hürriyet, 23 Ekim 2020.
142 “İYİ Parti Üyesi Bir Grup Eylem Yaparak İstanbul İl Başkanı’nın İstifasını İstedi”, Milliyet, 14 Kasım 2020.
143 “Özdağ Disipline Sevk Edildi”, Milliyet, 30 Ekim 2020.
144 “Ümit Özdağ’dan Yeni İddia! ‘Akşener, Onu Genel Başkanlığa Getirmek İstiyor’”, Sabah, 11 Kasım 2020.
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Naim Şahin’in içişleri bakanı olduğu dönemde atanan pek çok kişinin daha sonra
FETÖ’cü çıktığını söyleyen Çıray, Özdağ ile birlikte Şahin’in adaylığına şiddetle karşı çıktığını fakat karşılık bulamadıklarını belirtti.

GIZLI ANAYASA HAZIRLIĞI TARTIŞMALARI
FETÖ tartışması devam ederken Özdağ bir gazeteciye verdiği röportajda Akşener’in
partiyi liberal çizgiye taşıdığını, GİK üyeliğine seçilen Bahadır Erdem’in de Akşener’in liberal açılımı birlikte gerçekleştirmeyi planladığı kişi olduğunu ifade etti. Ayrıca Erdem’in geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu “Sakın ola ki
Leyla Zana’ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır, Türkiye’ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz” açıklamasını yeniden paylaşarak
“Türk Milliyetçileri İYİ Parti’yi bu fikirleri savunanlara ‘Genel Başkan yardımcım’
demek için kurmadılar. İYİ Parti’ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık” ifadelerini kullandı.
“HDP ile yakınlaşma”yı bu liberalleşme bağlamında değerlendiren Özdağ, İYİ
Parti’nin HDP ile anayasa taslağı hazırladığını söylemesi parti içinde bir diğer kırılmayı gerçekleştirdi. Özdağ 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişinin
Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte
dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa
hazırladığını ileri sürdü.
CHP adına İbrahim Kaboğlu’nun yer aldığı çalışmayı teyit etmek amacıyla Kaboğlu ile irtibata geçtiğini, Kaboğlu’nun iddiayı doğruladığını ifade etti. Çalışmalarda İYİ Parti’yi Nuri Okutan’ın temsil ettiğini, daha sonra rahatsızlanması üzerine
Okutan’ın yerini Ahmet Erozan’ın aldığını vurguladı. Kaboğlu, iddiaları reddederken Özdağ’ın parti içindeki hesaplaşmalar sebebiyle hedef saptırdığını savundu.145
Öte yandan İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, elinde söz konusu
anayasa çalışmasının 18 saatlik video kaydının bulunduğunu söyledi. Taşkaya, görüntülerde dört partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP) milletvekillerinin
de aralarında bulunduğu 10’dan fazla kişinin bulunduğunu; çalışmaya CHP adına
İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına ise Mithat Sancar’ın katıldığını ifade etti.146
İYİ Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisi tarafından hazırlandığı öne sürülen
anayasa metni medyada da yer aldı. Medyada yer alan anayasa taslağında anadilde öğrenimin hak olduğu ve bu hakkın anayasada yer alması gerektiği belirtilirken
siyasi parti kapatmanın son çare olarak görülmesi ve partilere öncelikli olarak para
cezası, ilk seçimlere girememe gibi yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi.
Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiği ve bu doğrultuda cumhurbaşkanının yet145 Kübra Par, “Muhalefete Trajikomik Bir Soru”, Habertürk, 13 Kasım 2020.
146 “18 Saatlik Kayıt Var”, Yeni Şafak, 29 Kasım 2020.
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kilerinin sınırlandırılması gerektiği de çalışmada yer aldı. Anayasa çalışmasının en
dikkat çeken maddelerinden biri “yeni vatandaşlık” tanımı oldu. Çalışmada mevcut Anayasa’nın 66. maddesinde yer alan “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkes Türk’tür” maddesinin ise etnik bir kimliğe vurgu yapılmadan “Türkiye
Devleti’nde vatandaşlık bağı ile bağlı herkese Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denir”
şeklinde değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. İlk aşamada iddiaları reddeden Akşener,
tartışmaların uzaması üzerine konuyla ilgili sorulara kendisinin de partililerin de cevap vermeyeceğini ifade etti.147
Bunlara ek olarak Özdağ, İYİ Parti ve AK Parti arasında da altı aydır anayasa
görüşmeleri yapıldığını iddia etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik iddiayı “ahlaksız bir
yalan” diyerek reddetti. Akşener de hiçbir parti ile anayasa çalışması yapmadıklarını
ifade etti. FETÖ ve anayasa açıklamaları sebebiyle 16 Kasım’da Özdağ hakkında
ihraç kararı verildi. Partinin Kavuncu’yu savunmak adına kendisini ihraç ettiğini
belirten Özdağ kararı mahkemeye taşıyacağını açıkladı.148

DEVAM EDEN İSTIFALAR
İYİ Parti, yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen geçen sene olduğu gibi bu sene de
sık sık istifalarla gündeme geldi. 13 Şubat’ta Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal “partideki birçok kişinin emeklerinin kişisel hırs ve egolara ezdirildiğini, değersizleştirildiğini ve bunun alışkanlık haline geldiğini” söyleyerek
istifa etti. Akşener, Çokal’ın parti teşkilatıyla ters düştüğünü ve bu gerekçeyle istifa
ettiğini açıkladı. Bu açıklamayı reddeden Çokal, parti içinde Türk milliyetçilerinin
ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapıldığını ve dışlandığını ve milliyetçiliğin, seçmeni
elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüştüğünü belirtti.149 Çokal’ın istifası sebebiyle
İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı
ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da istifa ettiğini
açıkladı. Çokal 11 Mart’ta AK Parti’ye geçti.
İYİ Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok 17 Şubat’ta istifa ettiğini açıkladı. İYİ
Parti ile ilgili hayallerinin yıkıldığını söyleyen Ok, Akşener’in Soros Vakfı’nda görev
yapmış kişileri partideki en hassas birimlerde görevlendirdiğinin altını çizdi. Aynı
zamanda CHP’nin HDP ile “adı konulmamış bir ortaklık” içinde olduğunu belirtti
ve bu durumdan duyduğu rahatsızlık sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.
Diğer taraftan Isparta milletvekili Aylin Cesur’un kendilerini hiçe saydığını ifade eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Fazlı Özgür Tandoğan, il yönetim kurulu üyeleri,
il genel meclisi üyeleri, Isparta ilçe belediye meclis üyeleri, 7 ilçe başkanıyla birlikte partideki tüm görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Tandoğan, Cesur’u işaret
147 “Meral Akşener’den HDP ile Ortak Anayasa Sorusuna Cevap: Millet Aç Aç”, Yeni Şafak, 25 Kasım 2020.
148 Abdulkadir Selvi, “Ümit Özdağ Bundan Sonra Ne Yapacağını Açıkladı”, Hürriyet, 17 Kasım 2020.
149 “İYİ Parti’den İstifa Eden Tuba Vural Çokal’dan Meral Akşener’e Sert Eleştiri”, Sabah, 17 Şubat 2020.
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ederek “partinin kuruluşunda ve teşkilatlandırılmasında emeği olmayanların parti
kurucularına yön vermesinin haddi olmadığını” ve parti merkezi tarafından yalnız
bırakıldıklarını ifade etti.150 Diğer taraftan Gaziantep il yönetimindeki 10 kişi ve
Kayseri il yönetiminden 5 kişi “Türk milliyetçiliğini temsil edenlerin partiden uzaklaştırıldığı yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişilerin ve her türlü
terör örgütüne güzellemeler dizen şahısların” getirildiğini söyleyerek istifa etti.151
Bunlarla birlikte İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, Adıyaman’da gerçekleştirilen il kongresinde yaşananlar yüzünden istifa ettiğini açıkladı. Bozkurt, Koray
Aydın’ın bütün ilçe başkanlarını tek tek arayarak onlar üzerinde baskı kurduğunu,
bu sebeple Adıyaman İl Başkanlığı Kongresi’nin “ülkücülerle ülkücü olmayanlar arasında bir mücadele”ye dönüştürüldüğünü ifade etti.
Son olarak adı kurultaydaki “seçilmeyecekler” listesinde yer aldığı belirtilen
Adana milletvekili İsmail Koncuk 16 Kasım’da istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu
listeyi “kara liste” ve “kirli operasyon” olarak nitelendiren Koncuk bu listeye alınan
milletvekillerinin aşağılandığını ifade etti. Akşener’in listeden haberdar olduğunu
ve “operasyonun failleri”nin yanında durduğunu, bunun ise antidemokratik dar bir
ekipçiliği ifade ettiğini söyledi. İYİ Parti’de üç yıldır ideolojik bir söylem birliği oluşturulmadığını ifade eden Koncuk, partinin bir kimlik bunalımı içinde olduğunu
vurguladı.152 Ayrıca yaptığı yazılı açıklamada “Özde sivil toplum örgütü adındaki,
emperyalist Soros vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü genel başkan bu durumu bilmesine rağmen bu
Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir” ifadelerini kullandı. Böylece 2018 seçimlerinde 43 milletvekili ile meclise
giren İYİ Parti’nin milletvekili sayısı Çokal ve Koncuk’un istifası, Özdağ’ın ise ihracı
sonrasında 36’ya düştü.

İYİ PARTI’NIN DIŞ POLITIKA SÖYLEMI
Sene içinde dış politika gündeminde Libya tezkeresi, Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Fransa ile yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler gibi pek çok
başlık gündeme geldi. İYİ Parti Libya tezkeresi hariç olmak üzere söz konusu diğer
başlıklarda hükümete destek olurken dış politikaya yönelik eleştirilerini de devam
ettirdi. Bu eleştiriler ise daha ziyade “liyakat” ve “kurumsallık” özelinde dile getirildi.
Bu bağlamda Akşener dış politikada “monşerler akımı”nın başlatıldığını iddia etti.
2019’un son aylarında tartışmaya açılan Libya tezkeresi 2 Ocak’ta Mecliste yapılan oylama ile kabul edildi. İYİ Parti, Türkiye’nin “Libya iç savaşının tarafı” haline
getirildiğini ve söz konusu savaşın Türkiye’nin milli güvenliği ile bir alakası olmadığı150 “İYİ Parti Isparta İl Başkanı ve 7 İlçe Başkanı Partideki Görevlerinden İstifa Etti”, Hürriyet, 29 Temmuz 2020
151 “Gaziantep’te İYİ Parti’den 10 Kişi İstifa Etti: Türk Milliyetçiliğini Temsil Edenler Partiden Uzaklaştırıldı”, Yeni
Şafak, 23 Kasım 2020
152 “İYİ Parti Milletvekili Koncuk Partisinden İstifa Etti”, TRT Haber, 16 Kasım 2020.
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nı belirterek tezkereye karşı çıktı.153 Suriye savaşını örnek gösteren İYİ Parti yönetimi,
Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter Kuvvetleri arasında
ara buluculuk yapmasını doğru bulduklarını ancak tezkere kararının Türkiye’ye bir
şey kazandırmayacağını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
doğal gaz arama faaliyetlerine karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan lehine dayanışma mesajı vermesiyle Türkiye-Fransa ilişkileri gerildi. Diğer taraftan Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed’e (a.s.m.) hakaret içeren karikatürü
yeniden yayımlaması ve bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam
karşıtı tutumu, Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Akşener “Macron’u ve onun
ifade ettiği barbar zihniyeti” kınadığını belirtirken İYİ Parti; AK Parti, CHP, MHP
ile ortak bir bildiri yayımlayarak Macron’un İslam karşıtı tutumunu değiştirmesi
çağrısında bulundu.154
Bunlara ek olarak Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27
Eylül’de çatışmaların başlaması üzerine Türkiye, Azerbaycan’ın en büyük destekçisi
oldu. İYİ Parti yönetimi, çatışmalar süresince Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası
olduğu vurgusunu yaptı ve bu süreçte Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtti. Akşener, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e destek mektubu gönderdiklerini
açıkladı. Ayrıca Meclis Başkanı Mustafa Şentop 19 Ekim’de AK Parti, CHP, MHP
ve İYİ Parti’li milletvekillerinden oluşan bir heyetle Azerbaycan’a gitti. Bu ziyarete
İYİ Parti adına Yavuz Ağıralioğlu katıldı.155 10 Kasım’da Ermenistan ve Azerbaycan
arasında anlaşma imzalanması üzerine Akşener şunları söyledi: Şuşa’dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28
yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan’dır.
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de İYİ Parti gündeminde yerini aldı.
Türkiye’nin Oruç Reis gemisiyle 10 Ağustos’tan itibaren yapmaya başladığı sismik
araştırmalar, Yunanistan ve GKRY ile gerilim yaşanmasına neden olurken AB de
Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulundu. Yunanistan’ın Doğu
Akdeniz ile ilgili tavrının kabul edilemez olduğunu belirten Akşener, bu tavrın AK
Parti’nin dış politikasının sonucu olduğunu savundu. Diğer taraftan NATO ile başlayan müzakereler sırasında Oruç Reis’in bakım için Antalya Limanı’na geri dönmesi İYİ Parti tarafından tepkiyle karşılandı. Yavuz Ağıralioğlu “Ege’de hükümetin
tezleri devletimizin tezleridir” ifadesini kullandı ve Akdeniz’de geri adım atılmaması
gerektiğini vurguladı.
Sonuç olarak 2020’de İYİ Parti’nin en önemli gündem başlıklarını parti içindeki tartışmalar oluşturdu. Senenin başında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın yaptığı açıklamalar, HDP ile ittifak tartışmasını yeniden alevlendirdi. Parti içindeki esas
153 “Libya Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi”, Anadolu Ajansı, 2 Ocak 2020.
154 “AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’den Macron’a Ortak Tepki”, Yeni Şafak, 27 Ekim 2020.
155 “TBMM’den Azerbaycan’a ‘Güçlü Destek’ Ziyareti”, Milliyet, 19 Ekim 2020.
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kırılma ise 2. Olağan Kurultay’da yaşandı. Kurultayda yaşanan liste krizi, parti içi
muhalefeti daha belirgin hale getirdi. Liste krizinin üzerine Ümit Özdağ’ın İstanbul
İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve İYİ Parti’nin HDP ile anayasa
hazırladığını söylemesi, tartışmaları bir üst boyuta taşıdı. Kurultayda kıvılcımlanan,
Özdağ’ın açıklamalarıyla da alevlenen tartışmalar Özdağ’ın ihracı ve bazı partililerin
istifası ile sonuçlandı. 2018 seçimlerinde meclise 40 milletvekili ile giren İYİ Parti’nin 2020’de vekil sayısı ise 36’ya düştü.
KRONOLOJİ: 2020’DE İYİ PARTİ
1 Şubat

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul Seçimlerinde CHP ile ittifak kurduklarını, bundan
sonraki ittifakların daha şeffaf olması gerektiğini söylemesi üzerine HDP ile ittifak tartışması
yeniden alevlendi. Aynı zamanda 1 Şubat’ta İYİ Parti ilçe kongreleri başladı.

13 Şubat

Antalya milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, Türk milliyetçilerinin
ve ülkücülerin partiden dışlandığını belirterek partisinden istifa etti. Çokal 11 Mart’ta AK
Parti’ye geçti.

17 Şubat

Balıkesir milletvekili İsmail Ok “Sorosçuların” parti yönetiminde yer aldığını, CHP’nin HDP
ile “adı konulmamış bir ortaklık” içinde olduğunu belirtti ve bu durumlardan duyduğu
rahatsızlık sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.

16 Mart

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kongreler ertelendi.

9 Eylül

MHP’den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta İYİ Parti’ye geçti.

20 Eylül

2. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Kurultayda delegeye “seçilmeyecekler” listesinin
dağıtıldığı öne sürüldü. Söz konusu liste partide büyük tartışmaların yaşanmasına sebep
oldu.

1 Ekim

Kurultaydan sonra Genel İdare Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıda Başkanlık Divanı belirlendi.
Koray Aydın’ın yeniden teşkilat başkanı olarak görevlendirilmesi partideki tartışmaları
alevlendirdi.

19 Ekim

Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun
FETÖ’cü olduğunu söyledi.

25 Ekim

İYİ Parti, kuruluşunun 3. yıl dönümünü kutladı.

10 Kasım

Ümit Özdağ 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’nin HDP, CHP ve Saadet Partisi ile
anayasa hazırladığını öne sürdü.

16 Kasım

Ümit Özdağ partiden ihraç edildi, İsmail Koncuk ise istifa ettiğini duyurdu.
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2020’DE
HALKLARIN
DEMOKRATİK
PARTİSİ (HDP)

2020’de Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) gündemini kongre süreci, istifa
ve ihraçlar, ittifak, parti içi demokrasi ve değişim tartışmaları, terör desteğini perdelemeye ve millet ittifakına eklemlenme stratejisine yönelik kurgulanan “demokratik
mücadele” programı, çeşitli terör eylemleri nedeniyle kayyum atanan belediyeler,
haklarında açılan soruşturmalar sonucunda tutuklanan parti mensupları ve “Diyarbakır anneleri”nin eylemleri oluşturdu.
Yılın ilk çeyreğinde kongre sürecini tamamlayan HDP her fırsatta Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak artık daha şeffaf bir ittifak beklentisi içerisinde
olduklarını yineledi. Mayıs’ta İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın istifası parti içi demokrasi ve değişim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle parti içerisindeki egemen gücün Kandil ve İmralı’dan bağımsız siyaset üretememesi eleştirilere
ve tepkilere neden oldu. HDP, Haziran-Ağustos arasında siyaseten yitirdiği motivasyonu yeniden kazanmak ve kayyum atamalarına karşı kamuoyu oluşturabilmek
amacıyla üç aşamalı bir eylem süreci takip etti. Kurulduğu günden itibaren terörle
iltisaklı siyaset yürüten HDP bu tutumunu 2020’de de sürdürdü ve birçok partilinin terörü destekleyen söylem ve eylemleri sık sık kamuoyuna yansıdı. Bu eylem ve
söylemlere karşılık olarak milletvekilleri, belediye başkanları ve farklı düzeylerdeki
parti yöneticileri hakkında terör soruşturmaları açılırken soruşturmalar sonucunda
gözaltı ve tutuklamalar yapıldı. Terör suçları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine kayyum atandı. Öte yandan 2019’da başlayan ve çocukları terör
örgütleri tarafında kaçırılan ailelerin HDP’yi sorumlu tuttuğu Diyarbakır anneleri
eylemi de yıl boyunca devam etti.
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PARTI İÇI GELIŞMELER VE
PARTILER ARASI FAALIYETLER
Kongre Süreci
HDP “Acil Görev Demokrasi İttifakı” sloganını öne çıkardığı 4. Olağan Kongre’sini
23 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirdi. Kongrede eş genel başkan seçimiyle birlikte parti meclisi, merkez disiplin kurulu ve uzlaştırma kurulu gibi partinin yetkili organları
da belirlendi. Kongre sonucunda mevcut eş genel başkanlardan Pervin Buldan yeniden seçilirken Sezai Temelli yerine Mardin milletvekili Mithat Sancar seçildi.156
Kongrede “demokrasi ittifakı” ve “yeni anayasa” söylemleri öne çıkarılırken sıklıkla iktidar karşıtlığı üzerinden mücadele çağrısında bulunuldu. Konuşmalarda bir
yandan “demokratik siyaset” çağrısı yapılırken diğer yandan da terörü destekleyen
açıklamalar yapıldı. Bu bağlamda “HDP fikriyatının büyük emektarı Sayın Abdullah
Öcalan’a buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz”157 ve “Öcalan barış yolunun
ışığı olarak en önemli rolü üstlenecektir”158 şeklinde terör örgütü elebaşı Öcalan’ı
öven ifadelerin kullanılması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ayrıca “HDP fikriyatının büyük emektarı Öcalan” söylemi HDP’nin PKK tarafından kurulduğunun
da net göstergesiydi.
HDP’nin 4. Olağan Kongre’sinde önceki kongrelerde olduğu gibi terör örgütü
PKK ve Öcalan’a ait görseller öne çıkarıldı. Özellikle Öcalan’ın fotoğraflarının yer
aldığı bir slayt gösterisinin yayımlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
HDP kongresine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.159

İstifalar
HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık 4 Mayıs’ta parti içi statükodan ve bu statükonun partiyi hantallaştırmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle partisinden istifa
ettiğini açıkladı. Şık yapmış olduğu açıklamalarda partisinin Türkiye partisi olma
iddiasının altını dolduramadığını belirtirken parti yönetimindeki hakim anlayışın
demokratik teamüllerin uzağında kaldığı yönünde eleştirilerde bulundu.160 Şık’ın istifası kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulurken HDP’deki parti içi tartışmaları da
bir kez daha gündeme getirdi.

156 “HDP’ye Yeni Eş Genel Başkan”, Hürriyet, 24 Şubat 2020.
157 “Buldan: Ülkeyi Yönetmeye Geliyoruz”, HDP, https://www.hdp.org.tr/tr/buldan-ulkeyi-yonetmeye-geliyoruz/13992, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
158 “Mithat Sancar: Mutabakat Arıyorsanız İşte Dolmabahçe, İstiyorsanız Yenisini Yapalım”, HDP, https://www.
hdp.org.tr/tr/mithat-sancar-mutabakat-ariyorsaniz-iste-dolmabahce-istiyorsaniz-yenisini-yapalim/13997, (Erişim
tarihi: 5 Aralık 2020).
159 “HDP Kongresine Soruşturma: Gözaltılar Var”, Haber 7, 25 Şubat 2020.
160 “HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Partisinden İstifa Etti”, CNN Türk, 4 Mayıs 2020.
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Şık’ın istifasına ilişkin HDP’den ilk açıklama Parti Merkez Yönetim Kurulundan geldi. Yapılan yazılı açıklamada istifa Şık’ın kendi takdiri şeklinde değerlendirildi.161 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise katıldığı bir televizyon programında Şık’ın istifasını eleştirdi. Sancar, HDP içinde sorunlar olduğunu kendisinin
de kabul ettiğini belirtti ve “Ayrılmak onun takdiridir ama ben eleştirisini doğru
bulmadım. Tarzını da doğru bulmadım” dedi.162
Sene içerisinde HDP’den istifalar farklı kademelerde de devam etti. 31 Mart’ta
HDP’den ilçe veya belde belediye başkanı seçilen bazı isimler çeşitli gerekçelerle partiden istifa ederek ya farklı partilere geçtiler ya da bağımsız olarak görevlerine devam
etme kararı aldılar. Bu kapsamda HDP’li Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren
ve Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut partilerinden istifa ederek AK
Parti’ye katılırken Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören ve Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu ise partilerinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak
sürdüreceklerini açıkladılar.

İhraçlar
HDP’de parti içi tartışmalar devam ederken iki skandal gelişme yaşandı. İlk olarak
HDP Muş milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’ı darp ettiği ve hastaneye gitmesine engel olduğu iddiası gündeme geldi. Yaşanan bu gelişme üzerine, HDP Kadın
Meclisi konuya ilişkin “Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz” açıklamasında bulundu.163 HDP Eş Genel
Başkanı Pervin Buldan ise Işık’ın kesin olarak ihraç edileceğini belirtti. Sonraki süreçte ise Mensur Işık’a iki yıl süreyle geçici çıkarma cezası verildiği ve Işık’ın partiyle ilişkisinin kesildiği açıklandı.164 Öte yandan konunun yargıya taşınması üzerine
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mensur Işık hakkında, “eşi kasten yaralama”,
“kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından dokunulmazlığının
kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi ve görüşülmek üzere TBMM Adalet Anayasa Komisyonuna gönderildi.165
HDP’de gündeme gelen bir diğer skandal ise Mardin milletvekili Tuma Çelik’in bir kadına tecavüz ettiği iddiasıydı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede HDP milletvekili Tuma Çelik’in 24 Haziran 2018’deki
seçimler öncesinde bir derneğin toplantısına katılıp, toplantının yapıldığı binada bir
kadına tecavüz etmekle suçlandığı belirtildi.166 Skandalın basına yansıması üzerine
161 “HDP’den Ahmet Şık Açıklaması”, NTV, 4 Mayıs 2020.
162 “HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Ahmet Şık’ın Eleştirisini ve İstifa Tarzını Doğru Bulmadım”, Sputnik Türkiye,
7 Mayıs 2020.
163 “Mensur Işık’ın Şiddet Uyguladığı Haberi Hakkında”, HDP, https://www.hdp.org.tr/tr/mensur-isik-in-siddet-uyguladigi-haberi-hakkinda/14462, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
164 “HDP’den Muş Milletvekili Mensur Işık’a Ceza”, Anadolu Ajansı, 28 Temmuz 2020.
165 “HDP’li Vekile ‘Eşini Yaralama’ Fezlekesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2020.
166 “HDP’li Vekil Tuma Çelik’ten Tecavüz Skandalı”, A Haber, 18 Temmuz 2020.
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Tuma Çelik partisinden istifa etti. Konuya ilişkin olarak HDP’den yapılan açıklamada Merkez Disiplin Kurulu tarafından Çelik hakkında soruşturma başlatıldığı, bu
işlem başladığı andan itibaren Çelik’in parti ve meclis faaliyetlerinin dondurulduğu
kamuoyuna duyuruldu. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, parti tüzüğü gereği
soruşturma bitene kadar Çelik’in istifasının kabul edilmediğini, soruşturma sonucunda “kesin çıkarma” kararı alındığını açıkladı.167
Yaşanan gelişmeler üzerine Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için
savcılık tarafından fezleke hazırlandı ve görüşülmek üzere TBMM Adalet ve Anayasa
Karma Komisyonuna gönderildi. Komisyon oy birliğiyle Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı alındığını duyurdu.168 Daha sonra
TBMM Genel Kurulunda, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla
fezleke düzenlenen Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.169
2020’de HDP’den ihraç edilen bir diğer isim ise Ağrı Doğubayazıt Belediye
Başkanı Yıldız Acar’dı. HDP’den yapılan açıklamada vatandaşlar, iş insanları, kent
esnafı ve partililerden gelen eleştiri ve şikayetler üzerine Acar hakkında araştırma
ve inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi. İnceleme sonucu söz konusu eleştiri ve
şikayetlerin haklı olduğu sonucuna varıldığı ve Belediye Eş Başkanı Yıldız Acar’ın
parti üyeliğinden kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği
kamuoyuyla paylaşıldı.170

Değişim ve Dönüşüm Tartışmaları
HDP’nin kurulduğu günden itibaren gündemindeki en önemli tartışmalardan biri
hiç şüphesiz “Türkiyelileşme”, “Türkiye partisi olma” meselesiydi. Bu konu 2020’de
de parti içi tartışmaların odağındaydı. Özellikle Ahmet Şık’ın istifasının ardından yeniden başlayan bu tartışma, partinin siyaset tarzının değişmesi ve dönüşmesi gerektiği
yönündeki yapısal tartışmalara evrildi. Konuya ilişkin olarak en çarpıcı açıklama Ayn
el-Arab (Kobani) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı
Ayhan Bilgen’den geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla partisi HDP’ye
eleştiriler yönelten Bilgen, partisinin sürdürdüğü ittifak stratejisinin sorunlu olduğunu dile getirdi ve hiçbir partinin HDP’yle açıktan bir ittifak istemediğini vurguladı.
Bilgen ayrıca çözüm sürecinde ortaya çıkan olumlu gelişmelerin HDP tarafından
yanlış okunduğunu ve kişisel bir başarı olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Parti içi
güç dengelerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bilgen şu ifadeleri kullandı:
Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye
kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır. Sadece
167 “Tuma Çelik Partimizden İhraç Edildi”, HDP, https://www.hdp.org.tr/tr/tuma-celik-partimizden-ihrac-edildi/14486, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
168 “Cinsel Saldırı Suçlaması... Eski HDP’li Tuma Çelik için TBMM’den Flaş Karar”, Hürriyet, 24 Ağustos 2020.
169 “Tuma Çelik’in Dokunulmazlığı Kaldırıldı”, TRT Haber, 7 Ekim 2020.
170 “HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti”, Anadolu Ajansı, 11
Temmuz 2020.
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son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim “tersine Türkiyelileşme”
diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma
eğiliminden kaynaklandığı görülecektir.171

Ayhan Bilgen’in ardından eski HDP milletvekili Altan Tan’ın da HDP’ye ilişkin
açıklamaları dikkat çekti. Tan “HDP’nin PKK’ya tavrını net bir şekilde söylemesi
lazım ve Türkiye kamuoyunu da bu konuda ikna etmesi lazım. Legalite ile illegalite
arasında kalın çizgi çizmeli. İkincisi Türkiye’nin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım” diyerek HDP’nin terörle iltisaklı siyaset tarzını eleştirdi.172

HDP’nin Eylemleri
HDP siyasal alanda kaybettiği etkinliğini telafi etmek amacıyla birtakım eylemler
gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak hazırlamış olduğu dokuz maddeden oluşan
“Yeni Dönem Strateji Tutum Belgesi”ni 1 Haziran’da kamuoyuyla paylaştı. Daha
sonra yeni dönem stratejisi doğrultusunda mücadele programı adı altında Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan üç aşamalı bir süreç takip etti.173
Programın ilk aşamasında çeşitli terör eylemleri nedeniyle belediyelerine kayyum atanan illere ziyaretler gerçekleştirilirken bu illerde çeşitli eylemler düzenlendi.
Bazı illerde sembolik yürüyüşler yapılırken “Edirne’den Hakkari’ye bir toplumsal
mücadele kuşağı oluşturma” iddiasıyla biri Edirne’den diğeri Hakkari’den hareket
eden iki heyet Ankara’ya ulaştı. 20 Haziran’da TBMM’de açıklama yapan Eş Genel
Başkanlar Buldan ve Sancar, “Çatışma kısır döngüsüne son verilmesi ve sorunların
diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz. Bütün adımların atılması için
herkes üzerine düşeni yapmalıdır” ifadelerini kullandı.174 Sözde demokrasi adına gerçekleştirildiği iddia edilen bu yürüyüşlerin ardından yapılan açıklamalarda, partinin
eş genel başkanlarının “Öcalan’ın bu sürece büyük katkı sunacağına inanıldıklarını” belirtmesi ve “İmralı’daki tecridin son bulması” gerektiği şeklindeki ifadeleri ise
HDP’nin söz konusu eylemleri teröre destek mahiyetinde yürüttüğünü bir kez daha
gözler önüne serdi.
İkinci aşamada siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendikalara ziyaretler gerçekleştirilirken bazı illerde “halk buluşmaları” adı altında toplantılar
yapıldı. Bu buluşmalar, kapsamında Diyarbakır’da konuşan HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan üzerinde sürdürülen tecridin
barış ve demokrasiye yönelik sistemli bir yıkım politikası olduğunu iddia etti ve “Bu
171 “HDP’li Bilgen’den Partisine Eleştiri: Tam Tersine Türkiyelileşme”, Sputnik Türkiye, 13 Ekim 2020.
172 “Altan Tan: HDP’ye Üç Çağrım Var”, CNN Türk, 16 Ekim 2020.
173 “Günay: AKP, Dün Kendisini Kapatmak için Kampanya Yürütenlerle Bugün Partimizi Kapatmak için Ortak
Kampanya Yürütüyor”, HDP, https://www.hdp.org.tr/tr/gunay-akp-dun-kendisini-kapatmak-icin-kampanya-yurutenlerle-bugun-partimizi-kapatmak-icin-ortak-kampanya-yurutuyor/14335, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
174 “İrademiz ve Mücadele Kararlılığımız Büyüdü”, HDP, https://www.hdp.org.tr/tr/irademiz-ve-mucadele-kararliligimiz-buyudu/14374, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
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kuşatmayı kırmanın yolu, Edirne’den Hakkari’ye barışı daha fazla sahiplenmekten
geçer” ifadeleriyle terörizme teslim olmuş söylemlerini yineledi. Ayrıca Buldan “Adalet ve demokrasi isteyen herkesle ortak mücadelede buluşmayı hedefliyoruz” açıklamasıyla Millet İttifakı bileşenlerine de mesaj gönderdi.175

İttifak Tartışmaları
İttifak tartışmaları 2020 boyunca HDP’nin iç siyasete yönelik ana gündem maddelerinden biriydi. Son yıllardaki hemen her seçimde açık ya da örtülü bir şekilde
Millet İttifakı’yla sürdürülen birlikteliğin adının bir türlü konmaması HDP’nin bu
tartışmalarda en çok üzerinde durduğu konuydu. HDP kanadı her fırsatta ittifak ortaklarına çağrıda bulunurken muhataplarından dikkate değer bir karşılık bulamadı.
Bu konu kamuoyunda birçok kez hararetli tartışmalara neden olurken CHP ve İYİ
Parti’nin itirazlarına rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan özellikle İstanbul
seçimlerinde ittifak yaptıklarını açıkladı. “Artık daha şeffaf ve açık ittifak istiyoruz”
diyen Buldan şu ifadelerle Millet İttifakı’nda yer alan partilere açıkça tepki gösterdi:
Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız
bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha
şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı.
Biz Türkiye’de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım.
Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak
yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar.176

Buldan’ın bu açıklamaları tartışmaları beraberinde getirdi. Katıldığı bir televizyon programında Buldan’ın “şeffaf ittifak” çağrısını değerlendiren İYİ Parti sözcüsü
Yavuz Ağıralioğlu, “Biz, PKK ile mesafesini ayarlayamamış, ‘PKK terör örgütüdür
diyememiş’ HDP’nin olduğu bir ittifakın bileşeni değiliz, asla olmayacağız.” ifadeleriyle Buldan’ı yalanladı.177 Bu tartışmalar sonraki süreçte de devam ederken İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?”
sorusuna “PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik” şeklinde verdiği cevap ittifak tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi178 Akşener’in
bu açıklamasına cevap eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den geldi. Önder
“Bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak
eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum, ‘Bizim nazarımızda şuradadır’ diyemez” ifadelerini kullanarak gündemdeki gizli ittifak
tartışmaları üzerinden İYİ Parti’ye tepki gösterdi.179 HDP Eş Genel Başkanı Mithat
175 “Buldan: Barışın Sesini Öyle Yükseltelim ki Çözümsüzlük Bu Toprakların Kaderi Olmaktan Çıksın”, HDP,
https://hdp.org.tr/tr/buldan-barisin-sesini-oyle-yukseltelim-ki-cozumsuzluk-bu-topraklarin-kaderi-olmaktan-ciksin/14472/, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
176 “‘Artık Daha Şeffaf ve Açık İttifak İstiyoruz”, Hürriyet, 23 Şubat 2020.
177 “İYİ Parti’den HDP’nin Çağrısına Cevap: CHP Evet Derse...”, Haber 7, 27 Şubat 2020.
178 “Akşener HDP Söylemini Değiştirdi: HDP PKK’nın Uzantısıdır”, Yeni Şafak, 24 Nisan 2020.
179 “İYİ Parti ve HDP’den Gizli İttifak Tartışması”.
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Sancar, Önder’in bu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sancar, Önder’in
sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu, İYİ Parti ile herhangi bir pazarlıkları
ya da müzakereleri olmadığını belirtti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
da katıldığı bir programda Sancar’ın açıklamalarını tekrar etti, Önder’in şahsi düşüncelerini açıkladığını ve parti olarak bu tartışmayı büyütmekten yana olmadıklarını
ifade etti.
İnkar ve gerçeklik arasına sıkışıp kalan ittifak tartışmalarına ilişkin HDP Eş
Genel Başkanı Buldan’dan bir açıklama daha geldi ve Buldan şeffaflık vurgusunu
şöyle yineledi:
Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor.
Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır.180

KAYYUM ATAMALARI
Bugün HDP öncülüğünde sürdürülen etnik milliyetçi Kürt siyasi hareketinin kurulduğu ilk günden bugüne dek yaşadığı en büyük açmazlardan bir tanesi terör örgütleriyle sürdürdükleri organik ilişkilerdir. 90’lardan beri farklı düzeylerde Türk siyasal
hayatının içerisinde yer almış bu hareketin terör destekli siyaset tarzı 2020’de de
devam etti. HDP geçmiş yıllardaki alışkanlıklarını bu yıl da tekrarladı ve her fırsatta
muhatabı olduğu meselelerde çözüm adresi olarak Kandil ve İmralı’yı göstermekten
vazgeçmedi. Öyle ki parti mensubu birçok isim “Türkiye’yi karanlık kuyudan çıkaracak aktör Öcalan’dır”, “İmralı’dan ses geldikçe toplumda sağduyu, diyalog ve aklıselim duygular güç kazanıyor” şeklindeki terörü destekleyici ifadeleri kullanmakta
ısrarcı oldu.
HDP’nin terörle iltisakı yalnızca söylem düzeyinde kalmadı. Parti mensuplarınca yıl içerisinde terörist taziyesine katılmaktan örgüte eleman kazandırma faaliyetlerine, terör örgütünün dağ kadrosundaki isimleri parti temsilcisi olarak görevlendirmekten terör örgütlerine kaynak aktarmaya kadar suç teşkil eden birçok eylem
kamuoyunda tartışıldı. Yıl boyunca farklı zaman dilimlerinde sıklıkla tekrarlanan bu
eylemler sonucunda çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticisine soruşturma açılırken birçok gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti. Karara bağlanan soruşturmalar neticesinde ise pek çok HDP’li adli makamlarca çeşitli cezalara çarptırıldı.
Önceki yıllarda milliyetçi Kürt siyasi hareketi çizgisindeki pek çok belediyeye
terörle iltisakı ve yasa dışı eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum
atanmıştı. Bu sebeple 2020’de de devam edince kayyum atamaları bir kez partinin
gündemini oluşturan öncelikli meselelerden biri oldu. “Silahlı terör örgütü kurma
veya yönetme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yap180 “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan ‘İttifak’ Açıklaması”, Habertürk, 8 Haziran 2020.
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ma”, “teröre finansman sağlamak”, “suçu ve suçluyu övmek” gibi daha birçok terör
faaliyeti gerekçe gösterilerek 2020 içerisinde 16 belediyeye kayyum atadı.
2020’nin ilk kayyum ataması 23 Mart’ta gerçekleşti. Batman, Ergani, Eğil, Lice,
Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanları haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı ve ilgili belediyelere yeni
görevlendirmeler yapıldı. Sonraki süreçte benzer gerekçelerle 15 Mayıs’ta Iğdır, Siirt,
Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine; 24 Haziran’da Sarıcan Belediyesine, 13
Temmuz’da Diyadin Belediyesine ve 2 Kasım’da ise HDP yönetimindeki son il belediyesi olan Kars Belediyesine kayyum atandı. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in
görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte HDP’li il belediyesi kalmadı.
Gerçekleştirilen kayyum atamalarının ardından HDP kanadından çeşitli açıklamalar ve eylem çağrıları yapıldı. İlk olarak 23 Mart’taki kayyum atamalarına tepki
olarak HDP’li MYK üyelerince halka gürültü eylemi çağrısında bulunulurken bu
çağrı halktan karşılık görmedi.181 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen ikinci kayyum atamalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
atamaları “bir darbe planı” ve “demokrasiyi tanımamak” olarak nitelendirdi. Sancar
muhalefet partilerine de seslendi ve “Şimdi sıra, kendine demokratım diyen, bu iktidara karşı çıktığını söyleyen bütün partilerde, bütün kuruluş ve bireylerdedir” dedi.182

DIŞ POLITIKAYA İLIŞKIN MESELELERDEKI TUTUM
HDP iç politikada sürdürdüğü terörle iltisaklı marjinal siyaset tarzını, dış politikaya
ilişkin meselelerde Türkiye karşıtlığı üzerinden devam ettirdi. Yıl içerisinde Türkiye’nin taraf olduğu pek çok uluslararası meselede iktidar karşıtlığı üzerinden Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarda bulunan HDP’liler daha da ileri giderek Türkiye’yi
yabancı devletlere ve uluslararası kuruluşlara şikayet etti ve Türkiye’ye müdahale çağrısında bulundu.
HDP’liler, devlet tarafından ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilen Suriye ve Libya’daki gelişmeler karşısında ilgili bölgelere asker gönderilmesine ilişkin
kabul edilen tezkereleri “savaş tezkeresi” olarak nitelendirirken iktidarı “savaş siyaseti
yapmak” ve “savaş merkezli dış politika yürütmek” ile suçladı.183
HDP’lilerin Türkiye’nin dış politikasına muhalefet ettiği bir diğer konu ise
2020’nin sonlarına doğru tırmanan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiydi. Ermenistan’ın ateşkes ve uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine ve askerlere yönelik saldırıları karşısında TBMM’de grubu bulunan dört siyasi
parti ivedilikle ortak bir bildiri yayımlarken HDP, Ermenistan’ın tutumunu kınayan
181 “HDP’nin ‘Gürültü Eylemi’ Çağrısı Karşılık Bulmadı”, Anadolu Ajansı, 25 Mart 2020.
182 “Sancar: İktidar Darbe Söylentileri ile Hayaletler Yaratırken Kendisi Darbe Yapıyor”, HDP, https://www.hdp.
org.tr/tr/sancar-iktidar-darbe-soylentileri-ile-hayaletler-yaratirken-kendisi-darbe-yapiyor/14253, (Erişim tarihi: 5
Aralık 2020).
183 “HDP’li Oruç: Libya ve Suriye Tezkeresi Derhal Geçersiz Sayılmalıdır”, Anadolu Ajansı, 8 Temmuz 2020.
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bu bildiriye imza atmadı. İlerleyen süreçte Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin
TBMM’de görüşülen tezkereye de muhalefet eden tek parti yine HDP oldu.
Öte yandan sınır güvenliğini sağlamak amacıyla güneyde sürdürülen sınır ötesi
operasyonlara ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan HDP’liler, bu operasyonları doğru bulmadıklarını ve “gündem karartma çabası olarak” değerlendirdiklerini ifade ettiler.

DIYARBAKIR ANNELERI
Ağustos 2019’da Diyarbakır’da Hacire Akar isimli bir anne, oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek partinin Diyarbakır İl Binası önünde oturma
eylemi başlatmış ve sonrasında oğluna kavuşarak amacına ulaşmıştı. İzleyen süreçte
“Diyarbakır anneleri” olarak anılan eylemler 2020’de de koronavirüs salgınına ve
tehditlere rağmen kesintisiz devam etti. Bu süreçte bazı aileler terör örgütleri tarafından kaçırılan veya kandırılan çocuklarına kavuşurken diğer aileler ise umutlu
bekleyişlerini sürdürdü.
Diyarbakır Anneleri eylemine katılan ailelerin birinci derecede muhatap ve
sorumlu olarak gördükleri HDP, eyleme karşı kayıtsız tutumunu devam ettirdi ve
eyleme katılan ailelere yönelik hakaret ve tehditlerde bulundu. Özellikle HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun’un il binasından ayrıldığı esnada ailelere hakaret etmesi büyük tepki topladı.184 Yaşanan bu gelişme üzerine evlatları için nöbet
tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun hakkında
20 Ekim’de suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı suç
duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.185
Diyarbakır annelerine toplumun hemen her kesiminden destek sürerken eylem
5 Aralık 2020 itibarıyla 461. gününde 177 ailenin katılımıyla devam etti. Öte yandan eylemin başladığı günden bu yana evladına kavuşan aile sayısı ise 20 oldu.186
2020’nin HDP için motivasyon kaybının devam ettiği bir yıl olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki parti geçmiş yıllardan bu yana devam eden sorunlarını ve
açmazlarını bu yıl içerisinde de çözüme ulaştıramamıştır. Özellikle terörden arındırılamayan etnik milliyetçi siyaset tarzının sürdürülmesi, HDP’nin Türkiye siyasetine
entegre olmasını engellemekte ve partiyi siyasal etkinlik alanının dışına itmektedir.

184 “Evlat Nöbeti Tutan Ailelere HDP’li Remziye Tosun’dan Ağza Alınmayacak Hakaretler”, A Haber, 21 Ekim
2020.
185 “Başsavcılıktan Evlat Nöbetindeki Ailelere Hakaret Eden HDP’li Milletvekili Hakkında Soruşturma”, Anadolu
Ajansı, 20 Ekim 2020.
186 “Evlat Nöbetine Kısıtlama Nedeniyle Kaldıkları Otelde Devam Ettiler”, Demirören Haber Ajansı, 5 Aralık
2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE HDP
10 Ocak

Eski HDP Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel, “silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak”
suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Şubat

HDP’nin 4. Olağan Kongre’si Ankara’da yapıldı. Kongrede eş genel başkanlığa Pervin
Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

23 Mart

Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanları
haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

4 Mayıs

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa etti.

15 Mayıs

Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediye başkanları haklarında yürütülen terör
soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

1 Haziran

HDP, 9 maddeden oluşan Yeni Dönem Strateji Tutum Belgesi’ni 1 Haziran’da kamuoyuyla
paylaştı.

4 Haziran

HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü ve adli makamlarca
tutuklanan Güven ve Farisoğulları cezaevine gönderildi.

24 Haziran

HDP’li Sarıcan belediye başkanı hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle
görevden uzaklaştırıldı.

11 Temmuz

HDP’li Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar eleştiri ve şikayetler üzerine partiden
ihraç edildi.

13 Temmuz

HDP’li Diyadin belediye başkanı hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle
görevden uzaklaştırıldı.

20 Temmuz

Hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma açılan HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik
partiden ihraç edildi.

28 Temmuz

HDP, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş milletvekili Mensur Işık’ı iki yıl süreyle
partiden çıkarma cezası verdi.

13 Ağustos

HDP’li Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören partisinden istifa etti.

3 Eylül

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası
önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı.

11 Eylül

HDP milletvekili Remziye Tosun’a Diyarbakır’da yargılandığı davada “silahlı terör örgütüne
üye olmak” suçundan on yıl hapis cezası verildi.

7 Ekim

Mardin milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

2 Kasım

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında yürütülen terör soruşturması
nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

26 Kasım

HDP Antalya milletvekili Kemal Bülbül’e Diyarbakır’da yargılandığı davada “silahlı terör
örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5 Aralık

Diyarbakır anneleri eylemi 461. gününde 177 ailenin katılımıyla devam etti.
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MUHİTTİN ATAMAN • FURKAN ONUR KAVUKÇU • KADİR ÜSTÜN • HASAN YÜCEL
IBRAHIM BACHIR ABDOULAYE • ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK
KUTLUHAN GÖRÜCÜ • HACI MEHMET BOYRAZ • CAN ACUN • YUSUF EMRE KOÇ
MAHMOUD ALRANTİSİ • M. ERKUT AYVAZ • MEHMET UĞUR EKİNCİ
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GİRİŞ

2020 sadece Türk dış politikası bakımından değil hem Türkiye’nin iç siyaseti hem de
bütün dünya ülkelerinin iç ve dış politikaları açısından oldukça çarpıcı bir dönem
oldu. Türkiye bir taraftan daha önceki yıllarda başlattığı otonomi arayışında önemli
bir mesafe katetti. Bir taraftan da yıl boyunca karşılaştığı güçlükler ve meydan okumaların üstesinden gelmeye çalıştı. Suriye, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki
krizlere aktif bir şekilde müdahil olan Türkiye bütün bu krizlerde insanilik ve rasyonalite arasında bir denge gözeterek siyaset yaptı.
2020’nin en çarpıcı gelişmesi kuşkusuz koronavirüs (Covid-19) küresel salgını
oldu. 2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkan virüs çok kısa bir süre içerisinde bütün
dünya ülkelerine yayıldı. 2020 biterken 10 milyonlarca insana bulaşan koronavirüs
aynı dönemde 2 milyona yakın insanın da hayatına mal oldu. Zengin fakir, gelişmiş
gelişmemiş demeden bütün ülkeleri vuran salgın en çok da Batı Avrupalı devletleri
ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde hasara yol açtı.
2020, insan etkileşiminin son yüzyıldaki herhalde en sınırlı olduğu yıl olarak
kayıtlara geçti. Sadece siyaset değil ekonomi, turizm, ticaret, eğitim ve spor gibi hayatın hemen her alanında ciddi bir içe kapanmaya yol çatı. Bütün devletlerin kendi
başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıkları bir dönemde Türkiye küresel salgınla
mücadelede yüz altmış civarındaki ülke ve uluslararası aktöre yardım ulaştırarak bir
kez daha yumuşak gücünü ve uluslararası sisteme nasıl olumlu katkılar yapabileceğini gösterdi. Diğer devletlerle kıyaslandığında salgınla başarılı bir şekilde mücadele
eden Türkiye süreçten en az hasarla çıkmasını başardı.
Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ilişkilerindeki gerilim 2020’de de devam etti. Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde inişli-çıkışlı bir dönem yaşandı. Koronavirüs salgını
sırasında Türkiye’nin Avrupalı ülkelere dost eli uzatması sonrasında biraz yumuşayan
ilişkiler mülteci krizi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dolayısıyla yeniden gerildi.
En önemli Avrupa ülkesi olan ve Türkiye ile diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek
düzeyde bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde bulunan Almanya ile ilişkilerde dahi
benzer bir durum yaşandı. Ancak Almanya her şeye rağmen Fransa ile Yunanistan’ın
AB bağlamında Türkiye’ye yönelik çıkarmak istedikleri yaptırım kararlarına karşı
çıktı ve Türkiye’nin daha fazla ötekileştirilerek AB ile arasındaki gerilimin artmasına
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izin vermedi. Libya krizi ve Doğu Akdeniz gelişmelerinde de başta Fransa gibi diğer
AB üyelerinden daha itidalli davrandı.
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha
olumlu bir seyri izledi. Türkiye’nin ayrım yapmadan bölge ülkelerine sağladığı kalkınma yardımları ile belirli konulardaki projeleri yıl boyunca devam etti. Taraflar
arasındaki üst düzey ziyaretlerin sayısında bir azalma olsa da görüşmeler sıklıkla
gerçekleştirildi ve karşılaşılan sorunlara yönelik istişareler yapıldı. 1 Temmuz itibarıyla Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin dönem başkanlığını üstlenen Türkiye
bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve refahın artırılması amacıyla bölge ülkeleri
arasındaki iş birliği süreçlerine de destek verdi.
Türkiye’nin ABD ile ilişkileri de 2020’ye damgasını vuran küresel salgınla mücadele ve Amerikan seçimlerinin gölgesinde şekillendi. Koronavirüsle mücadele
kapsamında Türkiye’nin ABD’ye insani yardım göndermesi ikili ilişkilere olumlu
yansıdı. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD
hükümeti Yunanistan’a yakın durdu ve Türkiye ile ilişkiler gerildi. ABD’nin Doğu
Akdeniz, Libya krizi ve Suriye iç savaşı gibi Türkiye’nin haklı olduğu durumlarda
özellikle ikircikli tutum sergilediğini söylemek mümkündür. Karabağ Savaş’ında bile
ABD yetkilileri ve kurumları Türkiye’nin Azerbaycan’a destek çıkarak savaşın kaderini Azerbaycan lehine değiştirmesine sert tepki verdiler.
Her şeye rağmen yıl boyunca Türkiye ile ABD bölgesel meselelerde ciddi boyutta karşı karşıya gelmedi. İkili ilişkilerde daha önceki yıldan devam eden sorunlar maalesef çözülemeden kaldı. ABD’nin Suriye’de YPG/SDG’ye destek vermesi,
FETÖ elebaşını ve üst düzey kadrosunu korumaya devam etmesi, Türkiye’nin F-35
programında çıkarılması ve S-400 hava savunma sistemini satın alması gibi konularda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.
Kasım ayının ilk haftasında yapılan Amerikan başkanlık seçimlerinden Joe Biden’ın kazanması ile birlikte ilişkilerde bir değişimin yaşanacağı beklentisi oluştu.
Türkiye için Trump’ın dengesiz ve değişen politikasına karşı çıkmanın maliyeti oldukça yüksekti. Yeni dönemde her ne kadar Türkiye karşıtı bir politika eğiliminde
olduğu ifade edilse de daha dengeli bir siyasetin izleneceği dolayısıyla Türkiye-ABD
ilişkilerinin daha öngörülebilir olması beklenmektedir. Seçim dolayısıyla ABD’nin
bir süre dışarıdaki gelişmelere gerekli tepkileri verememesi genel manada gerginlik
yaşadığı Türkiye gibi muhataplarını rahatlattı.
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meseleleri de yıl boyunca önemini koruyarak Türk
dış politikasının temel gündem maddeleri arasında yer aldı. Türkiye bölgede attığı
adımlarla hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini koruma konusundaki
kararlılığını gösterdi. Bir taraftan sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Münhasır
Ekonomik Bölgesinde (MEB) çalışmalar yaparak milli menfaatlerini hem masada
hem de sahada korudu. Bu sayede AB, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve
Mısır gibi aktörlerin desteğini alan Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye
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karşıtı faaliyetlerine karşılık verildi. Diğer taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile ilişkilerini daha da pekiştirdi. 18 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini
Türkiye’ye muhalif bir tutum takınan Mustafa Akıncı’nın yerine Türkiye’nin de desteklediği Ersin Tatar’ın kazanması çok önemli bir gelişme oldu.
2020 Türk-Rus ilişkileri bakımından da oldukça hareketli geçti. Suriye krizi uzun
süre iki ülke arasındaki en önemli konu oldu. Özellikle İdlib vilayetinde Rusya’nın
himayesindeki Esed rejiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarına Barış
Kalkanı Harekatı ile cevap verildi ve 2 bin 500 civarında Esed rejiminin askeri öldürüldü. Başka bir gündem maddesi ise Libya kriziydi. Suriye’de olduğu gibi Libya’da
da karşıt tarafları destekleyen Türkiye ile Rusya Karabağ Savaşı’nda daha uyumlu bir
tutum sergilediler. 1990’lardaki işgal sürecinde Ermenistan’a destek veren Rusya en
azından savaş sırasında tarafsız kalarak işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesine engel olmadı. Daha önce de olduğu gibi iki ülke arasındaki turizm,
enerji ve ticaret alanları çatışmacı siyasetten etkilenmedi.
Türkiye’nin 2019’un sonunda Dışişleri Bakanlığı olarak ilan ettiği “Yeniden
Asya Girişimi” maalesef koronavirüs küresel salgını sırasında gidiş-gelişlerin durması
dolayısıyla amaçlanan hedeflere ulaşamadı. Batılı devletler tarafından ötekileştirilmeye devam eden Türkiye, Çin ve diğer Asya ülkelerine yönelik yeni bir vizyon geliştirmek istedi. Salgınla mücadele kapsamında Çin ile yakın ilişkiler içerisinde oldu
ve Çin tarafından geliştirilen aşıya da talip oldu. Ayrıca 2020 sonlarında Yol-Kuşak
Girişimi çerçevesinde Türkiye’den Çin’e ilk yük tren seferinin gerçekleştirmesi çok
önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine yönelik politikasında ciddi bir değişim yaşanmadı. Daha çok bir önceki yıldan aktarılan hususlar devam etti. Bölgenin en uzun
süreli ve önemli sorunu olan Filistin meselesindeki olumsuz gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye ABD ve İsrail’in Filistinlilere yönelik tek yanlı ve hukuksuz adımlarını eleştirdi. İlaveten Türkiye bazı Arap devletlerinin Filistin halkının geleceği üzerinden pazarlıklar yapmasına da şiddetle karşı çıktı. Filistinli aktörlerle diyalogunu
devam ettiren Türkiye Filistin halkına insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdü.
Öte yandan İsrail’de ise en sıkı Türkiye karşıtı İsrailli siyasetçilerden biri olan Binyamin Netanyahu 2020’de de Arap ülkelerini Türkiye’ye karşı kullanmaya devam etti.
İsrail ve Trump yönetimi tarafından Türkiye’ye karşı kullanılan devletlerin başında Mısır, Suudi Arabistan ve BAE gelmektedir. Bu üç ülke de hemen her bölgesel
krizde Türkiye karşıtı tavırlar takındı. Mesela bu ülkeler Libya krizinde darbeci Hafter’e, Suriye krizinde YPG/SDG ve Esed rejimine, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a
ve Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a destek verdiler. Arap dünyasında sadece Katar
Türkiye ile çok yakın ilişkiler kurmaya devam etti.
Türkiye’nin Irak ile ilişkileri üç farklı bağlamda gelişti. Öncelikle iki ülke arasında Irak’ın yeniden yapılandırılması konusundaki iş birliği devam etti. Irak’ın yeni
başbakanı Kazımi’nin Ankara ziyaretinde bu konular ayrıntılı bir şekilde tartışıldı.
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İkinci bir husus, Irak topraklarında Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunan örgütlerin çıkarılması ve bunlarla mücadele konusunda iş birliği yapılmasıdır. Özellikle
PKK’nın Sincar bölgesinden çıkarılması konusunda hem Erbil’in hem de Bağdat’ın
Türkiye’ye müzahir bir tavır alması anlamlıdır.
Türkiye’nin İran ile ilişkileri de 2020’de inişli-çıkışlı oldu. Bir taraftan iki ülke
arasındaki iş birliği alanlarında bazı adımlar atıldı. Mesela küresel salgınla mücadelede iş birliği kapsamında Türkiye İran’a sağlık ekipmanı ve araçları gönderdi. İki
ülke ABD’nin bir diğerine uyguladığı yaptırımlara karşı çıktı. Öte yandan Türkiye’nin verdiği destekle Azerbaycan’ın Ermeni işgalindeki topraklarını kurtarması ve
sonrasında Türkiye ile birlikte bölgede etkili bir konuma gelmesi İran’da kaygı ile
karşılandı. Bunun da bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Aralık günü
Bakü’de düzenlenen zafer töreninde okuduğu bir şiir İran’da tepkilere yol açtı. İranlı
yetkililer ve İran medyası hem Türkiye’yi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef
alan açıklamalar yaptı.
Kısacası 2020 koronavirüs salgınına rağmen oldukça hareketli geçti. Türkiye’nin
bölgesel bir lider ülke ve küresel bir aktör olduğu üç farklı gelişme üzerinden yeniden
teyit edildi. Türkiye ilk olarak Libya krizine müdahil olarak BM tarafından tanınan
meşru Libya hükümetinin ortadan kaldırılmasına müsaade etmedi. BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Fransa ve Rusya gibi bölgesel ve küresel aktörlerin pek çok imkanlarını
seferber ederek desteklediği darbeci Hafter hedeflerine ulaşamadı, aksine ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. İkinci olarak Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi etrafında Türkiye’yi dışlama ve çevreleme politikalarına
karşı tek başına durmayı başardı. Kendi doğal gaz arama ve araştırma gemileriyle
bölgede boy gösterip caydırıcı gücünü gösterdi. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları
aramasından bir şey çıkmadı ancak Karadeniz’de ciddi doğal gaz rezervi keşfederek
stratejik bir üstünlük elde etti. Son olarak da Ermenistan’ın yaklaşık otuz yıldır işgal
altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesinde Azerbaycan’a her türlü desteği vererek dost düşman bütün ülkelere Türkiye’nin güç dengelerindeki ağırlığı ve oyun bozucu etkisi gösterilmiş oldu. Ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ittifakın
ne kadar sarsılmaz olduğu siyasi söylemin tam anlamıyla askeri sahaya yansıması teyit
edildi. Türk SİHA’larının Ermenistan ordusuna karşı kazandığı zaferin büyüklüğü
bütün dünyada konuşuldu.
Türkiye yaklaşık on yıldır devam eden kuşatma, ötekileştirme ve dışlanma çabalarına karşı ayakta kalmayı başardı. Milli menfaatlerini korumak amacıyla bölgesinde inisiyatif almaktan geri kalmayan Türkiye bir taraftan aldığı inisiyatiflerden karlı
çıkmayı diğer taraftan da Türkiye karşıtı ülkelerin hamlelerini boşa çıkarmayı bildi.
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TÜRKİYE-AB
İLİŞKİLERİ
FURKAN ONUR KAVUKÇU

Türk dış politikasında son dönemin aktüel konuları arasında ilk sıralarda yer alan AB
ile ilişkiler 2020’de de oldukça inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. İkili ilişkilerin bu yılki
bilançosuna bakıldığında Ocak ve Şubat’ta birçok karşılıklı ziyaret gerçekleştiği, daha
sonra mülteci krizi nedeniyle ilişkilerin gerildiği, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla
birlikte de Türkiye’nin yaptığı yardımlar sayesinde ilişkilerin tekrar yumuşadığı ancak Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimlerden sonra yeniden gerildiği ifade edilebilir.

TÜRKİYE-AB ARASINDAKİ
DİPLOMATİK ZİYARETLER
Bilindiği üzere 1 Aralık 2019’da hem AB Komisyonu hem de komisyon başkanlığı
yenilenmiştir. Böylelikle AB’nin başına yeni bir “hükümet” geçmiştir. Yeni hükümetin yeni bir dış politika anlamına gelmesi nedeniyle 2020’nin başında birçok diplomatik ziyaret gerçekleşmiştir.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un Türkiye Ziyareti
Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor AP’nin
Türkiye hakkında hazırlayacağı rapor kapsamında Ocak sonlarında İstanbul, Gaziantep ve Ankara’yı ziyaret etmiştir. Amor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakçı, İstanbul ve Gaziantep Belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Fatma Şahin ile görüşmüştür. Görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü
de ziyaret eden Amor, bunun yanı sıra gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, iş ve işçi temsilcileriyle de görüşmeler yapmıştır. Amor ayrıca milletvekilleri
ile görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret etmiş ve Temmuz 2016
darbe girişiminin kurbanları anısına çelenk bırakmıştır. Son olarak heyet Gaziantep’teki Suriyeli mültecilere yardım eden çeşitli kuruluşlar ve AB tarafından finanse
edilen projelerin yetkilileriyle de görüşmüştür.
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Görüşmelerde Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu, gümrük birliğinin yenilenmesi
ve vize serbestisi de dahil olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı, Türk iç ve dış
politikalarındaki son gelişmeler, yargı reformu, ifade ve medya özgürlüğü, Selahattin
Demirtaş ve Osman Kavala’nın gözaltına alınması, mültecilerin durumu ve belediyelerin Türkiye-AB ilişkilerindeki rolü ele alınmıştır.
Amor Türkiye ile AB arasındaki güven eksikliğinin üstesinden gelmek için daha
fazla ve daha iyi iletişim kurulması gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle siyasi diyaloğun her düzeyde yeniden canlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Türkiye raportörü güveni yeniden tesis etmek için her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmesinin
önemli olduğunu vurgulayarak “Türkiye’yi AB ile çalışmaya teşvik ediyorum. Yargı
bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü ve medya gibi temel hakların durumu da dahil olmak
üzere hukukun üstünlüğünü iyileştirmeye yönelik reformlar yapılmalıdır. Öte yandan, AB’nin temelde inandırıcı bir katılım perspektifini sürdürmesi gerekmektedir”
açıklamasında bulunmuştur. Ayrıca “Türkiye, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapma
konusunda inanılmaz cömert davrandı. Türk toplumuna şükran ve yardım borçluyuz” beyanında bulunmuştur.1
Ziyaret sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AP’nin yeni döneminde Türkiye’ye
karşı tarafsız, adil ve objektif bir tutum sergilemesini beklediğini vurgulamıştır.2 Türkiye AB Başkanı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faruk Kaymakçı da görüşmelerin verimli geçtiğini, Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarının konuşulduğunu ve AP’nin
2004’te olduğu gibi Türkiye’nin AB sürecini ilerletmede önemli rol oynayabileceği
konusunda ise mutabık kalındığını belirtmiştir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaret sonrasında AB’deki muhataplarına gönderdiği mektupta AB’ye katılım müzakerelerinde izlenen yönteme ve AB’nin
gelecekte oynamak istediği bölgesel ve küresel role dikkat çekmiştir. Aday ülkelerin
katılım müzakereleri sırasında karşılaştıkları siyasi engellerin katılım sürecinin güvenilirliğine zarar verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu bununla beraber üyelik müzakerelerinin bazı üye ülkelerin ulusal çıkarları yerine AB’nin ortak çıkarlarına göre
yürütülmesi gerektiği belirtmiştir. Mektupta son olarak Türkiye’nin AB üyeliğinin
önemine de dikkat çekmiştir.3

AP Dışişleri Komitesi Heyetinin Türkiye Ziyareti
Sekiz üyeden oluşan AP Dışişleri Komitesi (APDK) heyeti 24-27 Şubat arasında
Ankara ve Mardin’e bir ziyaret düzenlemişlerdir. Heyet Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı,
1 “New EP Turkey Rapporteur: New Narrative for EU-TR Relations Needed,” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
www.avrupa.info.tr, 24 Ocak 2020, (Erişim tarihi: 13 Aralık 2020).
2 “Sayın Bakanımızın Avrupa Parlamentosu’nun Yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’la Görüşmesi”, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 24 Ocak 2020.
3 Ahmet Furkan Mercan, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki Muhataplarına Genişleme Konusunda Mektup
Gönderdi”, Anadolu Ajansı, 27 Ocak 2020.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiştir. Heyet ayrıca Mardin’in görevden alınan belediye
başkanı Ahmet Türk, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve aralarında gazeteciler, insan
hakları avukatları ve dini liderlerin de bulunduğu çeşitli sivil toplum temsilcileriyle
görüşmeler yapmıştır.
APDK Başkanı McAllister Türkiye-AB diyaloğunun artması gerektiğini, Türkiye’nin bir aday ülke ve AB için stratejik bir ortak olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca
AB ve Türkiye’nin birçok ortak güçlüğün yanı sıra ortak menfaatleri de paylaşmaya
devam ettiğinin altını çizmiştir. McAllister Türkiye dışişleri bakanını Brüksel ya da
Strazburg’da Dışişleri Komitesi’ne hitaben konuşma yapmak üzere davet ettiğini belirtmiştir.4 Mevlüt Çavuşoğlu ise toplantı sonrası paylaştığı tweette “Yeni dönemde,
adil yaklaşım temelinde AB ile samimi, pozitif ilişki kurabilmeyi ve AP’nin bu noktada önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullanmıştır.5

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti
Bilindiği üzere dokuz yıldır süren Suriye iç savaşı ciddi bir göç hareketine neden
olmuştur. Türkiye 2011’den beri bu drama göz yummayarak insani bir göç ve açık
kapı politikası izlemektedir. Mülteci krizinde AB ülkelerinin doğrudan mülteci
almaya sıcak bakmaması, Türkiye’nin 18 Mart 2016’da AB ile geri kabul anlaşması (GKA) imzalamasına neden olmuştur. Bu anlaşmada Türkiye’ye vize serbestisi,
Gümrük Birliği Anlaşması’nın revizyonu, üyelik müzakerelerinde bazı fasılların
açılması, sınır güvenliğine destek sözü ve 6 milyar avro para desteği gibi bazı şartlar
karşılığında kaçak yollarla Avrupa’ya geçen mülteci ve sığınmacıların Türkiye’ye
iadesi öngörülmekteydi.6
27 Şubat günü İdlib’den gelen yirmi dokuz şehit haberinin ardından Türkiye Suriye’den gelecek göçmenlerin Avrupa’ya geçişini engellememeye karar vermiş, açıklamaların ardından ise göçmenler sınır kapılarına yönelmiştir. Yunanistan yönetimiyle
Türkiye arasında ciddi gerginliğe neden olan bu duruma AB de sonradan müdahil
olmuştur. Ankara’ya gönderdiği en üst düzey yetkilileri aracılığıyla yaşanan sıkıntının
çözülmesi için yeni bir diplomatik girişim başlatmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle, 9 Mart 2020’de Brüksel’e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. AB
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın de iştirak ettiği görüşmede Türkiye-AB
arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilmiş, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da ele alınmıştır. İdlib özelinde Suriye’deki
4 “‘Turkey and the EU Must Intensify Dialogue,’ Says EP Foreign Affairs Chairman McAllister,” Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu, www.avrupa.info.tr, 27 Şubat 2020, (Erişim tarihi: 11 Aralık 020).
5 Mehmet Çavuşoğlu, Twitter, 24 Şubat 2020, https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1231992038159155200,
(Erişim tarihi: 27 Aralık 2020).
6 Zeliha Eliaçık, “5 Soru: Mülteci Krizi ve Türkiye”, SETA, https://www.setav.org/5-soru-multeci-krizi-ve-turkiye/,
4 Mart 2020, (Erişim tarihi: 14 Aralık 2020).
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güncel gelişmelerin yanı sıra göç konusunun da gündemde yer aldığı görüşmelerde
bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaret
vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de
bir görüşme yapmıştır.7
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede AB’li yetkililere Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmadığını, Türkiye’den ayrılmak isteyen mültecileri ülkede tutmak zorunda
olmadıklarının altını çizmiştir.8 AB Konseyi Başkanı Charles Michel mülteci mutabakatının uygulanması konusundaki görüş ayrılıklarını paylaştıklarını ve Türkiye’nin
AB üyeliği konusunun da masaya yatırıldığını kaydetmiştir. Michel’in ardından söz
alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen göçmenlerin Yunanistan’ın ve
Türkiye’nin desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizmiştir. 2016’da imzalanan mutabakatın hala geçerli olduğunu ifade eden von der Leyen eksik kalan parçaların nasıl tamamlanabileceği ve hayata geçirilebileceği konusunu istişare ettiklerini belirtmiştir.9
Stoltenberg ile gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan Suriye özelinde NATO’dan
“açık destek” beklediğini dile getirmiştir. Türkiye’nin Suriye sınırının aynı zamanda
NATO’nun güneydoğu sınırı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye
kaynaklı krizin güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgeyi ve hatta Avrupa’nın tamamını
tehdit eder durumda olduğuna dikkat çekerek “Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye’deki
çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız” uyarısında bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi
olarak Türkiye’yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin mevcut durumu ve
AB’yi de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekreter’e de özellikle ifade ettim” ifadelerini kullanmıştır.
NATO Genel Sekreteri ise Türkiye-Yunanistan sınırında son zamanlarda ortaya çıkan olayları endişeyle izlediğini, karşılaşılan kriz karşısında ortak çözümler gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu memnuniyetle
karşıladığı değerlendirmesinde bulunmuştur.10

KORONAVİRÜS KRİZİ
Bilindiği üzere mart 2020’de koronavirüs karşısında AB hazırlıksız yakalanmış koronavirüs ile mücadele konusunda krizin ilk anlarında sınıfta kalmıştır. Ulus üstü bir
yapılanma olan AB’nin, krizin ilk başlarında ortak mücadele için adım atamaması,
mücadelenin üye devletler eliyle ulusal zeminde yürütülmesi ve çeşitli ülkeler tarafın-

7 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’e Ziyaret Gerçekleştirecek”, İletişim Başkanlığı, 9 Mart 2020.
8 “AB Türkiye’yle Mülteci Anlaşmasını Yenilemek İstiyor”, DW Türkçe, 4 Mart 2020.
9 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile Görüştü”, Milliyet, 9 Mart 2020.
10 “NATO, Türkiye ile İttifak Dayanışmasını Net Bir Şekilde Göstermesi Gereken Kritik Dönemin İçindedir,” T.C.
Cumhurbaşkanlığı, 9 Mart 2020.
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dan Birlik ruhuna aykırı adımların atılması AB’ye yönelik ciddi bir hayal kırıklığına
sebep olmuştur.11
Türkiye ise o dönem zor günler geçiren ve tek kalan Avrupa ülkelerine yaptığı
yardımlar ile gündeme gelmiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Nisan’da yaptığı
açıklamada yüz on altı ülkenin Türkiye’den yardım talebinde bulunduğunun ve bunların kırk dördüne yardım gönderildiğinin altını çizmiştir. Savunma Bakanlığının
31 Mart 2020’de yaptığı açıklamada İtalya ve İspanya’ya birer askeri uçakla sağlık
ekipmanı gönderildiği öğrenilmiştir. NATO açıklamasına göre Türkiye, İspanya ve
İtalya’ya toplam 450 bin maske yollamıştır. İspanya’ya ihracatı yasaklanmış yüz on
altı solunum cihazı da özel izinle satılmıştır.
Türkiye’nin yardım gönderdiği bir diğer Avrupa ülkesi de Birleşik Krallık olmuştur.12 Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a gönderdiği
mektupta şunları söylemiştir:
Hemen hemen her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye için vazgeçilmez ortaklardan biri olan birleşik krallık, ülkemizle
dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir. Biz de zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz birleşik krallık ile dayanışmamızı göstermek için
bugün hava kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz.13

Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı tıbbi yardımları Almanya’nın
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine de yaptığı ancak Almanya’nın Ankara’dan bu yardımların gizli kalmasını istediği Mayıs’ta öğrenilmiştir. Almanya’da Birinci Alman Kanalı’nın (ARD) haberine göre Türkiye’nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon
maske hibe edilmiştir. Söz konusu yardımı eyaletin Sağlık Bakanlığı sözcüsünün de
doğruladığı belirtilmiştir. Ancak Türkiye’den yardımların ulaşmasından önce Kuzey
Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas arasında yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşandığı aktarılmıştır. Heiko Maas’ın “Türkiye’de insan hakları ihlalleri konusunda endişeleri”
olduğu ve bu yüzden yardım teklifine karşı farklı bir tutum sergilediği ileri sürülmüştür. ARD’nin Türk kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Almanya Türkiye’den
yapılan yardımın gizli kalmasını istenmiş, yapılan yardımlar konusunda ne Türkiye
ne de Almanya’dan resmi bir açıklama yapılmamıştır. Fransa’ya yapılan yardımların
yarattığı tepki ise ilgi çekici olmuştur. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon Türkiye’den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltmiştir. Melenchon Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda
11 Enes Bayraklı ve Oğuz Güngörmez, “5 Soru: Koronavirüs ve Avrupa Birliği’nin Geleceği”, SETA, https://www.
setav.org/5-soru-koronavirus-ve-avrupa-birliginin-gelecegi/, 7 Nisan 2020, (Erişim tarihi: 10 Aralık 2020).
12 “Koronavirüs: Türkiye Hangi Ülkeye Ne Kadar Yardım Gönderdi?”, BBC News, 28 Nisan 2020.
13 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson’a Mektup Gönderdi”, İletişim Başkanlığı, 10
Nisan 2020.
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“Türkiye Fransa’ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi
daha aşağı düşürebilir mi?”14 ifadelerini kullanmıştır.
Yaz döneminin gelmesi ile AB Konseyi AB’ye zorunlu olmayan seyahatler üzerindeki geçici kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması yönünde bir önergeyi kabul
etmiştir. İki haftada bir güncellenecek bu listede yer alan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması tavsiye edilmiştir. Söz konusu listede uzun bir dönem Türkiye’nin yer almaması tepki çekmiştir. Bu durum Türkiye’ye gelmeyi planlayan birçok
Avrupalı turistin önünü kesmiştir. Dışişleri Bakanı bu karar ile Türkiye’ye haksızlık
yapıldığını belirtmiştir.

DOĞU AKDENİZ VE NAVTEX KRİZİ
Son yıllarda uluslararası gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri Doğu
Akdeniz’deki denizlerdeki hakimiyet meselesi olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili
olan Türkiye ise bulunduğu coğrafya ve milli menfaatlerin korunması kapsamında bu çekişmenin merkezinde yer almıştır. Doğu Akdeniz dünya petrol ve doğal
gaz rezervlerinin önemli bir kısmını içinde barındırmaktadır. US Geological Survey
araştırmasına göre 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunmaktadır. Bölgede bulunan doğal kaynaklar Türkiye’nin 572 yıllık
enerji ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. Meselenin özünde enerji kaynaklarının
paylaşımı meselesi yatmaktadır. Doğu Akdeniz’e sınırı olan ülkeler İsrail, Lübnan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY),
Yunanistan, Türkiye, Suriye, Libya ve Mısır’dır. Ancak bölgeyle doğrudan bir bağı
bulunmamasına rağmen AB ülkelerinden Fransa ve İtalya başta olmak üzere ABD,
Rusya ve İngiltere gibi ülkeler de hakimiyet kurmak istemektedir.
Uzun yıllar Doğu Akdeniz konusunda aktif bir politika yürütmeyen Türkiye
ise 27 Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması
Anlaşması sonrasında yeni bir dönemi başlatmıştır. İki ülke arasında MEB’in belirlenmesi ise Yunanistan başta olmak üzere AB ülkelerinin büyük tepkisini çekmiştir.
Çünkü Yunanistan halihazırda Adalar Denizi (Ege Denizi) üzerinden Türkiye ile
sorun yaşamaktadır ve bu konuyu Doğu Akdeniz’i de içine alacak şekilde genişletmesiyle gerilimin en önemli taraflarından biri haline gelmiştir. Fransa ise eski sömürgeleri üzerinden bölgede egemenliğini koruma içgüdüsüyle bir diğer aktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. GKRY ise Doğu Akdeniz’de ilan etmiş olduğu uluslararası
deniz hukukuna ve anlaşmalara aykırı MEB sahasıyla meselenin taraflarından biri
olarak yer almaktadır.
Bu noktada AB ülkeleri Yunanistan ve GKRY’nin iddialarını desteklemekte ve bu kapsamda Türkiye’nin uluslararası hukuktan ve anlaşmalardan doğan
14 Jean-Luc Mélenchon, Twitter, 1 Mayıs 2020, https://twitter.com/JLMelenchon/status/1256239321817976836,
(Erişim tarihi: 15 Aralık 2020).
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haklarını görmezden gelerek tamamen hukuksuz bir şekilde karasularında hak
iddia etmektedir. Bu noktada söz konusu kavramları açıklamakta fayda vardır.
Karasuları 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 3.
maddesine göre şu şekilde tanımlanmıştır: Her devlet karasularının genişliğini
tespit etme hakkına sahiptir; bu genişlik tespit edilen esas hattan itibaren 12 deniz
milini geçemez. Ancak kimi coğrafi ve hukuki nedenlerle bu alan Ege Denizi’nde
olduğu gibi kısıtlanabilmektedir.
BMDHS’nin 76. maddesine göre bir ülkenin kıta sahanlığı sahildar devletin
kara uzantısının devam ettiği 200 deniz miline kadar olan kısmı kapsamaktadır ve
kara ülkesinin doğa uzantısı olması bakımından bütünündeki denizaltı alanları, deniz yatağı ve deniz tabanında tam hakimiyet sağlamaktadır. MEB ise 1982 BMDHS
madde 75’e göre karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz mili genişlikteki deniz alanlarının deniz yatağı ve toprak altı ile üzerindeki suların
canlı ve canlı olmayan kaynaklar üzerinde kıyı devletlerine bazı ekonomik haklar
tanınmasını öngören bir kavramdır.
Bu bilgiler ışığında Yunanistan, Ege Denizi’nde 6 mil olarak belirlenen karasularını, 1982 BMDHS’ye atıfta bulunarak 12 mile çıkarmak arzusundadır. Gerekçe olarak ise Ege’deki adalarını göstermektedir. Ancak bu iddia adaların kıta sahanlığının
bulunmaması nedeniyle uluslararası hukuka tamamen aykırıdır. Fakat Yunanistan
Meis Adası’nı öne sürerek Doğu Akdeniz’de çok geniş bir alanda hak iddia etmektedir. Söz konusu alanlar ise hukuken Türkiye’nin karasularında yer almaktadır. GKRY
ise Kıbrıs Adası üzerinde tam hakimiyet iddia ederek KKTC’nin egemenlik alanlarını da içine alacak genişlikte bir saha benimsemiştir. Dahası Mısır’ın bile MEB’ini
ihlal edecek şekilde petrol arama sahaları ilan etmiştir.
Bu çerçevede 27 Kasım anlaşmasının önemi daha net anlaşılacaktır. Türkiye
bu anlaşma sayesinde AB’nin ve diğer ülkelerin kendisini sıkıştırmak istediği sözde Sevilla Haritası’nı geçersiz kılmıştır. Türkiye deniz sahaları kullanılarak İsrail,
GKRY ve Yunanistan üzerinden Akdeniz gazının Avrupa’ya gönderilmesini amaçlayan EastMed projesi daha da kritik bir hale gelmiştir. Libya Anlaşması’nın hemen
ardından Yunanistan Libya’nın Atina büyükelçisini persona non grata (istenmeyen
kişi) ilan etmiştir.
Sonraki süreçte ise Türkiye hakları doğrultusunda bu alanda sondaj çalışmaları
ve sismik araştırma faaliyetleri yürütmeye başlamıştır. Bu gelişmeye tepki gösteren
Avrupa ülkeleri düzenledikleri farklı zirvelerde çeşitli kararlar almıştır. AB liderleri
Doğu Akdeniz meselesinde ABD ile birlikte yürümek istediklerini ifade etmiştir.
Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Clement Beuaune ise Avrupa Konseyinin Türkiye’nin “tek taraflı eylemleri ve provokasyonları” karşısında yaptırımlar getireceğini
belirtmiştir. Ayrıca yaptırımların, sondaj çalışmalarından sorumlu kişi ve firmaları da
kapsayacak şekilde genişletilmesi kararı da alınmıştır. Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmelerin tekrar başlaması için ısrarcı olduklarının altını çizmişlerdir. Ancak
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Yunanistan, Fransa ve GKRY arasında tertip edilen toplantıda AB Komisyonu’nun
aday ülkeler (Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya) ve adaylık başvurusunda bulunan ülkelere (Bosna Hersek ve Kosova) ilişkin son değerlendirmelerinin
yer aldığı 2020 Genişleme Paketi 6 Ekim 2020’de yayımlanmıştır.

AB KOMİSYONU 2020 TÜRKİYE RAPORU
AB’nin 6 Ekim 2020 tarihli Türkiye raporunda “siyasi kriterler ve hukukun üstünlüğü” başlığı altında birçok eleştiri yer almıştır. 2018’de kaldırılan olağanüstü hal
(OHAL) uygulamasının hala demokrasi ve temel hakları etkilemeyi sürdürdüğü belirtilen raporda Avrupa Konseyi ve organlarının tavsiyelerinin yerine getirilmediği
iddia edilmiştir. Raporda demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygı alanında gerileme olduğu, siyasi kutuplaşmanın mecliste yapıcı bir
diyalog oluşturulmasını önlediği, yürütmenin Meclis tarafından denetiminin zayıf
kaldığı iddia edilmiştir. Terörle mücadelenin hükümetin meşru hakkı olduğunun
kabul edildiği raporda bu mücadelenin hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve
temel özgürlüklere uygun olarak yürütülmesi gerektiği savunulmuştur. Terörle mücadelede alınan önlemlerin orantılı olması gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca Türkiye’nin göç ve iltica politikasında ilerleme kaydettiği belirtilmiştir.
Raporda “Türkiye, dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak 3,6 milyondan fazla Suriyeli kayıtlı mülteciye ve diğer uyruklardan yaklaşık 370
bin kayıtlı mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki muazzam çabalarını sürdürmüştür” ifadesi yer almıştır. Raporda Türkiye’nin dış politikasının AB öncelikleriyle
zıt düştüğü, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliklerin raporlama döneminde arttığı belirtilmiştir. Libya konusunda ise “Türkiye, Libya’daki çatışmaya yönelik askeri
müdahalesini önemli ölçüde artırarak sahadaki durumun tersine dönmesine katkıda
bulunmuştur”15 ifadesi yer almıştır. Son olarak “Ekonomik kriterler konusunda Türk
ekonomisi oldukça ileri düzeydedir ancak raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydetmemiştir. Ekonominin işleyişi konusunda ciddi endişeler devam etmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.16
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2020 yılı Türkiye raporu bu sene de AB’nin ön yargılı, yapıcılıktan uzak
ve çifte standartlı yaklaşımını yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulunulmuştur.
Ayrıca AB’nin yerine getirmediği sorumluluk ve taahhütlerine değinilmediğini ancak temelsiz argümanlarla Türkiye’nin eleştirildiği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere
Türkiye-AB ilişkileri son on yılda olduğu gibi 2020’de de çalkantılı bir döneme
şahit olmuştur.
15 “AB Komisyonu 2020 Türkiye Raporu”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, s. 5, https://www.avrupa.info.tr/
sites/default/files/2020-12/turkey_report_2020_0.pdf, (Erişim tarihi: 28 Aralık 2020).
16 “AB Komisyonu’nun 2020 Türkiye Raporu Açıklandı”, NTV, 6 Ekim 2020.
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Türkiye’nin kendi milli çıkarları çerçevesinde Avrupa ile göz hizasında kendi çıkarlarını koruma ekseninde şekillendirdiği dış siyaseti aynı kararlılıkla devam etmektedir. Özellikle Doğu Akdeniz ve Libya’da Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin
oluşturduğu güç boşluğu Rusya, Türkiye ve AB ülkeleri tarafından doldurulmaya
çalışılmıştır. Uluslararası ilişkilerdeki bu yeni durum nedeniyle AB’nin sahadaki
gücü olan Fransa ve Türkiye arasında somut çıkar çatışması alanları genişlemiştir. AB
içerisinde İtalya, Malta, İspanya ve Almanya tarafından daha makul ve rasyonel bir
Türkiye siyaseti izleyen bir cephe söz konusuyken Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avusturya ve Fransa’nın başını çektiği ve Türkiye’ye karşı daha sert bir tutumu savunan
bir karşı hat bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra Almanya dönem başkanlığında yürütülen görüşmelerde Türkiye konusunda daha yapıcı adımlar atılması beklenirken AB gündeminin kendi iç
meseleleri ve koronavirüs salgını nedeniyle sorunları erteleyici bir politika güdülmüştür. 1-2 Ekim ve daha sonra 10-11 Aralık’ta gerçekleşen AB Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’ye karşı uygulanacak yaptırımların iki kere üst üste
ertelenmesi ve Mart 2021’e bırakılması bu gerçeği gözler önüne sermektedir. AB
Türkiye ile ilişkilerde çözümden çok sorunları erteleme siyaseti ile ilerlemektedir.
AB ülkeleri ve Türkiye arasındaki sıkı ekonomik, kültürel ve siyasi bağlar ve Birlik
içinde Türkiye siyaseti noktasında ortak bir tutum alınamaması nedeniyle Türkiye ile
ilişkilerin tek taraflı olarak koparılması söz konusu değildir. Tarafların mülteci meselesi, ekonomi, koronavirüs salgını ve Avrupa’daki Türk varlığı konularında karşılıklı
bağımlılık ilişkisi içinde olması ilişkilerin her iki taraf için de sağlıklı bir zeminde
sürdürülmesini zaruri kılmaktadır.
Taraflar arasındaki görüşmelerin üst düzeyde yeniden başlatılarak bir diyalog
ortamının oluşturulması sorunların çözümü için önemli bir adım olacaktır. Özellikle
Avrupa tarafının 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’yi yalnız bırakması ve bazı
AB ülkelerinin FETÖ firarisi asker ve subaylara kucak açması ve Suriye’nin kuzeyinde ayrılıkçı terör örgütlerine destek vermesi Türkiye’nin Batı ittifakına olan güvenini
derinden zedelemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin gelecekteki yerinin
Avrupa olduğu vurgusu ve son gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nden yaptırım kararı çıkmaması Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündem oluşturulması yönünde
beklentileri artırmıştır. Ancak ikili ilişkilerin geleceği her iki tarafın da birbirlerinin
egemenlik haklarına saygılı ve eşit göz hizasında ve güvene dayalı bir müttefik ilişkisi
yürütebilme becerisine bağlıdır.
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KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
20 Ocak

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye’yi ziyaret etti.

27 Ocak

Mevlüt Çavuşoğlu AB’nin yeni genişleme politikası hakkında mektup yazdı.

17-19 Şubat

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı Brüksel’i
ziyaret etti.

24-27 Şubat

AP Dışişleri Komitesi Heyeti Türkiye’yi ziyaret etti.

28 Şubat

Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı.

9 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’i ziyaret etti.

Nisan-Mayıs

Birçok AB üyesi ülkeye koronavirüs ile mücadele adına Türkiye tarafından
yardımlar gönderildi.

6-7 Temmuz

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell Türkiye’yi
ziyaret etti.

21 Temmuz-2 Ağustos

Türkiye tarafından Meis ve Rodos adaları arasında kalan bölge için Navtex ilan
edildi.

1-2 Ekim

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı
ertelendi.

6 Ekim

AB Komisyonu’nun 2020 Türkiye Raporu yayımlandı.

10-11 Aralık

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı
ertelendi.

84

setav.org

2020’DE DIŞ POLİTİKA

PANDEMİ VE
BAŞKANLIK
SEÇİMİNİN
GÖLGESİNDE
TÜRKİYE-ABD
İLİŞKİLERİ
KADİR ÜSTÜN, HASAN YÜCEL

GİRİŞ
Türk-Amerikan ilişkileri 2020’de bütün dünyanın gündemine damgasını vuran
koronavirüs (Covid-19) salgını şartları ve Amerikan başkanlık seçiminin getirdiği
dinamiklerden etkilendi. İki ülke arasındaki birçok sorun küresel salgın ve seçim
gündemi dolayısıyla çözülemeyen ancak nispeten ikinci plana atılmış sorunlar olarak
devam etti. Aynı zamanda salgın koşullarının özellikle ekonomik ilişkiler açısından
fırsatlar doğurduğunu ve Türkiye’nin insani yardım ve üretim altyapısıyla öne çıktığını söylemek mümkün. Türkiye’nin bölgede sıcak çatışma ve görece yoğun diplomasi gerektiren Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi meselelerdeki aktif politikalarıyla
birlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi uluslararası jeopolitiği ve enerji politikalarını
etkileyecek konularda ana aktör konumunda olması ABD İle ilişkilerin güncel kalmasını gerektirdi.
Bu bölümde iki ülke arasında öne çıkan gelişmelerin değerlendirmesi sunulmaktadır. koronavirüs salgını insani ve ekonomik ilişkiler açısından iki ülkeyi birbirine yaklaştıran bir konu olurken Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki
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gerilimde ABD’nin Yunanistan’a daha yakın bir politika takip ettiği dikkat çekti.
Libya’da Türkiye ve Rusya ana oyuncular olmaya devam ederken ABD’nin bu sahaya
ciddi bir ilgi göstermediği ancak Doğu Akdeniz bağlamında sınırlı bir perspektif
sahibi olduğu söylenebilir. Suriye’de DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin pozisyonuna
yakın isimlerden sayılan James Jeffrey’nin Amerikan başkanlık seçimlerinde Biden’ın
zaferi sonrasında görevi bırakması ile birlikte yeni yönetimin Suriye politikasının nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri oluştu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında ise Amerikan Kongresi ve Ermeni toplumundan
Türkiye ve Azerbaycan aleyhine tepkiler gelse de gerek başkanlık seçimleri ve gerek
çatışmanın Ermenistan’ın mağlubiyetiyle sonuçlanması sonrasında Türkiye’ye karşı
tepkinin sınırlı kaldığı gözlendi.
Bölgesel meselelerde Doğu Akdeniz konusundaki Türkiye karşıtı eleştiriler dışında ABD ile Türkiye arasında ciddi bir karşı karşıya gelme söz konusu olmadı
ancak NATO müttefiki iki ülkenin yakın bir koordinasyon içinde olmadıkları da
aşikardı. İkili meselelerde ABD’nin YPG’ye desteği, S-400 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesi, Türkiye’nin F-35 programının dışında bırakılması ve
FETÖ liderinin iadesi gibi konularda önemli bir ilerleme kaydedilemedi. Trump yönetiminin gerek pandemi gerekse başkanlık seçimleriyle meşgul olması bu ikili meselelerin ötelenmesine neden olurken bölgesel meselelerin bazılarında Dışişleri Bakanı
Pompeo’nun inisiyatif kullanarak Türkiye’ye karşı Avrupa’da yükselen eleştirilere katılması ilişkilerde NATO müttefikliğinin gerektirdiği seviyede bir ortak çalışma ve
koordinasyonun sağlanmasına engel oldu.

KORONAVİRÜS SALGINININ
İKİLİ İLİŞKİLERE ETKİSİ
ABD Başkanı Donald Trump 11 Mart 2020’de Oval Ofisten ülkeye hitap ederek
koronavirüse karşı alınan olağanüstü tedbirleri açıkladı. Trump konuşmasında AB’yi
koronavirüsü ele alma konusunda yeteri kadar hızlı davranmamakla suçladı ve Avrupa’dan gelen yolcuların ABD için tehdit oluşturacağını öne sürdü. Trump’ın açıkladığı olağanüstü tedbirler dahilinde Avrupa’dan ABD’ye gelen uçuşlar tek taraflı
askıya alındı ayrıca Avrupa’dan gelen ürünler ve kargolar da yasaklandı. Tedbirler
yirmi altı Avrupa ülkesini kapsarken Türkiye, İngiltere ve İrlanda kısıtlamalardan
muaf tutuldu.17
ABD, sağlık sistemlerine büyük bir darbe indiren ve stratejik ulusal stoklarını
tüketen koronavirüsle mücadele etmede Ankara’dan yardım isteyerek Türkiye’den
almak istedikleri tıbbi malzemelerin bir listesini sundu. Amerikan yönetimi tarafından Nisan’da Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine sunulan listede çeşitli temizlik

17 “Trump Bans All Flights from Europe to US for 30 Days, Turkey, UK Exempt”, Daily Sabah, 12 Mart 2020.
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malzemelerinin yanı sıra yatak, solunum cihazı, röntgen cihazı, maske, aşı, önlük,
tıbbi kitler ve daha birçok tıbbi malzeme yer alıyordu.18
Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 19 Nisan’da gerçekleşen
kritik telefon görüşmesinde solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği konuları
da görüşüldü. Trump ABD’de solunum cihazı üretimine başlayan Ford’un önemli bir
parçada tedarik ihtiyacı duyduğunu belirterek Erdoğan’dan destek talep etti. Erdoğan Trump’a gerekli parçanın tedarik edilebileceğini belirtti. Aynı zamanda ABD’ye
yüklü miktarda koruyucu ekipman gönderilmesi de konuşuldu.19 ABD’nin Ankara
Büyükelçisi David Satterfield 24 Nisan’da yaptığı basın açıklamasında yüzden fazla
ABD vatandaşının ülkelerine geri dönmelerine yardımcı oldukları için başta Türk
Hava Yolları ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Türk hükümetine teşekkür etti. Satterfield koronavirüs sürecinde karşılıklı iş birliği ve koordinasyonun her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.20
Türkiye’nin 29 Nisan’da ABD’ye gönderdiği tıbbi malzeme yardımıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Trump’a bir mektup gönderdi. Erdoğan “Sayın
Başkan, Değerli Dostum” sözleriyle başladığı mektupta hem koronavirüs sürecinde hem de salgın sonrası süreçte karşılıklı iş birliği ve dayanışmanın artırılmasına
vurgu yaptı. Önceden ihracatına izin verilen malzemelere ek olarak bu kez Türk
Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ABD halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımın ABD’ye gönderildiğini belirten Erdoğan, mektubunda
“Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında
sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi
kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde
hareket edecektir”21 ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği yardımlara karşı ABD’li yetkililer şükranlarını
iletti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’nin yardımlarından dolayı “Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır” ifadeleriyle Türkiye’ye teşekkür etti.22 Ayrıca Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson,
Kongredeki toplantıda Türkiye’ye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederken,
yapılan yardımlarla ilgili olarak “salgınla mücadelede ihtiyacımız olan bir iş birliği
türüdür” ifadelerini kullandı.23
18 “Desperate for Medical Supplies, US Asks to Buy from Turkey”, Daily Sabah, 9 Nisan 2020.
19 “Trump, Başkan Erdoğan’dan Destek İstedi! Solunum Cihazının Kritik Parçasını Türkiye Gönderecek...”, Sabah,
21 Nisan 2020.
20 “Ambassador Satterfield’s Message of Thanks & Appreciation”, U.S. Embassy & Consulates in Turkey, 24 Nisan
2020.
21 Andaç Hongur, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump’a Mektup Gönderdi”, Anadolu Ajansı, 29 Nisan
2020.
22 Secretary Pompeo, Twitter, 29 Nisan 2020, (Erişim tarihi: 27 Aralık 2020).
23 Safvan Allahverdi, “Türkiye’ye Ekipman Yardımı için Yapılan Teşekkür Kongre Kayıtlarında”, Anadolu Ajansı,
6 Haziran, 2020.
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Trump yönetiminin Avrupa’yla sorunlu ilişkilerinin devam ettiği ve hatta derinleştiği bir yıl olan 2020’de pandemiyle ilgili olarak Türkiye’den uçuşların durdurulmaması, tıbbi teçhizat ve malzeme tedarikinde Türkiye’nin öne çıkması ve iki ülke
lideri arasındaki yakın koordinasyon Türkiye’nin ABD’deki imajına pozitif katkı
yaptı. NATO müttefikinin maske ve doktor önlüğü bulamadığı bir zamanda hızlıca harekete geçerek hem ABD hem de birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye’nin
kamu diplomasisi açısından önemli kazanımları olduğu gözlemlendi. Amerikan yönetimi ve siyasetçilerinden Türkiye’ye bu konuda gelen övgülerin pandemi öncesinde
S-400 meselesi etrafında zirveye çıkan gerginliğin azaltılmasında önemli payı oldu.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS MESELELERİNDE
POMPEO VE KONGRE FAKTÖRLERİ
ABD yönetimi Doğu Akdeniz’deki yaşanan gerilimde taraflarla iyi ilişkiler kurma
niyetindeydi. Bu ilişkilerin kurulması kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
GKRY, Yunanistan ve Türkiye ile temaslarda bulundu. Diplomatik kanalların dışında ABD, bölgedeki bu aktörlerle askeri tatbikatlar düzenledi. Doğu Akdeniz’de anlaşmazlığın büyümesinden sonra ABD yönetimi GKRY ile ilk kez askeri tatbikat yapma
kararı aldı. Amerikan Kongresi geçtiğimiz sene Kıbrıs’ın tamamı için 1978’den beri
uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştı. 9 Temmuz 2020’de Pompeo yaptığı açıklamada “artan güvenlik ilişkileri” kapsamında ilk kez Güney Kıbrıs’ın askeri tatbikatlarına fon sağlayacağını duyurdu. Pompeo tatbikatın Doğu Akdeniz’de istikrar için
başlıca bölgesel ortaklarla ilişkileri güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu öne
sürdü.24 Pompeo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu
Akdeniz’de önemli bir ortaktır” ifadelerini kullandı.25
12 Eylül 2020’de Pompeo GKRY’ye bir ziyarette bulundu. Pompeo bu ziyaretini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un GKRY’ye yaptığı ziyaretten dört gün
sonra gerçekleştirdi. GKRY liderleriyle bir araya geldi ve Türkiye ile Yunanistan
arasındaki askeri gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.26
Bu ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin “endişe verici” olduğunu belirtti.27 Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Pompeo’nun ziyareti sonrasında ABD yönetimini “tarafsızlık politikasına geri dönmeye” davet etti.28
24 “US to Conduct Military Training with Cyprus, Upsetting Turkey”, Aljazeera, 9 Haziran 2020.
25 Secretary Pompeo, Twitter, 1 Eylül 2020, (Erişim tarihi: 27 Aralık 2020).
26 “Secretary Michael R. Pompeo at the Cyprus Center for Land, Open-seas, and Port Security Memorandum of
Understanding Signing Ceremony”, U.S. Department of State, 12 Eylül 2020.
27 Georgios Georgiou ve Nick Wadhams, “Pompeo Says Worried by Turkey’s Actions in East Mediterranean”,
Bloomberg, 12 Eylül 2020.
28 “SC-91, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un GKRY ve ABD Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası
Hakkındaki Soruya Cevabı”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, 13 Eylül 2020.
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Pompeo’nun GKRY ziyareti sonrasında ülkede CYCLOPS (Cyprus Center for
Land, Open Seas and Port Security) isimli bir güvenlik eğitim merkezi kurulması
kararlaştırıldı. Amerikan yönetimi inşa edilecek bu merkeze ekipman, eğitmen ve
kapasite geliştirme desteği sağlayacağını açıkladı. ABD yönetimi daha sonra Yunanistan’ın Türkiye sınırına yaklaşık 40 km yakınlığındaki Dedeağaç’a askeri teçhizat taşıyan bir gemi göndereceğini duyurdu.29 ABD yönetimi Türkiye’ye karşı Yunanistan’a
desteğini gösterme amacıyla sembolik bir adım atmış oldu.30 Pompeo’nun Amerikan
iç siyasetinde etkili olan Rum lobisini de gözeterek yaptığı anlaşılan Yunan ve Rum
tarafına yakın açıklamaları ve ziyareti ABD’nin tarafsızlık iddialarına gölge düşürerek
Türk-Amerikan ilişkileri açısından yeni bir sorunlu alan yaratmış oldu.
Öte yandan Türkiye ile Yunanistan’ın 22 Eylül 2020’de NATO’da istikşafi görüşmeler yürütme konusunda anlaşmasına31 rağmen Pompeo’nun Girit Adası’nda
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi karşılıklı ilişkilerdeki güvensizliğin derinleşmesine neden oldu. Pompeo bu görüşmesi sonrasında Washington’ın diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanarak iki NATO ülkesi arasındaki Doğu
Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin gerilimi yatıştıracak” ifadelerini kullandı.32 ABD, ayrıca Yunanistan ile ortak askeri tatbikat düzenledi.33 Bunun
öncesinde 26 Ağustos 2020’de Türkiye ve ABD savaş gemileri Akdeniz’de ortak tatbikat düzenlemişti. Tatbikat detaylarının verildiği açıklamada iki ülke arasında yapılan tatbikatın NATO müttefikleri arasında deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik
olduğu ifade edildi.34
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımlara birçok
kez tepki gösterdi. 11 Haziran 2020’de Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer “ABD, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetlerinden derin endişe duyuyor.
Bu eylemler bölgede gerginlikleri artırıyor; bir kez daha Türk yetkilileri, Kıbrıs açıklarındaki tüm sondaj çalışmalarını sonlandırmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu ifadelerle Trump yönetimi bölgedeki anlaşmazlığa müdahil olacağı sinyallerini
verdiği ilk önemli açıklamasını yapmış oldu.
Bakanlık krizin ilerleyen safhalarında daha sert bir dil kullanmaya başladı. ABD
Dışişleri Bakanlığı 13 Ekim 2020’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine başlamasına ilişkin olarak, “Türkiye’yi bu hesaplanmış
provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan’la derhal istikşafi görüşmelere başlamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık bu açıklamasında, “baskı, tehditler,
29 Lara Jakes, “U.S. will Base Mammoth Ship in Greece, Near Disputed Territory”, The New York Times, 1 Ekim
2020.
30 Jakes, “U.S. will Base Mammoth Ship in Greece, Near Disputed Territory”.
31 “Greece: Talks with Turkey on Eastern Med Could Restart Soon”, AP News, 21 Eylül 2020.
32 Costas Kantouris, “Pompeo Pledges US Support to Ease Greece-Turkey Dispute”, ABC News, 28 Eylül 2020.
33 “US, Greek Militaries to Hold Joint Exercise in Western Thrace: Reports”, Daily Sabah, 14 Eylül 2020.
34 “USS Winston S. Churchill Completes Maneuvering Exercises with Turkish Navy”, America’s Navy, 28 Ağustos
2020.
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gözdağı ve askeri faaliyetler, Doğu Akdeniz’deki gerilimleri çözmeyecektir” diyerek
Türkiye’nin faaliyetlerine karşı tepkisini gösterdi.35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump yaptıkları telefon görüşmelerinde
diğer meselelerin dışında Doğu Akdeniz’deki durumu da ele aldı.36 Başkan Trump
Doğu Akdeniz’deki anlaşmaya müdahil olmadı. Doğu Akdeniz meselesi bakanlık
seviyesinde de konuşulmaya devam etti. 18 Ağustos 2020’de Çavuşoğlu ve Pompeo Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santa Domingo’da görüştü.37 Pompeo bu
görüşme sonrasında bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesi gerekliliğinden bahsetti.38
Kongredeki birçok isim Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi ve
Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik baskı kurmaları gerektiğine dair Bakan
Pompeo’ya mektuplar gönderdi. Temsilciler Meclisinin Yunanistan Dostluk Grubu
üyeleri Pompeo’nun Yunanistan ve GKRY’nin bölgede iddia ettiği haklarının ihlal
edildiğini belirten açıklamalar yapılmasını talep etti.39 Türkiye aleyhinde kaleme aldığı yasa tasarıları ile gündeme gelen Senatör Bob Menendez ve Chris Van Hollen,
Pompeo’ya hitaben yazdığı mektupta Türk donanmasının bölgeden çıkarılması için
gereken adımların atılması çağrısında bulundu.40
Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmandığı sırada ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonu Avrupa Şubesi Başkanı ve Wisconsin Senatörü Ron Johnson İncirlik Üssü’nün
Girit’e taşınacağı iddiasında bulundu. Senatör Johnson Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“rahatsız edici” dış politikası sonucunda ABD’li yetkililerin İncirlik’ten çekilme hazırlıklarına yoğunlaştırdığını öne sürdü.41 Bu iddianın ardından Savunma Bakanlığı
tarafından bir açıklama gelerek ABD’nin İncirlik Hava Üssü’nden taşınma gibi bir
planının olmadığı belirtildi.42
Gerek Doğu Akdeniz gerekse Kıbrıs meselelerinde Amerikan Kongresinde senatörlük yaptığı için Kongredeki Rum lobisinin etkisinin farkında olan ve ileride
başkanlık planları yaptığı basına yansıyan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun daha çok Yunanistan ve GKRY lehine yaptığı açıklamalar ve ziyaretler Türk-Amerikan ilişkilerini
negatif yönde etkiledi. İki NATO müttefiki arasında artan gerilimin yatıştırılması ve
35 Morgan Ortagus, “U.S. Response to Turkey’s Renewed Survey Activity in the Eastern Mediterranean”, U.S.
Department of State, 13 Ekim 2020.
36 “Turkey’s Erdogan, Trump discuss Mediterranean Tension on Phone”, Reuters, 27 Ağustos 2020.
37 “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li Mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz’i Görüştü”, KKTC Enformasyon
Dairesi, 18 Ağustos 2020.
38 “Pompeo, Cavusoglu Discuss Standoff Over Territory in Eastern Mediterranean”, Reuters, 16 Ağustos 2020.
39 Carolyn B. Maloney, Gus M. Biliraki, Ted Deutch ve John P. Sarbanes, “Letter to Pompeo”, Congress of the U.S.
House of Representatives, 25 Ağustos 2020.
40 Robert Menendez, Chris van Hollen, “Letter to Pompeo”, United States Senate, 13 Ağustos 2020.
41 Joel Gehrke, “US Eyes Greek Island as Alternative to Turkish Base Due To ‘Disturbing’ Erdogan Actions, Senior
Senator Claims”, Washington Examiner, 11 Eylül 2020.
42 Michael Gabriel Hernandez, “Pentagon Denies Eyeing Greece for Incirlik Replacement”, Anadolu Agency, 16
Eylül 2020.
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sorunların çözümüne yönelik açıklamalar yapan ancak somut adımları daha taraflı
görülen Pompeo’nun inisiyatif almasına karşın Başkan Trump’ın bu konuda daha
sessiz kalması göze çarptı. Bu da Amerikan’ın iç politik dengeleri gereği Pompeo’nun
bu konuda daha aktif bir pozisyon alarak Kongredeki Türkiye karşıtı kesimleri adeta
memnun etmeye çalıştığı izlenimi yarattı.

LİBYA: TÜRKİYE SAHADA, ABD POLİTİKASINDA
BELİRSİZLİK
ABD’nin Libya müdahalesinden sonra ülkeye ilgisinin azalmasına rağmen Rusya ve
Türkiye’nin oyuna dahil olmasıyla Mısır ve BAE gibi Trump yönetimine yakın rejimlerin etkisi sonucunda Amerikan yönetimi denge unsuru olarak devreye girmek
istedi. Ancak Başkan Trump’ın Libya’nın iç durumuyla ilgili fazla enerji sarf etmek
istememesi ciddi bir Amerikan müdahalesini engellerken Mısır ve BAE gibi ülkelerin
Hafter’e destek politikalarına da olumsuz bakmayan bir anlayışı öne çıkardı. Türkiye’nin politikasına doğrudan karşı çıkmayan Trump yönetiminin Amerikan Kongresinin de etkisiyle zaman zaman eleştiriler yönelttiği görüldü. İki NATO müttefikinin
ülkenin BM tarafından tanınan meşru hükümeti resmiyette desteklemelerine rağmen Libya konusunda ortak bir vizyon ve strateji geliştiremedikleri görüldü.
ABD yönetimi resmi olarak Türkiye’nin tanıdığı ve desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) tanıyor ve Libya’da askeri çözüm yerine siyasi çözüm
olması gerektiğini uzun zamandır savunuyordu. 2011’den itibaren iç savaşta olan
Libya’daki en son çatışma dönemi nisan 2019’dan itibaren ABD’nin bölgede daha
aktif olması gerektiği belirtiliyordu43 ancak Başkan Trump 2017’de dediği gibi
ABD’nin Libya’da “hiçbir rolünün olmadığı” düşüncesini devam ettirdi.44 2020’de
“Birliğin Durumu” konuşmasında “Biz başka devletlerin kolluk kuvveti değiliz”
ifadesine bakıldığında Trump’ın aslında Libya dahil birçok ülkeye müdahil olmak
istemediği görülmektedir.45
2 Ocak 2020’de TBMM’nin Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmesinden46 sonra müdahalenin resmiyet kazanması
ile Türkiye ABD yönetimi ve Kongre tarafından izlenen Libya politikası ile birtakım farklı adımlar atacağı sinyalini verdi. ABD yönetiminin ve Kongrenin bölgede
askeri müdahalede bulunan devletlere karşı olumsuz tavrı başından beri vardı.47
Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye, Rusya ve BAE tarafından böl43 Vivian Salama, “Trump Steps Back from Involving Himself in Libya’s Bloody Civil War”, CNN, 8 Ağustos 2020.
44 James Durso, “US Inaction is Hurting the Chance for Peace in Libya”, The Hill, 2 Nisan 2020.
45 Leo Shane III, Joe Gould, “Trump Praises US Military Build up But Vows Overseas Troop Cuts in State of the
Union Address”, Defense News, 4 Şubat 2020.
46 Seval Ocak Adıyaman, Adem Balta, Alper Atalay, Ahmet Alp Özden ve Meltem Öztürk, “Libya Tezkeresi TBMM
Genel Kurulu’nda Kabul Edildi”, Anadolu Ajansı, 2 Ocak 2020.
47 David Gauthier-Villars ve Thomas Grove, “Turkey Lays Legal Ground for Deploying Troops to Libya”, The Wall
Street Journal, 2 Ocak 2020.
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geye yapılan askeri müdahalelerin Libya’da savaşan tarafların müzakere masasına
oturmasına engel olduğunu savundu.48 Yönetim ve birçok Kongre üyesi UMH
tarafından yapılan çağrı doğrultusunda ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde
askeri müdahalede bulunan Türkiye’nin ve darbeci general Hafter’i destekleyen
Rusya’nın askeri güçlerini aynı kefeye koyarak bu güçlerin Libya’dan çekilmesi çağrısında bulundu.
ABD’nin dış müdahale olarak adlandırdığı bu konu iki ülke liderlerinin görüştüğü konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasında
2 Ocak’ta gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra yapılan resmi açıklamalarda iki
ülke arasında Libya politikasında bazı farklılıkların olduğu dikkat çekti. ABD tarafından yapılan açıklamada Türkiye’den farklı bir şekilde “Başkan Trump dış müdahalelerin Libya’daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti” ifadesi kullanıldı.49
8 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Trump ile yaptığı telefon görüşmesi
sonrasında Libya’da “yeni bir sürecin” başladığını duyurdu.50
Beyaz Sarayda Libya’ya ilişkin bir diğer açıklama ise Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’dan geldi. Yapılan açıklamada ABD’nin
Libya’da Fransa’nın pozisyonuna yakın olduğu belirtildi.51 Geçtiğimiz yaz iki
NATO ülkesi olan Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerilime değinen O’Brien
ABD’nin Fransa’nın endişelerini anladığını ifade etti. Bu açıklamalara bakarak
güvenlik danışmanının pozisyonunun Türkiye karşısında olan Fransa’ya yakın
olduğu söylenebilir.
Kongrede Libya’da dış müdahaleye karşı üyeler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde bir yaptırım tasarısı sundu. “Libya’da İstikrarın Sağlanmasına İlişkin
Kanun” isimli yasa tasarısına göre Rus askeri güçlerini destekleyen şahıslar, Libya’daki
istikrarı ve barışı tehdit edenler ve Libya’da insan hakları ihlallerine sebep olanlar
yaptırıma maruz bırakılacaktı. BM ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye’nin
de bu yaptırımların kapsamına girmesi söz konusu oldu.52 Senatör Chris Murphy
gibi isimler Türkiye’nin Libya’ya müdahale etmesinden ötürü yaptırıma tabi tutulması gerektiğini açıkça belirtiyordu.53 Tasarı 18 Kasım’da Temsilciler Meclisinden
geçerek Senatoya gitti.
Bu kanun tasarısı dışında bir grup senatör 10 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo’ya bir mektup gönderdi. Cory Booker, Bernie Sanders ve Jeanne Shaheen mektupta Trump yönetiminin Libya’nın savaş halindeki taraflarına silah te48 “Haftar Forces Ban UN Flights to Embattled Capital Tripoli”, Aljazeera, 13 Şubat 2020.
49 Morgan Chalfant, “Trump Speaks with Erdoğan about Libya, Syria”, The Hill, 2 Ocak 2020.
50 “Erdogan Says Turkey, US Reached Agreements on Libya”, AP News, 9 Haziran 2020.
51 “US Backs France in Standoff with Turkey over Warships”, AP News, 15 Haziran 2020.
52 Ruth Michaelson, “Turkey and UAE Openly Flouting UN Arms Embargo to Fuel War in Libya”, The Guardian,
7 Ekim 2020.
53 “Murphy Statement on Trump Call with Erdogan, Turkey’s Plans to Intervene in Libya”, Chris Murphy, 2 Ocak
2020.
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min etme yasağını uygulamak için “birkaç somut adım” attığını belirttiler. Rusya,
Türkiye ve BAE de dahil olmak üzere yabancı aktörlerin bariz bir şekilde cezadan
muaf olarak silah ambargosunu ihlal etmeye devam ettiklerini öne süren senatörler
ABD’ye silah ticareti kısıtlamalarını ihlal eden ülkelere karşı yaptırım uygulamaya
çağrıda bulundular.54
Başkan Trump Libya’da ateşkesin sağlanması meselesini Mısır lideri Sisi ile birkaç kez telefonda görüştü.55 Bu telefon görüşmelerinde Trump Sisi’nin Libya’daki
sorunun siyasi bir çözüme kavuşturulması yönünde gösterdiği çabaları övdü ve iki
lider Libya’dan yabancı güçlerin tamamının çekilmesini dile getirdi.56 Sisi tarafından
sunulan ateşkes önerisine UMH ve Türkiye tarafından sıcak bakılmadı.57 Sisi’nin
Libya’ya askeri müdahale sinyalleri vermesi üzerine ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı başkent Trablus’ta Başbakan Feyyaz Serrac ile bir araya geldi. Bu ziyaret ABD’nin
Libya’daki sürece daha fazla müdahil olmaya başladığını gösterdi. Bunun Rusya’nın
ve Türkiye’nin bölgede askeri varlığını artırması sonucunda Washington’ın bölgedeki
dengeleri sağlamak amacıyla yaptığı belirtilmektedir.58
ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya dosyasında Türkiye ile ilişkilerin yürütülmesinde önemli rol oynayan isimler arasındaydı. Mısır ziyaretinin ardından Türkiye’ye geldi ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile görüştü.59 Bu ziyaret sonrasında ABD’nin Trablus elçiliği tarafından yapılan
açıklamada BM nezdinde yürütülen siyasi diyaloğa tekrar dönülmesi çağrısı yapıldı.60
Norland verdiği bir röportajda Türkiye’nin Hafter’in Libya’nın tamamını kontrol
altına almasını engellediğini ve askeri varlığı sayesinde Libya’daki siyasi çözümün yolunu açtığını söyledi.61 Norland’ın verdiği başka bir röportajda “Türkiye halihazırda
BM himayesinde Libyalı temsilciler arasında siyasi müzakerelerin oluşturulması için
zemin hazırlanmasına katkı sağladı” dedi.62
Türkiye’nin Doğu Akdeniz stratejisiyle birlikte düşündüğü ve BM tarafından tanınan meşru hükümetini tanıdığı Libya’da Amerikan politikasının belirsizliğinin hem Trump yönetiminin dengeleri değiştirmekte isteksiz olması hem
de Mısır ve BAE gibi ülkelerin politikalarının etkisinde kalmasından kaynaklandığı söylenebilir.
54 Cory A. Booker, Bernard Sanders ve Jeanne Shaheen, “Letter to Pompeo”, United States Senate, 10 Kasım 2020.
55 Patrick Wintour, “Donald Trump Joins Calls for Libya Ceasefire”, The Guardian, 10 Temmuz 2020.
56 “Egyptian Presidency Says Trump Welcomed Egypt’s Proposal for Libya Ceasefire in A Call with President Sisi:
Statement”, Reuters, 10 Temmuz 2020.
57 Abdulkadir Selvi, “Çavuşoğlu ile Çok Özel Libya Değerlendirmeleri”, Hürriyet, 10 Haziran 2020.
58 “U.S. Africa Command Supports Department of State, U.S. Ambassador to Libya Richard Norland Meeting in
Libya”, United States Africa Command, 23 Haziran 2020.
59 “Libya: US Ambassador, Turkish Officials Talk Ways to End War”, Aljazeera, 13 Ağustos 2020.
60 “Ambassador Norland Visit to Ankara”, U.S. Embassy in Libya, 12 Ağustos 2020.
61 Serkan Demirtaş, “US Hails Turkish Presence, Role in Libya”, Hurriyet Daily News, 17 Ağustos 2020.
62 Enes Canli, “Turkey Plays Key Role in Fostering Dialogue in Libya”, Anadolu Agency, 10 Eylül 2020.
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SURİYE: ABD’NİN TÜRKİYE’YE
DESTEK MESAJLARINA RAĞMEN
YPG İLE İLİŞKİSİNİN DEVAMI
27 Şubat’ta Suriye rejimi tarafından Türk kuvvetlerine düzenlediği hava saldırısı sonucunda otuz dört Türk askeri hayatını kaybetti.63 Bu saldırı sonrasında Amerikan
yönetimi ilk tepkisini diplomatik kanallardan verdi. Dışişleri Bakanı Pompeo NATO
müttefiki olan Türkiye’nin askerlerine yapılan saldırıları sonrasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı gönderdi ve ABD’nin bu konuda Türkiye’nin yanında durduğunu belirtti.64 Dışişleri Bakanlığının bu mesajına ek olarak Kongredeki
önemli isimler de Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan mesajlar gönderdi. Örneğin ABD’nin Türkiye politikası ile ilgilenen Senatör Lindsey Graham ABD’nin
İdlib’e uçuş yasağı getirmesi gerektiği çağrısında bulundu.65
ABD’nin diplomatik kanallardan verdiği tepkiler sonrasında gözler Beyaz Sarayın vereceği tepkiye ve ABD’nin İdlib’de atması muhtemel hamlelere çevrildi.
Şubat’ta yönetimdeki isimlerin yaptığı açıklamalara bakıldığında Trump yönetiminin Suriye’ye müdahale etmeyeceği anlaşılıyordu. 26 Şubat’ta Kongrede katıldığı
bir oturumda Savunma Bakanı Mark Esper Trump yönetiminin Suriye’deki savaşa
daha fazla müdahil olmayı düşünmediğini vurguladı.66 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Danışmanı Robert O’Brien Şubat’ta katıldığı bir panelde ABD’nin İdlib’e müdahale ihtimalinin olmadığını ima eden bir açıklama yapmıştı. O’Brien Suriye’de askeri
varlığını artırmanın problemleri çözmediğini söylemişti.67
Türk askerlerine karşı yapılan saldırı sonrasında Trump yönetimi askeri müdahalede bulunması dışında Türkiye’ye farklı açılardan yardım sağlamak istedi. Örneğin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapacağını açıkladı.68 Ayrıca Türkiye’ye Patriot
savunma sisteminin yerleştirilmesi gündeme geldi.69 Medyada yer alan iddialara göre
Türkiye İdlib’deki Suriye rejiminin saldırılarına karşı ABD’den iki adet Patriot bataryası talep etti.70 ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey aracılığıyla iletilen talep
sonucunda Başkan Trump Türkiye’ye Patriot savunma sisteminin verilebileceğinden

63 “Syria War: Alarm after 33 Turkish Soldiers Killed in Attack in Idlib”, BBC News, 28 Şubat 2020.
64 Mike Pompeo, “Attack on Turkish Soldiers in Idlib”, U.S. Department of State, 28 Şubat 2020.
65 “U.S. Senator Graham Calls for No-Fly Zone in Syria’s Idlib”, Reuters, 28 Şubat 2020.
66 Carlotta Gall, “Airstrike Hits Turkish Forces in Syria, Raising Fears of Escalation”, New York Times, 27 Şubat
2020.
67 “The View from the West Wing: A Conversation with Robert O’Brien, Assistant to the President for National
Security Affairs”, Atlantic Council, 11 Şubat 2020.
68 Karen Deyoung, “Foreign Policy Challenges Persist for a Distracted U.S. in the Midst of Pandemic”, The Washington Post, 11 Nisan 2020.
69 Anadolu Agency, “US Senator Calls on NATO Provide Air Support for Turkey’s Operation in Northwest Syria”,
Daily Sabah, 5 Mart 2020.
70 Selcan Hacaoglu, “Turkey Seeks U.S. Patriot Missiles to Deter Russia in Syria”, Bloomberg, 20 Şubat 2020.
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bahsetti.71 ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ve Pentagon Türkiye tarafından gelen talebin değerlendirildiğini belirtti.72 Özel Temsilci Jeffrey konuyla
ilgili yaptığı açıklamada Washington’da Türkiye’nin askeri açıdan desteklenmesi konusunda görüş ayrılıkları olduğuna temas etti.73 Medyada yer alan haberlere göre
Türkiye’ye Patriot’ların verilmesi karşılığında Türkiye’nin S-400 savunma sistemini
operasyonel hale getirmemesini talep etti.74 Ancak ilerleyen günlerde Patriot’ların
verilmesine ilişkin herhangi bir gelişme olmadı.75
Trump yönetimi saldırı sonrasında Türkiye’ye destek amacıyla maddi yardımda
bulundu. Bu yardım yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olup BM bünyesinde düzenlenen programların faaliyetlerinde kullanılmak üzere gönderildi.76 Fakat ilerleyen
tarihlerde ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye başka bir yardımın gönderilmesi söz
konusu olduğunda ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison Türkiye’nin
ilk olarak S-400’leri ülkeden çıkaracağını umut ettiğini ifade etti.77
Dışişleri Bakanı Pompeo 17 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında “Rusya’nın Suriye’de düzinelerce Türk askeri personelini öldürdüğünü” söyledi. Pompeo
bu toplantıda Trump yönetiminin Türkiye’yi destekleyecek ek hamleleri yapacağını ve Suriye rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb’ün yaptırım listesine
alındığını duyurdu.78
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Kıdemli
Danışmanı Rich Outzen Türkiye’ye birkaç kez ziyarette bulundu. Jeffrey Ankara’ya
yaptığı ziyaretlerinde Türkiye’nin Suriye’de barışın sağlanmasında oynadığı role işaret
etti. Türkiye’nin Suriye’de barışın sağlanması konusunda “merkezi” konumda olduğunu söyleyen Jeffrey Türkiye’nin barışın sağlanmasına ilişkin müzakerelerde masada
olması gerektiğini aktardı. Bakan Pompeo başkanlık seçimlerinden yaklaşık bir hafta
sonra Jeffrey’nin emekliye ayrıldığını duyurdu.79
ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG ile ilişkisi devam etti. YPG ile Amerikan
Delta Crescent Energy LLC şirketi arasında bir petrol anlaşması yapıldı. Şirket an71 Ragıp Soylu, “Trump Tells Erdogan He’ll Lobby Nato to Assist Turkey with Patriots: Official”, Middle East Eye,
20 Şubat 2020.
72 Jared Malsin, “U.S. Offers Aid, not Missiles, as Turkey Pushes Back Syrian Forces”, The Wall Street Journal, 3
Mart 2020.
73 Daren Butler, “U.S. Divided Over Support for Turkey in Syria, Jeffrey Says”, Reuters, 5 Mart 2020.
74 “US Offering Patriot System If Russian S-400s Not Operated: Turkey”, Aljazeera, 10 Mart 2020.
75 “Talks with US on Patriot Sale Haven’t Progressed: Official”, Hurriyet Daily News, 8 Haziran 2020.
76 Jared Malsin, “U.S. Offers Aid, not Missiles, as Turkey Pushes Back Syrian Forces”, The Wall Street Journal, 3
Mart 2020.
77 Kay Bailey Hutchison, “April 1, 2020: Live at State Briefing with Kay Bailey Hutchison”, U.S. Mission to the
North Atlantic Treaty Organization, 1 Nisan 2020; [And we hope that we will be able to put together the package
that would help Turkey, and we hope that Turkey will also not put the Russian missile defense system in their country
that is deterring some of the capabilities that we would be able to give them to fight against the Syrian aggression.]
78 U.S. Department of State, “Secretary Pompeo Delivers Remarks to the Media, at the Department of State - 1:00
PM”, YouTube, 17 Mart 2020, https://www.youtube.com/watch?v=bml27dppjqI, (Erişim tarihi: 28 Aralık 2020).
79 Matthew Choi, “State Dept. Representative on Syria and ISIS Retires”, Politico, 9 Kasım 2020.
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laşmadan önce Suriye’de faaliyet göstermek için Amerikan Hazine Bakanlığının ilgili
idaresinden lisans temin etti.80 Söz konusu anlaşma Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilime sebep olan başka bir konu oldu. Zira yönetim her ne kadar bu anlaşmanın tamamlanmasında aktif bir rol oynamasa da YPG’nin tarafı olduğu bir anlaşmaya izin
verdi. Kaynaklara göre bu anlaşmanın yapılmasının arkasında yatan neden bölgedeki
petrolün uluslararası piyasalara ulaştırılmasıdır.81 Bu anlaşma ile ABD’nin YPG’ye
verdiği destek ve Esed rejimi ile mücadelesini üstü örtülü bir şekilde devam ettirdiği
gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye ise yaptığı açıklamada anlaşmanın
uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak yapılan petrol anlaşmasına tepkisini gösterdi.82 Bu minvalde Trump yönetiminin PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye
devam eden desteğinin Türk-Amerikan ilişkilerinde en önemli sorun alanlarından
biri olmaya devam ettiği görüldü.

DAĞLIK KARABAĞ ÇATIŞMASI:
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ,
ABD DİPLOMASİSİ HAFİF KALDI
ABD’nin Orta Asya’da ve Kafkasya’da ekonomik ve askeri çıkarları olmasına rağmen
Trump yönetimi Dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalara ancak sınırlı tepki verebildi.
İran’ın bölgede sınırlandırılması, Orta Asya’daki ekonomik yatırımlar83 ve ABD’nin
Afganistan’dan çekilmesi sonrasında bölgesel istikrarın bozulmaması,84 ABD’nin çıkarlarına ilişkin öne çıkan konular arasındaydı.
Bölgesel çıkarların gündeme gelmesi dışında Ermenistan hükümeti ABD’nin
çatışmada kendisini destekleyen hamlelerde bulunmasını istedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Trump yönetimine, Eylül’de başlayan Dağlık Karabağ Savaşı’na müdahil olması ve Türkiye’nin bölgede F-16 savaş uçaklarını kullandırmasını
engellemesine yönelik çağrısında bulundu.85 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Minsk Grubu üyeleri Fransa, Rusya ve ABD 1 Ekim’de Azerbaycan ile Ermeni güçleri arasında Dağlık Karabağ’da derhal ateşkes talep ederek müzakerelere
geri dönülmesi çağrısında bulundu.86
80 “Syria Slams US Firm’s Oil Deal with SDF as ‘Null and Void”, Aljazeera, 2 Ağustos 2020.
81 Lara Seligman ve Ben Lefebvre, “Little-Known U.S. Firm Secures Deal for Syrian Oil”, Politico, 3 Ağustos 2020.
82 Nazlı Yüzbaşıoğlu, “Dışişleri Bakanlığından ABD’li Şirket ve YPG/PKK Arasındaki Petrol Anlaşmasına Tepki”,
Anadolu Ajansı, 3 Ağustos 2020.
83 “United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity (Overview)”, U.S. Department of State, 5 Şubat 2020.
84 Philip Breedlove, “Opinion: The U.S. Can’t Afford to Ignore the Nagorno-Karabakh Conflict”, NPR, 24 Ekim
2020.
85 Andrew Higgins, “Armenia’s Leader Makes Plea to U.S. as Conflict Rages with Azerbaijan”, The New York Times,
4 Ekim 2020.
86 Andrew Higgins, “France, Russia, U.S. Demand Immediate End to Nagorno-Karabakh Hostilities”, Reuters, 1
Ekim 2020.
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Dışişleri Bakanı Pompeo 23 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Washington’da ayrı
ayrı bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamada Pompeo’nun Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri bakanlarına “şiddete son
verme ve sivilleri koruma” ihtiyacını vurguladığı belirtildi.87 25 Ekim’de ABD Dışişleri
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 26 Ekim günü itibarıyla Karabağ bölgesinde
Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani ateşkesin yürürlüğe gireceği belirtildi.88
Başkan Trump Twitter’dan Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı tebrik ederek birçok hayatın kurtulacağını belirtti.89 Ancak
ateşkesin yürürlüğe girmesinden birkaç dakika sonra Azerbaycan Ermeni güçlerini Terteri ve çevresindeki köyleri bombalamakla ve anlaşmayı apaçık ihlal etmekle suçladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateşkes anlaşmasının başlamasının ardından Azerbaycan topçularının cephe hattının çeşitli askeri noktalarına ateş ettiklerini ileri sürdü.90
Dışişleri Bakanı Pompeo 25 Ekim tarihli ateşkes anlaşması girişimi haricinde
Karabağ savaşı hakkında kısa açıklamalar yaptı. 15 Ekim’de yaptığı açıklamada
Bakan Pompeo Türkiye’nin politikasını eleştirerek Türkiye’nin çatışmaya müdahil olmasının bölgedeki çatışmaların şiddetini artıracağını ileri sürdü.91 Pompeo
İstanbul’a ziyaretinden kısa bir süre önce verdiği bir röportajda Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteğine ilişkin değerlendirmesinde Türk dış politikasını “oldukça
agresif ” olarak nitelendirdi.92
Sahada en önemli aktör olarak öne çıkan Türkiye ile koordinasyon ve ortak bir
strateji oluşturma fırsatını değerlendirmeyi düşünmeyen Amerikan yönetimi iç politikada Ermeni lobisinin de etkisiyle Türkiye’ye karşı bazı eleştiriler dile getirdi. Bölgede Rusya’nın uzun zamandır koruduğu dondurulmuş çatışma dengelerini değiştiren bir ülke olarak Türkiye’nin politikası ABD ve Avrupa’nın oyunun dışında kaldığı
bir denklemle sonuçlandı. Konunun stratejik öneminin Amerikan başkanlık seçimleriyle meşgul olan yönetim tarafından anlaşılmadığı ve bu şekilde Türk-Amerikan
ilişkilerinde oluşabilecek olumlu yeni bir dinamik fırsatının kaçırıldığı söylenebilir.

SAVUNMA İLİŞKİLERİNDE
S-400 VE F-35 MESELESİ
Türk-Amerikan savunma ilişkilerinde S-400 hava savunma sisteminin ve F-35 savaşçı uçak programının etkisi 2020’de de devam etti. Bu iki konuda Türkiye’nin ceza87 Matthew Lee, “US Wades in Cautiously to Armenia-Azerbaijan Peace Effort”, AP News, 23 Ekim 2020.
88 “U.S.-Armenia-Azerbaijan Joint Statement”, U.S. Department of State, 25 Ekim 2020.
89 Donald J. Trump, Twitter, 26 Ekim 2020, (Erişim tarihi: 27 Aralık 2020).
90 “Nagorno-Karabakh Conflict: US-Brokered Ceasefire Frays Soon after Starting”, BBC, 26 Ekim 2020.
91 Humeyra Pamuk, “Pompeo Criticizes Turkey’s Involvement in Nagorno-Karabakh Conflict”, Reuters, 15 Ekim
2020.
92 “Pompeo Says Europe, U.S. Need to Work Together to Address Turkey”, Reuters, 11 Kasım 2020.
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landırılmasına ilişkin çabalar sürdürülürken ortak bir noktaya varılması konusunda
da olumlu bir gündem oluşturulamadı. 2019’da ABD yönetimi Türkiye’nin F-35
savaş uçağı imalat zincirinden çıkarılması kararı almıştı. 2020’de Türkiye’nin F-35
programından çıkarılması ve sonrasındaki sürecin belirsizliği Türkiye’yi kendi savaş
uçağını üretme çalışmalarına itti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Türkiye’yi F-35’leri vermemekle tehdit edenlere kendi milli savaş uçağımızla
cevap vereceğiz” ifadesini kullandı.93
Kongrenin Hesap Verebilirlik Ofisi, F-35 savaş uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı. Bu raporda uçakların üretiminde koronavirüs nedeniyle dokuz aylık bir gecikme
olacağı öngörüldü. Savaş uçaklarının tam kapasite üretiminin en erken önümüzdeki
Mart’ta gerçekleşmesi planlandı. Raporda belirtildiği üzere Türk şirketlerin üretim
zincirinden çıkarılmasının gecikme riskini daha da artırdığı belirtildi. Raporda Türkiye hakkında şu ifadelere yer verildi:
Türkiye’nin Temmuz 2019’da Rus savunma ekipmanı almasından kaynaklı kaygılar nedeniyle programdan çıkarılması üretim risklerini daha da artıracak. Program
Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi ancak
şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor.

F-35 programı kapsamında Türkiye tarafından üretilen 1.005 parçanın alternatif üreticilerden tedarik edilmesi sağlanırken 15 parçanın üretimi için Türk
şirketlerine alternatif bulunamadı. Söz konusu on parça savaş uçaklarının üretimi
için kilit öneme sahip. Ayrıca alternatif şirketlerin yüzde 10’u Türk şirketlerinin
ürettiği kadar üretim yapamıyor. Raporda belirtildiği üzere savaş uçaklarının üretimi ancak Türk şirketlerinin üretim zincirinde yer almaya devam etmesi ile mümkün olacak.94
4 Mayıs’ta F-35 üretim zinciri hakkında düşüncelerini belirten Başkan Trump
uçakların çeşitli parçalarının yurt dışında üretilmesinin “salaklık” olduğunu ileri sürerek uçağın bütün parçalarının ABD’de üretilmesi gerektiğini savundu.95 Trump
bu açıklamasında hususi olarak Türkiye’den bahsederek “F-35’lerin ana gövdelerin
üretimi Türkiye’de yapılıyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi, fakat ya olmasaydı? Size F-35 uçaklarının parçalarını vermiyoruz derseler ne
yaparız?” ifadelerini kullandı.96 Trump buna ilişkin bütün politikaları değiştireceğini
ileri sürse de bu konuda detaylı bir açıklama yapmadı.

93 “Türkiye’yi F-35’leri Vermemekle Tehdit Edenlere Kendi Milli Savaş Uçağımızla Cevap Vereceğiz”, NTV, 5 Şubat
2020.
94 “F-35 Joint Strike Fighter: Actions Needed to Address Manufacturing and Modernization Risks”, U.S. Government Accountability Office, 12 Mayıs 2020.
95 Ellen Mitchell, “Trump Hints at Bringing Overseas Production of F-35 Back to US”, The Hill, 14 Mayıs 2020.
96 Fox Business, “Trump Talks Michael Flynn, Obama Admin and China with Maria Bartiromo”, YouTube, 14
Mayıs 2020, https://www.youtube.com/watch?v=U-7N8HAKWmc, (Erişim tarihi: 28 Aralık 2020).
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Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre F-35 savaş uçaklarının üretim
zincirinde yer alan Türk şirketler 2022’ye kadar üretimde kalmaya devam edecek.97
Türk şirketlerin ürettiği malların kaliteli olmasından dolayı ABD Savunma Bakanlığı
ve Bakanlığın çalıştığı şirketler Türk şirketlerin yerine başkalarını bulmakta zorlanmıştı. Pentagon daha önce yapılan açıklamada en geç Mart 2020’de bütün Türk
şirketlerini F-35 üretim zincirinden çıkaracağını hesap ediyordu.98 Pentagon yetkililerin açıklamasına göre Türk şirketlerinin çıkarılması konusunda geç kalınmasının
nedeni “üretim zincirinde masraf getirecek değişimlere gitmemekti.”99
Beyaz Sarayın 17 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı açıklamada “F-35, Rus istihbaratına ait platformlarla beraber yer alamaz” ifadesi kullanılarak Türkiye’nin programdan çıkarılacağı duyurulmuştu. Savunma Bakanlığı daha sonra Türkiye’yi F-35
programından çıkaramadıklarını kabul etti. Trump yönetimi Türkiye’yi çıkarma planını en erken 2022’de gerçekleştirebileceğini kabul ederek Türkiye’ye karşı takındığı
sert tavrı biraz yumuşattı. Gözlemciler ayrıca ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizin çözülmesi için bir nevi zaman satın alındığını ileri sürmektedir. Böylece iki ülke
arasında bir anlaşmanın yapılması için zaman kazanılmış olmaktadır.
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının 2022’ye sarkması bazı senatörlerin tepkisini topladı. Cumhuriyetçi Senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile
Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen, Savunma Bakanı Esper’e
bu durum hakkında bir mektup göndererek Türkiye’nin programdan çıkarılması
sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.100 Türkiye aleyhine S-400 konusunda
sunulan birçok tasarıya imza atmış bu dört senatör özellikle S-400 konusunda Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye’nin F-35 programından
çıkarılması için Kongrede çalışmalarına devam etmektedir.
ABD’nin Türkiye’nin S-400 savunma sistemini almasını cezalandırmak isteyen
Kongrede yasama çalışmaları 2020’de de devam etti. Geçen seneden farklı olarak
gündeme gelen tasarılardan biri iki ülke arasındaki S-400 krizini çözmeye yönelikti.
Cumhuriyetçi Parti senatörü John Thune tarafından sunulduğu iddia edilen tasarıda
ABD’nin Rus savunma sistemi S-400’leri Türkiye’den satın alması teklif edildi. 2021
için hazırlanan Milli Savunma Yetki Kanunu’nda (NDAA) önerilen değişikliğe göre
yönetime böyle bir satın alma işlemi yapılması için yetki verilecekti.101 Fakat sadece
Kongre kayıtlarında bahsedilen bu madde NDAA kanunun son halinde yer almadı.
97 “U.S. to Work with Turkey on F-35 Parts Until 2022, State Media Citing Pentagon Says”, Reuters, 1 Temmuz
2020.
98 Aaron Mehta, “Turkey Officially Kicked out of F-35 Program, Costing US Half a Billion Dollars”, Defense News,
17 Temmuz 2020.
99 Anthony Capaccio, “Turkey to Keep Making F-35 Parts Through 2022, Pentagon Says”, Bloomberg, 30 Haziran
2020.
100 James Lankford, Jeanne Shaheen, Thom Tillis ve Chris van Hollen, “Letter to Mark Esper”, United States
Senate, 6 Temmuz 2020.
101 Joe Gould, “US Could Buy Turkey’s Russian-made S-400 Under Senate Proposal”, Defense News, 29 Haziran
2020.
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Senatör Thune tarafından sunulan ve S-400’lerin ABD tarafından satın alınmasını
öngören değişiklik önerisi tasarının son halinde olmasa bile bu önerinin gündeme
gelmesi sembolik öneme sahip. Bu tasarılar Türkiye’yi cezalandırma çabalarının yanı
sıra konuyu çözmeye yönelik irade olduğunu da gösteriyor.
Temsilciler Meclisi 21 Temmuz 2020’de NDAA tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisinin bu tasarısında Türkiye aleyhinde CAATSA uyarınca yaptırımların
NDAA kanunu yürürlüğe girdikten otuz gün sonra yönetim tarafından uygulanması
emrediliyordu.102 Senato’nun hazırladığı ve daha sonra 23 Temmuz 2020’de kabul ettiği NDAA tasarısında bu hüküm yer almadı.103 Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Senatör Jim Risch, Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve Türkiye aleyhinde yaptırımların uygulanmasını öngören bu tasarı hükmüne benzeyen bir değişiklik
önerisinde bulundu.104 Fakat Risch’in değişiklik önerisi de Senatonun kabul ettiği
metinde yer almadı.
2021 için öngörülen NDAA tasarısının son hali üzerinde Temsilciler Meclisi ve
Senato anlaşmaya yakınlaştı.105 Başkan Trump’ın imzası ile yürürlüğe girecek olan tasarıda Pentagona daha önceden Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarının modifiye
edilmesi ve daha sonra ABD’nin envanterine katılması yetkisi veriliyor.106
30 Temmuz’da gerçekleşen oturumda Pompeo’ya yöneltilen sorular arasında
Türkiye’ye yönelik uygulanması gündeme gelen CAATSA yaptırımları da vardı.107
Senato Dışişleri Komisyonu Kıdemli Üyesi Menendez’in bu konuda sorduğu soruya cevap olarak Pompeo Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımına
ABD olarak nasıl bir yanıt vereceklerini değerlendirmeye devam ettiklerini hatırlattı.108 Yasa tasarıları dışında Kongre üyeleri Bakan Pompeo’ya hitaben yazdıkları
mektupta Türkiye’nin S-400 savunma sistemini aktif hale getirip getirmediğine dair
bilgi istedi.109
Kongrede NDAA kanunu ve diğer yasama süreci dışında Türkiye’ye silah satışları engellendi. Medyada yer alan haberlere göre Senato Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Jim Risch, komisyonun Kıdemli Üyesi Bob Menendez, Temsilciler Meclisi
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve komisyonun Kıdemli Üyesi Mike
102 “H.R.6395 - 116th Congress (2019 - 2020): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021”, Congress, 21 Temmuz 2020.
103 “U.S. Senate Passes $740 Billion Defense Bill, Bucking Trump on Confederate Names”, CNBC, 23 Temmuz
2020.
104 James Walker, “GOP Senator Seeks Amendment Allowing the U.S. to Buy Russian Defense System”, Newsweek,
30 Haziran 2020.
105 “H.R.6395 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021”, Congress.gov, 30 Kasım 2020.
106 Section 172, “S.4049 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021”, Congress.gov, 7 Ağustos
2020.
107 “Review of the FY 2021 State Department Budget Request”, U.S. Senate Committee on Foreign Relations, 30
Temmuz 2020.
108 “Pompeo: U.S. Evaluating Response to Turkey’s Purchase of Russian System”, Reuters, 30 Haziran 2020.
109 Sen. James Lankford, Twitter, 7 Ekim 2020, (Erişim tarihi: 27 Aralık 2020).
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McCaul ABD tarafından Türkiye’ye silah satışını durdurdu.110 Diğer ülkelere yapılan
silah satışlarında Dışişleri Bakanlığı, Kongrenin dış politika alanında görev yapan
önemli isimlerine bir bildirimde bulunur.111 Resmi olmayan bu süreci bir fırsat olarak yakalayan Kongre üyeleri Dışişleri Bakanlığının silah satışına onay vermesinin
önüne geçti. İsimleri zikredilen Kongre üyeleri “hassas” olarak nitelendirdikleri bu
süreç hakkında açıklama yapmaktan kaçındılar.112
Türkiye satın aldığı S-400 savunma sisteminin konuşlandırılmasının koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini, fakat bu sistemin nihayetinde konuşlandırılacağını belirtti.113 16 Ekim’de birçok medya kuruluşunda Türkiye’nin S-400 savunma
sistemini test ettiğine dair haberler çıktı.114 ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberlerden kısa bir süre sonra bir açıklama yaparak “doğrulandığı takdirde S-400’lerin test
edilmesini kınadıklarını” ifade etti.115 ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklamasını
Savunma Bakanlığı takip etti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yazılı olarak
yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 savunma sistemini denemesini kınadığını ve
bundan derin endişe duyduğunu belirtti.116
İki ülke arasında S-400 savunma sistemine ilişkin anlaşmazlıkta Pentagondaki
önemli isimler Türkiye hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy S-400 krizinin diplomatik yollardan çözüleceğinin sinyallerini verdi.117 ABD’nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler
Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters Kongrede katıldığı bir oturumda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılsa da önemli bir müttefik olduğunu hatırlattı.118
2020’de Türk-Amerikan ilişkilerinin en önemli ayaklarından olan savunma sanayii ilişkilerinde engel çıkarmaya devam eden S-400 ve F-35 meselelerinin çözümünde ciddi bir ilerleme kaydedilemedi ancak Türkiye’nin yaptırımlar yoluyla cezalandırılması çabaları da şimdilik sonuçsuz kaldı. Türkiye’nin S-400 sistemlerini
test etmesi Washington’dan kınama açıklamalarına neden olsa da başkanlık seçimi
gündeminin de etkisiyle Türkiye karşıtı geniş bir gündem oluşmadı. Türk-Amerikan
ilişkilerinde YPG/PKK meselesinden sonra negatif etki potansiyeli en yüksek sorun
110 Valerie Insinna, Joe Gould ve Aaron Mehta, “Congress Has Secretly Blocked US Arms Sales to Turkey for Nearly
Two Years”, Defense News, 12 Ağustos 2020.
111 Ryan Browne ve Jennifer Hansler, “Congress Is Quietly Blocking Arms Sales to Turkey”, CNN, 12 Ağustos
2020.
112 Insinna, Gould ve Mehta, “Congress Has Secretly Blocked US Arms Sales to Turkey for Nearly Two Years”.
113 Humeyra Pamuk, “Turkey Says Deployment of Russian Defences Delayed, But Will Happen”, Reuters, 30
Nisan 2020.
114 Carlotta Gall, Eric Schmitt, “Turkey Moves Closer to Activating Its Russian Air Defense System”, The New York
Times, 16 Ekim 2020.
115 Amanda Macias, “U.S. Condemns Apparent Turkish Test of Russian Missile System”, CNBC, 16 Ekim 2020.
116 Jonathan Hoffman, Twitter, 16 Ekim 2020, (Erişim tarihi: 28 Aralık 2020).
117 Joyce Karam, “Turkish S-400s Complicating Nato Relations, Says US Army Secretary”, The Nation, 16 Temmuz
2020.
118 “U.S. European and Transportation Commands”, C-SPAN, 25 Şubat 2020.
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olarak ortada duran S-400 meselesinin çözülememesi iki müttefik ülkenin ilişkilerinin daha sağlıklı bir yöne gitmesine engel teşkil etmeye devam etmektedir.

SONUÇ
Türkiye’nin birçok ülkeye gönderdiği gibi ABD’ye yardım göndermesi iki ülke arasındaki ilişkileri arasında sıcak bağların kurulmasını sağladı. Gönderilen yardımlar
Washington nezdinde iki NATO müttefiki ülkenin zor zamanda birbirlerini destekleyeceğinin göstergesi olarak görüldü. ABD yönetimi birçok bölgesel çatışmada
ve anlaşmazlıkta pasif bir tutum takınmayı tercih etti. Doğu Akdeniz’de, Libya’da ve
Karabağ savaşında diplomatik açıdan bazı hamleler yapsa da bu hamleler tarafsız bir
şekilde anlaşmazlığı çözmeye yetmedi. Yönetim Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimin
tarafları arasında iyi ilişkiler kurma niyetinde olmasına rağmen Yunanistan ve Kıbrıs
Rum Kesimi’ne yakın tavrı Türkiye’nin tepkisini çekti.
ABD yönetimi Libya’da siyasi süreci desteklerken bu sürecin çözüme kavuşması
için yeterli çabayı göstermedi. Türkiye’nin Libya’daki varlığını “dış müdahale” olarak
görmesi ve birçok kez Rusya’nın müdahalesi ile eş tutması iki ülkeyi Libya meselesinde farklı taraflara itti. Libya Büyükelçiliğinin Hafter’in bütün Libya’yı ele geçirmesini
engellediği için Türkiye’ye teşekkür etmesi ve Beyaz Sarayın Hafter ile mesafe koymaya başlaması iki ülke açısından olumlu gelişmeler olarak not edildi.
Suriye rejimi tarafından İdlib’deki Türk askerlerine karşı yapılan saldırı Türkiye’nin ve ABD’nin müttefik ülkeler olduğunu Washington’a hatırlattı. Bu saldırı
sonucunda ABD’nin askeri olarak müdahale etmesi ve Türkiye’ye Patriot savunma
sisteminin konuşlandırılması gündeme geldi. Fakat bu gündemlerin hiçbiri hayata
geçmedi ve Trump yönetimi bölgedeki halka yardım göndermekle ve Suriye rejimine yaptırım uygulamakla yetindi. ABD’nin YPG’ye olan desteği devam ederken
bir Amerikan şirketiyle YPG arasında petrol anlaşmasının yapılmasına Türkiye sert
tepki gösterdi.
Trump yönetimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan Karabağ krizinde ara
bulucu olarak müdahil olmak istedi. Yönetimin 2020 başkanlık seçimine bir hafta
kala tarafları ikna ettiği ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten saatler sonra ihlal edildi. Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin Azerbaycan’a olan askeri ve siyasi desteğini
Türkiye’nin “saldırgan” politikalarının bir parçası olarak gördü. Pompeo’nun bu tip
açıklamaları 10 Kasım tarihli ateşkes anlaşmasında NATO ülkesi olarak sahada Rusya’ya karşı dengeyi sağlayan Türkiye tarafından hoş karşılanmadı.
Türkiye’nin geçtiğimiz sene aldığı S-400 savunma sistemine ilişkin testleri başlatması ABD yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. S-400’leri satın almasından
dolayı geçtiğimiz sene F-35 savaş uçaklarının imalat zincirinden çıkarılan Türk şirketlerinin 2022’ye kadar üretime devam etmesi Pentagon tarafından kararlaştırıldı.
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S-400 krizinde aktif bir rol oynayan ABD Kongresi 2020 içerisinde Türkiye’ye yeni
yaptırım yasa tasarısı hazırladı ancak tasarı kabul edilmedi.
Türk-Amerikan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde Libya, Suriye, İran ve Rusya
ile ilişkiler gibi bölgesel meselelerle birlikte YPG, S-400 ve FETÖ gibi ikili meselelerde sorunlar yaşamaya devam edeceğini tahmin etmek zor değil. Trump yönetiminin
Türkiye’nin cezalandırılmasına izin vermeyen tavrına rağmen zaman zaman yaptığı
eleştiriler ve bölgesel meselelerde Türkiye karşıtı ülkelerin yanında yer alarak tarafsızlığını kaybetmesi problem olmaya devam edecektir.
Biden yönetiminin müttefikleriyle ilişkileri yeniden inşa etme niyeti çerçevesinde NATO ve Avrupa’nın daha önem kazanacağı bu dönemde seçilmiş Başkan
Biden’ın bölgeyi ve Türkiye’yi iyi bilmesi avantaj olsa da (Obama yönetiminin ikinci döneminde, özellikle YPG ve S-400 konusunda yaşananlar hatırlandığında) yeni
dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde sorunların yaşanmaya devam etmesi tahmin
edilmektedir. Ancak bunlara rağmen ABD’nin daha kurumsal ve istikrarlı politikalara dönmesi durumunda da Türkiye daha öngörülebilir bir Amerikan politikası
karşısında ulusal çıkarları doğrultusunda adımlarını atmaya devam edecektir. Bu gerçekleşirse hem bölgede hem de ikili ilişkilerde daha fazla koordinasyon ve karşılıklı
çıkarlar üzerine kurulu ortak strateji üretilmesi adına yeni fırsatlar doğabilir.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
2 Ocak

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’daki ve Suriye’nin İdlib şehrindeki
çatışmalar hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler.

5 Ocak

Libya’daki ABD Büyükelçiliği Suriyeli savaşçıları Libya’ya gönderdiği iddiası ile Türkiye’yi
eleştirdi.

25 Şubat

ABD Avrupa Kuvvet Komutanı General Tod Wolters Kongreye Trump yönetiminin Rus
S-400 hava savunma sistemini teslim aldıktan sonra NATO ortağını F-35 programından
çıkarma kararına rağmen Türkiye’nin önemli bir müttefik olmaya devam ettiğini söyledi.

27 Şubat

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İdlib’de Türk askerlerine
yönelik gerçekleştirilen saldırıdan çok endişe duyduğu ve NATO müttefiki Türkiye’nin
yanında olduğu ifade edildi.

2 Mart

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Washington’ın Türkiye’ye Patriot füze
sistemlerinin sağlaması için NATO üyeleriyle lobi yapacağını ancak İdlib’de doğrudan
askeri dahlinin olmayacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Esper ABD’nin İdlib’de gerçekleştirilen saldırıda otuz dört Türk
askerinin şehit olmasının ardından Türkiye’nin Suriye’ye misilleme amaçlı hava saldırısı
yapmasını reddettiğini söyledi.

10 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satmayı teklif
ettiğini söyledi.

17 Mart

Dışişleri Bakanı Pompeo ABD’nin “Rusya’nın Suriye’de çok sayıda Türk askeri öldürdüğüne”
inandığını ve Türkiye’ye ek yardım göndermeyi düşüneceğini belirtti.

3 Nisan

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison yaptığı açıklamada, Ankara’nın S-400 füze
sistemlerinden vazgeçmesi halinde ABD’nin Suriye’nin kuzeybatısında İdlib’de Türkiye’ye
bir “yardım paketi” sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

9 Nisan

ABD Türkiye’den almak istediği tıbbi malzemelerin listesini Türkiye’nin Washington
Büyükelçiliğine iletti.

29 Nisan

Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin göndermiş olduğu tıbbi malzeme yardımı için
teşekkür etti.
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18 Mayıs

ABD Başkanı Trump F-35 savaş uçağının büyük bir kısmının Türkiye’de üretildiğini ancak
üretimi Amerika’ya taşımayı düşündüğünü açıkladı.

8 Haziran

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Libya için “yeni bir dönem” olacak nitelikte
anlaşmalara varıldığını söyledi.

11 Haziran

ABD Yunanistan ile diplomatik ilişkilere zarar vereceği endişesi nedeniyle Türkiye’yi
Akdeniz’in ihtilaflı sularında yaptığı sondaj çalışmalarını durdurmaya çağırdı.

1 Temmuz

Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell ABD’nin 2022’ye kadar F-35 savaş uçaklarının bazı
kısımlarını üreten Türk firmalarıyla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

15 Temmuz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ABD’nin Akdeniz’de iki NATO
müttefiki Türkiye ile Fransa arasındaki deniz anlaşmazlığında Fransa’ya “çok sempatik”
olduğunu söyledi.

20 Temmuz

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Washington’ın Türkiye’nin Libya’da
etkisinin artmasını desteklediğini söyledi.

25 Ağustos

ABD iki Hamas liderinin İstanbul’da ağırlanmasına tepki gösterdi.

21 Eylül

Senato Dış İlişkiler Komisyonundaki üst düzey Demokrat Senatör Bob Menendez Ulusal
İstihbarat Direktörü Robert O’Brien’dan Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan
yakın ilişkisine dair ayrıntılı bilgilendirme içeren belgeler talep etti.

28 Eylül

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Washington’ın bölgedeki diplomatik ve askeri nüfuzunu
kullanarak NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de enerji
hakları konusunda yaşanan geçici anlaşmazlığı hafifletmeye çalışacağını söyledi.

15 Ekim

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya
dahil olmasının bölgedeki riski artırdığını söyleyerek sorunun diplomasi yoluyla
çözülmesi çağrısını yineledi.

16 Ekim

ABD Dışişleri Bakanlığı S-400 sistemini etkinleştirmesi halinde Türkiye ile güvenlik ilişkileri
açısından “potansiyel ciddi sonuçlar” konusunda uyarıda bulundu.

25 Ekim

Trump yönetimi Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini test etmesinden dolayı eleştirdi.

10 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD başkanı olarak seçilen Biden’ı tebrik ederken Başkan
Trump’a da teşekkür mesajı gönderdi.

17 Kasım

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye yaptığı ziyarette Türk devlet yetkilileriyle resmi
görüşmede bulunmadı sadece Fener Patriği Bartholomeos ile görüştü.
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TÜRKİYE-AFRİKA
İLİŞKİLERİ
IBRAHIM BACHIR ABDOULAYE

GİRİŞ
Türkiye 2005’i “Afrika Yılı” ilan etmesinden bu yana Afrika politikasını başarılı bir
şekilde sürdürmüştür. Son yıllarda Çin, Rusya ve Hindistan gibi Afrika Kıtası’nda
yükselen yeni aktörler arasında sayılan Türkiye büyük güçlerle rekabet edecek konuma yükselmiştir. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan çeşitli
krizlere rağmen Afrika’da dikkatle izlenen bir aktör haline gelmesinin temelinde çok
boyutlu dış politika stratejisinin yanı sıra dış politikada insani ve proaktif bir yaklaşım benimsemesi, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ve kararlı idaresi yatmaktadır. Erdoğan Başbakan olarak göreve başladığı 2003’ten
bu yana yirmi sekiz farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiştir.
Çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politika benimseyen Türkiye’nin Afrika ile
ilişkileri diplomasi, ekonomi, savunma, eğitim, sağlık ve kültür gibi neredeyse tüm
alanları kapsamaktadır. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle diplomatik ilişkileri karşılıklı
üst düzey ziyaretlerle ve sayısı giderek artan diplomatik temsilciliklerle güçlenmeye
devam etmektedir. Sayısı kırk sekize çıkan diplomatik temsilcilikleriyle Türkiye Afrika genelinde temsil edilen ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır.
Diplomatik ilişkilere paralel olarak iki coğrafya arasındaki ekonomik ilişkiler de
hızla artmaya devam etmektedir. Türkiye’nin Afrika ile toplam ticaret hacmi 26,2
milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı rakamlara göre
Türkiye’nin Afrika’daki yatırımı 7 milyar dolar ve Türk müteahhitlerin kıtada yürüttüğü projelerin değeri ise 70 milyar dolara ulaşmıştır. 2021’de Türkiye’de düzenlenmeyi planlanan 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi ile Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin artması beklenmektedir.
Türkiye’nin son birkaç yılda savunma sanayiinde ulaştığı başarılar Afrika ile
stratejik askeri konularda iş birliği yapmasına yol açmıştır. Askeri eğitim anlaşmalarının yanı sıra birçok Afrika ülkesiyle savunma alanında iş birliğine yönelik protokol
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anlaşmaları imzalamıştır. Türkiye Somali’de açtığı askeri eğitim merkezi ve BM barış
operasyonları kapsamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde askeri
varlığını göstermektedir. Ayrıca Afrika ile olan bağını güçlendirmek amacıyla eğitim ve kültür alanına yatırımlar yapmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı, çeşitli vakıf ve dernek bursları ve
özel imkanlarıyla Türkiye’de eğitim gören binlerce Afrikalı genç Türkiye ile Afrika’nın yakınlaşmasında önemli rol oynamaktadır.
Dışişleri Bakanlığının yayımladığı rakamlara göre 1992-2020 arasında 10
bin 480 Afrikalı öğrenci Türkiye’de eğitim görmüştür. Ayrıca Afrika’daki Maarif
Vakfı okullarında ana okuldan lise düzeyine kadar binlerce Afrikalı öğrenci eğitim görmektedir. Yunus Emre Enstitüsü de Afrika’daki çalışmalarıyla Türk dili ve
kültürünün tanıtımında katkı sağlamaktadır. Ayrıca Anadolu Ajansının Afrika’daki varlığı, Türkiye’nin kıtada sesinin duyulması ve görünürlüğün artmasına katkı
sağlamaktadır. Bu noktada Afrika’da altmış noktaya uçan Türk Hava Yolları’nın
da Türkiye-Afrika ilişkilerinin her alanda gelişmesinde kilit role sahip olduğunun
altını çizmekte yarar vardır.
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde 2011’den beri kalkınma ve insani yardımın
önemi giderek artmaktadır. Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, Diyanet Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım
Vakfı (İHH) başta olmak üzere devlet ve sivil toplum kuruluşlarının kıtada yürüttükleri faaliyetler kalıcı hale gelmektedir. Koronavirüs (Covid-19) krizi başladığında
Türkiye, Güney Afrika ve Çad gibi birçok Afrika ülkelerine cerrahi ve N95 maskeler,
koruyucu gözlükler, siperlikler ve tulumlar içeren yardım malzemeleri göndermiştir.

SİYASİ İLİŞKİLER VE KARŞILIKLI ZİYARETLER
2020’de Türkiye-Afrika ilişkileri koronavirüs krizine rağmen gelişerek devam etmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla göre seyri düşük olsa da çeşitli düzeyde
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Koronavirüs krizi öncesinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Ocak’ta Cezayir, Gambiya ve Senegal’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretler
2020’de Türkiye ile Afrika arasında yapılan en üst düzey ziyaretler olmuştur. Erdoğan’ın ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer
almıştır. Ziyaretin ilk durağı olan Cezayir’de iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasıyla ilgili anlaşma imzalanmıştır.
Ziyaretin ikinci durağı Afrika’da FETÖ okullarını ilk kapatan ülke olan Gambiya’ya olmuştur. Erdoğan mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya gelmiş, ziyaret sırasında iki ülke arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması ve Devlet Ar-
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şivleri Başkanlığı ile Gambiya Ulusal Arşiv Hizmetleri Arasında İş Birliği Protokolü
imzalanmıştır. Ziyaretin son durağı olan Senegal’de iki liderin katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu düzenlenmiştir. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Aralık 2019’da
Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştu.
Türkiye ile Afrika arasında bakanlık düzeyinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 9-11 Eylül arasında Mali,
Gine Bissau ve Senegal’e ziyaret gerçekleşmiştir. Çavuşoğlu, ziyaretinin ilk durağı
Mali’de askeri müdahaleyle ülke yönetimini alan Halkın Selameti için Ulusal Konsey
(CNSP) üyeleri, Mali’de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu
(MINUSMA), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS, CEDEAO)
ve Afrika Birliği temsilcileri ile bir araya gelerek Mali’deki siyasi geçiş süreci, ikili
ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmüştür. Mali’den Gine Bissau’ya geçen
Çavuşoğlu, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve mevkidaşı Suzi
Carla Barbosa ile bir araya gelmiştir. Bu ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında bilişim
teknolojileri ve diplomatik arşivler, hava ulaştırma ve Maarif Vakfının Gine Bissau’daki eğitim kurumlarının idaresi alanlarında anlaşmalar imzalanmıştır. Ziyaretinin
son durağı olan Senegal’de Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmuştur. Ayrıca Senegal ile Türkiye arasında eğitim ve kültür alanında anlaşmalar imzalanmıştır.
Yine 20-22 Temmuz arasında Bakan Çavuşoğlu Nijer, Togo ve Gine Ekvatoru’nu ziyaret etmiştir. Bu ziyaret kapsamında ilgili ülkelerle toplam dokuz anlaşma
imzalanmıştır. Ziyaretin birinci gününde Togo’ya gelen Çavuşoğlu Türkiye’den Togo’ya Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmiştir. Çavuşoğlu
Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ve Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile bir
araya gelmiştir. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, Diplomatik Pasaportlara Vize Muafiyeti Anlaşması ve Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Togo başkenti Lome’den temaslarda bulunmak üzere Nijer’e gelen Çavuşoğlu,
Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Çavuşoğlu’nun ziyareti
sırasında Nijer ile Türkiye arasında Malzeme Teslim Protokolü, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve Gençlik ve Spor Alanında
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.
Nijer ziyareti ardından Ekvator Ginesi’ne gelen Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbaşogo, Başbakan Yardımcısı Angel Masie Mebuy, Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ve Bayındırlık, İskan ve Şehircilik Bakanı
Diosdado Nsue Medja ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret sırasında iki ülke
arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ve Resmi Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti
Anlaşması imzalanmıştır. 15 Aralık’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Konakri Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin üçüncü dönem yemin törenine katılmak
üzere Gine’yi ziyaret etmiştir.
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Afrika’dan Türkiye’ye de bakanlık düzeyinde çeşitli ziyaretler olmuştur. Bu bağlamda Ocak’ta Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa Türkiye’ye gelmiştir.
Moussa’nın ziyareti kapsamında Türkiye ve Nijer arasında maden alanında iş birliği
anlaşması imzalanmıştır. Buna göre MTA Uluslararası Madencilik A.Ş.’nin, Nijer’in
güneybatısındaki Koulbağa-1, Koulbağa-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama çalışmalarına başlaması kararlaştırılmıştır. Türkiye toplam on yedi Afrika
ülkesiyle enerji ve madencilik alanında anlaşma imzalamıştır.
3 Kasım 2020’de Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela F. Tunis mevkidaşı Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya gelmiştir. Tunis’in
ziyareti kapsamında iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi, teknoloji,
inovasyon ve eğitim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca Bakan Tunis’in
T.C. Savunma Sanayii Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 1 Aralık’ta Zambiya Cumhuriyeti Savunma
Bakanı Davies Chama ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir arasında video konferans görüşmesi sırasında Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte Türkiye toplamda yirmi üç Afrika ülkesiyle sanayii
iş birliği anlaşması imzalamıştır.
Afrika’dan bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında kasım ayının başında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gine Konakri’nin Ticaret Bakanı Balde Mamadou da Türkiye’ye gelmiştir.

EKONOMİK İLİŞKİLER
Afrika’ya yönelik artan yatırımlarıyla Türkiye kıtada ekonomik varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. Türkiye 2020’de koronavirüs krizine rağmen Afrika’yla
ekonomik ilişkilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Bu çerçevede 8-9 Ekim arasında Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomi
ve İş Forumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Online platformda düzenlenen foruma Afrika’dan çok sayıda bakan ve
iş adamı katılmıştır. Forumun ikinci gününde Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu düzenlenmiştir. Forumda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için Türkiye-Afrika Yatırım Portalı
ve e-Ticaret Platformu ve Türkiye-Afrika Sağlık Ortakları Platformu oluşturmayı
hedeflediklerini ifade etmiştir.
23 Ekim’de Türkiye-Cibuti-Somali arasında yeni nakliye hattının açılmasıyla
Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacminin artması öngörülmektedir.
Ankara’da düzenlenen Africa Sun ve Africa Moon konteyner gemilerinin denize indirilmesi törenine Türk yetkililer ve bazı Afrika ülkelerinin iş dünyasından önemli
isimler ile diplomatik temsilcileri katılmıştır.
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Koronavirüs salgınıyla mücadele eden bazı Afrika ülkeleri de Türkiye’den gezici
hastane, laboratuvar ve ameliyathane gibi mobil sağlık üniteleri tedarik etmek için
girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda Temmuz’da mobil sağlık ünitelerinin üretimini üstlenen Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin Genel Müdürü Cengiz Adak
Afrika’ya gerçekleştirilecek ilk ihracat çalışmalarında başta Senegal pazarına yoğunlaşacaklarını ifade etmiştir.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞİLERİ
14 Ocak

Temaslarda bulunmak üzere Nijerya’ya giden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başkent
Abuja’da Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo ile bir araya geldi. Ayrıca
Bakan Pekcan DEİK tarafından düzenlenen Nijerya-Türkiye İş Forumuna katıldı.

20 Ocak

Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında
İş Birliği Anlaşması imzalamak üzere Türkiye’yi ziyaret etti.

26-28 Ocak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir, Gambiya ve Senegal’e resmi ziyaret
gerçekleştirdi.

9-11 Eylül

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mali, Gine Bissau ve Senegal’e ziyarette bulundu.

20-22 Temmuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer, Togo ve Gine Ekvator’u ziyaret etti.

8-9 Ekim

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı online
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nu düzenlendi.

23 Ekim

Ankara’da Türkiye-Cibuti-Somali arasında yeni nakliye hattının açılış töreni düzenlendi.

3 Kasım

Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela F. Tunis Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile
Ankara’da bir araya geldi.

4 Kasım

Gine Konakri Ticaret Bakanı Balde Mamadou, Türkiye’de çeşitli temaslarda bulundu.

27 Kasım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 47. Dışişleri Bakanları
Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Nijer’in başkenti Niamey’de çeşitli
temaslarda bulundu.

1 Aralık

Zambiya Savunma Bakanı Davies Chama ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir arasında video konferansta Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

15 Aralık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin üçüncü
dönem yemin törenine katılmak üzere başkent Konakri’ye gitti.
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TÜRKİYE-ALMANYA
İLİŞKİLERİ
M. ERKUT AYVAZ

GİRİŞ
2020’de Ankara-Berlin ilişkileri başta koronavirüs (Covid-19) salgını olmakla birlikte
Doğu Akdeniz meselesi, Libya, Suriye ve Suriyeli mültecilerin geleceği gibi hususlar
etrafında yoğunlaşmıştır. Koronavirüs salgının tüm dünya ekonomilerini etkilemesinin yanı sıra turizm konusunda da küresel bir gerileme yaşanmıştır. İkili ilişkilerde
önemli bir yeri olan Türk-Alman turizmi de alınan kapsamlı tedbir ve kısıtlamalar
nedeniyle etkilenmiştir.
Almanya’nın Libya ve Doğu Akdeniz meselelerindeki girişimleri de 2020’de
Ankara-Berlin ilişkilerinin yoğunlaştığı bir alan olmuştur. Bu bağlamda 19 Ocak’ta
Berlin’de Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Libya Konferansı Türkiye-Almanya ilişkileri açısından da önem arz etmiştir. Konferansın ardından Şansölye Merkel’in
24 Ocak’ta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret de bu doğrultuda öne çıkmıştır.
Almanya’nın Temmuz itibarıyla devraldığı AB Konseyi dönem başkanlığı ile
birlikte Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimde aktif ara bulucu olma girişimleri de 2020’de ikili ilişkiler açısından dikkat çekmiştir.

LİBYA KONULU BERLİN KONFERANSI VE
ŞANSÖLYE MERKEL’İN TÜRKİYE ZİYARETİ
19 Ocak’ta gerçekleşen Libya Konferansı’na Almanya’nın ev sahipliği yapması Türkiye ile ilişkiler açısından da önem arz etmektedir. Konferansın ardından Şansölye
Merkel’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret de bu doğrultuda dikkate değer bir gelişmedir. Libya’da çatışmaların durması ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferansa Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konferans sırasında başta Şansölye Angela Merkel, Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi siyasilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiştir.119 Berlin’deki Libya Konferansı, Alman kamuoyunda Almanya’nın dünya
siyasetinde artan rolü bağlamında da ele alınmıştır.
Şansölye Merkel konferanstan beş gün sonra 24 Ocak’ta Türkiye’ye bir çalışma
ziyareti gerçekleştirmiştir. Alman medyası tarafından kapsamlı olarak takip edilen
bu ziyaret öncesi Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat neler iletmesi gerektiği
yönünde önerilerde dahi bulunanlar olmuştur. Bu çerçevede dikkat çeken bir diğer
husus ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis’in de Şansölye
Merkel’den Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz faaliyetlerini durdurması gerektiği yönünde ara buluculuk yapmasını istemesidir.120
İstanbul’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şansölye Merkel Libya,
Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, ticaret, AB, İdlib, güvenli bölge ve mülteciler
konularını ele almışlardır.121 Bunun yanı sıra her iki liderin de katılımıyla birlikte
İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi’nin bazı yeni binalarının açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılışta konuşan Merkel “bu üniversitenin, öğrencilerine hem kendilerini
hem de mensubu oldukları toplumları ilerletme fırsatı sunduğunu” belirterek “buradaki öğrencilerin iki ülke ilişkilerine de zenginlik kattığını” ifade etmiştir. Merkel
ayrıca Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusundaki çabalarının “Suriyelilere gelecek
için ümit aşıladığını” vurgulamıştır.122
Şansölye Merkel’in İstanbul ziyareti esnasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Libya konusu özellikle ele alınmıştır. Merkel’e Berlin sürecini başlatmasından ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz Libya’da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her vesile ile vurguladık. Türkiye olarak Almanya’nın bu
inisiyatifine en etkin ve samimi destek veren ülkelerin başında yer aldık” ifadelerini
kullanmıştır. Şansölye Merkel de “Libya’daki kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese
dönüşmesi için çaba harcanması gerektiğini” belirtmiştir.123
Temmuz itibarıyla Almanya’nın Libya’ya yönelik BM’nin silah ambargo kararını gözetlemek amacıyla Akdeniz’e 250 asker göndereceği söylemleri kamuoyuna
yansımıştır. Ağustos başında ise “İrini” adlı tartışmalı askeri operasyon kapsamında
Alman donanmasına ait “Hamburg” adlı fırkateyn Akdeniz’e gönderilmiştir. Böylelikle Almanya, AB kapsamında Libya açıklarında silah ambargosunu gözetleyeceği ileri sürülen tartışmalı İrini operasyonuna dahil olmuştur.124 Türkiye ise Alman119 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de Düzenlenen Libya Konulu Konferansa Katıldı”, TCCB İletişim Başkanlığı,
19 Ocak 2020, https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-berlinde-duzenlenen-libya-konulu-konferansa-katildi, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
120 “Zypern bittet Deutschland um Hilfe im Streit mit der Türkei”, Zeit.de, 23 Ocak 2020.
121 Burhanettin Duran, “Angela Merkel’in Acil Misyonu”, Sabah, 25 Ocak 2020.
122 “Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Ortaklığımızı Simgelemektedir”, TRT Haber, 24 Ocak 2020.
123 “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel’den Ortak Açıklama”, Hürriyet.com.tr, 24 Ocak 2020.
124 “Fregatte ‘Hamburg’ fährt in den Einsatz Irini”, Federal Alman Ordusu, 4 Ağustos 2020, https://www.bundeswehr.de, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
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ya’nın bu yaklaşımını ilk günden itibaren eleştirerek bu tutumun taraflı olduğunun
altını çizmiştir. Örneğin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini operasyonunun
taraflı bir operasyon olduğunu belirterek “İrini operasyonuyla ilgili Hafter ve destekçilerinden hiç eleştiri geldi mi? Hayır. Çünkü Hafter ve destekçilerini destekleyen bir operasyon. AB buna alet oluyor ve bu konuda bazı AB ülkelerinin çok
ciddi endişeleri var” ifadelerini kullanmıştır. Çavuşoğlu ayrıca “Almanya, Berlin
Konferansı’nın ev sahibi. Dolayısıyla Almanya’nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor. Yani taraflı bir operasyona dahil olduğu zaman bu tarafsızlığını kaybeder”
eleştirilerinde bulunmuştur.125
Diğer yandan 22 Kasım’da Libya’ya boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşıyan Roseline-A isimli Türk bayraklı ticaret gemisinin Hamburg isimli Alman
firkateyni tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulması tartışmalara
sebep olmuştur. Hamburg adlı Alman firkateyninde görevli olan askerlerin Türkiye’nin izni alınmaksızın Türk gemisine helikopterle inip zorla arama gerçekleştirmeleri tepkiye neden olmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “AB’nin, meşru Libya hükümetiyle, Türkiye’yle ve NATO’yla istişare etmeden
başlattığı İrini Harekatı’nın tarafsızlığının tartışılması gerektiğine” işaret edilirken
“Ülkemizden Libya’ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve
hukuk dışı muamele asla kabul edilemez. Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi
İrini operasyonu taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter’e gelen silah desteklerini
denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır” ifadeleri kullanılmıştır.126
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB, Almanya ve İtalya’nın büyükelçilerinin de Dışişleri Bakanlığa çağırdıklarını, kendilerine nota verildiğini ve hukuku ihlal eden bu
yaklaşımın cevabının sahada da verileceğini bertilmiştir. Çavuşoğlu ayrıca “hukuki
ve siyasi süreçlerin de takip edileceğini” vurgulamıştır.127 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
başkanlığında 25 Kasım’da gerçekleştirilen 2020’nin son MGK toplantısında da Türk
gemisine uluslararası hukuka aykırı bir şekilde müdahale eden İrini operasyonuna
tepki gösterilmiştir. Buna göre MGK açıklamasında “İrini Harekatı kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son
müdahale şiddetle kınanırken” mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı belirtilmiştir.128
Almanya Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ise Alman askerlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek askerlerin tamamen

125 Nazlı Yüzbaşıoğlu ve Muhammet Tarhan, “Bakan Çavuşoğlu: İrini Operasyonu Taraflı Bir Operasyon”, Anadolu
Ajansı, 6 Ağustos 2020.
126 “Dışişleri’nden Türk Gemisinde Hukuk Dışı Aramaya Tepki”, TRT Haber, 23 Kasım 2020.
127 “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cevabımızı Sahada da Vereceğiz”, TRT Haber, 24 Kasım 2020.
128 “MGK’dan İrini Operasyonu’na sert tepki”, Sabah, 26 Kasım 2020.
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doğru şekilde davrandığını ve “AB’nin İrini misyonu kapsamında kendilerinden talep edileni yaptıklarını” belirtmiştir.129

MÜLTECİ MESELESİ
2020’de ikili ilişkiler bağlamında öne çıkan bir diğer husus mülteci meselesi ve Suriye’nin geleceğidir. Bu bağlamda Şansölye Merkel’in 24 Ocak’taki İstanbul ziyaretinde gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması
önerisi yine gündeme gelmiştir. Daha sonraki süreçte Alman Federal Meclis milletvekillerinin talebi üzerine Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi uzmanları
tarafından da konuya yönelik bir “bilirkişi raporu” yayımlanmıştır.130
Türkiye’nin mülteciler konusundaki çabalarının zaman zaman Alman hükümet
mensupları131 ve bizzat Şansölye Merkel tarafından132 olumlu bir perspektifle ele alınmasına rağmen 2020’de de kapsamlı gelişmelere rastlanmamıştır. Bu bağlamda Merkel’in İstanbul ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
AB ve Almanya’ya mülteci anlaşması bağlamında eleştirilerde bulunmuştur. AB’nin
2016’nın sonunda 3 milyar avro, 2018’in sonunda da 3 milyar daha ödemeye söz
verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 2020’de olunmasına rağmen ilk 3 milyar avronun
dahi tam olarak alınamadığını belirtmiştir.133
İlişkiler açısından bir diğer önemli husus İdlib’deki durum ve mülteci meselesidir. Bu bağlamda 28 Şubat’ta Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapıları ile ilgili
gelişmeler yaşanmıştır. Buna göre, Türkiye sınır kapılarında mültecilerin Avrupa’ya
gitmesini engellememe kararı alırken Türkiye tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizde bulunan Suriyelilere ‘geçici koruma’ uygulamaya devam etmekteyiz. Suriyeli
kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye’den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik. Kaynaklarımızın ve personel sayımızın
kısıtlı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa’ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa, Suriye’den daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşı kendimizi
hazırlıyoruz” denilmiştir.134
Federal hükümet İdlib’de şehit olan 33 Türk askeri için Türkiye’ye taziyede
bulunmuş ancak Türkiye’yi mültecilerle ilgili kararından dolayı eleştirmiştir.135 Diğer yandan Yunanistan sınırında Yunan yetkililer tarafından mültecilere yönelik
129 “Kramp-Karrenbauer verteidigt Bundeswehr-Kontrolle vor Libyen”, Süddeutsche Zeitung, 24 Kasım 2020.
130 “Zur möglichen Umsiedlung syrischer Flüchtlinge durch die Türkei”, Wissenschaftlicher Dienst – Deutscher
Bundestag, 30 Ocak 2020, https://www.bundestag.de, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020); “Merkel’e ‘güvenli bölge’
raporu”, DW Türkçe, 7 Şubat 2020.
131 Celal Özcan, “Mültecilere Türkiye’de Avrupa’dan Daha İyi Bakılıyor”, Hürriyet, 23 Eylül 2020.
132 “Merkel: Türkiye Mülteciler Konusunda Saygıyı Hak Ediyor”, TRT Haber, 30 Kasım 2020.
133 “Bakan Çavuşoğlu: AB Mülteciler Konusunda Verdiği Sözleri Yerine Getirmedi”, TRT Haber, 23 Ocak 2020.
134 “İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Mülteci Açıklaması”, Hürriyet, 1 Mart 2020.
135 “Merkel’den Türkiye’ye Sert Mülteci Eleştirisi”, DW Türkçe, 2 Mart 2020.
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sürdürülen sert müdahaleler ise Alman kamuoyu tarafından oldukça sınırlı bir şekilde eleştirilmiştir.
Mülteci meselesine ilişkin süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şansölye Merkel arasındaki iletişim sürdürülürken “mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı” gibi
hususlar üzerinde durulmuştur.136 Bununla birlikte Türkiye ve Yunanistan sınırındaki
mülteciler konusu da gündeme gelirken Koronavirüs krizinin tüm dünyayı etkisi altına
almasıyla birlikte mülteci meselesi de genel anlamda şimdilik arka plana düşmüştür.

ALMANYA’NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI
VE DOĞU AKDENİZ’DE ARABULUCULUK
GİRİŞİMLERİ
Türk-Alman ilişkileri açısından 2020’de önem arz eden bir diğer husus, Almanya’nın
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Türkiye ve Yunanistan arasında ara buluculuk
girişimleridir. Böylelikle Almanya’nın 1 Temmuz’dan itibaren AB Konseyi Dönem
Başkanı olmasıyla birlikte Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz meselesi ile
ilgili ara buluculuk rolü de gündeme gelmiştir.
Doğu Akdeniz meselesinin diplomasi ile çözülebileceği yönünde açıklamalarda
bulunan Almanya, iki tarafın doğrudan diyalog yolunu tercih etmesi gerektiğine işaret etmiştir. Ancak bu süreçte Almanya’nın üstlendiği ara buluculuk rolüne rağmen
gerçek anlamda tarafsızlık ilkesine riayet ettiğini söylemek güçtür. Örneğin Alman
Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın ve genel olarak Federal hükümetin birçok vesileyle
Yunanistan yanlısı dayanışma söylemlerinde bulunması, Almanya’nın ara buluculuk ve tarafsızlık rolünü gerçek anlamda yerine getiremediğini belirginleştirmiştir.137
Buna rağmen Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında olası bir askeri anlaşmazlığı dahi önlediği yönünde haberler Alman kamuoyuna yansımıştır.138 Türkiye ile
Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere başlanacağı Eylül-Ekim aylarında gündeme
gelmişse de Aralık ayına kadar bu konuda somut bir gelişme yaşanmamıştır.
1-2 Ekim 2020 AB Zirvesi’nde başta Yunanistan ve GKRY olmak üzere Fransa
gibi bazı ülkelerin de desteğiyle AB’den Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması
talep edilmiştir. Zirvenin öncesinde Almanya tarafından yine diyalog yanlısı açıklamalarda bulunulmuştur. Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınması yanlısı olmayan
bazı AB ülkeleri de Almanya’nın girişimlerinin vereceği sonucu beklemekten yana
tavır almışlardır.139
136 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Telefonda Görüştü”, TCCB İletişim Başkanlığı, 3
Mart 2020, https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-merkel-ile-telefonda-gorustu06-03-2020, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
137 Zafer Meşe, “Almanya Doğu Akdeniz Krizinde Tarafsız Değildir”, Star, 5 Eylül 2020.
138 “Merkel hat wohl Militärkonflikt zwischen Türkei und Griechenland verhindert”, Tagesspiegel, 22 Temmuz
2020.
139 Zafer Meşe, “AB’de Almanya-Fransa Rekabeti”, Kriter, Yıl: 5, Sayı: 50, (Ekim 2020).
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Yaptırım kararı çıkmayan zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye
Merkel 6 Ekim’de bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. Burada Merkel’in AB’nin Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmesini istediği kamuoyuna yansırken,
Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “AB liderler zirvesinden çıkan kararlar doğrultusunda AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini”
söylediği duyurulmuştur.140 1-2 Ekim’deki AB Zirvesi’ne ilişkin sonuçlar Alman kamuoyunda genel itibarıyla Türkiye’ye yönelik taviz verildiği yönünde yorumlanmıştır. Diğer yandan Şansölye Merkel’in Zirve’nin hemen ardından ifade ettiği “Türkiye
ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok
sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık’ta vize
serbestisi konusu görüşülecek” sözleri de öne çıkmıştır.141
Ancak 30 Kasım’da, 10-11 Aralık Zirvesi öncesi, açıklamalarda bulunan Şansölye Merkel, 1-2 Ekim arasındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde
zorluklar ve engeller olduğuna değinerek “Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz
gibi bir ilerleme olmadı” demiştir.142 Merkel ayrıca “Oruç Reis’in tekrar Türk limanına dönmesinin zirve öncesi iyi bir işaret” olduğunu ve bunun 10-11 Aralık’taki AB
zirvesinde dikkate alınacağını belirtmiştir.

KORONAVİRÜS SALGINI VE TÜRKİYE-ALMANYA
ARASINDA TURİZM İLİŞKİLERİ
Koronavirüs salgınının tüm dünyada ekonomi ve turizmi olumsuz etkilemesiyle birlikte Türkiye ve Almanya arasındaki turizmde de gerileme yaşanmıştır. Bu bağlamda
koronavirüs vaka sayıları sebebiyle Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölgeler grubunda
değerlendirmesinde –her ne kadar süreç içerisinde bazı kısmi değişiklikler yaşanmışsa
da– 2020 sonuna kadar değişiklik yaşanmamıştır.
14 Mart itibarıyla Türkiye koronavirüs salgını sebebiyle tüm hudut kapılarını
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan gelen yolculara kapatmış,143 Almanya da ilk olarak 3 Mayıs’ta sona ereceğini
ileri sürdüğü seyahat uyarılarını daha sonraki süreçte 14 Haziran’a kadar uzatmıştır. Her ne kadar koronavirüs vaka sayılarının gerilemesi gerekçesiyle 15 Haziran
itibarıyla Almanya başta AB olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik seyahat uyarısını
kademeli olarak kaldırmışsa da144 Türkiye’ye yönelik söz konusu seyahat uyarısı genel
anlamda 2020 sonuna kadar devam etmiştir.
Türkiye’nin Almanya tarafından riskli bölge ilan edilmesine karşı başlattığı
bir diplomasi trafiği de söz konusu olmuştur. Bu bağlamda başta Alman turistle140 “Merkel AB-Türkiye İlişkilerinin İyileştirilmesini İstedi”, DW Türkçe, 6 Ekim 2020.
141 “Merkel: AB ile Türkiye, Aralık Ayında Vize Serbestisi Konusunu Görüşecek”, Euronews Türkçe, 2 Ekim 2020.
142 “Merkel: AB-Türkiye İlişkilerinde İstenen İlerleme Olmadı”, NTV.com.tr, 30 Kasım 2020.
143 “Tüm Hudut Kapıları 9 Ülkeden Gelen Yolculara Kapatıldı”, TRT Haber, 13 Mart 2020.
144 “Avrupa Ülkeleri ‘Yeni Normal’ Sürecinde Son Aşamaya Giriyor”, Anadolu Ajansı, 14 Haziran 2020.
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rin Türkiye’de güvenli bir tatil geçirebilmeleri için Türkiye tarafından bazı önemli
adımlar atılmıştır. Örneğin Alman TÜV şirketinin Türk otellerinin güvenilirliğini
denetlemesine izin verileceği duyurulmuştur.145 Bu bağlamda Almanya ile Türkiye
arasında seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin çeşitli görüşmelerde bulunulurken, Türk yetkililer, Alman turistlere yönelik atılan adımlar yanı sıra Avrupa’daki Türklerin de yaz tatillerini Türkiye’de geçirebilmeleri için hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştur.146
Ancak Alman yetkililer ve turizmden sorumlu siyasiler tarafından Mayıs’ta yapılan olumlu ve iyimser açıklamalara rağmen147 Haziran ortasında Türkiye’nin de
riskli bölgeler kategorisine alınması, Türkiye’nin tepkisine neden olmuştur. Böylelikle Almanya tarafından pandemi sebebiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
AB dışındaki 160 ülkeye yönelik yapılan seyahat uyarısı ilk olarak 31 Ağustos’a
kadar uzatılmış,148 böylelikle Türkiye’ye bir istisna uygulanmamıştır. Türkiye’nin
çağrıları neticesinde ise Türkiye’de yaptırılan PCR test sonuçlarının kabul edileceği
ve böylelikle Almanya’ya dönüşte on dört günlük karantinadan çıkılacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır.149
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölge olarak değerlendirmesi kararının siyasi bir nitelikte olduğuna işaret etmiştir. Çavuşoğlu ayrıca
Türkiye’de hem sağlık sisteminin kalitesinin altını çizmiş hem de en üst seviyede
hijyen standartlarının sağlanması için turizm önlemlerinin alındığını ve bu bağlamda
TÜV ile iş birliği dahi yapıldığını vurgulamıştır.150
Bu süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy Almanya’da da temaslarda bulunmuş, Türkiye’ye yönelik Almanya’nın seyahat uyarısı (riskli bölge) kararının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.151 Diğer yandan Temmuz sonlarına doğru ise Almanya tarafından Türkiye’nin bazı bölgelerine yönelik seyahat uyarısının “adım adım kaldırılabileceği”
sinyalleri verilmiştir.152 Bu süreçte seyahat uyarısına rağmen Türkiye’de tatilini yapıp
yeniden Almanya’ya dönenlerle ilgili PCR testine ilişkin tartışmalar da gündeme gelmiş, Alman havalimanlarında da test imkanlarının sunulup sunulmayacağı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Türkiye gibi seyahat uyarısı devam eden ülkelerden

145 Oliver Mayer-Rüth, “Urlaub in Corona-Zeiten Türkei lässt Hotels vom TÜV prüfen”, Tagesschau.de, 21 Mayıs
2020.
146 “Avrupalı Türkler Bu Yaz Türkiye’ye Gidebilecek mi?”, DW Türkçe, 28 Mayıs 2020.
147 “Alman Yetkili: Türkiye’de Yaz Tatili Mümkün”, DW Türkçe, 4 Haziran 2020.
148 “Almanya Seyahat Uyarısını 31 Ağustos’a Kadar Uzattı”, DW Türkçe, 10 Haziran 2020.
149 Erbil Başay, “Almanya’nın Türkiye’deki Covid-19 Testlerini Tanıma Kararı Türkler Tarafından Olumlu Karşılandı”, Anadolu Ajansı, 20 Haziran 2020.
150 Oliver Mayer-Rüth, “Cavusoglu wirbt um deutsche Urlauber”, Tagesschau.de, 17 Haziran 2020.
151 Ömer Tuğrul Çam, Nazlı Yüzbaşıoğlu ve Behlül Çetinkaya, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Almanya’nın Seyahat
Uyarısını Gözden Geçirmesi Gerekiyor”, Anadolu Ajansı, 2 Temmuz 2020.
152 “Turizm Konusunda Türkiye’ye Umut Veren Açıklama”, DW Türkçe, 23 Temmuz 2020.
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Almanya’ya dönenlerin Almanya’daki koronavirüs vaka saylarının artmasına neden
oldukları yönünde kamuoyunda bir tartışma da başlamıştır.153
4 Ağustos’ta birlikte ise İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için Türkiye’ye yönelik
geçerli olan seyahat uyarısı Almanya tarafından kaldırılmıştır. Almanya’ya dönenlerin PCR testi yaptırması gerekliliğinde ise bir değişiklik olmamıştır.154 Son olarak 9
Kasım itibarıyla geçerli olan ve Almanya tarafından alınan yeni bir kararla söz konusu dört il yeniden riskli bölgeler olarak tanımlanmıştır. Böylelikle tüm Türkiye’nin
yeniden riskli bölge kategorisine alındığı duyurulmuştur.155
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ
19 Ocak

Almanya’nın himayesinde Berlin’de Libya konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa
Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

24 Ocak

Şansölye Merkel Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

19 Şubat

Almanya Hanau’da gerçekleşen ırkçı terör saldırısında 5’i Türk olmak üzere toplam 9 kişi
hayatını kaybetti. Fail daha sonra annesi ve kendisini de öldürdü.

28 Şubat

Türkiye, sınır kapılarında mültecilerin Avrupa’ya gitmesini engellememe kararı aldı.

14 Mart

Türkiye, koronavirüs salgını sebebiyle tüm hudut kapılarını Almanya, İspanya, Fransa,
Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan gelen yolculara kapattı.

18 Mart

Türkiye’den Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan kara ve demir yolu sınır kapıları yolcu giriş ve
çıkışlarına kapatıldı.

11 Haziran

Türkiye, İran hariç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan tüm sınır kapılarını açtı.
Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları da üç aylık bir sürenin
ardından yeniden başladı.

2 Temmuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy resmi
temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

4 Ağustos

Almanya, koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik sürdürdüğü seyahat uyarısını
kısmen (dört il için) kaldırdı.

25 Ağustos

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele almak üzere Atina
ziyareti sonrası Ankara’ya gitti.

28 Ekim

Almanya, koronavirüs salgını sebebiyle 9 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm
Türkiye’yi yeniden riskli bölge ilan etti.

22 Kasım

Akdeniz’de insani yardım malzemesi taşıyan Roseline-A isimli Türk bayraklı ticaret
gemisinde AB’nin tartışmalı İrini Operasyonu kapsamında uluslararası hukuka aykırı bir
şekilde arama yapıldı.

153 “Kosovo, Türkei, Kroatien – RKI-Liste zeigt, in welchen Ländern sich die meisten Deutschen anstecken”, RND.
de, 11 Ağustos 2020.
154 “Reisen in die Türkei: Warnung für vier Provinzen aufgehoben”, Tagesschau.de, 4 Ağustos 2020.
155 Ali Varlı, “Almanya tüm Türkiye’yi riskli bölge ilan etti”, Hürriyet, 28 Ekim 2020.
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TÜRKİYE-BALKAN
ÜLKELERİ
İLİŞKİLERİ
MEHMET UĞUR EKİNCİ

GİRİŞ
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında son yıllarda gözlemlenen yakın ilişkiler 2020’de
de devam etti. İkili ilişkilerde çeşitli alanlardaki iş birliği konuları ön plana çıkarken
Türkiye bölgeye yönelik kalkınma yardımları ile sosyal, kültürel ve eğitsel projelerini
sürdürdü. Yılın ilk aylarında bazı bölge ülkeleriyle karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilse
de Mart’tan itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını
sebebiyle ziyaretlerin sayısı önceki yıllara göre oldukça azaldı. Buna rağmen liderler
ve bakanlar gerek uluslararası toplantılarda fırsat buldukça bir araya gelerek, gerekse telefon görüşmeleri ve video konferans yoluyla güncel uluslararası gelişmeleri ve
koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirleri istişare ettiler. Karşılıklı temaslarda
ayrıca ticaret, altyapı, ulaşım, enerji, güvenlik ve savunma sanayii gibi alanlarda ortak
projeler değerlendirildi.
1 Temmuz 2020’de Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) dönem
başkanlığını üstlenen Türkiye, bölgenin tamamında iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesine yönelik girişimlerde bulundu. Balkanlarda barış ve istikrarın korunması
ve refahın artırılması için Türkiye, bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarına
üyeliğini desteklemeyi sürdürdü. Koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından
Türkiye bölgede yaşayan binlerce aileye tıbbi malzeme ve gıda yardımında bulundu.
Diğer bölge ülkeleriyle oldukça olumlu seyreden ilişkilerin aksine Türkiye’nin
Yunanistan ile ilişkileri başta Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki alanı tartışmaları olmak üzere düzensiz göç, Kıbrıs sorunu, Ayasofya’nın ibadete açılması gibi birçok konu yüzünden yıl boyunca gerginliklere sahne oldu. Türkiye’nin kendi kıta
sahanlığında yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri karşısında Yunanistan, yetki
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alanlarının ihlal edildiği gerekçesiyle uluslararası toplumu Türkiye aleyhine harekete
geçmeye çağırırken bölgesel ve uluslararası aktörlerle Türkiye karşıtı ortaklık kurma
arayışlarını sürdürdü. Buna karşılık Türkiye kendisinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) çıkarlarını savunma yönündeki kararlılığını ortaya koyarken
aynı zamanda Yunanistan’ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet etti.

SİYASİ İLİŞKİLER
10-11 Ocak arasında Arnavutluk’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı
Arben Ahmetaj arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Türkiye Kasım 2019’da
meydana gelen depremde zarar gören Laç şehrine toplu konut yapım işini üstlendi.
Konutların inşaatı Ağustos’ta başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11-12 Şubat arasında Arnavutluk’ta resmi temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Türkiye ve
Arnavutluk vatandaşlarının diğer ülkede sürücü ehliyeti kullanmalarının önündeki
idari ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla “Sürücü Belgelerinin
Karşılıklı Tanınması Anlaşması”, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında tecrübe alışverişinin artırılması amacıyla “Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve
organize suç, kaçakçılık, şiddet ve terörizmle mücadelede koordinasyonun artırılmasına yönelik bir ortak açıklama metni imzalandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
14 Eylül’de Türkiye’ye gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Rama ile Marmaris’teki görüşmesinde ikili ilişkiler ve koronavirüsle mücadele ele alındı. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Arnavutluk Bakanlar
Kurulu’nun kararıyla ülkede FETÖ ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren üç eğitim
öğretim kurumu kapatıldı.
2020’de Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Başbakanı Fadil Novalić ve beraberindeki heyet Ekim sonlarında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye’den yetkililerle ulaştırma ve savunma sanayisi gibi alanlarda iş birliği imkanları
üzerine görüştü. Bosna Hersek Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Boşnak Üyesi
ve Dönem Başkanı Šefik Džaferović 6 Kasım’da İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Saraybosna-Belgrad otoyol projesi ve koronavirüsle mücadele gibi konular ele alındı. Džaferović,
salgın döneminde karşılıklı görüşmeler azalsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin
giderek daha da güçlendiğini belirtti. 7 Kasım’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ
Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya gelen Bosna
Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş
birliğini öngören iki adet mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye’nin Bosna Hersek’teki
Sırp Cumhuriyeti adlı entitede açtığı ilk başkonsolosluk olan Banya Luka Başkonsolosluğu 2020’de faaliyete başladı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 30 Ocak’ta Bulgaristan’a gitti. Başta Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Boyko Borisov
olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle bir araya gelen Çavuşoğlu’nun görüşmelerinde ticaret, yatırımlar, düzensiz göçün önlenmesi ve enerji gibi konular öne çıktı.
Bulgaristan’daki temasları sırasında Türk iş adamlarıyla da bir araya gelen Çavuşoğlu
ayrıca ülkenin çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan en büyük partisi olan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile de bir
görüşme gerçekleştirdi.
8 Ocak’ta TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış törenine katılmak üzere
İstanbul’a gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov, 2 Mart’ta çalışma ziyareti için yeniden
Türkiye’yi ziyaret etti. Borisov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede sığınmacı sorunu öne çıkarken iki ülke yetkilileri bu konuda yürütülen iş birliğinden
memnun olduklarını dile getirdi. Düzensiz göçün önlenmesinde Türkiye’nin oynadığı
rolü hayati gören Bulgaristan hükümeti karşılıklı ilişkilerin korunmasına önem verirken Türkiye ile AB arasındaki sorunların giderilmesi ve Doğu Akdeniz’deki gerginliğin
azaltılması yönünde de çaba sarf etti. Bulgaristan’ın göç yönetimi konusunda Türkiye
ve Yunanistan ile beraber üçlü zirve düzenleme teklifini ise Türkiye, Yunanistan’ın
göçmenlere karşı şiddet kullanması sebebiyle reddetti. 22-23 Ekim arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariyana Nikolova, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile koronavirüs
salgını sırasında turizm alanında geliştirilebilecek iş birliği konularını görüştü.
Türkiye ile Hırvatistan arasında özellikle Hırvatistan’ın 2020’nin ilk yarısındaki AB dönem başkanlığı sırasında bir dizi temas gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Şubat’ta Hırvatistan’a gitti. Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić Radman ve Ekonomi Bakanı
Darko Horvat ile bir araya gelen ve Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’na katılan Pekcan
iki ülke arasında son yıllarda artış gösteren ticaret ve karşılıklı yatırımların daha da
artırılmasının hedeflendiğini söyledi. 6 Mart’ta Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’yi mülteciler konusunda üzerine düşen uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeye davet
etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na
katılmak üzere Antalya’ya gelen Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Grlić
Radman ile 6 Kasım’da baş başa görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Şubat arasında Karadağ’a resmi bir ziyarette
bulundu. Çavuşoğlu’nun başta Cumhurbaşkanı Milo Đukanovic olmak üzere bir
dizi üst düzey yetkiliyle gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye büyükelçilikleri tarafından Karadağ
vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulması hakkında bir anlaşma imzalandı. Bir
hafta sonra Türkiye’yi ziyaret eden Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajović Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin açılışına katıldı.
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20 Eylül’de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa bir görüşme yaptı. Görüşmede ikili iş birliği konuları
ve güncel uluslararası meseleler ele alındı. Görüşmenin ardından Thaçi, Türkiye ile
Kosova arasındaki dostluğa ve yakın ilişkilere vurgu yaptı. Kosova Savunma Bakanı
Anton Quni Eylül sonlarında Türkiye’yi ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ile bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi alanında iş birliği ve bölgesel
güvenlik konuları ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya gelen Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Tahiri ile 5 Kasım’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı ilişkilerin ve
bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmenin ardından Tahiri, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin uluslararası mahkemede yargılanma süreciyle ilgili gelişmeler sebebiyle
Türkiye’den erken ayrıldı. Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi
3 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye ve Kosova hükümetleri
arasında Sinematografik İş Birliği Anlaşması imzalandı.
13 Şubat’ta NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’de
bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı
Radmila Şekerinska ile bir araya gelerek güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 9 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Stevo Pendarovski ile
telefonda görüşerek koronavirüs salgınını ve ikili ilişkileri değerlendirdi. Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak
üzere Antalya’ya gelen Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile 6 Kasım’da ikili görüşme gerçekleştirdi.
2020’de Türkiye ile Romanya arasındaki siyasi ilişkiler sorunsuz geçerken koronavirüs salgınının da etkisiyle iki ülke arasında bakan düzeyinde herhangi bir
resmi ziyaret gerçekleştirilmedi. Şubat ve Ağustos aylarındaki uluslararası toplantılar esnasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Bogdan Aurescu ile birer görüşme gerçekleştirerek ikili ilişkileri ve uluslararası gündemi istişare
etti. Türkiye, Romanya ve Polonya dışişleri bakanları arasında 2016’dan beri düzenlenen üçlü istişare toplantısı bu yıl 28 Nisan’da çevrim içi olarak düzenlendi.
2020’de Türkiye, Romanya’nın Dobruca bölgesindeki Tulcea (Tulça) kentinde bir
fahri başkonsolosluk açtı.
8 Ocak’ta TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış törenine katılmak üzere
İstanbul’a gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, törenden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Vučić, 26 Eylül’de yeniden İstanbul’a gelerek
Erdoğan ile bir kez daha baş başa görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Sırbistan’a yatırımları başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ve güncel uluslararası meseleler ele
alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya gelen Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selaković ile
5 Kasım’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, ulaştırma ve eğitim
alanlarında iş birliğinin artırılması üzerinde duruldu.
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Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Milo Cerar, resmi bir ziyaret
için 10 Şubat’ta Türkiye’ye geldi. Cerar’ı kabul eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Slovenya’ya Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken iki ülke arasında savunma sanayisi
alanında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Cerar daha sonra
İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu’na katıldı. Burada bir konuşma
yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin Slovenya
ile ticaret, inşaat ve deniz yolu taşımacılığı gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi.
Önceki yıllarda Doğu Akdeniz ve Ege’deki yetki alanları konusundaki görüş
ayrılıkları sebebiyle bozulan Türkiye-Yunanistan ilişkileri, 2020’de başka sorun alanlarının da su yüzüne çıkmasıyla daha da kötüye gitti. Türkiye’nin 2019’da Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalamış olduğu deniz yetki alanları sınırlandırma
mutabakatını “hükümsüz ve geçersiz” gören Yunanistan, mutabakata karşı çıkılması
yönünde uluslararası topluma çağrı yaptı. Libya’da Halife Hafter’i destekleyen bir
siyaset izleyen Yunanistan, bu ülkede devam eden çatışma ve krizlerden Türkiye’yi
sorumlu tutan açıklamalarda bulundu.
2 Ocak’ta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında EastMed doğal gaz boru hattının yapımını öngören prensip anlaşmasının imzalanması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı. Yunanistan’ın Türkiye ve Kıbrıslı
Türklerin haklarını göz ardı ederek diğer bölge ülkeleriyle Doğu Akdeniz’deki doğal
kaynakların kullanımı konusunda iş birliği hamlelerinde bulunmasına karşılık Türkiye bir yandan Yunanistan’a diplomatik müzakere çağrısı yaparken diğer yandan kendi hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürdü. İki ülke arasında deniz yetki alanları
konusunda yaşanan tartışmalar Temmuz ayı sonlarında Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in yaptığı ara buluculuk sayesinde bir nebze durulsa da Yunanistan’ın 6 Ağustos’ta Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik imzaladığı anlaşma
gerginlikleri yeniden alevlendirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin haklarını
ihlal eden bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu belirtirken Türkiye Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarını yeniden başlattı. 12 Ağustos’ta Kıbrıs ile Girit
arasında sismik arama faaliyetini yürütmekte olan Oruç Reis gemisine yaklaşan bir
Yunan firkateyni Türk savaş gemileri tarafından geri çevrildi. Türkiye’ye karşı yeniden ABD ve BM’den destek isteyen Yunanistan, AB ülkeleri nezdinde ise Türkiye’ye
karşı sert yaptırımlar uygulanmasına yönelik yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttü.
Yılın ilk aylarında Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik meydana getiren
en önemli konulardan biri göçmenler oldu. 2019 sonlarında İdlib’de çatışmaların
artmasının ardından Türkiye, çatışmaların durdurulması için Avrupa’ya destek çağrısında bulunmuş, Suriye’den yeni bir göç dalgasının başlaması durumunda bunu
yalnız başına karşılamayacağı sinyalini vermişti. 27 Şubat’ta İdlib üzerine Bahar Kalkanı harekatını başlatan Türkiye, Avrupa’ya Suriye konusundaki yetersiz desteğinden
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duyduğu hayal kırıklığının bir sonucu olarak sığınmacıların Avrupa’ya geçişlerinin
önündeki engelleri hafifletti. Bunun üzerine Yunanistan sınırına doğru akın eden
binlerce sığınmacı, Yunanistan’ın Kastanies (Kestanelik) sınır kapısını kapatması ve
güvenlik önlemlerini sıkılaştırması sonucu iki ülke sınır kapıları arasındaki ara bölgede beklemeye başladı. Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçişi önlemek için
de önlemleri sıkılaştıran Yunanistan, karadan ve denizden her türlü müdahaleyle sığınmacıları geri püskürtmeye çalıştı.
Uluslararası hukuka göre mültecilerin hareketine engel olunamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara
karşı orantısız şiddet uygulamasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yunanistan hükümeti, Türkiye’yi göçmenler üzerinden AB’ye diplomatik baskı uygulamakla suçlarken 11 Mart’ta Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak
Yunanistan’ın kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Ege’de sığınmacıların takibi
bahanesiyle Türk karasularını ihlal etmemesi istendi. Mart boyunca iki ülke arasında
tırmanan kriz, sınırda bekleyen sığınmacıların Türkiye makamlarınca koronavirüs
salgınına karşı tedbir olarak bölgeden uzaklaştırılmasıyla yatıştı. Yılın ilerleyen aylarında Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçen yüzlerce sığınmacı Yunanistan
yetkililerince yeniden botlara bindirilerek Türkiye’ye dönmeye zorlandı. Geri itilen
sığınmacılar Türkiye sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir başka tartışma konusu ise Ayasofya oldu.
10 Temmuz’da Danıştayın verdiği karara istinaden yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine Yunanistan makamları büyük tepki gösterdi. Ayasofya’da ibadetin başladığı 24 Temmuz günü Yunanistan’daki kiliselerde matem çanları çalınırken protesto eylemlerinde Türk bayrağının
yakılması Ankara tarafından kınandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ağustos’ta İstanbul’daki Kariye Müzesi’nin camiye dönüştürülmesine karşı da bir mesaj yayımladı. Bu mesaja cevap olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’deki
bulunan kültürel varlıkların mülkiyetinin Türkiye’ye ait olduğunu ve bunların en
titiz şekilde korunduğunu belirtti.
Yukarıda değinilen sorun ve tartışmaların yanı sıra 2020 boyunca Türkiye Yunanistan’dan gelen birçok itham ve protestoyla karşı karşıya kaldı. Örneğin Yunanistan
Türkiye’yi koronavirüsü bahane ederek düzensiz göçmenleri geri almamakla suçlarken Türkiye bu suçlamaları reddetti. Mayıs başlarında Yunanistan hükümeti, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz
edildiği iddiasıyla Türkiye’yi kınarken Ankara bu iddianın asılsız olduğunu belirtti.
19 Mayıs’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in sözde “Pontus soykırımı”
için yayımladığı anma mesajı Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından sert tepkiyle karşılandı. Mayıs sonlarında Meriç nehri üzerinde sınır ihlali yapılmaması konusunda
iki ülke birbirine nota verdi. Türkiye’nin Kıbrıs’taki Kapalı Maraş bölgesinin açılmasına yönelik çalışmalarını tepkiyle karşılayan Yunanistan hükümeti, bu çalışmaları
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engellemek amacıyla AB, ABD ve Rusya nezdinde girişimlerde bulundu. Yunanistan
yetkilileri 14 Ekim’de Bağdat’tan hareket eden Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın
uçağının Türkiye hava sahasına girerken kasıtlı olarak bekletildiğini iddia ederken
Türkiye bu iddianın asılsız olduğunu ifade etti. Önceki yıllarda olduğu gibi Yunanistan makamları, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi üzerinde hava sahası ihlali yaptığı
konusunda açıklamalar yapmayı sürdürdü. Zaman zaman Türk ve Yunan savaş jetleri
arasında it dalaşları yaşandı.
Diğer yandan Yunanistan’da Türk azınlık okullarının kapatılmasına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu okulların sayısının giderek
azaldığı işaret edilerek bunun bilinçli ve sistematik bir asimilasyon politikası olduğu
ifade edildi. Yunanistan’ın Ege Denizi ve Akdeniz’deki gayri askeri statüdeki adaları
silahlandırması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Yunanistan’ı uluslararası anlaşmalara ve iyi komşuluk hukukuna uymaya çağıran Ankara, bu konuda her türlü
diyaloğa açık olduğu mesajını verdi. Yunanistan ise Türkiye ile yaşadığı gerginliği
gerekçe göstererek çeşitli ülkelerle askeri iş birliğini artırmaya ve ordusunu takviye
etmeye yönelik faaliyetlerini hızlandırdı. Yunanistan’ın Akdeniz’de, Ege’de ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde ABD, Fransa, İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkelerle ortak tatbikatlar gerçekleştirmesine karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri de
Akdeniz ve Ege’de çeşitli tatbikatlar düzenledi.
Yıl boyunca iki ülke arasındaki gergin ortam sürerken Türkiye ve Yunanistan’dan
yetkililer sık sık karşı tarafa diyalog çağrısında bulundu. 2002-2016 arasında 60 kere
yapılmış olan istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılmasına her iki taraf sıcak baksa
da Yunanistan’ın öncelikle Türkiye’den Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmasını istemesi yüzünden 2020 içinde görüşmeler gerçekleştirilemedi.
Bununla beraber Şubat’ta iki ülke savunma bakanlıklarına mensup heyetler arasında
güven artırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla
görüşmeler gerçekleştirildi. Eylül’den itibaren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimleriyle Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında bir dizi teknik
toplantılar düzenlenerek iki ülke silahlı kuvvetleri arasında istenmeyen hadiseleri önleyecek “ayrıştırma usulleri” üzerinde anlaşıldı.
Balkanlarda çok taraflı siyasi ilişkiler bakımından Türkiye için 2020’nin en
önemli gelişmesi, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) dönem başkanlığını üçüncü kez üstlenmesi oldu. 1996’dan faaliyet gösteren ve 13 ülkenin üye
bulunduğu GDAÜ’nün daha önce 1998-1999 ve 2009-2010 aralarında dönem başkanlığını yapan Türkiye 1 Temmuz’dan itibaren dönem başkanlığını Kosova’dan bir
yıllığına devraldı. Türkiye, GDAÜ dönem başkanlığının öncelikli gündem maddeleri olarak aşağıdaki yedi başlığı belirledi: Koronavirüs salgını sonrası dönemde sağlık
alanında iş birliği; beyin göçü, insan kaynağı niteliğinin arttırılması, eğitim; bağlanırlık ve bölge içi altyapının güçlendirilmesi, bölge içi ve dışı ticaretin arttırılması; göç
yönetimi: gençlik, kültür ve turizm; ve güvenlik.
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Türkiye’nin dönem başkanlığının küresel koronavirüs salgınına denk gelmesi
etkinliklerin sayı ve formatını olumsuz yönde etkilese de Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda çoğu çevrim içi olmak üzere bir dizi toplantı, seminer ve çalıştay
organize edildi. Bu kapsamda GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı 6
Kasım’da fiziksel olarak Antalya’da düzenlenirken 13 ülkenin Milli Eğitim Bakanları
12 Kasım’da internet üzerinden bir araya geldi. Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci
Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Daimi Komite Toplantısı da 8 Aralık’ta yine
video konferans şeklinde yapıldı. Bölge ülkelerini her alanda ortak hareket etmeye
çağıran Türkiye, gelecekte yaşanabilecek yeni salgınlara karşı bölgesel bir kriz yönetim mekanizması kurulmasını da önerdi.
Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarının GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları
Toplantısı için Antalya’da bulundukları esnada Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve
Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü danışma mekanizmalarının toplantıları da
gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 21 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde
düzenlenen 50’nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu toplantısına katılarak Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak bölgenin
istikrarına önem verdiğinin altını çizdi. Türkiye, 14-25 Eylül arasında Romanya’da
gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı’na katılan ülkeler arasında
yer aldı. Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’nin katıldığı bu tatbikatla bölge ülkelerinin özel kuvvetleri arasında dostluk ve
koordinasyonun geliştirilmesi amaçlandı.
Diğer yandan, Kosova ve Sırbistan’ın 4 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump’ın
gözetiminde vardıkları mutabakat uyarınca Kudüs’te büyükelçilik açmayı kabul etmeleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılandı. Mutabakatın imzalanmasından birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı
Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile birer telefon görüşmesi yaptı. Eylül ayı
sonlarında Thaçi ve Vučić’in birer hafta arayla Erdoğan ile yaptığı yüz yüze görüşmelerde de Kudüs’te büyükelçilik açılma konusu gündeme geldi. Her iki lider de Kudüs
konusunun ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğine inandıklarını belirtti.

EKONOMİK İLİŞKİLER
TÜİK’in 2020’nin ilk üç çeyreği için kesin olmayan verilerine göre Türkiye’nin on
bir Balkan ülkesiyle dış ticaret hacmi yaklaşık 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ticaret hacminde yüzde 9,2’lik
bir düşüş kaydedildi. Türkiye’nin bu ülkelere yaptığı ihracat geçtiğimiz yıla göre
yüzde 9,8, bu ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat ise yüzde 8,2 azaldı. Bu dönemde
Balkan ülkelerine gerçekleşen ihracatın gösterdiği düşüş Türkiye’nin toplam ihracatındaki düşüşe (yüzde 10,9) yakın bir oranda gerçekleşti. Öte yandan aynı dönemde
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Türkiye’nin toplam ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artmasına rağmen bölgeden gerçekleşen ithalatta azalma meydana geldi. Bu durum, koronavirüs salgınının
Türkiye ile beraber bölge ekonomilerinde yol açtığı daralmanın bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.
Söz konusu dönemde yalnızca Sırbistan’a yapılan ihracatta 2019’a göre artış
(yüzde 3,9) kaydedilirken Yunanistan ve Karadağ’a yapılan ihracatta yüzde 20’lere
varan oranlarda azalma görüldü. İthalata gelince Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan’dan yapılan ithalat 2019’a göre yüzde 12-13 bandında azalırken Kosova’dan yapılan ithalatta yaklaşık yüzde 85’lik, Karadağ’dan yapılan ithalatta yaklaşık yüzde
47’lik, Arnavutluk’tan yapılan ithalatta ise yaklaşık yüzde 34’lük artış kaydedildi.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin Balkanlarla ticari ilişkilerinde AB üyesi
ülkelerin ağırlığı 2020’de de devam ederek bölgeyle yürütülen toplam ticaretin yaklaşık yüzde 83’ü yalnızca bu beş ülkeyle gerçekleşti.
Türkiye’nin Balkanlardaki yatırımlarına gelince Merkez Bankasının (TCMB)
kesin olmayan verilerine göre156 yılın ilk dokuz ayında Türkiye’den on Balkan ülkesine yaklaşık 75 milyon dolarlık dış yatırım yapıldı. Böylelikle bir önceki yılın aynı
dönemine göre bu ülkelere giden dış yatırımlarda yüzde 36’lık bir artış kaydedildi.
Türkiye’den bu dönemde en fazla yatırımın gittiği ülkeler Romanya ve Kuzey Makedonya oldu. TCMB istatistiklerinde yer verilmeyen Kosova’ya ise 2020’nin ilk dokuz
ayında Türkiye’den giden net doğrudan yatırımların miktarı yaklaşık 2 milyon dolar
olarak ölçüldü.157

SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER
Yıl boyunca Türkiye’nin Balkanlar ile sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirecek çalışmalara devam edildi. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Balkan
ülkelerine çeşitli yardımlarda bulundu. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’da binlerce ihtiyaç sahibi
aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Kuzey Makedonya’daki birçok okula ateş
ölçer ve dezenfektan temin edildi. Balkan ülkelerinin talebi üzerine gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçaklar havaalanlarında bakanlar tarafından karşılanırken
bu ülkelerin siyasi liderleri Türkiye’ye yönelik teşekkür mesajları yayımladılar.
Türkiye’nin Balkanlardaki en etkin kurumlarından olan TİKA, eğitim, sağlık ve
tarım gibi alanlarda çok sayıda proje gerçekleştirirken tarihi eserlerin restorasyon faaliyetlerini de sürdürdü. TİKA tarafından Bosna-Hersek ve Karadağ’da tarımsal üretimin artırılması amacıyla yüzlerce aileye tohum, gübre ve fide desteğinde bulunuldu.
Bosna-Hersek arşivindeki Osmanlı dönemine ait belgelerin dijital ortama aktarımı
için bu ülkeye teknik malzeme sağlandı. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te
156 Bu veriler üçüncü ülkeler üzerinden giden yatırımları göstermediğinden yalnızca genel anlamda fikir verebilmektedir.
157 Kosova Merkez Bankası’nın kesin olmayan istatistiklerinden alınmıştır.
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bulunan Sultan Murad ve İshak Bey (Alaca) camilerinin ve Bosna-Hersek’in Travnik
şehrindeki Elçi İbrahim Paşa Medresesi’nin restorasyonu tamamlandı. Romanya’da
bir Müslüman kabristanının yapım çalışmaları başlatılırken Romanya’da Türkçe ve
Tatarca yayın yapan Radio-T adlı radyo kanalına ve Hırvatistan’daki bir yerel radyo
istasyonuna ekipman desteği sağlandı.
Türkiye ve Sırbistan içişleri bakanlıkları arasında 2019’da başlatılan “Sıla Yolu
Projesi” adlı uygulama 2020’de de devam ettirilerek Türkiye’den Sırbistan’a sınır kapılarında görev yapmak üzere polis memurları gönderildi. Bu misyonla sınır aşan
suçlara karşı iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’den sahte belgelerle Avrupa’ya
gidenlerin tespit edilmesi amaçlandı.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), önceki
yıllarda olduğu gibi Balkanlar Burs Programı adı altında bölgeden lisans ve lisansüstü
öğrencilerine Türkiye’de öğrenim görme imkanı sağladı. Balkanların sekiz ülkesinde
faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe dil derslerinin yanı sıra
bir kısmı dijital ortamda olmak üzere birçok kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Eğitim öğretim alanında Türkiye’nin uluslararası konumunu güçlendirmek amacıyla
2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey
Makedonya ve Romanya’daki kurum ve tesisleriyle Balkanlardaki eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı ise din ve eğitim işlerinde Müslüman
topluluklara yönelik desteğini 2020’de de devam ettirdi.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-BALKAN ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ
8 Ocak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a geldi.
Törenden önce her iki lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı ayrı görüştü.

30 Ocak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’a gitti.

10-12 Şubat

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karadağ ve Arnavutluk’a resmi ziyaretlerde bulundu.

27 Şubat

Türkiye’nin Avrupa’ya göç etmek isteyen sığınmacıların önündeki engelleri gevşetmesiyle
binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına doğru hareket etti. İki ülke arasında tırmanan
kriz, sınırda bekleyen sığınmacıların Mart sonlarında Türkiye makamlarınca koronavirüs
salgınına karşı tedbir olarak bölgeden uzaklaştırılmasıyla yatıştı.

2 Mart

Bulgaristan Başbakanı Borisov çalışma ziyareti için yeniden Türkiye’yi ziyaret etti.

1 Temmuz

Türkiye Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) dönem başkanlığını bir yıllığına
devraldı.

12 Ağustos

Kıbrıs ile Girit arasında sismik arama faaliyetini yürütmekte olan Oruç Reis gemisine
yaklaşan bir Yunan firkateyni Türk savaş gemileri tarafından geri çevrildi.

20 Eylül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile
İstanbul’da bir araya geldi.

26 Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile İstanbul’da bir araya geldi.

6 Kasım

GDAÜ Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya’da düzenlendi.
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TÜRKİYE-ÇİN
İLİŞKİLERİ
YUSUF EMRE KOÇ

GİRİŞ
2019 sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla birlikte düzenlenen çalıştayda “Yeniden Asya Girişimi”ni ilan edilmiş ve Türkiye 2020’de Asya’ya
yönelik yeni bir vizyonla girmişti. Ancak 2020 küresel salgınla birlikte yeni gündemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Genellikle ekonomi-ticaret ve Kuşak-Yol Girişimi (KYG) kapsamında değerlendirilen Türkiye-Çin ilişkilerine salgın nedeniyle
koronavirüs (Covid-19), ilaç ve aşı gündemleri de eklenmiş oldu. Salgının beraberinde getirdiği sınamaların sıkça tartışıldığı 2020’de ikili ilişkilerde iletişim çevrim
içi sistemlerle sürdürülmüş, salgın ve ekonomik etkilerinin ana gündem olduğu bu
dönemde siyasi gündemler arka planda kalmıştır.

SİYASİ İLİŞKİLER
Türkiye-Çin siyasi ilişkilerinde 2020’nin çoğunlukla salgın gündemi üzerinden ilerleyen bir yıl olduğu görülmektedir. Salgının ilk etkilerinin dünya geneline yayıldığı
bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi, 26 Mart’taki G20
Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne158 çevrim içi katılımlarının ardından 8 Nisan’da bir
telefon görüşmesi yaptı.159 İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede
koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ve iki ilişkileri ele alındığı ifade edildi.160
Görüşmeyle birlikte her iki ülke arasında koronavirüsle mücadelede tecrübe paylaşımı ve ilaç-aşı girişimleri hız kazandı. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi 30 Ekim’de
İzmir’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderen liderler arasında yer aldı. Ayrıca Çin Dışişleri
158 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne Katıldı”, Anadolu Ajansı, 26 Mart
2020.
159 “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Telefonda Görüştü”, Anadolu Ajansı, 8 Nisan 2020.
160 “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile Telefonda Görüştü”, İletişim Başkanlığı, 8 Nisan 2020.
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Bakanı Vang Yi de depremin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu
arayarak başsağlığı dileklerini iletti.161
2020’nin Türkiye-Çin ilişkilerinde bir diğer önemi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 49. yıl dönümü olmasıdır. Bu minvalde Çin İstanbul
Başkonsolosluğu bir tweet mesajı paylaşarak Türkiye’nin KYG’deki konumunu ve iş
birliğini vurguladı. Diplomatik ilişkilerin 50. yılına ulaşacağı 2021’de bir dizi özel etkinlik beklenmektedir. Ayrıca, 26 Ocak 2019’da Türkiye’deki görevine başlayan Çin
Büyükelçisi Deng Li, Eylül 2020’de Ankara’dan ayrılarak Çin Dışişleri Bakanlığı dış
güvenlik ve arşivlerden sorumlu bakan yardımcılığı görevine getirildi.162 Li’nin yeni
görevinde Batı Asya, Kuzey Afrika-Afrika ile ilişkilerden sorumlu olacağı duyuruldu.
Ayrıca yeni göreve başlayan Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin China Daily’da kaleme aldığı görüş yazısından Ankara-Pekin yönetimleri arasındaki örnek iş
birliğine vurgu yaptı.163 Yazısında salgın ile mücadelede güçlenen ikili ilişkileri ifade
eden Shaobin, diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümüne girilirken Çin’in Türkiye ile
ilişkilerini derinleştirmek ve sürdürülebilir kılmak için istekli olduğunu söyledi.
Öte yandan 14 Aralık’ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı Wang
Yi bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede salgınla mücadele ve aşı konusunda her
iki ülkenin iş birliğine vurgu yapılarak, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis
edilmesinin 50. Yıl dönümünün ikili ilişkilerin derinleşmesi için bir fırsat olduğu
değerlendirildi.164

KORONAVİRÜS GÜNDEMİ
Aralık 2019’da başladığı düşünülen koronavirüs salgını Çin’in Vuhan kentinde Ocak
2020 boyunca yayılmasıyla birlikte dünya genelinde gündem olmaya başlamıştı.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği krizin ilk anlarından itibaren Çin’de yaşayan Türk
vatandaşlarına ulaşarak bir tahliye süreci gerçekleştirdi. Vuhan kentinde bulunan 32
Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı “Koca Yusuf ” kargo
uçağı ile yapılan tahliye operasyonu sonucunda Ankara’ya ulaştırıldı. 42 yolcu ile
birlikte mürettebat ve sağlık ekiplerinden oluşan toplam 62 kişi 14 gün boyunca
Ankara’da gözlem altında tutuldu.165 Ayrıca “Koca Yusuf ” kargo uçağı ile birlikte
TİKA tarafından hazırlanan sağlık malzemeleri de Çin’e ulaştırıldı. Bunun yanı sıra o
dönemde Çin’in yüksek miktarlardaki maske ihtiyacı nedeniyle Türkiye’den 200 milyon maske talep edildiği de ifade edilmişti. Öte yandan salgın tedbirleri kapsamında
6 Şubat itibarıyla Çin’den Türkiye’ye uçuşlar durdurulmuştu.166
161 “İzmir’deki Deprem için Dünyadan Taziye Mesajları”, Anadolu Ajansı, 6 Kasım 2020.
162 “Çin’in Ankara Büyükelçisi’ne Yeni Görev”, Turkish CRI, 1 Eylül 2020.
163 “Exemplary Cooperatiın”, China Daily, 16 Aralık 2020.
164 “Çin ile Türkiye Aşı Konusunda İş Birliğini Güçlendirmeye İstekli”, Turkish CRI, 17 Aralık 2020.
165 Yusuf Emre Koç, “Çin’de Ortaya Çıkan Koronavirüs ve Etkileri”, Sabah, 1 Şubat 2020.
166 “Çin’den Gelen Uçuşlar Durdurulacak”, Anadolu Ajansı, 3 Şubat 2020.
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Çin’in ardından salgının dünya geneline yayılmasıyla birlikte Türkiye’de ilk
koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi.167 Alınan tedbirlerle birlikte salgının
ilk dalgasıyla mücadele edilirken, diğer yandan aşı-ilaç çalışmaları başladı. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart’ta Çin’de tedavide kullanılan ilaçların tedarik edildiği ve Türkiye’de 40 şehre dağıtıldığını duyurdu.168 Ayrıca Türkiye ve Çin Bilim
Kurulları bu süreçte salgınla mücadelede eşgüdüm ve tecrübe paylaşımı toplantıları yaptı.169
2020’nin sonuna yaklaşılan günlerde aşı deneme ve tedariki çalışmaları da hız
kazandı. Çin kaynaklı SinoVac aşısının denemeleri Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 16 Eylül’de başladı.170 İlk etapta gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmasının ardından, 23 Kasım’da gönüllü vatandaşlar üzerinde deneme çalışmaları başladı.171 Gönüllü çalışmaları devam ederken Aralık için 10 milyon dozluk bir anlaşma
yapılması bekleniyordu. Türkiye SinoVac aşısının deneme çalışmalarına katılması
sebebiyle aşı tedarikinde öncelikli ülkeler arasında yer alıyor.172 Aralık sonu itibarıyla
Çin menşeli aşının Türkiye’ye ulaşması ve Ocak 2021 itibarıyla de yüksek riskli ve
öncelikli gruplarda uygulanmaya başlanması bekleniyor.

UYGUR MESELESİ
Türkiye Uygur meselesini tüm resmi makamlarıyla uluslararası platformlarda takip
etmekle birlikte, Şubat 2019’da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy’un Uygur
Halk Sanatçısı Abdurrehim Heyit’in vefatı iddiası ve bölgedeki insan hakları ihlalleri
ile ilgili açıklamasının173 ardından ilk defa Çin’deki insan hakları ihlalleri, toplama
kampları ve din-inanç hürriyeti ile ilgili Türkiye’nin pozisyonu AK Parti sözcüsü
Ömer Çelik tarafından 26 Eylül’de dile getirildi.174 Çelik, Türkiye’nin bölgeyi yakından takip ettiğini, Uygurlar ve Türkiye arasında tarihi bağlar olduğunu ifade
ederken, Çin’i Uygur meselesinin ele alınmasında şeffaflık ve iş birliğine davet etti.
Çelik’in açıklamasının hemen ardından, Çin Ankara Büyükelçiliği bir cevap metni
yayımladı.175 Çelik’in ifadelerinin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen büyükelçilik sözcüsü, bölgedeki sorunların insan hakları, etnik köken ve inanç ile ilgili olmadığını, aksine şiddet, terör ve bölücülükle ilgili olduğunu ifade etti.
167 “Türkiye’de İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi”, TRT Haber, 11 Mart 2020.
168 “Çin’den Alınan Corona Virüs İlaçları 40 Şehre Dağıtıldı”, NTV, 24 Mart 2020.
169 “Bilim Kurulu Üyeleri Çinli Bilim İnsanlarıyla Video Konferansta Görüştü”, Anadolu Ajansı, 26 Mart 2020.
170 “Korona’da Çin Aşısı Aralık’ta Türkiye’de”, Hürriyet, 25 Ekim 2020.
171 “İsteyenler Gönüllü Olabilecek”, CNN Türk, 20 Kasım 2020.
172 “Türkiye’de Tarihi Gün! İlk Aşı Yapıldı”, CNN Türk, 16 Eylül 2020.
173 9 Şubat 2019 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Açıklaması.
174 AK Parti, Twitter, 29 Eylül 2020, https://twitter.com/akparti/status/1310984408527233024, (Erişim tarihi:
24 Kasım 2020).
175 Çin Büyükelçiliği Ankara, Twitter, 30 Eylül 2020, https://twitter.com/ChinaEmbTurkey/status/131131
8454876753921, (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
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Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri ile ilgili 6 Ekim’de Birleşmiş
Milletler 3. Komite Genel Müzakere Oturumunda 39 ülkenin onayıyla Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nde ve Hong Kong’daki insan ihlallerini kınayan bir açıklama
yayımlandı. Türkiye bu toplu açıklamaya imza vermedi, ancak oturum sırasında Türkiye’nin konu hakkındaki kendi milli beyanı diğer ülkelerle paylaşıldı. Dışişleri sözcüsü Hami Aksoy da yaptığı açıklamayla, Türkiye’nin tüm uluslararası platformlarda
ve Çin’le ikili ilişkilerde Uygur Türklerinin durumu ve Türkiye’nin beklentilerini
açık ve net bir şekilde dile getirdiğini ifade etti.176

EKONOMİ İLİŞKİLERİ
Ankara-Pekin ilişkilerinde Türkiye aleyhine devam eden yüksek dış ticaret açıkları sorunu
devam ediyor. Türkiye her ne kadar bu olumsuz durumu Çin’den doğrudan yabancı yatırım ve turizm geliriyle telafi etmeye çalışsa da hedeflenen noktaya henüz ulaşılmış değil.
Koronavirüs süreci özellikle tek merkeze dayanan üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını göstermiş oldu. Bu bağlamda Türkiye’nin bölgesinde bir üretim
ve tedarik merkezi olma ihtimali güçlenmektedir. Nitekim 17 Haziran’da yapılan
Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) toplantısında Türkiye-Çin ekonomi ilişkilerini
etkileyebilme kapasitesi bulunan bazı konular gündem oldu.177 Toplantıda, Afrika’da
muhtemel bir Türkiye-ABD iş birliğinin Çin’in bölgedeki nüfuzuna ve ürünlerine,
ayrıca Türkiye’nin ticaret malları ve medikal malzemelerin tedarikinde önemli bir
alternatif olabileceği ifade edildi. Bununla birlikte Türkiye’nin Huawei öncülüğünde
5G altyapısının inşa edilmesine temkinli yaklaşması gerektiği de toplantıda yer alan
gündem konuları arasındadır. Yine aynı toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da salgın öncesinde küresel tedarik zincirinin Çin temelli inşa edildiğini vurgulayarak, yeni dönemin gelişmiş üretim sektörü ve genç nüfusuyla Türkiye
için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.178
Her ne kadar dünya genelinde Çin menşeli Huawei ve 5G ile ilgili soru işaretleri gündemde olsa da Türkiye’nin 5G teknolojisi kullanımına 2021’de başlaması
planlanıyor. Testler başlamış durumda ve denemeler Turkcell-Huawei ortaklığında
yapılıyor.179 Daha önce Huawei Türkiye Direktörü Türkiye’nin şirketleri açısından
merkez ülke ve bölge lideri olduğunu açıklamıştı ve öncesinde Çin Kalkınma Bankası tarafından Turkcell’e 500 milyon avro kredi sağlanmıştı. Anlaşması kapsamında
Turkcell ve Huawei Türkiye şirketlerinin ileri tarihli tüm sözleşmelerinin Yuan cinsinden yapılması konusunda anlaştıkları duyuruldu. Önümüzdeki üç yılda Turkcell
tarafından yapılacak ekipman alımlarında avro ve yuan kullanılacak. 180
176 7 Ekim 2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Açıklaması.
177 “Graham: Türkiye ile İhtilaflar Giderilmeli”, Anadolu Ajansı, 24 Haziran 2020.
178 “US Ally Seeks to Edge Out China”, Asia Times, 23 Haziran 2020.
179 “Türkiye 5G’yi 2021’de Kullanacak”, Anadolu Ajansı, 4 Mayıs 2020.
180 “Turkcell’e 500 Milyon Euro Kredi”, Sabah, 11 Ağustos 2020.
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Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde önemli bir yer tutan Asya Altyapı Yatırım
Bankası (AAYB) tarafından Türkiye’ye salgın döneminde önemli fon akışları sağlandı. AAYB’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, aynı zamanda AAYB’den en
çok fon desteği alan ülkeler arasında yer alıyor. AAYB genel olarak, Çin’in Kuşak ve
Yol projesinin finansmanını sağlayan temel kurumlarından ve aynı zamanda IMF
ve Dünya Bankası gibi kurumlara da bir alternatif olarak Çin’in kullandığı araçlar
arasında yer alıyor.181
Öte yandan Türkiye’nin finansman ve dış yatırım süreçlerinde önemli bir kurum olan Türkiye Varlık Fonu (TVF) da Çin ile finansman ilişkileri oldukça önemsemektedir. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez’in açıklamasına göre önümüzdeki beş
yıl içinde yurt dışı temsilciliklerinin açılması planlanan TVF’nin ilk ofisinin Çin’de
açılması planlanıyor.182

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ
2020’de salgın etkisiyle birlikte Türkiye’de birçok sektörün Çin’e ihracatında gerileme yaşanırken, demir-çelik, hazır giyim, hububat, bakliyat, mobilya, kağıt ve orman
ürünleri, otomotiv, taze sebze-meyve ihracatında artış gerçekleşti. Ayrıca bu yıl içinde Çin’e süt ve süt ürünleri ve kanatlı hayvan ihracatı da başladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar
yürütülecek ve pazara giriş çalışmalarının diğer Uzak Doğu ülkelerini de kapsayacak
şekilde genişletilmesi suretiyle pazar çeşitliliğinin gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.183
Diğer yandan Kuşak Yol Girişimi (KYG) ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu
bağlantısında yük treni seferleri devam ediyor. Halihazırda faaliyette olan rotalara
bir yenisi daha eklendi. Her Perşembe Şian’dan İzmit’e bir yük treni hareket edecek.
Gelen ürünler İzmit’ten denizyoluyla Avrupa’ya ulaştırılacak.
Bu bağlamda kesintisiz bir şekilde İstanbul’dan Çin’in Şian kentine giden ilk
ihracat treni 4 Aralık’ta yola çıktı. Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin hattını izleyerek 19 Aralık’ta Şian’a ulaştı.184 Bu hat üzerinden yolcuğun
normal şartlar altında 12 günde tamamlanması bekleniyor. İkinci ihracat treni de
toplam 42 vagon/konteyner içinde 1.400 buzdolabı yüküyle 20 Aralık’ta Türkiye’den
hareket etti.185
Uzak Asya ve Avrupa bağlantısını sağlayan Kuşak ve Yol girişimi ulaşım ağı
içinde Türkiye de Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattıyla önemli bir yer tutmaktadır.
Bu hat sayesinde Türkiye-Çin arasında yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inmiş,
Marmaray hattının da kesintisiz ulaşımı mümkün kılmasıyla Asya-Batı Avrupa ula181 Türkiye’den farklı kurumların finansman talepleri için bkz. www.aiib.org
182 “İlk Temsilcilik Ofisi Çin’de Açılacak”, NTV, 8 Ekim 2020.
183 Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 21 Mayıs 2020 tarihli açıklaması.
184 “Çin İhracat Treni Yolculuğunu Tamamladı”, TRT Haber, 19 Aralık 2020.
185 “İkinci İhracat Treni Yola Çıktı”, Anadolu Ajansı, 21 Aralık 2020.
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şımı da 18 güne inmiştir. Bu yolla Türkiye Pekin’den Londra’ya uzanan hat üzerinde
önemli bir alternatif rota olarak öne çıkmaktadır.
Ayrıca KYG ve Orta Koridor kapsamında Türkiye-Çin bağlantısını ve koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla yeni liman ve altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı
2021 programına186 göre Doğu Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu’da yeni altyapıların
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu yolla Orta Koridor’un Türkiye önderliğinde
etkin ve cazip hale getirilmesi ve güzergah ülkeleri ile iş birliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

TURİZM
Çin halihazırda yıllık 277 milyar dolar ile dünyanın en çok turizm harcaması yapan
ülkesi. Türkiye’nin de Çin’den yıllık 1 milyon turist misafir etme hedefi bulunuyor.
2019’da 427 bin Çinli turist Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ancak salgın nedeniyle 2020
beklentilerinin gerisinde kalınacağı öngörülüyor.
Çinli turist beklentisine yönelik olarak İstanbul Havalimanı “Çin dostu havalimanı” belgesi aldı ve bu alanda dünyadaki ilk örnek oldu.187 Çin uçuşları için özel
check-in alanları, dijital karşılama alanlarında Çince tabelalar, Çin menşeli WeChat-WePay-Weibo uygulamalarına entegre sistemler ve Çince bilen personel bulunuyor. Bununla birlikte Çin’in Türkiye’ye özel sürücüsüz metro üretimi tamamlandı ve
Çin ilk defa bu trenleri yurt dışına ihraç etmiş olacak. 1100 kişi kapasiteli trenlerin
İstanbul Yeni Havalimanı hattında faaliyete geçmesi bekleniyor.188

SONUÇ
2020 Ankara-Pekin ikili ilişkilerine yeni iş birliği alanlarının eklendiği bir yıl oldu.
Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ayrıştırılabilmesi her iki ülkeye de iş birliği alanlarının
geliştirilebilmesi fırsatını sunuyor. Bu anlamda özellikle koronavirüsle mücadele ve
bu sürecin ekonomik etkilerinin atlatılmasında Türkiye-Çin ikili ilişkileri önem kazanıyor. Ayrıca Türkiye’nin Çin kaynaklı SinoVac aşısı denemelerine onay vermesi
ve ilk etapta söz konusu aşının Türkiye’de uygulanacak olması özellikle Türkiye’de
zaman zaman yükselen olumsuz Çin algısı üzerinde de etkili olabilir. Bunun yanı sıra
Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri iddiaları ile ilgili olarak Türkiye
yine her platformda meselenin takipçisi olmayı sürdürecek ve açık, şeffaf bir şekilde
iş birliğinin mümkün olacağını ifade edecektir.
Öte yandan KYG ve Orta Koridor’un entegrasyonu ve KYG kapsamında Türkiye’nin bir merkez olabilme potansiyeli de korunuyor. Türkiye, KYG’ye entegre
186 Bkz. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı, s. 135.
187 “İstanbul Havalimanı’na Çin Dostu Havalimanı Belgesi”, A Haber, 22 Eylül 2020.
188 “Çin’in Türkiye İçim Ürettiği Metro Treni Hazır”, Ankara Havadis, 17 Temmuz 2020.
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olabilecek yeni altyapı yatırımları ile birlikte projedeki konumunu güçlendirmeyi
hedefliyor. Her ne kadar, Türkiye aleyhine yüksek dış ticaret açığı problemi devam
etse de Türkiye özellikle Çin pazarına yönelik yeni dış ticaret hamleleri ve turizm
alanındaki yeni girişimleriyle ikili ilişkilerdeki dezavantajlı konumunu iyileştirmeyi
amaçlamaktadır.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ
31 Aralık

Çin ilk koronavirüs vakasını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirdi.

9 Ocak

Hastalık yeni tip bir koronavirüs olarak tanımlandı.

11 Ocak

Virüsten ilk can kaybı yaşandı.

13 Ocak

Virüs ilk defa Çin dışında Tayland’da tespit edildi.

30 Ocak

DSÖ tarafından uluslararası acil durum ilan edildi.

1 Şubat

Koca Yusuf tahliye uçağı Ankara’ya iniş yaptı.

6 Şubat

Türkiye-Çin uçuşları durduruldu.

7 Şubat

Çin’den her türlü canlı-cansız hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu.

11 Mart

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

25 Mart

Çin’de ilaç tedarik edildi ve Türkiye’de 40 kente dağıtıldı.

8 Nisan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı.

22 Mayıs

Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatına onay verildi.

16 Eylül

Türkiye’de SinoVac aşı denemeleri başladı.

22 Eylül

İstanbul Havalimanı “Çin Dostu Havalimanı” belgesi aldı.

10 Kasım

Türkiye’den Çin’e kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başladı.

23 Kasım

Gönüllü vatandaşlar üzerinde aşı denemeleri başladı.

4 Aralık

Türkiye’den Çin’e kesintisiz ilk ihracat treni yola çıktı.

14 Aralık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı Wang y-Yi telefon görüşmesi yaptı.

19 Aralık

İhracat treni Çin’in Şian kentine ulaştı.

20 Aralık

İkinci kesintisiz ihracat treni İstanbul’dan yola çıktı.
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DOĞU AKDENİZ
GELİŞMELERİ
BÜŞRA ZEYNEP ÖZDEMİR

GİRİŞ
Doğu Akdeniz önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de Türk iç ve dış politikasında
gündem belirleyen konulardan biri olmaya devam etmiştir. Türkiye 2020’de de kendi
haklarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını savunmayı kararlılıkla sürdürmüş ve bölgesel bir aktör olarak Doğu Akdeniz’deki varlığını
hem sahada hem masada pekiştirmiştir. Sismik araştırma ve sondaj gemileri ile hem
BM tarafından kayda geçirilmiş kendi kıta sahanlığında hem de KKTC’nin yetki
alanında çalışmalarına devam etmiştir.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yine yıl boyunca başta
AB ve Fransa olmak üzere birçok aktörün desteğini alarak Türkiye ve KKTC karşıtı
tutumlarına devam etmiştir. İki aktör pek çok kez Türkiye ile müzakerelere açık olduklarını ifade etseler de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hem Türk halkının hem de
Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmak adına yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetlerine
son vermesini ön koşul olarak ilan etmiştir. Türkiye bu duruma karşı çıkmış, müzakerelerin eşit şartlarda ve ön koşulsuz gerçekleştirilebileceğini tekrarlamıştır.
Fransa, bilhassa Cumhurbaşkanı Macron ve AB politika yapıcıları her fırsatta
sözlü olarak iki üye devletin yanında olduklarını ve Türkiye’nin sözde tek taraflı
eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Fransa, bölgedeki askeri varlığını artırarak Doğu Akdeniz’e doğrudan müdahil olmaya devam etmiştir.
Rusya da Doğu Akdeniz’de Türkiye ile çatışan çıkarlara sahip olması nedeniyle
Yunanistan-GKRY blokunun yanında yer almıştır. Bilhassa Maraş’ın açılmasına
açıkça karşı çıkmış ve Türkiye’nin bölgedeki eylemlerini endişe verici bulduğunu
çok kez açıklamıştır.
İsrail’in Türkiye karşıtı Arap devletleri ile yakınlaşması sürerken ABD de Yunanistan-GKRY-İsrail arasındaki iş birliklerine –bilhassa İsrail-Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz kaynaklarının Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına– açıkça
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destek vermiş189 hem de Türkiye-Yunanistan arasındaki müzakerelerin sürdürülmesine vurgu yapmıştır. Körfez’de ABD’ye yakınlığı ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) de hem İsrail hem de Yunanistan ile askeri ve ekonomik bir takım iş birlikleri
içinde olmuştur.
Son olarak Temmuz’da AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenen Almanya’nın
Doğu Akdeniz siyasetinde daha aktif bir rol üstlenmeye çalıştığı gözlemlenmiştir.
Almanya bir yandan temsil ettiği pozisyon itibarıyla Yunanistan ve GKRY ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmiş, diğer yandan ise Türkiye ile uzun yıllardır
süren askeri ve ekonomik iş birliklerini gözeterek daha temkinli ve yapıcı davranmayı seçmiştir.

ÖNEMLİ GELİŞMELER
2020 Türkiye karşıtı cephede üç önemli gelişme ile başlamıştır. Bunlardan ilki 2
Ocak’ta Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında EastMed Doğal Gaz Boru Hattı için
nihai antlaşmanın imzalanmasıdır. İmzalanan bu antlaşma ile Türkiye’yi denklem
dışı bırakmaya çalışan eylemlerin sürdürüleceği bir kez daha gösterilmiştir. 2022’de
nihai yatırım kararının çıkarılmasının ardından Yunan DEPA ve İtalyan Edison
firmalarının oluşturduğu IGI Poseidon tarafından projenin başlatılması ve 2025’te
tamamlanmasına karar verilmiştir.190 Antlaşma daha sonra Yunanistan ve İsrail parlamentolarınca onaylanmıştır.
İkinci önemli gelişme yine aynı gün Ürdün’ün İsrail’den resmen doğal gaz ithal
etmeye başlamasıdır. Ürdün halkının tepkiyle karşıladığı gaz antlaşması191 imzalandığı dönemde Ürdün Parlamentosu’ndan geçirilmeden yürürlüğe konmuştur. Teksas merkezli Noble Energy şirketi tarafından İsrail’in Leviathan sahasından çıkarılan
doğal gazın ithal edilmeye başlamasıyla Ürdün halkındaki rahatsızlık ve İsrail karşıtı
tutum artmıştır.192
Üçüncü önemli gelişme ise Mısır’ın 15 Ocak itibarıyla İsrail’den doğal gaz
ithal etmeye başlamasıdır. Böylece Mısır, İsrail’in doğal gaz ihraç ettiği ikinci Arap
ülkesi olmuştur. 2011’de İsrail’e ihraç ettiği doğal gaz akışını durdurmak zorunda kalan Mısır’ın193 Uluslararası Tahkim Mahkemesince İsrail’e ödeme yapmasına
189 10 Temmuz 2019 tarihli S.1102 nolu “Doğu Akdeniz’de Güvenliğin ve Enerji İş Birliklerinin Desteklenmesi”
yasa önerisi Aralık 2019’da Amerikan Kongresinde oylamaya sunulmadan “geçirilmesi gereken harcama paketi”ne
(must-pass spending package) dahil edilmiştir. Yasaya göre ABD, İsrail ve Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gazın geliştirilmesi ve boru hattı ve LNG terminalleri kurulumu için maddi destek sağlayacaktır. ABD-Doğu Akdeniz Enerji
Merkezi kurulması ve Amerikan Enerji Bakanlığı tarafından idare edilmesi de yasaya dahildir. Söz konusu yasa
2 Ocak’ta İsrail-Yunanistan-GKRY arasında imzalanan nihai EastMed Boru Hattı antlaşmasına ortam sağlamıştır.
190 “Greece, Israel, Cyprus sign EastMed Gas Pipeline Deal”, Reuters, 2 Ocak 2020.
191 Antlaşmaya göre ABD-İsrail ortaklığı tarafından on beş yıl süreyle Ürdün’e 3-3,5 milyar metreküp doğal gaz
ihraç edilecek.
192 “Jordan Gets First Natural Gas Supplies from Israel”, Haaretz, 2 Ocak 2020.
193 2011’de Arap Ayaklanmaları sırasında ulusal petrol ve doğal gaz şirketlerinin İsrail’e doğal gaz satışını protesto
eden birtakım Mısırlılar doğal gazın taşındığı boru hattını kullanılamaz hale getirmiştir.
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karar verilmişti. Mısırlı yetkililer ise ödeme yapmak yerine İsrail’den on beş yıl
süresince toplamda 85 milyar metreküp doğal gaz ithal etmeyi seçmiştir.194 İthal
edilen gazın sıvılaştırma tesisleri aracılığıyla ihraç edilerek hem Mısır’ın net gaz ihracatçısı konumunu pekiştirmesi hem de İsrail’in elindeki fazla gazı satarak kazanç
elde etmesi planlanmıştır.195
Türkiye ve KKTC’nin Kuzey Kıbrıs’ta yer alan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana kapalı olan Maraş’ı yeniden açma kararı alması 2020’nin en önemli
gelişmelerinden biridir. 15 Şubat’ta düzenlenen zirvede alınan karar sonrası başta
GKRY ve Yunanistan olmak üzere pek çok aktörden tepki gelmiş, iki devlet AB’den
Türkiye’nin yaptırımlara tabi tutulmasını talep etmiştir. Yunanistan ve GKRY durumu BM Güvenlik Konseyi’ne de taşımış, ancak istenen sonuç alınamamıştır. Ankara
ve Lefkoşa hükümetleri kentin açılması için çalışmalarını sürdürmüş ve kırk altı yıldır kapalı olan Maraş tüm tepkilere rağmen 8 Ekim’de kısmen açılmıştır. Maraş’ın
açılma kararından rahatsızlık duyan ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetleri “uluslararası hukuka aykırı” bulan AB Konseyi 27 Şubat’ta TPAO’da üst
düzey bürokrat iki Türk vatandaşına kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı almıştır.196
Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma antlaşmasından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunanistan, Ege Denizi ve Doğu
Akdeniz’deki sınırları yeniden şekillendirme niyetiyle 9 Haziran’da İtalya ile 6 Ağustos’ta da Mısır ile MEB sınırlandırma antlaşması imzalamıştır. Türkiye-Libya arasında 27 Kasım 2019’da sınırlandırılan alan ile çakışan sözde Yunanistan-Mısır MEB
antlaşmasının “Türkiye için yok hükmünde olduğu ve bu anlayışın sahada ve masada
ortaya konacağı” açıklanmıştır.197 Sırasıyla 18 ve 28 Ağustos’ta Mısır ve Yunanistan
parlamentoları antlaşmayı onaylamıştır.
Doğu Akdeniz’de yeniden hareketliliğe neden olan bir diğer gelişme 2 Eylül’de
ABD Dışişleri Bakanlığının GKRY’ye uygulanan otuz üç yıllık silah ambargosunu
kaldırma kararıdır. 2021 mali yılında uygulamaya alınacak karar hem Türkiye hem
de KKTC tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İki ülke, ABD’nin bu hamle ile Doğu
Akdeniz konusundaki tarafsızlığını yitirdiği kanaatine varmıştır.
2 Ekim’de Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması antlaşmasının BM tarafından kayda geçirilmesi ve Türkiye’nin çizdiği
sınırların kabul edilmesi de Türkiye’nin masadaki elini güçlendirmiştir.

194 Gazı üretip satan Leviathan ve Tamar sahalarının işletme hakkını elinde bulunduran İsrailli Delek Drilling ve
Amerikan Noble Energy konsorsiyumudur.
195 “Israel Begins Exporting Natural Gas to Egypt”, Reuters, 15 Ocak 2020.
196 “Turkey’s Illegal Drilling Activities in the Eastern Mediterranean: EU Puts Two Persons On Sanctions List”,
Council of the EU, 27 Şubat 2020.
197 Yücel Acer, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye”, SETA Perspektif, Sayı:
293, (Ağustos 2020).
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KRONOLOJİ: 2020’DE DOĞU AKDENİZ GELİŞMELERİ
2 Ocak

Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında EastMed Doğal Gaz Boru Hattı Antlaşması
imzalandı. İsrail, Ürdün’e doğal gaz ihraç etmeye başladı.

15 Ocak

İsrail, Mısır’a doğal gaz ihraç etmeye başladı.

19 Şubat

Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi’ne katılan Yunan heyeti,
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri hakkında ittifak üyelerine bilgi vermek
istemesinin toplantı başkanı tarafından engellenmesi üzerine toplantıyı terk etti.

27 Şubat

AB Konseyi yasa dışı sondaj faaliyeti yürütüldüğü gerekçesi ile TPAO’da üst düzey
bürokrat iki Türk vatandaşını kısıtlama listesine almıştır. Lübnan, Doğu Akdeniz’deki
yetki alanında resmi olarak petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başladı. Çalışmaları
yürüten ise Fransız şirketi Total.

15 Mart

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni Mersin’e ulaştı.

27 Nisan

Lübnan hükümeti Doğu Akdeniz’deki yetki alanında 4. blokta doğal gaz bulgusuna
rastlandığını, ancak henüz bir doğal gaz rezervinin varlığına ilişkin doğrulama
yapılmadığını açıkladı.

11 Mayıs

Yunanistan, GKRY, Mısır, BAE ve Fransa dışişleri bakanları düzenledikleri görüşme
sonrasında yayımladıkları ortak bildiride Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj
faaliyetlerini sözde GKRY’nin yetki alanında olduğu gerekçesiyle uluslararası hukuka
aykırı olarak nitelendirdiler. Söz konusu ülkeler Türkiye’nin Libya’daki askeri varlığını da
kınadı.

15 Mayıs

Yunanistan Parlamentosu 2 Ocak’ta imzalanan EastMed antlaşmasını onayladı.

9 Haziran

Yunanistan ve İtalya kırk yıldır süren deniz yetki alanı anlaşmazlığının ardından MEB
Sınırlandırma Antlaşması imzaladı.

23 Haziran

İsrail, Lübnan ile sınırlandırma anlaşmazlığı yaşadıkları bölgede (9. Blok) petrol ve doğal
gaz araması yapılması için ihaleye çıktığını duyurdu.

10 Temmuz

Rusya ve Suriye Doğu Akdeniz’de Tartus açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenledi.

19 Temmuz

İsrail hükümeti 2 Ocak tarihli EastMed Antlaşması’nı onayladı.

6 Ağustos

Yunanistan ve Mısır MEB Sınırlandırma Antlaşması imzaladı.

8 Ağustos

Fransa Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağın GKRY’ye iniş yaptığı açıklandı.

17 Ağustos

Aralarında akademisyenlerin ve eski siyasetçilerin bulunduğu 25 kişilik bir grup The
Times gazetesine yazdıkları bir mektupla İngiliz hükümetini Türkiye’nin BM Deniz
Hukuku Sözleşmesi’ni kabul etmeyişinden kaynaklanan sorunlara karşı Yunanistan ve
GKRY’ye açık destek vermeye davet etti.

18 Ağustos

Mısır Parlamentosu Yunanistan ile imzalanan MEB sınırlandırma antlaşmasını onayladı.

21 Ağustos

Amerikan savaş gemisi USS Hershel Woody Williams ve BAE’ye ait 4 adet F-16 savaş
gemisinin Girit Adası’nın Souda Körfezi’ndeki üsse konuşlandığı açıklandı.

24 Ağustos

El-Cezire 2017-2019 arasında GKRY’nin, aralarında eski siyasetçi ve hükümlülerinde
de yer aldığı yaklaşık 2.500 kişiye 2,5 milyon dolar karşılığında vatandaşlık verdiğini
açıkladı.

26 Ağustos

Bulgaristan, Yunanistan’da yapılması planlanan LNG sıvılaştırma terminaline katılmak
üzere antlaşma imzaladı. Dedeağaç’ta inşa edilecek terminalin 2022’de faaliyete
alınması planlanıyor.

26-28 Ağustos

Yunanistan, GKRY, Fransa ve İtalya Kıbrıs Adası’nın batısında ortak askeri tatbikat
düzenledi.

28 Ağustos

Yunanistan Parlamentosu Mısır ile imzalanan MEB antlaşmasını onayladı.

2 Eylül

ABD, GKRY’ye uyguladığı otuz üç yıllık silah ambargosunu kısmen kaldırdığını açıkladı.
Ölümcül olmayan silahlara getirilen kısıtlamanın 2021 mali yılında kaldırılmasına karar
verildi.

4 Eylül

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan’ın çatışmayı önleme
mekanizmaları kurmak için teknik görüşmelere başladığını açıkladı.
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12 Eylül

Yunanistan Fransa’dan 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş ettiğini açıkladı. ABD Dışişleri
Bakanı Pompeo GKRY’yi ziyareti. Türkiye’ye ait Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bakım
ve ikmal çalışmaları için Antalya Limanı’na çekildi.

22 Eylül

Yunanistan, GKRY, Mısır, İsrail, İtalya ve Ürdün’ün imzalarıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu
resmi bir statü kazandı.

2 Ekim

BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin
Mutabakat Metnini kayda geçirdi. Düzenlenen AB zirvesinden Türkiye’ye yaptırım
yerine “iyi niyetle diyaloğu sürdürme ve tek taraflı eylemlerinden vazgeçme” çağrısı
çıktı.

5 Ekim

İsrail, ABD ve BAE petrol ve doğal gazın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları alanında
iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

10 Ekim

Mısır, Yunanistan ile imzalanan MEB sınırlandırma antlaşmasını onayladı.

12 Ekim

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz’de yeni arama faaliyetlerine başladı.

13 Ekim

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Albion adlı geminin Ekim-Kasım aylarında “Kıbrıs”
kuvvetleri ile kapsamlı bir tatbikat ve eğitim programına katılacağı açıklandı. Lübnan
ve İsrail arasında ABD’nin desteğiyle deniz sınırı anlaşmazlığının giderilmesine yönelik
görüşmeler başlatıldı.

20 Ekim

İsrail ve BAE arasında ham petrol boru hattı inşa edilmesine ilişkin ön antlaşma
imzalanmıştır.

29 Ekim

Mısır, Filistin yönetimi ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma görüşmesi yapmayı kabul
etti.

11 Kasım

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Atina’yı ziyaret etti.

13 Kasım

Yunanistan, GKRY ve İsrail savunma bakanları Lefkoşa’da savunma ve askeri iş birliği
antlaşması imzaladı.

17 Kasım

Yunanistan Başbakanı Miçotakis BAE’yi ziyaret etti.

19 Kasım

DAEŞ, Mısır-İsrail arasında yer alan doğal gaz boru hattına saldırı düzenlediğini açıkladı.
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TÜRKİYE-FİLİSTİN
İLİŞKİLERİ
MAHMOUD ALRANTİSİ

YÜZYILIN ANLAŞMASI
2020, Filistin davasının özüyle ilgili olan ve bölgenin ve geleceğinin tüm konularını etkileyen önemli bir gelişme ile başlamıştır. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald
Trump’ın Filistin çalışanların “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirdiği sözde barış
planının duyurulmasıdır. Bu plan, Batı Şeria’nın bazı kısımlarını Filistinlilere vererek,
Kudüs’ün doğusunu İsrail’e vererek ve tüm fraksiyonlardan Filistinlilerin uğraşmayı
reddettiği Filistin mülteci sorununa çözüm bulmayı göz ardı ederek Filistin meselesini çözmeyi amaçlayan bir plandır. Trump’ın sözde barış planı, İsrail’in tutumu
ve Filistin davası pahasına bölgedeki ilişkileri ve ittifakları yeniden şekillendirmeyi
amaçlayan Filistin sorununun tasfiyesinin ötesine geçerken 2020’de İsrail ile bir grup
Arap ülkesi arasındaki ilişkilerin normale döndürüleceği görülmüştür.
Türkiye’nin bu anlaşmaya tepkisi gecikmedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, sözde
güvenlik planının ölü doğduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada,
Türkiye’nin Filistin sorununa ilişkin tutumunu doğrularken, en önemlisi iki devletli
çözüme destek verilmesi, Kudüs’ün kırmızı çizgi olarak değerlendirilmesi, bağımsız
bir Filistin devleti için çalışmaların sürdürülmesi, Filistin halkının kararlılığının desteklenmesi ve İsrail işgali politikaları sona erdirilmeden Ortadoğu’da barış olmayacağı iddiası yer almıştır.
Türkiye tüm Filistinli partilere ulaşmış ve Filistinlilerin Yüzyılın Anlaşmasına
karşı müşterek tutumunu desteklemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ve Mart
aylarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile çeşitli temaslarda bulunmuş ve
2020’de Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye ile Şubat ve Ağustos aylarında olmak
üzere iki kez görüşmüştür. Türkiye, yıl içerisinde İsrail ile anlaşma yapan Arap ülkelerinin tutumlarını da kınamıştır.198
198 “Türkiye’den İsrail-BAE anlaşmasına tepki,” Anadolu Ajansı, 14 Ağustos 2020, https://www.aa.com.tr.
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KORONAVİRÜS SALGINI
Koronavirüs (Covid-19) salgınının büyük ve orta ülkeler düzeyinde neden olduğu
uluslararası karışıklık göz önüne alındığında, çatışma bölgeleri, başta zayıf ekonomik
durum, tıbbi altyapının çok zayıf olması ve Gazze Şeridi gibi bölgelerdeki aşırı nüfus
nedeniyle çok zor koşullarda yaşamaktadır. Bu bağlamda Nisan’da Türkiye en azından koronavirüs mücadelesine kısmen katkıda bulunarak Filistin topraklarına tıbbi
yardımlar göndermiştir. Virüs son zamanlarda Gazze Şeridi’nde güçlü bir şekilde
yayılmış ve 18 Aralık itibarıyla Filistin topraklarındaki toplam enfekte insan sayısı
119 binden fazla kişiye ulaşmıştır.199

BATI ŞERİA İLHAK PLANI
İsrail toplumu içindeki militanlığın artmasıyla birlikte, hatalarını ve kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını örtbas etmeye çalışan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Haziran’da Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nin bazı kısımlarını uluslararası hukuku
ihlal eden ve Ortadoğu’nun istikrarını tehdit eden bir adımda ilhak etme planını
fiilen uygulamaya başlama niyetini açıkladı. Yüzyılın Anlaşması’nın bir uzantısı olan
bu plan karşısında Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, geçtiğimiz Mayıs’ta “Filistin ve
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Amerikan ve İsrail hükümetleri ile yapılan tüm anlaşmalardan ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinden mahrum kaldığını” duyurdu.
Hamas’a gelince, direnişin “işgalin Batı Şeria ve Ürdün Vadisi bölgelerini ilhak
etme kararını Filistin halkına yönelik bir savaş ilanı olarak gördüğünü” söyledi. Türkiye pozisyonunu göz önünde bulundurarak bu planı reddetti ve Türkiye Dışişleri
Bakanlığı ilhak planının her türlü barış ihtimalini sona erdireceğini açıkladı. Görünen o ki Netanyahu ilhak planından, seçilen Biden yönetimi, Avrupa ve uluslararası
çevreler tarafından reddedilmesi ihtimaliyle geri adım attı.

FİLİSTİN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ
Filistin davasının yılbaşından beri karşılaştığı büyük zorlukların ardından, ilki Yüzyılın Anlaşmasının duyurulması, ardından ilhak planı ve ardından Ağustos’ta BAE
ve Bahreyn ile başlayıp Aralık’ta Fas’a gelen normalleşme süreçleri sonrası Filistinli
gruplar kendilerini çok tehdit altında hissettiler ve bu tehlikeler onları bu zorluklara
ortaklaşa yanıt vermenin yollarını aramaya sevk etti. Nitekim, görüşmeler Hamas hareketinin başı İsmail Heniyye’nin girişimiyle başladı ve Filistinli gruplar Beyrut’ta bir
genel sekreterler konferansı düzenlemeye karar verdi. Türkiye bu olumlu gelişmeleri
Filistin uzlaşması düzeyinde memnuniyetle karşıladı. Sonra Fetih ve Hamas’ın 24

199 “Filistin Korona, Corona PS”, 18 Aralık 2020, https://corona.ps.
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Eylül’de İstanbul’da bir toplantı yapmasıyla işler olumlu yönde gelişti ve parlamento,
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve FKÖ seçimleri konusunda ön mutabakata varıldı.
Ancak anlaşmanın ilerlemesinin önünde iki engel vardı, bunlardan ilki zamanlama fikri konusunda anlaşmanın olmamasıydı. Hamas üç seçim sürecini aynı anda
yürütmek isterken, Fetih önce parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini yapmak
istiyordu. İkinci engel ise Biden’ın seçim zaferiydi, çünkü Biden’ın Filistin yönetimine uygulayacağı baskının Trump’ın uyguladığı baskıdan çok daha az olması beklenirken, Başkan’ı onu değiştirip yerine Muhammed Dahlan’ı başkan yapmakla tehdit
etme noktasına geldi ve Biden’ın zaferi ile bu baskı görece azaldı. Ancak Filistin
uzlaşmasını olumsuz etkilemektedir.200
İki ülke arasındaki ikili ticarette ise, ticaretteki genel düşüşe rağmen Türkiye’nin Filistin’e ihracatı 30 Kasım’a kadar 2019’da 53 milyon dolardan 74 milyon
dolara yükseldi. Filistin’den ithalatı ise 2019’daki 8 milyon dolardan 33 milyon
dolara çıktı.201
Türkiye, 2020’de Filistin sorununa yönelik politikasının aynı temelleri üzerinde, iki devletli çözüm temelinde bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye
devam etti. Filistinlilerin kararlılığını desteklemeye devam ettiği gibi İsrail’in onlara
yönelik saldırılarını da reddetti. Bu, 2020’de koronavirüs krizi sırasında tıbbi yardımın yönlendirilmesinde ve Filistinli grupların toplantılarına müdahale etmeden veya
baskı yapmadan ev sahipliği yapmakta uzlaşmanın sağlanmasında ortaya çıktı.
Türkiye yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Fetih, Hamas ve
hatta Aksa Camii’nin en son hatibinin de içlerinde bulunduğu dini figürlerle birlikte tüm Filistinli temsilcilerle bir araya gelerek Ayasofya-i Kebir Camii’nde birlikte
namaz kıldılar. Bu olay, Arap dünyasında Türkiye’nin İslam dünyasının meselelerine, özellikle Kudüs ve Filistin meselesine desteğini sürdürmesi için bir mesaj olarak
değerlendirildi.202 Filistinliler de Türkiye’nin rolünden ötürü minnettar olduklarını
ifade etmişler ve Ayasofya’nın camiye döndürülmesi kararıyla Gazze ve Kudüs’ten
tebrik mesajları göndermişlerdir.

200 ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman: Abbas’ı Dahlan ile Değiştirmeyi Düşünüyoruz”, Anadolu Ajansı, 17
Eylül 2020.
201 “Ülkelere Göre Dış Ticaret”, Ticaret Bakanlığı, 30 Kasım 2020, https://ticaret.gov.tr.
202 “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas Lideri Heniyye’yi Kabulü Sona Erdi”, Anadolu Ajansı, 1 Şubat 2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ
28 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın sözde barış planına ilişkin “Kudüs Müslümanların
kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” dedi. Dışişleri Bakanlığı da
ABD’nin, Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının
ölü doğduğunu belirtti.

1 Şubat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti.

21 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

24 Nisan

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy “Uluslararası toplumu İsrail’in tek taraflı gayrimeşru
girişimlerine karşı durarak yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli
çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

13 Mayıs

30 Nisan’da Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek olmak için gönderdiği
tıbbi yardım malzemeleri Gazze’ye ulaştı.

24 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz
yummayacağız.

2 Haziran

Cumhurbaşkanı kararıyla diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarının, Türkiye’ye
yapacağı turistik veya resmi amaçlı seyahatlere ve transit geçişlere ilişkin vize muafiyet
süresi otuz günden doksan güne çıkarıldı.

10 Haziran

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail’in ilhak planı Ortadoğu’da kalıcı bir barış için tüm umutları
yok edecektir

24 Temmuz

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’dan Ayasofya’nın cami
olarak ibadete açılmasını tebrik etti.

22 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

4 Eylül

Dışişleri Bakanlığı, Filistin’deki siyasi parti ve oluşumlar arasında başlayan Filistinlilerarası
Uzlaşı Konferansı’nın Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

5 Eylül

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını “derin
endişeyle karşıladıklarını” bildirdi.

24 Eylül

Fetih ve Hamas heyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda taraflar,
Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyalog için sunulacak bir “vizyon”
üzerinde anlaşmaya vardı.

16 Ekim

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim yerlerini
genişletme planının resmen onaylanmasına tepki göstererek “İsrail’in uluslararası hukuku
ve BM kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz
kalmaya mahkumdur” açıklamasında bulundu.

27 Ekim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işgal altındaki Doğu Kudüs’te
bulunan Hilal el-Quds Spor Kulübüne spor ekipmanı, Dar et-Tıfl el-Arabi (Arap Çocuk
Yurdu) çocuk yurdu ve okuluna da güneş paneli desteği sağladı.

5 Kasım

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki
göstererek İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha gösterdiğini
bildirdi.

29 Kasım

Filistin Dayanışma Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye olarak tüm platformlarda
Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım
politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE-İSRAİL
İLİŞKİLERİ
BİLAL SALAYMEH

2020’de Türkiye-İsrail ilişkilerinde önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. İkili ilişkiler,
31 Mayıs 2010’de İsrail’in gerçekleştirdiği Mavi Marmara saldırısının derin etkisinden
hala iyileşememiştir. 26 Haziran 2016’da ikili ilişkilerin tekrar normale döndürülmesine yönelik bir mutabakata varılsa da İsrail’in Filistin devletine ve Filistinlilere yönelik
devam ettirdiği ve hukuku hiçe sayan işgal politikasından dolayı ilişkiler tekrar sekteye
uğramıştır. Mayıs 2018’de İsrail’in Filistinli sivillerinin başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine karşı orantısız güç kullanımı neticesinde, Türkiye Tel Aviv Büyükelçisi, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından istişare için merkeze çağrılmıştır.
2020’de her ne kadar ilişkilerin iyileşmesine yönelik bir fırsatlar doğarsa da İsrail’in ilhak planı ve devam eden işgal politikası, ilişkilerin düzeltmesine engel olmaya
devam etmiştir. Fakat büyükelçisinin geri çağrılmasından yaklaşık on sekiz ay sonra
Türkiye’nin Tel Aviv’e büyükelçi atama düşüncesinde olması, İsrail tarafından değerlendirdiği takdirde, ilişkilerin yeniden normale dönmesi için bir fırsat teşkil edebilir.
Aslında 2020’de ikili ilişkilerin düzenlenmesi için atanan en önemli adım İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad tarafından gelmişti. Mayıs’ta
bir haber sitesinde yayımlanan “Türkiye ve İsrail’in İdlib ve Covid-19 Dahil Ortak Çıkarları” başlıklı yazı iki ülkenin Suriye’de İran varlığı, koronavirüs (Covid-19)
salgınıyla mücadele ve ticaret alanlarında iş birliği yapabileceğine işaret etmiştir.
Yazı, The Jerusalem Post gibi birçok İsrail medya mecrasında yankı bulmuştur. Aynı
bağlamda Mayıs’ın başında İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir resmi
Twitter hesabında “Türkiye’yle diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. İleride
bu bağlarımızı daha da güçlendirmeyi ümit ediyoruz” şeklinde bir tweet atılmıştı.
Aynı dönemde yaşanan başka gelişme ise İsrail hava yolları El Al’ın İstanbul’a
kargo uçuşlarını yeniden başlatmasıdır. 24 Mayıs’ta Tel Aviv üzerinden New York’a
koronavirüsle mücadele için 23 ton malzemeyi taşıyan El Al kargo uçağı İstanbul
havaalanına inmiştir. Bu gelişme İsrail’in Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabı tarafından paylaşması dikkat çekmiştir. Fakat bu olumlu mesaj ve söylemler her
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ne kadar muhtemel iş birliği alanlarına işaret etse de –ki ticaret gibi bazı alanlarda
iş birliği ihtimali halen mevcut– iki devletin arasında yaşanan yapısal sorunlara değinmemiştir. Ne var ki Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakı tartışmalarının olduğu
bir dönemde, olumlu söylemlerin büyük bir etki yaratacağını da beklememek lazım.
Öte yandan, Doğu Akdeniz meselesi iki ülke arasında bir iş birliği alanı olarak
görülse de203 2020’de bu konuda ciddi bir atılım olmamıştır. Ayrıca bölgesel ittifaklar
ve yapılanmalar ile saha gerçekleri bu iş birliğinin sınırlı olacağına işaret etmektedir. Aslında Doğu Akdeniz doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması için İsrail
ve Türkiye arasında birçok kere görüşülmüş ve bir boru hattı projesinden söz edilmiştir.
Fakat hem ikili ilişkilerin gerilmesi hem de İsrail’in bölgesel ittifaklarda Türkiye’ye karşıtı kampta yer alması, bu projelerin hayata geçirilmesine mani olmuştur.
2020’de ise Doğu Akdeniz’deki bölgesel ittifaklar daha da pekiştirilmiştir. Ocak
2019’da Kahire’de tesis edilen ve Türkiye’yi saf dışı bırakmaya çalışan “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” bölgesel kuruluş statüsünü kazanmakla Türkiye’ye karşıtı bölgesel
ittifakı daha da kemikleşmiştir. Bu denklemde İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’la beraber hareket etmeyi tercih etmiş ve böylelikle
Ankara’yla muhtemel iş birliği imkanını ortadan kaldırmıştır. Fransa ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nin (BAE) ittifaka dahil olması, Ankara’nın tehdit algısını daha da güçlendirmiştir. Öte yandan, mevcut üretim şartlarında Türkiye ile yapılacak doğal gaz
boru hattı İsrail için bir öncelik olarak görülmemektedir. Zira İsrail bugün itibarıyla
iç piyasasından artan doğal gazı zaten Mısır’a ve Ürdün’e ihraç etmektedir.
Ayrıca Mısır kuzeyinde mevcut doğal gaz sıvılaştırma tesisleri, Türkiye ile yapılabilecek boru hattına göre daha karlı bir alternatif teşkil etmektedir. Böyle bir
denklemde İsrail, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için İsrail’in mevcut statükodan
vazgeçeceğini beklememek gerekiyor. Bu durum İsrail’in bu konuyla ilgili olarak
Türkiye ile müzakereye hazır olmadığı anlamına da gelmemektir. Dolayısıyla Doğu
Akdeniz alanı iki ülke arasında yaratacağı iş birliği imkanları sınırlı olacağı ve konuya
ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sonuç odaklı olmak yerine, süreç odaklı
olacağı tahmin edilmektir.
Doğu Akdeniz havzasında olduğu gibi 2020’de Ortadoğu bölgesinde değişen ittifak dinamikleri, Türkiye-İsrail ilişkilerini etekleyeceği tahmin edilmektedir. Tel Aviv
ile bazı Körfez ülkeleriyle yaşanan yakınlaşma ve özellikle Ağustos 2020’de İsrail ile
BAE arasında imzalanan “İbrahim Barış Anlaşması” bölge siyasetine ve İsrail bölgesel
politikasına önemli etkiler bırakmıştır. BAE’nin ardından Bahreyn, Sudan ve Fas ile
olan ilişkilerine de resmiyet statüsünü kazandıran İsrail, Arap ülkelerinin Tel Aviv’e
yönelik resmiyette yıllardır uyguladığı izolasyon politikasını da delmiş oldu. Bu denklemde İsrail nezdinde Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerin ağırlığı azalmıştır.
203 Bu konuyla ilgili Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın ‘İsrail Türkiye Deniz Komşusu’ tezi ön plana çıkmaktadır.
Daha fazla bilgi için bkz. Cihat Yayci ve Zeynep Ceyhan, “Israel is Turkey’s Neighbor Across the Sea: Delimitation of
the Maritime Jurisdiction Areas between Turkey and Israel”, Moshe Dayan Center, 7 Aralık 2020.
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2020’de İsrail’in iç siyasetinde yıllardır yaşanan siyasi istikrarsızlık ve devam eden
işgalci politikası ikili ilişkilerin iyileşmesine engel olarak kalmaya devam etmiştir. İsrail’de üç kere tekrarlanan genel seçimlerin ardından Mayıs’ta kurulan koalisyon hükümeti, iki yıldan fazla süren siyasi istikrarsızlık dönemi sona erdireceğini vaat etse
de bu ümitler fazla sürmemiştir. 2020’nin sonuna doğru İsrail yeniden genel seçime
gidebileceği ve seçim barajını aşığa çekip daha parçalanmış bir siyasi manzara yaratacağı
söylemi hakim olmaya başlamıştır. Ayrıca, gittikçe yükselen aşırı sağ ve dindar partileri
İsrail’in Türkiye karşıtı söylemine zemin kazandırmaktadır. Böyle bir siyasi ortamda İsrail’in Türkiye’ye yönelik olumlu ve istikrarlı bir politika izlemesi oldukça zor olacaktır.
Öte yandan, İsrail’in uluslararası hukuka karşı Gazze’ye yönelik ablukası, Kudüs’te Yahudileştirme çabaları ve Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmeye
devam etmesi, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye resmi makamlarından
eleştirilmeye devam etmiştir. Benzer şekilde 2020’de Türkiye’nin Filistinli taraflarla
ilişkilerine devam ettirmesi İsrail nezdinde rahatsızlık yaratmıştır. Aktif bir bölgesel
dış politika benimseyen Ankara, Filistin resmi makamlarının yanı sıra Hamas liderleriyle bir araya gelmiştir. Bu bağlamda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin
ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Şubat ve Ağustos aylarında kabul edilmesi, İsrail tarafından eleştiriyle karşılanmıştır.
Kısacası 2020’de ikili ilişkilerin mevcut gergin durumu devam etmiştir. Yapısal
sorunların devam etmesinin yanı sıra koronavirüsün küresel düzeyde getirdiği ekonomik daralma ve diplomatik münasebetlerin azalması, ikili ilişkilerde yaşanan gerilemenin sürdürülmesiyle sonuçlanmıştır. İsrail-Türkiye ilişkilerinde 2020’de önemli
bir atılım yaşanmasa da 2021’de gerginliğin azalacağını tahmin etmek mümkündür.
Bu bağlamda Aralık’ta Türkiye’nin İsrail’e bir büyükelçi ataması önemli bir adım
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca ABD’de Joe Biden’ın seçilmesi de Ortadoğu’daki genel dengeleri değiştireceği ve Trump Yönetimi ile yakın ilişkileri bulunan İsrail,
Mısır, BAE ve Suudi Arabistan gibi bölge rejimlerinin daha tedbirli bir siyaset izlemek zorunda kalacakları tahmin edilmektedir.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ
7 Mayıs

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir resmi Twitter hesabında “Türkiye’yle
diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. İleride bu bağlarımızı daha da güçlendirmeyi
ümit ediyoruz” şeklinde bir tweet atılmıştı.

20 Mayıs

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Twitter hesabında yaptığı açıklamada “İsrail’in Batı
Şeria’yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal
ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm
adımları desteklemektedir” dedi.

21 Mayıs

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad’ın “Halimiz” isimli Türkçe yayın
yapan bir sitede “Türkiye ve İsrail’in İdlib ve Covid-19 Dahil Ortak Çıkarları” adlı bir yazı
yayımladı.

25 Mayıs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen
işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “ilhak” planında
değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi.

13 Ağustos

BAE ile İsrail arasında “İbrahim Barış Anlaşması” imzalanmıştır.
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TÜRKİYE-IRAK
İLİŞKİLERİ
CAN ACUN

GİRİŞ
Türk dış politikası açısından Irak 2020 boyunca da daha önceki yıllara paralel şekilde önem arz etmeye devam etti. Ülkede yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal
kaos Türkiye’nin Irak ile ilişkilerini etkilerken özellikle terörle mücadele bağlamında
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar ve Sincar’da tezahür
eden gelişmeler etkili oldu. Yılın son aylarında başlayan Peşmerge-PKK çatışması da
dikkatle takip edildi.
Genel olarak Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi, ekonomik ve toplumsal
istikrarının korunması Türkiye’nin öncelikli çıkarı olmaya devam etti. Bu bağlamda Irak’ta cereyan eden ABD-İran mücadelesi ve nihayetinde Kasım Süleymani’nin
hedef alınmasına kadar giden süreç ve devam eden vekaletler savaşı Türkiye’yi kaygılandıran bir zemin oluşturdu. Adil Abdulmehdi hükümetinin istifa etmesi, geçici bir
hükümet kurulması ve erken seçimlere gidilmesi gibi taleplerin ardından, Mustafa
Kazımi’nin başbakan adaylığı üzerinde uzlaşmaya varıldı ve ülkenin yeni başbakanı
Kazımi oldu. Türkiye, Kazimi döneminde Irak ile ilişkilerini güçlendirmeye gayret
etti. Terörle mücadele başta olmak üzere karşılıklı ticaretin güçlendirilmesi adına
olumlu adımlar atıldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Irak’a tıbbı yardımlar
yapılırken, tam teşekküllü hastaneler inşa edildi.
Türkiye’nin sınır ötesi harekatları ve Irak içinde gerçekleştirdiği terör operasyonları zaman zaman ikili ilişkilerde gerginliğe neden olsa da bu sorunlar Ankara-Bağdat
arasında büyük bir krize dönüşmeden yönetilebildi. Yılın son ayında Kazimi’nin Ankara ziyareti ve imzalanan anlaşmalar iki ülke ilişkileri adına mevcut olumlu ivmeyi
daha da tahkim etti. Her iki lider terörle mücadelede kararlı bir duruş gösterirlerken,
ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkartılması, DEAŞ ile mücadele yıkılan kentlerin
ve altyapının yeniden imarı, ayrıca Irak’ın içinde bulunduğu su krizine yönelik adımlar atılması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca Kazımi, Irak’taki mevcut ekonomik
setav.org
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durum nedeniyle büyük imar ve altyapı projelerinin finansmanının Türkiye tarafından sağlanması –postpaid sistemi– talebini gündeme getirdi. Yine çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasının yanı sıra Türkiye’nin özellikle önem verdiği İbrahim Halil
sınır kapısına ek olarak Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması da masaya yatırıldı.
Türkiye yıl boyunca Bağdat’ın yanı sıra Erbil ile de ilişkilerini güçlendirme gayretinde oldu. Bu bağlamda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak zemin oluşturuldu. Bu iki isim
de Ankara’da ağırlandı. PKK terör örgütüne yönelik IKBY’nin daha aktif şekilde mücadele etmesi adına önemli teşvikler de bulunulurken, özellikle son aylarda IKBY’ye
bağlı güvenlik unsurlarının daha etkili şekilde PKK ile mücadele etmeye başladığı
görüldü. Yine Bağdat ve Erbil arasında PKK başta olmak üzere illegal silahlı yapılanmaların Sincar’dan çıkartılması üzerine varılan mutabakat, Ankara tarafından da
desteklendi. Ankara, IKBY’nin düşen petrol fiyatları ve Bağdat ile yaşanan bütçe payı
meselesi bağlamında içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin destek vermeye çalıştı.

BAĞDAT İÇ DENGELERİ
VE IRAK’TAKİ SİYASİ GELİŞMELER
2020 Irak’ta önemli olaylara tanık oldu. Ekim 2019’dan bu yana süregelen protesto
gösterileri, Bağdat’ın yanı sıra Irak’ın orta ve güney eyaletlerinde geniş çapta yayıldı.
Gösterilerin amacı, ülkenin kötüleşen ekonomik koşullarını, yolsuzluk ve işsizliğinin
yaygınlaşmasını protesto edilmesine yönelik olmakla birlikte sonrasında gösteriler,
iktidarın, devrilmesini hedeflemeye başladı. Göstericiler ayrıca, İran’ın Irak’ın iç işlerine müdahalesine sert şekilde tepki verdi. Güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi
ve Haşdi Şabi gibi unsurların devreye girmesiyle 740’tan fazla gösterici hayatını kaybederken, 17 binden fazla sivil ise yaralandı.
Bu süreçte Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi Mühendis’in
ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesi, tüm Şii siyasi güçler üzerinde güçlü bir
şok etkisi yarattı. Zira Süleymani, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı olarak İran’ın tüm dış operasyonlarını yönetiyordu. Ayrıca İran adına Irak’taki Şii siyasi
ve askeri güçlerin arka plandaki vasisi konumundaydı. Süleymani ayrıca Şii siyasi
güçler ve silahlı milisler arasındaki ilişkileri de koordine eden kişiydi. Öldürülmesi
ülke içinde büyük bir etkiye neden oldu. Irak sathında, İran-ABD çatışması olasılığı
ortaya çıkarken, İran görece daha düşük bir şekilde boşaltılan birkaç ABD üssüne saldırı yaparak çatışmayı tırmandırmamayı tercih etti. ABD Başkanı Trump da benzer
şekilde bir hareket tarzı benimsedi. Ancak Haşdi Şabi unsurları zaman zaman ABD
Büyükelçiliği ve askeri üslerini hedef almaya devam etti.
Yukarıda zikredilen siyasi, askeri gelişmeler Irak’ta devam eden gösterilerin artmasına neden olurken koronavirüs salgının yayılması, sosyal hareketliliği azaltarak,
siyasi sürecin işleyeceği yeni bir döneme geçilmesine fırsat sağladı.

148

setav.org

2020’DE DIŞ POLİTİKA

SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI
VE KAZIMİ DÖNEMİ
Iraklı siyasi elitler, Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasından sonra siyasal sistemin
şekline ilişkin temel sorunların çözümünde başarısızlığa uğradı. Sistemin reforme
edilmesi mümkün olmadı. Yaklaşık altı ay boyunca başbakanlık için yeni bir isim
üzerinde anlaşılamadı. Nitekim Cumhurbaşkanı Berham Salih, Muhammed Tevfik Allavi’yi aday göstermiş, ancak siyasal güçlerin mutabakata varamaması sonucu
hükümeti kuramamıştır. Keza Adnan Zerfi aday gösterilmiş, o da aynı gerekçelerle
başarılı olamamıştır. Nihayetinde, ABB ve İran’ın da dahil olduğu bir süreçte egemen Şii unsurlar 9 Nisan’da Sünni ve Kürt partilerin de onayından sonra İstihbarat
Teşkilatı Başkanı Kazımi’nin başbakan adaylığı üzerinde uzlaşmaya varmıştır. Kazımi, iktidara geçmesiyle birlikte ülkede görece siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarı
sağlamayı başarmıştır. Kazımi’nin başarısında büyük dini otorite Ali Sistani’nin desteğini almayı başarması da önemli bir rol oynamıştır.
Ancak Kazımi’nin ülkedeki sistem sorunun aşabilmesi, reform yapabilmesi
mümkün olmamıştır. Yapısal sorunlar devam etmekte, ekonomik kriz gittikçe kendisini daha fazla göstermekte, koronavirüs salgınıyla etkili mücadele edilememektedir.
Ülkedeki ABD-İran rekabeti ve vekalet savaşı devam etmekte, Şii elitler arasındaki
ayrışma ve parçalanma görüntüsü tahkim olmaktadır. Bağdat-Erbil arasındaki ilişkiler bağlamında Kazımi dönemi bir şans olarak görülse de bütçe sorunu aşılamamış,
ilişkiler yine gerginleşmiştir.
Düşen petrol fiyatları, OPEC anlaşması bağlamında üretim kesintileri, ekonomisi yüzde 97 petrole dayalı olan Irak’ı çok olumsuz etkilemiş, maaş ödemeleri dahi
aksamaya başlamıştır. Ülkedeki yolsuzluklar devam etmekte, uzun süre ötelenen alt
yapı yatırımları yapılamamaktadır. Bu bağlamda Irak’taki su krizi de gittikçe derinleşmektedir. Ancak su krizinden ötürü altyapı sorunlarına suyun efektif kullanılmamasına odaklanmak yerine Türkiye doğrudan hedef alınmaktadır. Özellikle İran’a
yakın siyasi pozisyonların ülkede yaşanan su krizini kasıtlı şekilde Türkiye’ye fatura
ederek bir kara-propaganda yaptıkları görülmektedir. Su krizi konusunda ortak bir
noktada buluşulabilmesi ve birlikte hareket edilebilmesi adına Kazımi’nin Ankara
ziyareti önemli bir zemin oluşturmuştur.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye-Irak ilişkileri, yakın tarihte büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalsa da
siyasi karar alıcıların rasyonel yaklaşımlarıyla genel olarak dostane bir çizgide devam
etmektedir. Ancak son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Irak topraklarında bulunan PKK’ya yönelik askeri harekatlardan kaynaklanan gerginliklere
tanık olmuş, Türkiye, Irak’ı PKK ile mücadelede yeteri kadar adım atmamakla, Irak
ise Türkiye’yi tek taraflı yapılan askeri harekatlar nedeniyle suçlamıştır. Bu bağlamsetav.org
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da, Sincar “modeli” (Bağdat hükümeti ile Erbil arasında Sincar konusunda varılan
anlaşma) bağlamında Kazımi hükümetinin PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığına karşı atılacak adımlar Ankara için hayati öneme sahiptir. Kazımi’nin
Ankara ziyaretinde terörle mücadele bağlamında ortak bir zemin oluşmuştur. Ankara
açısından Erbil ve Bağdat ile koordinasyonlu bir şekilde PKK ile mücadele etmek
önem arz etmektedir.
Sincar’ın yanı sıra Türkiye açısından 2020 boyunca Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarda büyük bir başarı yakalanmıştır. Kararlılık harekatlarının devamı
niteliğinde icra edilen Pençe-kapan Harekatları terör örgütünü Türkiye sınır hattında
büyük ölçüde temizlerken, örgütün daha güneye doğru gerilemesini de beraberinde
getirmiştir. Yine bu süreçte sahadan etkili istihbaratla örgütün birçok üst düzey lideri
Irak içinde etkisiz hale getirilmiştir.
Yılın son ayı itibarıyla Irak’ın Kuzeyinde stratejik öneme sahip Sincar’dan
PKK adım adım çıkartılmaya başlanmıştır. Ankara ihtiyatlı olsa da atılan adımları
olumlu karşılamaktadır. IKBY’nin PKK terörüyle daha aktif şekilde mücadele
ettiği bir önemde Bağdat’ın da bu sürece destek vermesi talep edilmektedir. Kazımi’nin PKK terörün gerçekliğini daha iyi kavraması ve ilgili adımları atması Ankara’nın en önemli beklentisidir.

PKK’NIN IRAK’TAKİ HAREKAT TARZI
Terör örgütü PKK’nın cebren şekillenen yeni hareket tarzında Türkiye’den ziyade
IKBY içinde başta KDP olmak üzere buradaki Kürt yapılanmaları hedef almaya başladığı görülmektedir. Örgütün Türkiye içinde neredeyse temizlenmesi, sınır hatlarında
tampon bölgeler oluşturulması belirleyici olmuştur. Bu bağlamda PKK yeni gerçekliğe
adapte olarak artık yaşam alanı olarak Suriye haricinde IKBY’ye doğru yönelmek durumda kalmaktadır. Örgüt IKBY’de kendisine alan açabilmek için KDP ve IKYB’nin
bazı bileşenlerini hedef almaktadır. Önümüzdeki dönemde artık Türkiye, IKBY’den
değil IKBY Türkiye’den PKK terörü ile için destek isteyecek bir notaya gidebilir.
ABD işgaliyle birlikte bölgede oluşan kaostan yararlanarak başta Kandil olmak
üzere Irak’ın kuzeyinde üslenen PKK terör örgütü, uzun yıllar bu bölgeyi Türkiye’ye
karşı gerçekleştirdiği terör saldırıları için bir komuta-kontrol ve geri-üslenme alanları
olarak kullanmıştır. Özellikle DEAŞ’ın ortaya çıktığı dönemde bu örgütle mücadeleyi araçsallaştırarak Kandil’in yanı sıra Kerkük ve Mahmur gibi alanlardaki etkinliğini
artırırken Sincar’ı da kontrol altına alarak bu bölgeyi Suriye-Irak arasındaki lojistik
hatta stratejik bir kazanım olarak görmektedir.
DEAŞ’ın saldırıları sırasında Peşmergenin bu bölgeden çekilmiş olmasını da bir
propaganda unsuru olarak kullanırken, Irak’ın kuzeyinde IKBY özellikle de KDP hilafına yayılarak etkinlik alanlarını güçlendirmeye çalışmıştır. Terör örgütü PKK, Türkiye’nin Kararlılık Harekatları ile bölgeye müdahale ettiği sürece değin yüzlerce köyün
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doğrudan kontrolünü ele geçirmeyi başarmış, aynı zamanda örgüt liderliği de özellikle
KDP’yi hedef almaya devam etmiştir. PKK bölgede etkinliğini ve kontrol alanını genişletmeye başladıkça da kaçınılmaz olarak KDP ile karşı karşıya gelmektedir.

KDP’NİN PKK’YA KARŞI HAREKETE GEÇMESİ
Gerek Türkiye’nin artan siyasi ve askeri baskısı, gerekse PKK’nın KDP’nin kontrol
ettiği alanlarda yayılmacı hareket tarzı nihayetinde KDP’yi de örgüte karşı harekete geçirmiş durumdadır. Yukarıdaki gelişmeler bağlamında Peşmerge güçleri ve özel
kuvvetleri Zine Verte, ardından Gara’da da konuşlanarak PKK’nın bu bölgelerdeki
hareketini kısıtlamaya başlamıştır. Sincar Anlaşması’yla paralel devam eden bu yaklaşım, PKK’yı sahada daha da sıkıştırırken örgüt ise hem petrol boru hatlarına hem
de Peşmergeye saldırarak yanıt verme arayışına girmiştir. Birçok Peşmerge PKK saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Örgüt ayrıca YPG unsurlarını kullanarak Fiş Habur sınır hattında Peşmergeye saldırırken, yine Süleymani’ye tezahür eden toplumsal
olayları kışkırtarak KDP ve KYB binalarına saldırmaktadır.
Bu bağlamda IKBY’li siyasi lider ve aktörler de sert şekilde PKK’yı hedef almaya
başlamıştır. KCK liderlerinin yaptıkları açıklamalarda sık sık Peşmergenin geri adım
atmaması durumunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını ortaya konurken, gelinen
aşmada PKK’nın hareket tarzını değiştirerek geri adım atması ve Sincar, Mahmur
gibi alanlardan geri çekilmesi, KDP’nin etki ve yetki alanını tanıması pek mümkün
görünmemektedir. IKBY ve KDP, PKK terör örgütünün artan maliyeti ile her geçen
gün daha fazla yüzleşirken, Türkiye açısından Erbil, Bağdat ile birlikte terörle mücadele de giderek artan öneme sahip bir partner olarak öne çıkmaktadır.
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KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ
3 Ocak

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi lideri Ebu
Mehdi Mühendis ABD’nin hava saldırısıyla öldürüldü.

5 Ocak

Irak Parlamentosu, Süleymani ve Mühendis’in hava saldırısıyla öldürülmesi sonucunda Irak
topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığına son verilmesine karar verildi.

9 Ocak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşanan gelişmeler neticesinde diplomatik
temaslarda bulunmak üzere Irak’ı ziyaret etti.

1 Şubat

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Muhammed Allavi’yi yeni hükümeti kurması için
görevlendirdi.

17 Mart

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Muhammed Allavi’nin hükümet kurma görevinden affı
sonrasında yeni hükümeti kurması için Adnan Zerfi’yi atadı.

9 Nisan

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Adnan Zerfi’nin de hükümeti kurmaktaki başarısızlığı
sonrasında Mustafa Kazımi’yi yeni hükümeti kurması için atadı.

15 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta başbakanlık görevine gelen Kazımi’yi tebrik etti.

15 Haziran

TSK, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı yoğun hava saldırılarını içeren Pençe ve
Kartal operasyonlarını başlattı.

17 Haziran

TSK, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı kara saldırılarını da içeren Pençe ve Kaplan
operasyonlarını başlattı.

6 Temmuz

Araştırmacı ve güvenlik uzmanı Hişam Haşimi Bağdat’ta suikasta uğrayarak hayatını
kaybetti. Suikast ülke içinde ve uluslararası düzeyde ciddi yankı buldu.

14 Temmuz

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Irak’a yeni bir tıbbi yardım sevkiyatı
yaptı. Ayrıca ikisi yakında hizmete girecek olan Irak’taki 5 Türk hastanesinin donatımı
tamamlandı.

1 Ağustos

Başbakan Kazımi, Irak’ta erken seçim tarihi olarak 6 Haziran 2021 tarihini belirledi.

18 Ağustos

Irak Başbakanı Kazımi, ABD’ye resmi bir ziyarette bulunarak Başkan Trump ile görüştü.

25 Ağustos

Ürdün’ün başkenti Amman’da Irak, Ürdün ve Mısır arasında üçlü bir zirve yapılarak ortak
ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğinin desteklenmesi üzerinde duruldu ve bölgesel
meseleler ele alındı.

2 Eylül

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bağdat’ı ziyaret etti. Macron, Kazımi’nin
başbakan olarak atanmasından bu yana Irak’ı ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.

4 Eylül

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

10 Ekim

Irak Federal ve Erbil yönetimleri Sincar ilçesinin yönetimi konusunda bir anlaşmaya
vardı. Buna göre Irak ordusu dışındaki tüm yerel gruplar ve terör örgütü PKK bölgeden
çıkarılacak.

19 Ekim

Başbakan Kazımi, ekonomik ve güvenlik iş birliğini desteklemek amacıyla Fransa, İngiltere
ve Almanya’yı kapsayan bir Avrupa turu düzenledi.

4 Kasım

PKK, Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. Saldırıda bir Peşmerge hayatını kaybetti.

15 Aralık

PKK’nın Suriye yapılanması YPG sınır hattında Peşmergeye saldırdı.

17 Aralık

Başbakan Kazımi, beraberindeki geniş heyetle Ankara’yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile görüştü.
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TÜRKİYE-İRAN
İLİŞKİLERİ
MUSTAFA CANER

İKİLİ İLİŞKİLERDE İŞ BİRLİĞİ,
DAYANIŞMA VE DİPLOMASİ
2020’de Türkiye-İran ilişkileri, çeşitli bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında diplomasi ve dayanışma zemininin muhafazası temelinde gelişme gösterdi.
Bu anlamda Türkiye’nin, çeşitli konularda zorluklar yaşayan komşusuyla dayanışma
içerisinde hareket etmesi dikkati çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(Covid-19) pandemisi, İran’da da sosyal ve ekonomik problemlere yol açtı. İran’ın
sağlık sisteminin salgın karşısında yetersiz kalmasından dolayı Türkiye, komşusuna
yardım eli uzattı. İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferezmend ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe 17 Mart’ta bir anlaşma imzaladı. Buna göre 1000
tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78
bin üç katlı maske İran’a hibe edildi.204 Türkiye böylelikle zor zamanlarda komşuluk
dayanışmasının önemini göstermiş oldu.
İran’ın yaşadığı zorluklar yalnızca koronavirüs salgınına cevap verebilecek yeterli
altyapısının olmamasından kaynaklanmıyordu. ABD’nin tek taraflı olarak nükleer
anlaşmadan çekilmesi ve devamında uyguladığı yaptırımlar da Tahran yönetimini ve
İran halkını zor sokmaktaydı. Bu durumda da Türkiye, İran’ın yanında olduğunu ve
yaptırımlara karşı çıktığını ifade etti. 22 Nisan’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile
görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik yaptırımların uluslararası hukuk ile
bağdaşmadığını söyledi.205 Türkiye’nin yaptırımlara karşı tavır alması, İran tarafını da
memnun etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İranlı mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli’nin 18 Nisan’da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İranlı bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İran cumhurbaşkanının selamını iletti. ABD yaptırımlarına
204 Yeşim Sert Karaaslan, “Türkiye’den İran’a Sağlık Malzemesi Yardımı”, Anadolu Ajansı, 17 Mart 2020.
205 “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert İran Çıkışı!”, Habervakti, 23 Nisan 2020.
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karşı çıktığı için Türkiye’yi tebrik ederek şükranlarını sundu. İkili ayrıca koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri ve iki ülke ilişkilerini görüştüler.206
İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin Mossad tarafından düzenlendiği düşünülen bir operasyonla Tahran’ın yakınlarında öldürülmesi, Türkiye’nin de tepkisini çekti. 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir
telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin
Fahrizade cinayetinden dolayı İran’a başsağlığı dileklerini iletti.207 Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu suikast, Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınandı.
Bakanlık açıklamasında bu cinayetten dolayı üzüntü duyulduğu aktarıldı. Cinayetin
bölgedeki barış ve istikrarı hedef aldığı ve suçluların bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiği vurgulandı.208
İki ülke arasındaki ilişkilerin sıcaklığı, diplomatik nezaket ve teamüllerde de
kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla Türkiye’yi tebrik etti.209 Aynı şekilde İran Dışişleri Bakanlığı da
bir mesaj yayımlayarak Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.210 Yasama organları bazında da iki ülke arasındaki diplomasi dikkati çekti. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, 23 Nisan’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bir mesaj
göndererek Meclisin 100. kuruluş yılını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
tebrik etti.211 İzmir açıklarında meydana gelen depremden dolayı hem İran’ın Ankara
Büyükelçisi Muhammed Ferezmend212 hem de Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçmiş
olsun mesajı yayımlayarak yardıma hazır olduklarını söylediler.213

BÖLGESEL MESELELERDE İŞ BİRLİĞİ VE REKABET
Türkiye’nin uluslararası hukuk ve BM kararlarına uygun şekilde desteklediği ve aktif
tutum sergilediği Libya meselesinde İran’ın politikası, ülkelerin coğrafi uzaklığı ve
İran’ı alakadar eden çok daha acil dış politika gündemleri sebebiyle uzun bir süre tutarlı bir biçimde formüle edilmedi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’in 15 Haziran’daki
Ankara ziyaretinde ilk kez İran’ın Libya meselesinde Türkiye ile aynı noktada durduğu ifade edildi.214 İran’ın Libya’daki pozisyonunun ifadesi yalnızca Zarif ’in açık206 “İran-Türkiye Ticari Taşımacılığı ile İlgili Sınır Hizmetleri Tam Gün Olarak Yapılmaya Başladı”, İRNA, 18
Nisan 2020.
207 T.C. Cumhurbaşkanlığı, Twitter, 3 Aralık 2020, https://twitter.com/tcbestepe, (Erişim tarihi: 8 Aralık 2020).
208 T.C. Dışişleri Bakanlığı, Twitter, 28 Kasım 2020, https://twitter.com/TC_Disisleri, (Erişim tarihi: 8 Aralık
2020).
209 Iran Embassy in Turkey, Twitter, 29 Ekim 2020, https://twitter.com/Iran_in_Turkey, (Erişim tarihi: 3 Aralık
2020).
210 Iran Foreign Ministry, Twitter, 29 Ekim 2020, https://twitter.com/IRIMFA_EN, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
211 “İran Meclis Başkanı’ndan Mustafa Şentop’a Tebrik Mesajı”, MEHR, 22 Nisan 2020.
212 Mohammad Farazmand, Twitter, 30 Ekim 2020, https://twitter.com/MhdFarazmand, (Erişim tarihi: 3 Aralık
2020).
213 Iran Foreign Ministry, Twitter, 30 Ekim 2020, https://twitter.com/IRIMFA_EN, (Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
214 “Zarif: İran ve Türkiye Libya’da Ortak Bakış Açısına Sahipler”, IRNA, 15 Haziran 2020.
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lamasıyla sınırlı kalmadı. İran dini lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin
Dehkan da 22 Haziran’da yaptığı açıklamada Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetini, yani Serrac yönetimini, tanıdıklarını açıkça söyledi.215 Böylelikle İran, Libya’da
Türkiye ile aynı siyasi duruşa sahip olduğunu göstermiş oldu. Ancak İran, yukarıda
ifade edilen sebeplerden dolayı aktif bir tutum içerisine girmedi.
Türkiye ve İran’ın, Rusya ile beraber ana aktörlerinden olduğu Suriye’deki iç
savaşı bitirmek üzere tesis edilen Astana mekanizması, koronavirüs salgını sebebiyle
telekonferans yöntemiyle devam ettirilmeye çalışıldı. Bu anlamda yılın ilk toplantısı
22 Nisan’da gerçekleşti. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen bu
toplantıda, Suriye’deki son durum ele alınırken Türkiye’nin Fırat’ın doğusu ve İdlib’e
dair hassasiyetleri de konuşuldu.216 Yılın ikinci Astana toplantısı ise 1 Temmuz’da üç
ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantı liderler zirvesi
anlamında 16 Eylül 2019’dan sonraki ilk toplantıydı. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılık vurgulanmış, sözde
özyönetim teşebbüslerine müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş ve BM’nin terörist
olarak tanımladığı DEAŞ, Nusra Cephesi ve El-Kaide gibi grupların yok edilmesine
yönelik irade ortaya konulmuştur.217
22 Eylül günü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’in Türkiye-İran-Katar üçlü görüşmeleri için Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyordu. Ancak Zarif ’in
ziyareti gerçekleşmedi. Konuyla ilgili Zarif, ziyaretinin ertelendiğini ve ileri bir tarihte gerçekleşeceğini açıklarken, Türkiye’nin Irak ve Suriye siyasetlerini de eleştirdi. Bu
siyasetlerin Türkiye’nin güvenliğine hizmet etmediğini söyledi.218 Zarif ’in bu açıklaması Ankara ve Tahran arasındaki bölgesel siyaset farklılıklarının kapanmadığını ve
kapanmasının da kısa vadede mümkün olmadığını gösteriyor.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, düzenlemiş olduğu bir basın toplantısında Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili olarak “Bazı insanlar, birtakım bahanelerle
Suriye’den ve başka yerlerden teröristleri, sınırlarımıza yakın yerlere gönderiyorlar, bu
kabul edilemezdir” şeklinde konuşarak219 Türkiye’yi hedef gösterdi. Suriye’de olduğu
gibi Karabağ meselesinde de Türkiye ve İran’ın pozisyonları ayrışıyor. İran şimdilik
meselenin aktif tarafı olmaktan kaçınırken Türkiye’nin girişimlerine de eleştirel şekilde yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın haklılığı ve Ermenistan’ın işgalci olduğu konusunda Türkiye’nin net tutumunu vurgu215 Muhammet Kurşun, “İran, Suudi Arabistan ile Ön Koşulsuz Diyaloğa Hazır”, Anadolu Ajansı, 22 Haziran
2020.
216 “No: 89, 22 Nisan 2020, Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Hk.”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://
www.mfa.gov.tr, (Erişim tarihi: 14 Mayıs 2020).
217 “Son dakika! Kritik Astana Zirvesi Sona Erdi”, CNN Türk, 1 Temmuz 2020.
218 “Zarif: Ankara’nın Suriye ve Irak Politikası, Türkiye’nin Güvenliğinin Sağlanmasında Yardımcı Olmuyor”, Sputnik Türkiye, 24 Eylül 2020.
219 “Ruhani’den Türkiye’ye İtham: Birileri Sınırımıza Terörist Gönderiyor”, Yeni Şafak, 8 Ekim 2020.
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ladı. Ayrıca Suriye’de faaliyet gösteren YPG terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin de
Türkiye’nin hoşnutsuzluğu ve terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar
dile getirildi.220 3 Aralık’ta iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında gerçekleşen telefon
görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde
yeni bir aşamaya gelindiğini ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin tüm tarafların faydasına olacağını söyledi.221 Böylece Cumhurbaşkanı İran’ın
yeni oluşan durumu kabul etmesi gerektiği mesajını iletmiş oldu.
Bunun yanında, 8 Eylül’de düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi Altıncı Toplantısı da iki ülkenin terörle mücadelede ortak adımlar atması
doğrultusundaki irade beyanını ortaya koydu. Bu toplantının ardından yayımlanan
bildiride “PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye’nin ve İran’ın
güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiği” vurgulanmış ve bu tehdide karşı ortak
operasyonlar da dahil olmak üzere iki tarafın gerekli tedbirleri alacağı ifade edilmiştir.222 Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinin yanında İran’ın da PKK’nın
İran uzantısı olan PJAK terör örgütü ile mücadele ettiği ve iki ülkenin milli güvenliklerinin terörle mücadelenin etkin ve kesintisiz bir biçimde sürdürülmesine bağlı
olduğu söylenmelidir.

EKONOMİK İLİŞKİLER
2020’de Türkiye-İran enerji ilişkilerindeki düşüş trendi devam etti. 2018’de ABD’nin
İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve petrol yaptırımlarını devreye
sokmasıyla beraber Türkiye İran’dan petrol almayı kesmişti.223 Türkiye petrol dışında
İran’dan doğal gaz alımı da yapmaktaydı. 2020’de Türkiye’nin İran’dan doğal gaz
alımı iki sebepten dolayı düşüş gösterdi. İlk olarak, 31 Mart’ta PKK terör örgütünün
saldırısı sonucunda Türkiye-İran arasındaki doğal gaz boru hattı zarar görmüş ve gaz
akışı kesilmişti. Gaz akışının kesilmesi İran tarafının ihracatını olumsuz etkilemiş
ve İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Türkiye’nin boru hattını bilerek onarmadığını
ima etmiş ve asılsız bir ithamda bulunmuştu.224
Türkiye’nin İran’dan aldığı doğal gaz miktarının düşmesine sebep olan diğer
faktör de Azerbaycan’dan alınan gazın miktarının artmasıdır. EPDK’nın Nisan ayı
sektör raporuna göre 2019’un aynı ayına göre Azerbaycan’dan alınan gazın miktarı
yüzde 26,44’lük artışla toplam ithalat içerisinde birinci sıraya yükseldi. Buna göre
Türkiye ithal ettiği gazın yüzde 34,80’ini Azerbaycan’dan alırken onu yüzde 17,86’lık
220 Sefa Mutlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani Telefonda Görüştü”, Anadolu Ajansı,
22 Ekim 2020.
221 T.C. Cumhurbaşkanlığı, Twitter, 3 Aralık 2020, https://twitter.com/tcbestepe, (Erişim tarihi: 8 Aralık 2020).
222 Barış Kılıç, “Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na İlişkin Ortak Bildiri”, Anadolu
Ajansı, 8 Eylül 2020.
223 Humeyra Pamuk, “Turkey Stopped Purchasing Iranian Oil as of May: Turkish Official”, Reuters, 23 Mayıs
2019.
224 “Turkey Delaying Gas Pipeline Repair for Unknown Reasons: Zanganeh”, Pars Today, 25 Mayıs 2020.
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payla Rusya takip etti. Bir önceki yılın aynı ayında yüzde 18,05’lik paya sahip olan
İran’ın payı ise sıfırlandı.225 Eylül’de Rusya Türkiye’nin doğal gaz ithalatındaki payını
yüzde 49,85’e çıkarıp yeniden birinci sıraya yükselse de onu yine yüzde 20,23’lük
pay ile Azerbaycan takip etti. İran ise yüzde 13,83’lük payla üçüncü sırada yer alırken
bir önceki yıla göre yüzde 20,57’lik bir kayıp yaşamış oldu.226 Yaptırımlar sebebiyle
zaten petrol satışı oldukça azalan İran’ın (resmi olarak sıfırlansa da kayıt dışı şekilde Uzak Doğu’ya petrol sattığı tahmin edilmektedir)227 doğal gaz ihracatına olan
bağımlılığı arttığı için Türkiye ile olan ticaretindeki bu kaybın İran’da tedirginlik
uyandırması normaldir.
Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulması da İran’da yankı uyandırdı. Genel
olarak doğal gaz keşfine yönelik tedirginlik dikkat çekti. Bu tedirginliğin arkasında
Türkiye’nin İran’dan doğal gaz almayı bırakacağı kaygısı yatıyordu. İran Petrol Bakanı Bijen Zengene söz konusu kaygıları gidermek istercesine Türkiye’nin bahsi geçen
gaz sahasına yatırım yaptığı takdirde günde 35 milyon metreküp gaz üreteceği ve
yine de kendi ihtiyacını karşılayamayıp İran’dan gaz almak durumunda kalacağını
açıkladı.228 Tahran Ticaret Odası üyelerinden Hamidrıza Salihi biraz daha karamsardı. Salihi, Türkiye’nin kendilerinden doğal gaz almayacağını ve üstelik Irak pazarını
da kaybedebileceklerini söyledi.229 Bu durum, İran ekonomisinin enerji ihracatı anlamında Türkiye’ye olan bağımlılığını göstermesi açısından önemlidir. Önümüzdeki
dönemde İran, Türkiye’ye enerji satabilmek için fiyatlama konusunda daha esnek
davranmak durumunda kalacaktır.
İranlılar Eylül ayı TÜİK rakamlarına göre (2020’nin ilk sekiz ayında) Türkiye’den en fazla ev alan yabancılar sıralamasında birinci sırayı korudular.230 İran’dan
çıkmak ve Türk vatandaşlığına sahip olmak İranlıların bu eyleminin altında yatan
motivasyon kaynakları arasında bulunuyor. Türkiye’de iş kurmak, okumak ya da çalışmak gayesiyle Türkiye’ye gelen İranlıların sayısında son yıllarda artış yaşanıyor.
Bazı İranlılar ise Türkiye’yi Avrupa için bir basamak olarak görüyorlar.
Türkiye-İran ekonomik ilişkilerini olumsuz etkileyen bir diğer faktör ise koronavirüs salgını oldu. Salgın sebebiyle iki ülke arasındaki sınırların kapatılması231 tır
geçişlerini engelleyerek ticarete ağır bir darbe vurdu. Salgının ticari ilişkilerdeki negatif etkisinin azaltılması maksadıyla 4 Mart’ta Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı’ndan “temassız ticaret” uygulamasına geçildi. Bu doğrultuda Türkiye tarafından
vagonlar itilerek İran tarafına geçirildi. İran tarafından da vagonlar çekildi ve insan
225 EPDK Nisan 2020 Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, https://www.epdk.gov.tr.
226 EPDK Eylül 2020 Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, https://www.epdk.gov.tr.
227 Bozorgmehr Sharafedin ve Alex Lawler, “Iran’s Oil Exports Jump in September Defying Sanctions: TankerTrackers”, Reuters, 25 Eylül 2020.
228 “Turkey to Import Bulk of Its Gas Needs Despite Black Sea Discovery: Iran”, Pars Today, 25 Ağustos 2020.
229 “ بازار عراق هم از دست میرود، دیر بجنبیم/”ترکیه دیگر از ما گاز نخواهد خرید, ISNA, 24 Ağustos 2020.
230 “Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2020”, TÜİK Haber Bülteni, 15 Ekim 2020, https://tuikweb.tuik.gov.tr.
231 “Türkiye-İran Sınır Kapıları Kapatıldı”, TRT, 23 Şubat 2020.
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teması olmadan ticaretin sağlanması hedeflendi.232 Salgının kontrol altına alınmasının ardından kapatılan Gürbulak sınır kapısı önlemler alınarak 4 Haziran’da tekrar
açıldı ve ticari tır geçişleri başladı.233

İRAN MEDYASINDA TÜRKİYE KARŞITI TUTUM
İran medya organlarında yıl boyunca farklı zamanlarda, ancak sürekli biçimde Türkiye
karşıtı yayınlar dikkat çekti. Mayıs’ta İran’ın eski Paris büyükelçisi reformist diplomat
Sadık Harrazi’ye ait “Iranian Diplomacy” isimli web sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan
aleyhinde bir yazı yayımlandı. Daha sonra yayından kaldırılan yazının başlığı “Erdoğan,
İran için Zararlı ve Tehlikeli Siyasetin Becerikli Siyasetçisi” idi. Yazı Türkiye’ye karşı bir
eleştiri yazısı olmasının ötesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İran düşmanı” olduğu ve
“Netanyahu’dan daha tehlikeli olduğu” gibi hakaretamiz ifadeler içermekteydi.
İran medyasındaki bazı ajanslar ve bazı İranlı siyasilerin Türkiye’yi suçlayıcı bir
dil kullandıkları görülmektedir. Yukarıda aktarılan Cumhurbaşkanı Ruhani’nin mesnetsiz iddiasına ek olarak İran dini lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber
Velayeti de Türkiye’yi İsrail ve Fransa ile birlikte Karabağ’da “çatışmadan taraf olan”
ülkeler arasında zikretmiştir.234 İran devlet ajanslarından IRNA, Anadolu Ajansını
Karabağ konusunda “sorumsuz” yayın yapmakla suçlamıştır.235 Türkiye’nin Azerbaycan’ı kışkırttığı/saldırttığı, Suriye’den “cihatçıları” getirerek Ermenistan’a karşı savaştırdığı gibi iddialar İran medyasında servis edilmiştir. Muhafazakar ve sertlik yanlısı
tutumlarıyla bilinen ve İran dini liderine de yakın bir siyasi hizip olan Paydari Cephesi üyelerinden Meysam Nili Ahmedabadi’nin imtiyaz sahibi olduğu Raja News
sitesinde yayımlanan uzun bir yazıda, “Türk İhvanı” olarak isimlendirilen, Türkiye’nin komuta ettiği iddia edilen Selefi/tekfiri unsurların Azerbaycan’da savaştığı gibi
dayanaksız iddialar sıralanmış, Şii teolojisine izafe edilen apokaliptik senaryolarla
Türkiye’nin İran ile savaşacağı şeklinde absürt kehanetlere yer verilmiştir.236 Elbette
bu gibi olumsuz Türkiye temsilleri, resmi makamların resmi açıklamalarıyla uyuşmamaktadır, ancak yine de İran kamuoyunu yanlış yönlendirme potansiyelinden dolayı
zararlı etkilerinin olduğu gözlerden kaçmamalıdır.

SONUÇ
2020 bir önceki yılda olduğu gibi hükümetler bazında önemli siyasi krizlerin yaşanmadığı, bölgesel meselelerde kimi alanlarda rekabetin kimi alanlarda da iş birliğinin
devam ettiği bir yıl oldu. ABD yaptırımları ve koronavirüs salgınının da etkisiyle
232 “Temassız Ticarete İlişkin Bilgi Notu”, T.C. Ticaret Bakanlığı, https://covid19.ticaret.gov.tr, (Erişim tarihi: 10
Mayıs 2020).
233 “Sınır Kapısı Halayla Açıldı!”, Habertürk, 4 Haziran 2020.
234 “ ارمنستان باید ‘مناطق اشغالی’ جمهوری آذربایجان را تخلیه کند:”دولت ایران, BBC Persian, 6 Ekim 2020.
235 “!”خطاهای راهربدی که از آداب همسایگی فاصله دارد, IRNA, 10 Eylül 2020.
236 “”)…( سناریوی آخرالزمانی «آتش آذربایجان» قبل ظهور, Raja News, 30 Ekim 2020.
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İran’ın ekonomik ve siyasi anlamda zayıflaması, Türkiye’nin komşusuna yardım eli
uzatmasına ve dayanışmaya kapı araladı. Ekonomik alanda da iniş ve çıkışların yaşandığı 2020’de iki ülkenin resmi temsilcileri tüm problemlere karşı diplomasiyi ve
dayanışmayı korumaya çalıştılar. Bölgesel meselelerde zaman zaman yaşanan görüş
ayrılıklarının bütün olarak ikili ilişkilere zarar vermemesine ve iki ülkenin de milli
çıkarlarının olumsuz etkilenmemesine özen gösterildi. Yine de İran medyasında yer
alan olumsuz Türkiye temsillerinin bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmesi dikkatlerden kaçmadı.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ
23 Şubat

Türkiye-İran sınırı koronavirüs salgını sebebiyle kapatıldı.

4 Mart

Türkiye-İran arasındaki ticaretin aksamaması için Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı’ndan
“temassız ticaret” uygulaması başlatıldı.

18 Nisan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli bir telefon
görüşmesi gerçekleştirerek koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri konuştular.

22 Nisan

Dışişleri bakanları düzeyindeki yılın ilk Astana toplantısı telekonferans yöntemiyle
gerçekleştirildi.

4 Haziran

Türkiye-İran arasındaki sınır geçişleri ticari tırlar için yeniden açıldı.

15 Haziran

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

1 Temmuz

Devlet başkanları düzeyindeki Astana toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

8 Eylül

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı telekonferans yöntemiyle
düzenlendi.

22 Ekim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir telefon
görüşmesi gerçekleştirerek Azerbaycan ve Suriye’deki son durumu ele aldılar.

27 Kasım

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında Mossad
tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

3 Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Karabağ
başta olmak üzere bölgesel meseleleri telefonda görüştüler.
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TÜRKİYE-KKTC
İLİŞKİLERİ
HACI MEHMET BOYRAZ

GİRİŞ
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkileri stratejik ortaklığın
ötesinde kader birliğine dayalı olduğu için ikili ilişkiler, önceki yıllarda olduğu gibi
2020’de de gündemin üst sıralarında yer aldı. Bu çerçevede 2015’te göreve gelen
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 2020 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yerini Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar’a bırakması, Türkiye-KKTC ilişkilerinin geleceği açısından aslında yıl boyunca yaşanan en önemli gelişme olarak görülebilir. Zira bilindiği üzere Akıncı’nın Türkiye’ye muhaliflikten öte, adeta düşmanlığa
varan tavrı nedeniyle ikili ilişkilerde daha önce hiç görülmeyen problemler ortaya
çıkmıştı. Ancak Türkiye ile yakın ilişkiler tesis edilmesini temel ilke olarak benimseyen Tatar’ın 18 Ekim’de gerçekleşen ikinci turda yüzde 51,7 oyla seçimi kazanmasıyla
birlikte ikili ilişkilerde Akıncı öncesindeki olumlu hava yeniden yakalandı.
Bunların yanı sıra koronavirüsün yol açtığı sosyoekonomik zorlukların aşılması
adına anavatan Türkiye’den yavru vatan KKTC’ye yıl boyunca yüksek miktarlarda
lojistik ve mali destek sağlanarak ikili ilişkiler tahkim edildi. Bunlara karşın bölge
siyasetinin yapısal sorunları arasında yer alan Kıbrıs meselesinin çözümü noktasında
koronavirüs (Covid-19) salgınından ve KKTC’de ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ötürü herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Son olarak geçen yıl Türkiye ve
Libya arasında imzalanan ve deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmanın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Ekim 2020’de onaylanması Türkiye adına Akdeniz’de
sevindirici bir gelişme oldu.

KIBRIS MESELESİ VE ÇÖZÜMSÜZLÜK
Kıbrıs meselesinin çözümü için en son 2018’de İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yürütülen müzakereler Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle başarısız olmuştu.
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Daha sonra Türk ve Rum tarafları yeniden müzakere girişimlerine teşebbüs etmişlerse
de başarılı olamadılar. 2020’ye gelindiğinde ise normalde Nisan’da yapılması gereken
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra meselenin çözümüne dair bir
siyasi iradenin oluşacağı ve tarafların yeniden bir araya geleceği beklenmekteydi.
Ancak 2019’un son günlerinde Çin’de zuhur edip kısa zamanda tüm dünyaya
yayılan yeni tip koronavirüs salgını, seçimlerin yaklaşık altı ay ertelenmesine sebep
olunca bu beklentiler boşa çıktı. Buna paralel olarak salgın nedeniyle iki taraf da hassas günlerden geçtiği için gerek eski Cumhurbaşkanı Akıncı gerekse yeni Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir
araya gelip fikir alışverişinde bulunmakta zorlandı. Bunun tek istisnası ise Tatar’ın göreve gelmesinden sonra 3 Kasım’da Rum mevkidaşı Nikos Anastasiadis ile gayrı resmi
toplantıda bir araya gelmesidir. Ancak bu görüşmeden yeniden başlaması muhtemel
müzakerelere dair herhangi bir sonuç çıkmadı. Hülasa 2020’de Kıbrıs meselesinin
çözümüne dair en ufak bir ilerleme sağlandığını söylemek mümkün değildir.
2020’deki bu tablodan hareketle Kıbrıs meselesinin çözümüne dair bir gelecek
projeksiyonu yapıldığında görülen ilk gerçeklik olası yeni müzakerelerde federasyon
konusunun yeniden gündeme gelmeyeceğidir. Zira 2018’de Crans-Montana görüşmelerinde Rum tarafının kendi önceliklerinden taviz vermemesi ve Kıbrıs Türk halkını adeta tahakküm altına almaya çalışması, müzakerelerin tıkanmasına ve gününde
sonunda başarısız olmasına yol açmıştı. Bu gerçeklikten ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans-Montana’da Rum tarafının tavrını hatırlatarak “Kıbrıs meselesinde bundan sonra federasyon için müzakere etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu
ve Türkiye’nin bundan sonra federasyondan yana olmayacağını ilan etti.237
Benzer şekilde KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sonu gelmez
federasyon görüşmelerinin Kıbrıs Türk halkını yıprattığını savunmakta ve bundan
ötürü iki devletli modeli benimsemektedir. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci
turundan önce yapılan görüşmeler sırasında Yeniden Doğuş Partisi yönetimi, federasyon konusunu gündeme getirmemesi kaydıyla Tatar’a destek verileceğini açıkladı.
Hasılı Türk tarafının Kıbrıs barış müzakerelerine dair stratejik sabrı uzun zaman
önce taştığı için önümüzdeki süreçte müzakereler yeniden başlasa bile eskisi gibi
federasyon modeline göre değil, iki devlet modeline göre yürütülecektir. Ancak Rum
tarafı böylesi bir modele karşı olduğu için Kıbrıs meselesinin bir süre daha çözümsüz
kalacağı söylenebilir.

TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
2020’nin ilk altı ayında Türkiye-KKTC ilişkilerine bakıldığında koronavirüs nedeniyle iki ülke kendi kamu sağlığı gündemlerine odaklandığı için somut bir gelişme237 “Çavuşoğlu: Kıbrıs Meselesinde Artık Federasyon İçin Müzakere Etmeyeceğimizi Defalarca Söyledik”, KKTC
Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu, 18 Eylül 2020.
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nin yaşandığını söylemek zordur. Buna karşın Haziran’a kadar durgun geçen ikili
ilişkilerin seyri yaz döneminde canlanmaya başlamıştır. Zira hem havaların ısınması
hem de salgının etkilerinin kısmen zayıflamasıyla birlikte turizm sektöründe nispeten hareketlik yaşanmıştır. Bunun neticesinde iki taraf arasındaki giriş çıkışlar esnetildiği için insan hareketliliği artmaya başlamıştır. Koronavirüs öncesi kadar olmasa
da yaz boyunca yaşanan bu insan hareketliliği, iki taraf arasındaki durgun siyasi seyrin de yavaş yavaş tersine dönmesine imkan sağlamıştır. Yine de koronavirüs salgının
yol açtığı ekonomik daralmalardan ötürü iki taraf arasındaki ticaretin geçen yıllara
göre azaldığı görülmektedir; çünkü Ekonomi Bakanlığının açıkladığı verilere göre
2019’un ilk on ayındaki 1,138 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi, 2020’nin aynı
döneminde 753 milyon dolara düşmüştür.238
Yıl boyunca ikili ilişkilerde yaşanan olumlu ilk gelişme ise Türkiye’nin KKTC’ye
yaptığı yardımlar silsiledir. Buna göre Türkiye öncelikle salgının etkilerinin temayüz ettiği Mart ve Temmuz aylarında KKTC’ye salgınla mücadelede kullanılmak
üzere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunmuştur.239 13 Mart’ta yapılan bu ilk
tıbbi yardımdan hemen sonra Türkiye yine Mart içerisinde KKTC’ye 72 milyon
liralık finansal kaynak sağlama sözü vermiştir.240 Ancak yardımın ilerleyen süreçte yeterli gelmemesinden ötürü Eylül’de KKTC’ye 117 milyon lira değerinde
yeni bir kaynak daha tahsis edilmiştir.241 Bunların dışında Türkiye ikili iktisadi ve
mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Haziran’da KKTC’ye yıl sonuna kadar 1,03
milyar TL hibe yardımı sağlamayı ve buna ek olarak 1,25 milyar dolar kredi yardımında bulunmayı taahhüt etmiştir.242 Salgın sebebiyle okulların kapatılmasından ötürü Kıbrıslı Türk öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına da Türkiye
Eylül’de uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması adına 9 milyon lira destek sağlama
sözü vermiştir.243
Yukarıda izah edilen yardımların yanı sıra Türkiye, salgının etki alanını kış döneminde daha da genişletmesi ihtimaline karşı Ağustos’ta Lefkoşa’da bir acil durum ve
salgın hastanesi yapma taahhüdünde bulunmuştur.244 Nitekim taahhüt edildiği gibi
bu hastane 15 Kasım’da bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lefkoşa’ya
yaptığı resmi ziyarette açılarak hizmet vermeye başlamıştır. Önceki Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’nın görev süresi boyunca açıkça anavatanı hedef alan tutumuna rağmen, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkıyla kader birliği yapmasından ötürü günlük siyasi
238 “Ülkelere Göre Dış Ticaret”, T.C. Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr, (Erişim tarihi: 9 Aralık 2020).
239 “Türkiye’den KKTC’de Tıbbi Malzeme Yardımı”, T.C. Sağlık Bakanlığı, 24 Mart 2020; “Türkiye’den KKTC’ye
Tıbbi Malzeme Yardımı”, TRT, 19 Temmuz 2020.
240 “Türkiye’den KKTC’ye Koronavirüs Yardımı”, CNN Türk, 21 Mart 2020.
241 “Türkiye’den KKTC’ye 117 Milyon Liralık Salgın Yardımı”, En Son Haber, 30 Eylül 2020.
242 “KKTC’ye 1 Milyar TL Hibe”, Finans Gündem, 3 Haziran 2020.
243 “Türkiye’den KKTC’ye 117 Milyon Liralık Salgın Yardımı, En Son Haber, 30 Eylül 2020.
244 “Fuat Oktay’dan KKTC Acil Durum Hastanesi Açıklaması: Hedefimiz Süratle Tamamlamak”, Milliyet, 27
Ağustos 2020.
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mülahazalardan ayrı şekilde tereddüt etmeden bu tür yardımlarda bulunması başlı
başına takdire şayan bir tutumdur.
Öte taraftan ikili siyasi ilişkilere dair de yılın son altı ayında ciddi ve olumlu bir
dizi gelişmenin yaşandığını ifade etmekte fayda var. Bu bağlamda normalde Nisan’da
gerçekleşmesi gereken fakat koronavirüs önlemleri nedeniyle Ekim’e ertelenen 2020
cumhurbaşkanlığı seçimini Mustafa Akıncı’nın, UBP adayı Ersin Tatar’a kaybetmesi,
Türkiye-KKTC ilişkilerinin geleceği açısından ümit verici bir gelişme olarak görülebilir. Zira Akıncı bilindiği üzere 2015’te göreve geldikten hemen sonra Türkiye’yi
adeta hedef tahtasına oturtmuş ve kendi siyasi tahayyülleri çerçevesinde anavatanla
ilişkileri araçsallaştırmaya teşebbüs etmiştir. Akıncı bunu yaparken sık sık “Artık yavru vatan olmak istemiyoruz” söylemini kullanmış ve toplumun kanıksadığı tarihi
değerlere aykırı bir tutum sergilemiştir.
Normalde KKTC nezdinde Türkiye ile ilişkiler güçlü tarihi bağlardan ötürü
günlük siyasetin üzerinde bir konu olarak kabul edilmesine rağmen, Akıncı’nın görev süresi boyunca bu tavrında ısrar etmesi günün sonunda seçmenin tahammül
sınırını zorlamıştır. Öyle ki 2020 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bile Akıncı,
Türkiye’den tehditler aldığına yönelik iftira dolu açıklamalarda bulunmuş ve görevi bırakmaması halinde kendisine ve ailesine zarar verileceğini iddia etmiştir.245
Bunlara karşın Akıncı’nın beş yıl boyunca gösterdiği anormal tutum, Kıbrıslı Türk
seçmen nezdinde kabul görmemiş ve 18 Ekim’de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu Ersin Tatar kazanmıştır. Sonuç olarak Akıncı’nın görevden
ayrılması esasen Türkiye-KKTC ilişkilerinde 2020’de yaşanan en önemli gelişme
olarak görülebilir.
Akıncı sonrası dönemin olumlu etkileri ise kendisini hemen göstermiştir. Bu
çerçevede Tatar cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra 26 Ekim’de Ankara’ya gelerek ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştür. Bu ziyaretten yaklaşık iki hafta sonra bu sefer Cumhurbaşkanı
Erdoğan KKTC’yi ziyaret etmiştir.246 Peşi sıra yaşanan bu ziyaretlerle birlikte Akıncı
döneminde Türkiye-KKTC ilişkilerinde yaşanan tahribatın giderilmeye başlandığı ve
ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiği anlaşılmaktadır.
Son olarak 2020 boyunca iki taraf arasında güvenlik alanındaki iş birliği de devam etmiştir. Bu bağlamda Fransa, GKRY, İtalya ve Yunanistan tarafından Ağustos’ta
Kıbrıs adasının batısında yapılan ortak askeri tatbikattan sonra Türkiye ve KKTC,
6-10 Eylül arasında “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası” isimli bir askeri tatbikat gerçekleştirmiştir.247 İnsansız hava araçlarının da yer aldığı bu tatbikat
iki tarafının operasyonel kabiliyetlerini geliştirmesi bakımından önem olduğu ka245 “Mustafa Akıncı Türkiye’ye İftira Attı: Beni ve Ailemi Tehdit Ettiler”, Yeni Şafak, 17 Ekim 2020.
246 “Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de”, Anadolu Ajansı, 15 Kasım 2020.
247 “Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın Ortak Deniz ve Hava Tatbikatı Tamamlandı”, Anadolu
Ajansı, 28 Ağustos 2020; “Türkiye ve KKTC’den Kıbrıs’a Tatbikat”, Hürriyet, 6 Eylül 2020.
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dar askeri mütekabiliyet ilkesinin sahadaki karşılığı olarak da değerlendirilmelidir.
Bunların yanı sıra Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine en
aktif desteği veren ülkelerin başında gelen KKTC, 2020 boyunca bu tavrını devam
ettirmiştir. Bu duruma örnek olarak FETÖ’nün KKTC’deki yapılanmasında sözde
polis imamı olarak görev alan bir şahsın Haziran’da yakalanması ile Kasım’da Türkiye
ve KKTC’de eş zamanlı FETÖ operasyonlarının düzenlenmesi gösterilebilir.248

DOĞU AKDENİZ’DE DEVAM EDEN GERGİNLİK
Genel olarak Akdeniz’de ve özel olarak Doğu Akdeniz’de devam eden siyasi gerginlik önceki yıllara nazaran azalsa da 2020’de devam etti. Bu bağlamda bir yandan
GKRY’nin Adadaki Türk varlığını hiçe sayarak bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını
tek başına kullanmak istemesi, diğer yandan GKRY’nin siyasi hamisi Yunanistan’ın
Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin hukuki haklarını göz ardı ederek deniz bölgelerinden istifade etmeye çalışması; bölgedeki sorunların çıkış noktalarını oluşturmaktadır.
Bunlara karşın Türkiye bir süredir masadaki ve sahadaki girişimleriyle hem kendi
hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya çalışmaktadır. 2020 ise Türkiye’nin
sadece Doğu Akdeniz’de değil genel olarak Akdeniz’deki konumunu özellikle masada
güçlendirdiği kritik bir yıl oldu.
2020’de bölge siyaseti açısından Türkiye’nin elini güçlendiren en önemli gelişme, daha önce 2019’da Libya hükümetiyle imzalanan ve taraflar arasında deniz
yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmanın 1 Ekim 2020 itibarıyla BM tarafından
onaylanmasıdır. Zira iki meşru hükümet arasında uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak hazırlanan bu anlaşmayla ilgili olarak Rum ve Yunan lobileri, uluslararası
kamuoyunda dezenformasyon faaliyetleri yürütmekteydi. Ancak BM’nin anlaşmayı onaylamasıyla birlikte bu faaliyetler boşa çıktı ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve
Libya’nın hakları hukuken garanti altına alındı. Haliyle makro düzeyde Akdeniz
jeopolitiğinde yaşanan ve kıymeti uzun vadede anlaşılacak bu gelişmenin, GKRY
ve Yunanistan öncülüğünde Türk tarafına (Türkiye ve KKTC) karşı oluşturulmaya
çalışılan ekonomi-politik ittifak çabalarını zayıflatma noktasında büyük önem taşıdığı ifade edilebilir.
Diğer taraftan Rum tarafının uluslararası hukuka aykırı şekilde tek taraflı ilan
ettiği doğal gaz arama parsellerinde arama yapan en aktif şirketler Amerikalı ExxonMobil, İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri koronavirüs sebebiyle yaşadıkları ekonomik sorunlar dolayısıyla bölgede planladıkları sondaj çalışmalarını ertelediklerini
açıkladılar.249 Bu gelişme bölgedeki tansiyonu bir süreliğine düşürse de çok-uluslu
enerji şirketlerinin 2021’de yeniden faaliyete başlamaları durumunda tansiyonun yeniden yükseleceğini tahmin etmek zor değildir. Nitekim bu ihtimale karşı Türkiye,
248 “FETÖ’nün KKTC’deki 2 Numaralı Polis İmamı Yakalandı”, Kıbrıs Postası, 17 Haziran 2020.
249 “Doğu Akdeniz’deki Denkleme Petrol Ayarı”, TRT Haber, 15 Nisan 2020; “ENI ve Total Şirketleri, Rumların
Sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Sondaj Çalışmalarını Erteledi”, Anadolu Ajansı, 5 Mayıs 2020.
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askeri unsurlarını 2020 boyunca Doğu Akdeniz’de tutmaya devam etmiş ve böylece
gerekmesi halinde sert gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça ortaya koyarak
bir caydırıcılık yaratmıştır.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ
19 Mart

KKTC Meclisi 26 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini koronavirüs
nedeniyle 11 Ekim’e erteleme kararı aldı.

13 Nisan

Amerikan ExxonMobil enerji şirketi, GKRY’nin sözde münhasır ekonomik bölge olarak
ilan ettiği 10 numaralı parselde planladığı sondaj çalışmalarını koronavirüs salgını
nedeniyle bir yıl ertelediğini açıkladı.

5 Mayıs

İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketleri, GKRY’nin sözde münhasır ekonomik bölge
olarak ilan ettiği 6 numaralı parselde planladıkları sondaj çalışmalarını koronavirüs
salgınından kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle bir yıl ertelediklerini açıkladı.

26-28 Ağustos

GKRY, Fransa, İtalya ve Yunanistan, Kıbrıs’ın batısında “Eunomia” isimli ortak deniz ve
hava askeri tatbikatı yaptı.

6-10 Eylül

Türk Silahlı Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz’de
“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası” isimli askeri ortak tatbikat gerçekleştirdi.

30 Eylül

2019’da Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz sınır anlaşması, Birlemiş Milletler
tarafından onaylandı.

6 Ekim

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

8 Ekim

Kırk altı yıldır kapalı olan Maraş’ın sahil kısmı açıldı.

26 Ekim

2020 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya
yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

3 Kasım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Anastasiadis gayriresmi
toplantıda bir araya geldi.

15 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte KKTC’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi ve Maraş’ı gezdi.

1 Aralık

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekteri Özel Temsilcisi Jane Lute ile görüştü.

4 Aralık

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Kıbrıs Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.
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TÜRKİYE-KÖRFEZ
ÜLKELERİ
İLİŞKİLERİ
MUHİTTİN ATAMAN

GİRİŞ
Her yönüyle olağanüstü bir yıl olarak tarihe geçen 2020’de yaşanan koronavirüs (Covid-19) küresel salgını gibi benzersiz gelişmeler bütün devletlerin iç ve dış ilişkilerini
derinden etkilemiştir. Uluslararası etkileşimin görece çok az olduğu 2020’de Türkiye
ile Körfez devletleri arasındaki ilişkilerde önemli bir kırılma yaşanmadı. Son birkaç
yıldır Körfez’de devam eden siyasal bölünmüşlüğün sonucu olarak Türkiye, kendisini bölgeden tecrit etme ve keskin bir Türkiye karşıtı siyaseti izleyen Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn üçlüsüne karşı Katar ile geliştirdiği
stratejik iş birliğini daha da güçlendirdi. BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn yıl boyunca Türkiye karşıtlığını daha çok İsrail ve Donald Trump’ın kendilerine sağladıkları
siyasal alan üzerinden devam ettirdiler. 2019’a benzer şekilde, Kuveyt ile Umman ile
Türkiye’nin ilişkileri daha dengeli bir seyir izlemiştir.
Kasım’daki Amerikan seçimlerinden Joe Biden’ın seçilmesi, pek çok devletin
ABD ile ilişkilerini yeniden tanımlama durumunda bırakmıştır. Trump ve Netanyahu hükümetlerinin yakın dostu olan üç Körfez ülkesini ise özellikle endişelendirmiştir. Bu endişenin temel nedeni de bölgedeki pervasız ve istikrarsızlaştırıcı gayrimeşru
politikalarının ve faaliyetlerinin hesabının sorulması, en azından bundan sonrası için
sınırlandırılması ihtimalidir. Trump sonrasında yaşanabilecek muhtemel durumlardan önce apar topar İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Trump Yönetiminin sunduğu bazı imkanlara
karşılık İsrail ile normalleşme antlaşmaları imzalanmıştır.
ABD’deki yönetim değişikliği dolayısıyla Türkiye karşıtı üç Körfez devletinin
yetkilileri tarafından Türkiye ile ilgili çelişkili açıklamalar yapılmıştır. Bir taraftan
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Türkiye karşıtlığına devam ederlerken diğer taraftan da ABD’nin yeni yönetiminin
İran ile ilişkileri geliştirme beklentisi dolayısıyla bölgesel güç dengesinde Türkiye’ye
ihtiyaç duyma ihtimalini dikkate almaktadırlar. Bu minvalde Kasım ve Aralık aylarında Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda
bazı adımların atıldığı görülmüştür.
Bu yazıda önce Türkiye’nin stratejik ortağı Katar ile yıl içerisindeki ilişkilerinin
genel bir analizi yapılacaktır. Daha sonra Türkiye karşıtı ülkeler olan BAE, Suudi
Arabistan ve Bahreyn ile ilişkiler, daha çok gerilimler üzerinden incelenecektir. Son
olarak da Körfez’deki bölünmede daha tarafsız duran Türkiye ile Kuveyt ve Umman
arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ
Özellikle 2017’de zirveye çıkan Körfez’deki gerilim ve çatışma sonrasında Türkiye’nin
bölgedeki en yakın müttefiki haline gelen Katar ile iş birliğine dayalı ilişkileri 2020’de
de devam etmiştir. Türkiye ile Katar arasında geliştirilen çok yönlü stratejik iş birliği
daha önce atılan temeller üzerinden inşa edilen yeni kurumlarla tahkim edilmiştir.
Yıl boyunca iki ülkenin yetkilileri arasında her düzeyde çok sayıda görüşme
gerçekleşmiştir. Mesela Türkiye’nin Doha büyükelçisinin Katarlı yetkililerle sık sık
ikili ve bölgesel pek çok sorunu istişare etmesi, ülke yetkilileri nezdinde üst düzeyde bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Büyükelçi bu bağlamda Dışişleri
Bakanlığı sözcüsü Lulva Hatır ile bölgesel gelişmeleri değerlendiren bir görüşme
yapmıştır.250 Yıl ortalarında Doha’da görevine başlayan yeni büyükelçi Mustafa
Göksu da Katar Emirinin annesi olan Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma
Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile iki ülkenin eğitimde
iş birliği imkanlarını görüşmüştür.251
İki ülkenin farklı kurumları arasındaki teknik iş birliği de devam etmiştir. 21
Kasım-18 Aralık 2022 arasında ülkelerinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın
organizasyonu için Türkiye’nin organizasyon tecrübesinden istifade etmek isteyen
Katar, polislerini eğitim almaları ve kapasitelerini geliştirmeleri için Türkiye’ye göndermiştir. Benzer şekilde Türkiye ile Katar arasındaki askeri ilişkiler 2020’de daha
yüksek bir düzeye çıkarılmıştır. Türkiye Katar’da, diğer Körfez devletlerinde rahatsızlığa yol açan yeni bir askeri üs inşa etmiştir. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesinin bir göstergesi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Katar’da 30
Haziran’da başlayan ve Ekim sonlarında biten geniş çaplı NASR 2020 askeri tatbikatına katılım sağlamıştır. Tatbikat sırasında iki ülkenin silahlı kuvvetleri farklı aşamalardan oluşan tatbikatlar yapmıştır.252
250 “Katar ile Türkiye Arasında ‘İkili ve Bölgesel Konular” Ele Alındı”, Sputnik Türkiye, 26 Ekim 2020.
251 Serdar Bitmez ve Gülşen Topçu, “Katar ile Türkiye Arasında ‘Eğitimde İşbirliği’ Ele Alındı”, Anadolu Ajansı,
18 Ekim 2020.
252 “Katar’da Türkiye’nin Katılımıyla Düzenlenen NASR 2020’ Tatbikatı Sona Erdi”, TRT Haber, 29 Ekim 2020.
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Türkiye ile Katar hemen her bölgesel krizde benzer politikalar izlemiş ve ortak
tepkiler vermiştir. Özellikle, birinin aleyhine olan gelişmeler karşısında diğer devletin
en kısa sürede net bir tavır takınarak diğer lehine konuya müdahil olduğu görülmüştür. Örneğin Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinin Türk
ürünlerine yönelik uyguladığı boykota hemen tepki veren Katar, Türk ürünlerine
destek kampanyası başlatarak Türkiye’ye destek vermiştir. Katar’ın en büyük marketler zincirlerinden biri olan Rewnak’ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası büyük
ilgi görmüştür. Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren market, indirimler
yaparak ürünleri müşterilerine uygun fiyata satışa sunmuştur.253
Katar yönetimi Libya krizinde Türkiye’nin her bakımdan desteklediği Ulusal
Mutabakat Hükümetine (UMH) destek vermiştir. Daha çok sağladığı mali imkanlarla ön plana çıkan Katar, askeri yardım konularında da destek sağlamaktan geri
durmamıştır. UMH, Türkiye ve Katar arasında Libya’daki güvenlik sektörünün yeniden yapılandırılması konusunda üçlü bir askeri anlaşma imzalanmıştır.254 Ayrıca
Katar’ın Kasım’da Katar Savunma Bakanlığı ile UMH arasında Libya askeri personelinin eğitimi ve askeri potansiyelinin arttırılması konusunda iş birliği antlaşması
imzalanmıştır.255 Filistin konusunda da Katar, Hamas gibi Filistinli aktörlere destek
veren az sayıda devletten biri olmuştur. Fransa’da Hazreti Muhammed’e (a.s.m.) hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına Türkiye ile ortak bir tepki vermiş, Meera
gibi Katarlı marketler mağazalarındaki Fransız mallarını toplamıştır.
İki ülke arasındaki ekonomik bağlar özellikle Suudi öncülüğündeki koalisyonun
2017’de başlattığı Katar ambargosunun ve boykotunun ardından 2020’de daha da güçlenmiştir. Doha’daki Türk Büyükelçiliğinin verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret
hacmi 2020’de şu ana kadar yüzde 6 artarak 1,6 milyar dolara, Türkiye’nin Katar’daki
yatırımları ise 22 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin toplam 553 şirketi Katar’da faaliyetlerde bulunurken 280 Katarlı firma da Türkiye’de faaliyetlerde bulunmaktadır.
Katar’ın Türkiye’deki yatırımları da 22 milyar doları aşmıştır. İnşaat alanındaki gelişmeler özellikle dikkat çekmektedir. Türkiye’nin Katar’da faaliyetlerde bulunan inşaat
firmalarının tamamladığı projelerin değeri 18,5 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde
Katar da Türkiye’deki en büyük üçüncü yatırımcı ülke konumuna yükselmiştir.
Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın (QNB) Türkiye’deki iştiraki
QNB Finansbank 2019’da istikrarlı büyümesini sürdürerek 2 milyar 622 milyon
TL net kar elde etmiştir. Katar Finans Merkezi Başkanı Yusuf Cayda, ülkesinin Türkiye’deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini ve ilave
10 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını açıklamıştır. Turizm alanında da önemli
gelişmeler olmaktadır. 2016’da Türkiye’yi ziyaret eden Katarlıların sayısı 30 bin iken,
253 Serdar Bitmez ve Hamdi Yıldız, “Katar’daki Büyük Marketler Zinciri Türk Ürünlerine Destek Kampanyası
Başlattı”, Anadolu Ajansı, 25 Ekim 2020.
254 “Türkiye, Katar ve Libya Arasında Üçlü Askeri Anlaşma”, Deutsche Welle Türkçe, 18 Ağustos 2020.
255 Serdar Bitmez ve Hacer Başer, “Katar ve Libya’dan Askeri İşbirliği Anlaşması”, Anadolu Ajansı, 12 Kasım 2020.
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2019’da bu sayı 110 bine çıkmıştır. Buna mukabil, bugün itibarıyla, farklı alanlarda
çalışan 11 bin Türk Katar’da yaşamaktadır.
Yıl içerisinde iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda atılan en önemli adım Türkiye-Katar Altıncı Yüksek Stratejik Komite Toplantısı olmuştur. 5 Kasım’da Antalya’da
gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısından sonra zirve
toplantısı 26 Kasım’da Ankara’da yapılmıştır.256 6. Yüksek Stratejik Komite toplantısı
için Türkiye’yi geniş bir heyetle ziyaret eden Katar Emiri Temim Bin Hamad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu toplantı
sırasında imzalanan antlaşmalar iki ülkenin ikili ilişkilerinin daha ileri bir düzeye taşınması ve iki ülke halklarının menfaatlerinin korunmasının belirgin bir örneği olmuştur.
Ziyaret sırasında, zaten güçlü olan ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için iki
ülke arasında on farklı antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmalardan ilki Türkiye Varlık
Fonu Başkanı ile Katar Yatırım Otoritesi Başkanı arasında imzalanmıştır.257 Buna
göre İstanbul Borsası’nın yüzde 10’luk hissesi Katarlı kuruma satılmıştır. İmzalanan
antlaşmalardan birine göre de İstanbul’un en önemli alışveriş merkezlerinden biri
olan İstinye Park’ın hisselerinin yüzde 42’sinin Katarlı yatırımcılara transferi gerçekleştirilmiştir. Bir başka antlaşma da İstanbul Haliç Projesi’nde ortak yatırımların
yapılması hakkındaki memorandum olmuştur. Ayrıca, Ortadoğu Antalya Port’un
işletmesi de Türk şirketi Global Port’tan Katar şirketi Qatar Terminals W. L. L. şirketine devredilmiştir. Benzer şekilde, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Katar Serbest Bölge
İdaresi arasında ortak tanıtım faaliyetleri için bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır.
İki ülke arasında bir ortak ticaret komisyonunun kurulması konusunda da anlaşma
varılmıştır. Ayrıca, su yönetimi, ileri düzeyli ekonomik ve parasal iş birliği ile aile
ve sosyal hizmetler alanlarında da birer mutabakat zaptı imzalanmıştır. Öte yandan
Türkiye Dışişleri bakanı ile meslektaşı Muhammed bin Abdurrahman Sani arasında
imzalanan ortak bildiri ile iki ülkenin diplomatlarına yönelik bir değişim programı
başlatılması kararlaştırılmıştır.
2017’den bugüne kadar Türkiye ile Katar arasında askeri, ekonomik, sanayi,
güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, yatırım, eğitim ve gençlik alanlarında
62 farklı antlaşmanın imzalanmış olması iki ülke arasında gelişen stratejik iş birliğinin bariz bir göstergesidir.

BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE BAHREYN
İLE İLİŞKİLER
Türkiye’nin BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn devletleriyle 2020’deki ilişkileri de
tarafların bölgesel vizyonlarının çatışmasının etkisiyle gerilimli geçmiştir. Türkiye ile
256 “Bakan Çavuşoğlu Katarlı Mevkidaşı Al Sani ile Görüştü”, Milliyet, 5 Kasım 2020.
257 Serdar Bitmez, Ekrem Biçeroğlu ve Çağrı Koşak, “Türkiye ile Katar Arasında 6. Yüksek Stratejik Komitesi Toplantısı Düzenlendi”, Anadolu Ajansı, 26 Kasım 2020.
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bu üç Körfez ülke arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkiler zayıflamaya,
ancak düşük düzeyde de olsa teknik alanlardaki ilişkiler devam etmiştir.
Bu ülkelerin Türkiye ile çatışmacı siyasetleri ikili, bölgesel ve küresel olmak
üzere üç farklı bağlamda karşımıza çıkmaktadır. Üç ülke arasında Türkiye en gerilimli ilişkilere sahip olan ülke BAE’dir. İkili ilişkiler bağlamında, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife bin Selman Halife’nin vefatı
dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Halife’ye telefonla taziyelerini sunmuştur.
Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandıracak hususla da
ele alınmıştır.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerdeki gerilim 2020’de de devam
etmiş ancak yılın sonlarına doğru bir yumuşama yaşanmıştır. Suudi Arabistan 2020
boyunca Türk mallarına gayri resmi olarak boykot uygulamıştır. Suudi yetkililer özellikle kırmızı ve beyaz et ürünleri, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal
ve ürünlerinin ithalatını askıya almıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM)
İsmail Gülle de Türk ürünlerine yarı resmi boykot uygulayan Suudi Arabistan’ın
ticareti siyasete alet ettiğini açıklamıştır.258 Öte yandan PETKİM’in başvurusu üzerine Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye ihraç ettiği bazı ürünlerin fiyatını düşüren
ve haksız rekabete neden olan Suudi Arabistan’a karşı soruşturma açmıştır. İki ülke
arasında yaşanan siyasi gerilim en çok Türk müteahhitlerini etkilemiş, onları yaklaşık
üç milyar dolarlık bir iş kaybı yaşatmıştır.
Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkileri en olumsuz etkileyen olayların başında
gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da bazı önemli gelişmeler olmuştur. Riyad’da kurulan Ceza Mahkemesi cinayetle ilgili beş sanığa 20’şer, bir sanığa 10 ve
iki sanığa 7’şer yıl hapis cezası vermiştir.259 Türkiye ise Suudi Arabistan’ın konuyla
ilgili tavrını tatmin edici bulmamış ve hakkında yakalama kararı bulunan 20 sanığı
gıyaben yargılamıştır.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yılın sonlarına doğru gerilimi ortadan kaldıran bazı gelişmeler yaşanmıştır. Önce Suudi kralı Selman Bin Abdülaziz İzmir depreminde hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı göndermiş, hemen sonrasında da
depremde mağdurlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi talimatı vermiştir. Akabinde, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulundukları Nijer’de
iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yüz yüze bir görüşme gerçekleşmiştir.
Bölgesel bağlamda BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in bütün bölgesel krizlerde
Türkiye’nin karşısındaki cepheye sürekli ve şartsız bir destek verdikleri görülmüştür.
BAE yetkilileri başta olmak üzere Riyad ve Mename yetkilileri de Türkiye’nin bölgesel politikalarını istikrarsızlaştırıcı olarak nitelendirmişlerdir.
258 Yusuf Şahbaz, “TİM Başkanı Gülle’den Suudi Arabistan’daki Boykota İlişkin Açıklama: Maalesef Ticaret Siyasete Alet Ediliyor”, Anadolu Ajansı, 21 Ekim 2020.
259 Gülşen Topçu ve Mahmut Geldi, “Suudi Arabistan’da Cemal kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Davada 8 Kişiye Hapis
Cezası Verildi”, Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2020.
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BAE ve Bahreyn 2020’de İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamaları ve İsrail ile kurdukları iş birliğinin öteki aktörlerinden biri olarak Türkiye’yi görmüşlerdir.
Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu anlaşmaları endişe ile karşılanmış ve şiddetle kınanmıştır. Bahreyn, Türkiye’nin BAE yönetimini eleştirmesine
cevap vermiş ve Türkiye’yi Arap karşıtı bir konuma olmakla suçlamıştır. Şimdilik İsrail ile normalleşme yönünde bir adım atmayan Suudi Arabistan BAE ve Bahreyn’in
normalleşme adımlarını desteklemiştir. Mesela, Suudi yetkililer BAE ile İsrail arasındaki uçuşlarda hava sahasını kullandıracağını açıklamıştır.
Libya Krizinde darbeci Hafter’e en fazla destek veren ülkelerin başında gelen
BAE ve Suudi Arabistan, Batılı devletlerle birlikte Libya krizinin sona erdirilmesini
engelleyici bir politika izlemişler. Darbeci Hafter’e Pantsir hava savunma sistemlerini
tahsis etmek başta olmak üzere her türlü askeri destek sağlayan BAE,260 Türkiye’nin
Libya’ya müdahalesini reddettiğini açıklamış ve Türkiye de buna tepki vermiş ve
BAE’ni haddini bilmeye davet etmiştir. Benzer şekilde, Hafter’i destekleyen Suudi
Arabistan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine şiddetle karşı çıkmıştır.
Doğu Akdeniz meselelerinde BAE ve Suudi Arabistan, Yunanistan ile yakın ilişkiler geliştirerek Yunanistan ile Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmışlardır. BAE Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile ortak tatbikat yapmış ve
Türkiye’ye mesaj vermiştir. Ayrıca, Abu Dabi ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı
Miçotakis, BAE Veliaht Prensi bin Zayid yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri kınanmıştır.
Küresel ölçekte de BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in Türkiye karşıtı algı
çalışması ve yıpratma savaşı devam etmiştir. BAE, ABD başta olmak üzere pek çok
Batılı lobi şirketine yüklü paralar vererek Türkiye karşıtı kampanya yapmalarını
talep etmiştir.
Bütün Müslüman dünyada infiale neden olan Fransa’nın İslam karşıtı açıklamalarına tepki veren Türkiye küresel ölçekte bir karşı kampanya başlatılmasını savunmuştur. Ancak Dünya Müslüman Birliği gibi Suudi Arabistan yetkili kurumları tam
aksine Fransa’nın açıklamalarına destek vermiş ve Müslüman azınlıkların yaşadıkları
ülkenin kanunlarına uymakla mükellef olduklarını açıklamış ve onları sorun çıkarmamaya davet etmiştir.

KUVEYT VE UMMAN İLE İLİŞKİLER
Körfez bölgesindeki siyasal cepheleşmeden etkilendikleri halde tarafsız kalmada ısrar
eden Kuveyt ve Umman ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2020’de de mesafeli iş birliği
şeklinde devam etmiştir. Her iki ülkede de uzun süredir devleti yöneten liderler hayatlarını kaybettiler ve aile içerisinde yeni liderler yönetime geldiler.

260 “BAE’den Darbeci Hafter’e Yeni Savunma Sistemi Desteği”, CNN Türk, 20 Kasım 2020.
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Türkiye’nin Kuveyt ile olumlu seyreden ilişkileri 2020’de de devam etmiştir.
Kuveytli yetkililer ve kurumlar hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası platformlarda
Türkiye’nin bölgesel perspektifini destekleyen adımlar attılar. Kuveyt, diğer Körfez
ülkelerinden farklı olarak İsrail ile normalleşmeye razı olmamış, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına da tepki
göstermiştir. Kuveyt yetkilileri, İsrail-BAE seferi yapan uçakların kendi hava sahasını
kullanmalarına da müsaade etmemiştir.
İki ülke bölgesel perspektiflerinin benzerliği, Kuveyt’in Ankara büyükelçisi
Ğassan Zevevi’nin açıklamalarına ve faaliyetlerine de yansımıştır. Zevevi yaptığı
bir açıklamada devletinin, 4,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’yi bu
konuda çok takdir ettiğini ve desteklediğini ifade etmiştir.261 Büyükelçi Zevevi Kuveytli hayırseverlerin yaptıkları yardımları Şanlıurfa’da Suriyeli mültecilere teslimine de katılmıştır.
İki ülke arasındaki mevcut diyalog yıl boyunca deva etmiştir. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Mayıs’ta Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Sabah ile yaptığı
telefon görüşmesinde koronavirüs küresel salgını ile mücadelede iş birliği konularını
konuştular. İki ülke ayrıca, askeri alandaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla ortak
savunma iş birliği plan imzalanmıştır.
Türkiye’nin Umman ile ilişkileri de yıl boyunca olumlu yönde seyretmiştir.
Ocak’ta uzun süredir Umman’ın başında bulunan Sultan Kabus’un vefatı dolayısıyla
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Maskat’a bir taziye ziyareti gerçekleştirmiştir.262 Oktay ziyaret sırasında Umman’da daha çok savunma, inşaat, sağlık
ve turizm sektörlerinde iş yapan Türk işadamlarıyla da görüşmüş ve onların talep ve
sorunlarını dinlemiştir.
Yıl boyunca iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri gösteren önemli bazı gelişmeler aşağıdaki belirtilmiştir. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya
göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Mayıs’ta Umman Sultanı Heysem’e Ramazan Bayramı tebrikinde bulunulan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alınmıştır. Ağustos’ta da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ummanlı mevkidaşı Seyyid Bedr bin Hamad Busaidi ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirmiştir.263 Umman Müftüsü Ahmed bin Hamid Halili de diğer Körfez devlet yetkililerinden faklı olarak, Ayasofya’nın ibadete açılması dolayısıyla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk halkını tebrik etmiştir. Benzer şekilde, Umman LNG Geliştirme Vakfı Başkanı Halit Mesan da Türkiye’ye LNG satışı için
görüşmeye hazır olduklarını açıklamıştır.
261 Fırat Özdemir, “Kuveyt’in Abkara Büyükelçisi Al-Zawawi: Türkiye, Suriyeliler Konusunda Tek Oldu”, Anadolu
Ajansı, 18 Kasım 2020.
262 “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Maskat’a Bir Taziye Ziyareti Gerçekleştirmiştir”, TRT Haber, 12 Ocak
2020.
263 “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı Mevkidaşıyla Görüştü”, Hürriyet, 19 Ağustos 2020.
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KRONOLOJİ 2020’DE TÜRKİYE-KÖRFEZ ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ
12 Ocak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus’un vefatı dolayısıyla yeni
sultan Heysem bin Tarık bin Teymur’a taziye ziyaretinde bulundu.

23 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir Sabah ile
telefonda görüştü.

24 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.

28 Ağustos

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Seyyid Bedr bin Hamad Busaidi ile
telefonda görüştü.

29 Eylül

İki ülkeden 1.500 şirketin katılımıyla Türkiye-Katar İş Forumu video konferans yöntemiyle
gerçekleştirildi.

29 Eylül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah Ahmed
Cabir Sabah için baş sağlığı dileklerinde bulundu.

7 Ekim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha’da Emir Temim bin Hamad ile bir görüşme
gerçekleştirdi. İki lider görüşmede stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ve
uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

18 Ekim

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma
Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile eğitimdeki iş birliğini görüştü.

26 Ekim

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulva Hatır Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile
bölgedeki gelişmeleri görüştü.

29 Ekim

Katar Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin katılımıyla düzenlediği “NASR-2020” askeri tatbikatı
sona erdi.

5 Kasım

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin
Abdurrahman Sani, Altıncı Stratejik Yüksek Komite Toplantısı’nın bakanlar düzeyindeki
hazırlık toplantısı için Antalya’da bir görüşme gerçekleştirdiler.

12 Kasım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife bin
Selman Halife’nin vefatı dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Halife ile telefonda
görüştü.

26 Kasım

Katar Emiri Temim bin Hamad 6. Yüksek Stratejik Komite toplantısı için bulunduğu
Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında iki ülke arasında on farklı antlaşma imzalandı.
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TÜRKİYE-MISIR
İLİŞKİLERİ
ABDULLAH AYDOĞAN KALABALIK

GİRİŞ
Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) arasında 27 Kasım 2019’da
imzalanan, “Güvenlik ve Askeri İş birliği Mutabakat Muhtırası” nedeniyle gerilmeye
başlayan Türkiye-Mısır ilişkilerinde 2020 boyunca iniş ve çıkışlar yaşandı. Mısır Dışişleri
Bakanı Semih Şükrü ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Kahire’de bir araya gelerek konuyu değerlendirmiş, görüşme sonunda iki bakan da Türkiye ile UMH arasında imzalanan anlaşmanın “meşru olmadığını” öne sürmüş ve ayrıca Mısır Dışişleri Bakanlığı söz konusu iş birliği anlaşmasını “kınadığını” açıklamıştı.
Mısır yönetimi Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin
Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) geçmesine de tepki gösterdi.
Abdulfettah Sisi yönetimi, “batıl” olduğunu öne sürdüğü anlaşma gereği Libya’ya asker gönderilmesinin TBMM’de onaylanmasını kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye hükümeti ile Serrac arasında 27 Kasım 2019’da İstanbul’da imzalanan ‘batıl’ Mutabakat
Muhtırası ve Askeri İşbirliği Anlaşması gereği Libya’ya asker gönderilmesi tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyor” ifadelerine yer verildi.264
“2015 yılında Libyalı taraflar arasında imzalanan Suhayrat Anlaşması gereği Serrac
hükümetinin tek taraflı olarak uluslararası anlaşmalara imza atma yetkisi bulunmamaktadır” denilen açıklamada Mısır’ın Serrac hükümeti ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtırasını kabul etmediği tekrarlanmıştır.
Uluslararası tanınırlığı bulunan Trablus’taki hükümet ile Türkiye’nin yakınlaşmasından son derece rahatsız olan Mısır yönetimi, Türkiye Parlamentosu’nun söz
konusu adımının BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2011 yılı 1970 numaralı
“Libya’ya silah gönderilmesine ilişkin kararına aykırı” olduğunu iddia etti. Libya’da
264 “Mısır’dan Libya Tezkeresi Açıklaması”, Anadolu Ajansı, 2 Ocak 2020.
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ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i destekleyen
Mısır yönetimi, Türkiye’nin Libya hamlesinin ardından Türkiye’nin Libya’ya komşu
ülkeler ile temaslarını da yakından takip etmeye baladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cezayir ziyaretinden265 iki gün
sonra Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Cezayir’e sürpriz bir ziyaret düzenledi.266
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilen Şükrü’nün
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin mesajını Cezayir Cumhurbaşkanı’na ilettiği duyurulmuş ancak mesajın içeriği açıklanmamıştır. Şükrü ile Tebbun arasında yapılan
görüşmede, “Libya’da silahlı çatışmalar ile akan kanın durdurulması ve ülkede siyasi müzakerelerle çözüme gidilmesi” konusunun altı çizilmiş ve Şükrü’nün Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile de “Libya krizini değerlendirdiği” duyurulmuştur.
Şükrü’nün söz konusu ziyaretinin Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyaretinden
iki gün sonra gerçekleşiyor olması dikkat çekti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da aynı gün Cezayir’de Libya konusunda
temaslarda bulundu. Bir gün önce başkent Kahire’de Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları bir araya gelerek Lib
ya krizini görüşmüştü. Toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısına İtalya
Dışişleri Bakanı Di Maio görüşmede fikir birliğine varılmadığı şeklinde değerlendirilmişti. Ayrıca İtalyan Dışişleri’nin toplantıya katılanların ortak açıklamasını da
imzalamadığı sonradan öğrenilmişti.

ANADOLU AJANS’A BASKIN, TİKA VE SETA
KAHİRE OFİSLERİNİN KAPATILMASI
Mısır yönetimi 2019 sonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Kahire ofisinin 2019 sonuna kapatılmasını istediğini Türkiye’nin Mısır Büyükelçiliği ve TİKA Kahire Koordinatörlüğüne bildirdi. Resmi işlemlerin sonlandırılması ve kapatma hazırlıklarının uzamasının ardından TİKA Kahire Koordinatörlüğü Mısırlı yetkililerden Ocak 2020’de ofisin tamamen kapatılması için bir ay daha
zaman istedi. Ancak Mısır güvenlik güçleri TİKA ofisi faaliyetlerini sonlandırmadan
önce bir başka Türk kurumu olan Anadolu Ajansı Kahire Ofisine 14 Ocak’ta baskın
düzenleyerek, o anda içeride bulunan biri Türk dört gazeteciyi gözaltına aldı. Ofisteki bütün bilgisayarlar ve evrakın yanı sıra alışanlarının telefonlarına da el konulması
nedeniyle çalışanlara uzun süre ulaşılmadığı gibi nereye götürüldüklerine dair resmi
bir bilginin de bir sonraki güne kadar verilmemesi endişeye neden olurken iki ülke
arasındaki ilişkileri gerdi.

265 “Çavuşoğlu Cezayir’de”, Sabah, 6 Ocak 2020.
266 Samih Şükri’nin Cezayir Havaalanına Varışı, 9 Ocak 2020 ()وصول وزير الخارجية املرصي سامح شكري ملطار الجزائر
https://www.youtube.com/watch?v=uWYoX0mQpAs, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
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Ankara’nın baskını kınamasının ardından iki ülke arasında gerginlik yaşandı.267
Dışişleri Mısır’ın Ankara Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, Anadolu Ajansı’nın
Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından
bazılarının gözaltına alınmasını kınadı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti
sözcüsü Ömer Çelik de baskını kınadı.268 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
geçmiş olsun dileğinde bulunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın
hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin iktidar ve muhalefetiyle ve bütün kurumlarıyla söz konusu bakına
karşı çıkması ve uluslararası arenadan yapılan baskılar nedeniyle Mısır yönetimi iki
gün sonra Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’yı
serbest bırakarak Türkiye’ye dönmesine izin vermiş, gazeteciler Mısır vatandaşı Hüseyin Kabbani, Hüseyin Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
(SETA) çalışanı Abdülselam Muhammed’i ise dört günlük gözaltının ardından serbest bırakmıştır.269 Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskın sonucu, aynı ofisi paylaşan
SETA Kahire ofisi de kapatılmış oldu. TİKA da Kahire’deki faaliyetlerine son verilmesini sonlandırmış ve 24 Ocak günü Kahire TİKA ofisi koordinatörü Muhammed
Açay Türkiye’ye dönmüştür.
Mısır yönetiminin söz konusu tutumu, Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti ile imzaladığı “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve Lib
ya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM’den geçmesinden duyduğu rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendirildi. Çünkü Mısır
devlet gazeteleri ve yönetimin kontrolündeki bütün basın sanki Türkiye Mısır’a savaş
açacakmış gibi bir algı operasyonu oluşturmuş ve ülke kamuoyunu Türkiye aleyhinde kışkırtmıştı.

TÜRKİYE VE MISIR’IN LİBYA’DA KARŞI KARŞIYA
GELME RİSKİ
Libya ordusu tarafından başlatılan “Öfke Volkanı” operasyonu birliklerinin başkent Trablus’un batısındaki Vatiyye askeri üssünü ele geçirmesinin ardından Haziran 2020’de başkent Trablus’un güneyinde kontrolü sağlaması bir dönüm noktası
oldu. Ardından “Trablus’un sırtındaki bıçak” olarak nitelendirilen Terhune kentinin düşmesinin ardından Öfke Volkanı yetkilileri yeni hedefin Sirte ve Cufra
olduğunu duyurmuştur. Kısa sürede Sirte’ye giren Türkiye’nin desteklediği ordu

267 “AA Ofisinin Basılması Nedeniyle Türkiye Ve Mısır Arasında Gerginlik,مكتب

“األناضول” بالقاهرة, DW, 15 Ocak 2020.

توتر بني مرص وتركيا بسبب اقتحام

268 “Mısır Polisi AA Kahire Ofisini Basarak Dört Çalışanı Gözaltına Aldı”, AA, 15 Ocak 2020.
269 “Mısır’da Serbest Bırakılan AA Çalışanı Hilmi Balcı Türkiye’ye Döndü”, AA, 17 Ocak 2020.
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birlikleri önemli bir ilerleme sağladı. Ancak hava operasyonunun ardından geri
çekilmek zorunda kaldılar.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi söz konusu hava operasyonunun ardından Mısır’ın
kuzey batısındaki Libyalı kabileler ile yaptığı görüşmede “Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir” dedi.270 Bir ay sonra ise Mısır Meclisi Sisi’ye ‘Libya’ya müdahale’ yetkisi veren
tezkereyi kabul etti.271 Söz konusu durum Libya’da Mısır ve Türkiye’nin karşı karşıya
gelmesi riski ve ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Mısır-Libya Sellum sınırından
Sirte’ye kadar yaklaşık bin kilometrelik bir mesafe olması, Mısır yönetiminin bütün
riskleri göze alıp Libya içlerine doğru askeri bir müdahale etmesi ihtimalini zayıflatıyor. Ayrıca Libya’nın doğusundaki kabilelerin bir bölümünün bunu işgal algılama
riski de bulunmaktadır. Diğer ihtimal ise Mısır ordusunun Libya sınırından 10 veya
20 kilometre içeri girerek bir tampon bölge oluşturması. Bu durumda Mısır’ın hem
kontrollü ve güvenli hareket edeceği ve hem de sınır güvenliğini sağlamış olacağı
değerlendirilmiştir.
Sisi yönetimi, Libya hükümetinin içinde Müslüman Kardeşler teşkilatının Libya
uzantısının yer aldığını öne sürmektedir. Trablus hükümetinin Mısır sınırına kadar olan
bölgede kontrolü sağlaması, İhvan’ın Mısır sınırına kadar gelmesi olarak algılanıyor.
Görüşüne başvurduğum Beyan Araştırma Merkezi Müdürü Libyalı araştırmacı
Nezar Krikiş, siyasi görüşmelerin ve müzakerelerin sonuç vermemesi durumunda
Mısır yönetiminin Fransa ve Rusya’nın yardımı ile Libya’nın doğusuna hava savunma sistemleri yerleştirme yolunu tercih edeceğini ifade ederek, Türkiye ile karşı karşıya gelme gibi bir riskin olmadığının altını çizdi. Mısırlı gazeteci yazar Kutub Arabi
de “Mısır’ın Libya’ya askeri olarak girmesinin kolay bir seçenek olmadığını”, Mısır
ordusunun 1963’teki “acı Yemen tecrübesi”nin unutulmadığını hatırlatarak, uluslararası arenadaki aktif güçlerin Sisi yönetiminin Libya’ya askeri olarak müdahale
etmesine izin vermeyeceklerini öngörmüştür. “Türkiye’nin desteklediği Libya ordusunun ülkenin doğusuna kadar ilerleyip, Mısır sınırına yaklaşması durumunda Mısır
ordusu Libya sınırından içeri doğru harekat başlatabilir” diyen Mısırlı gazeteci yazar,
Libya hükümetinin de zaten böyle bir niyeti olmadığını söylemiştir.

TÜRK-MISIR İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ
ARASINDAKİ TEMAS
Mısır ve Yunanistan’ın deniz yetki anlaşması imzalaması Türkiye-Mısır ilişkilerinde
gerginliğe neden olmaktadır. Ancak Türkiye Mısır’dan daha çok bu konuda Yunanistan ile muhatap olmakta ve Atina’ya tepki göstermektedir. Yunanistan ile Mısır arasında 6 Ağustos’ta imzalanan Doğu Akdeniz’deki “münhasır ekonomik bölge” (MEB)
270 “Sisi: Sirt ve Cufra Kırmızı Çizgidir”, CNN Arabic, 20 Haziran 2020.
271 “Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Sisi’ye ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli askeri önlemleri alma
yetkisi verilmesi yönündeki öneriyi onayladı.”, Fransa24, 20 Temmuz 2020, https://www.france24.com/ar.
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anlaşması nedeniyle Türkiye ve Mısır istihbarat örgütlerinin görüşmeler yaptığını
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı. Biz gazetecinin sorusu üzerine Erdoğan’ın
“Bu konuda ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan
istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani
‘Burada yanlış anlaşılmalar var. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var’ diyor...” ifadelerinin ardından iki ülke istihbarat yetkililerinin görüştüğü anlaşılmıştır.
Erdoğan’ın Türk halkının Mısır ve Yunan halklarına bakışına dikkat çekmesi
Türkiye’nin neden Mısır’a değil de Yunanistan’a daha fazla tepki gösterdiğini deşifre
eder niteliktedir. Nitekim Erdoğan, “Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı.
Yani Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının,
Yunan halkıyla aynı çizgide olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı Mısır halkından öte, yöneticilerinin fark etmesi gerekir” ifadelerini kullanmıştır.272
Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında 6 Ağustos’ta imzalanan
MEB anlaşmasına ilişkin “İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada
ortaya konacaktır” açıklamasında bulunmuştur. Anlaşma 18 Ağustos’ta Mısır Meclis
Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmış, 27 Ağustos’ta ise Yunanistan
Meclisinde de da kabul edilmiştir.

MISIR’DA TÜRKİYE’YE YÖNELİK OLUMSUZ
YAYINLARDA KISMİ AZALMA TALİMATI
Türkiye-Mısır ilişkilerinde Ocak 2020’de Libya meselesi ile başlayan ve Anadolu
Ajansı’nın ofisinin basılması ile zirve yapan gerginlik, kısmen giderilmiştir. Mısır
yönetiminin devlet televizyonu ve Mısır medyasına “Türkiye ve Erdoğan aleyhinde
haber yapmama” tavsiyesi verdiği konuşuldu.273 Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait “The
New Khaleej” sitesinin Mısır devlet televizyonu yetkilisine dayandırdığı haberinde
bu tavsiyenin “Libya ve Doğu Akdeniz konusunda süregelen anlayışların ışığında”
geldiğine dikkat çekildi.
Söz konusu haberden sonra Mısır medyasında Türkiye ile Mısır arasında bazı
bölgesel konularda karşılıklı anlayış ve iş birliğine yönelik yorumlar yapıldı. Mısır’ın
muhalif liberal gazetelerinden Mada Mısr da bu paralelde bir haber yapmış, Libya
Başbakanı Fayiz Serrac’ın Mısır’a kısa süreli bir ziyaret düzenlemesini, Türkiye ile
Mısır arasında yeni bir sayfa açılma ihtimali olarak yorumlamıştır. Ziyaretin Türkiye’nin bilgisi dahilinde yapıldığının iddia edildiği haberde Ekim’de Libya İçişleri
Bakanı Fethi Başağa’nın Mısır ziyareti274 de aynı çizgide değerlendirildi. Aynı hafta
272 Sedat Engin, “Mısır ile İstihbarat Örgütleri Üzerinden Diyalog”, Hürriyet, 19 Ağustos 2020.
273 “Sisi’den Medyaya Yeni Ayar: Türkiye Aleyhinde Haber Yapmayın”, Yeni Şafak, 15 Ekim 2020.
274 “Başağa Serrac’ın Halefi Olmayı Garanti Etmek için Kahire’de”, El Arabi el Cedid, 4 Kasım 2020.
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içinde Sisi yönetimine yakınlığı ile bilinen ülkede geniş halk kesimlerine hitap eden
ünlü televizyon programı sunucusu Ahmed Musa, Mısır merkezli Sada el-Beled televizyon kanalındaki programında “Türkiye de dahil olmak üzere hiçbir ülke ile düşmanlıklarının olmadığını” söylemesi dikkat çekti.
Görüşüne başvurduğumuz Mısırlı gazeteci Rabig Ebuzamil, Türkiye ve Mısır
arasında yaşanan siyasi krizden iki tarafın ve bölge ülkelerinin olumsuz etkilendiğini, güvenlik ve istihbarat konularında iki ülkenin iş birliğinin önem arz ettiğini
söyledi. Libya dosyasında Ankara ve Kahire’nin bazı ortak adımları olduğuna işaret
eden Ebuzamil, olumlu yakınlaşmanın haliyle medyaya da yansıdığını, bazı yazarlar
ve gazetecilerin Türkiye’ye yönelik eleştirileri olsa bile, eskiye nazaran Türkiye aleyhindeki yazıların dozunun düştüğünün altını çizdi.
Mısır medyasında ve devlet televizyon kanallarında Ekim’den bu yana kurumsal
olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sistemli bir karalamaya rastlanmaması dikkat çekmektedir. Ancak bazı yazarların bu dönemde de eleştirel yazılar
kaleme aldığı da gözden kaçmıyor. Mısır devlet gazetelerinden el-Ahbar el-Yevm’in 25
Ekim tarihli sayısında “Erdoğan Neden Libya Uzlaşmasından Rahatsız” başlıklı yazısında Libya’daki ateşkesten sadece Türkiye’nin rahatsız olduğu ileri sürülmüştür.
Şuruk gazetesi yazarı Imadeddin Hüseyin, geçen 31 Ekim’de köşesinde kaleme
aldığı, “Türkiye ile Uzlaşı Nerede ise İmkansız” başlıklı yazısına “Mısır ile Türkiye
arasında gerçekten yakınlaşma olur mu?” sorusuyla başlamıştır. Bu soruyu konuyla
ilgili birçok gözlemciye sorduğunu ifade eden Hüseyin “Bu süreçte iki ülke ilişkilerinde asla gerçek bir iyileşme olmayacağı veya k ısa süren ve asla devam etmeyecek
iyileşme olacağı yönündeki kanaat ağır basıyor.” ifadelerini kullanmıştır. Mısır resmi
ve özel medyasının kurumsal olarak “Türkiye’ye karşı eleştirinin dozunu” dönemsel olarak azalttığı değerlendirilmektedir. Muhtemel bir krizde tamamen yönetimin
kontrolüne alınmış olan medyanın hükümet yetkililerinin bir işareti ile tekrar Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yazılar yazması kuvvetle muhtemeldir.
Türkiye-Mısır ilişkileri Libya krizi nedeniyle 2019’un son aylarından itibaren
gerilmiş, Ocak 2020’de zirveye ulaşan gerginlik ve tansiyon ancak Ekim’de aşağıya
çekilebilmiştir. 2019’un kontrollü gerginlik olarak nitelendirildiği iki ülke ilişkilerinde 2020’de bazı dönemler iyice gerilmiş, kontrol dışına çıkan tutumlar ve karşılıklı
tehditvari adımlara dahi sahne olmuştur.

EKONOMİK İLİŞKİLER
2020’nin ilk iki ayındaki ortalama yüzde 23 artış oranıyla iyi bir ihracat ile başlayan Türkiye’de sonraki aylarda, koronavirüs salgınının bütün dünyada sebep olduğu ticaret daralması yaşanmıştır. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden edindiğimiz bilgilere göre, Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin ihracatı
yüzde 12 oranında düşüş göstermiş ve 2,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Aynı
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dönemde Mısır’dan yapılan ithalatımızdaki azalış oranı ise yüzde 14 olmuş ve 1,2
milyar dolar seviyelerine düşmüştür. Salgının halen devam ediyor olması sebebiyle
ikili ticaretteki olumsuz tablo devam etmekte olup yıl sonu itibarıyla dış ticaret
hacminin yüzde 12-13 oranlarında gerileyerek 4,5-4,6 milyar dolar seviyelerinde
kalması öngörülmektedir.
2020’de bugüne kadar Türkiye’nin Mısır’a en çok ihraç ettiği ürün grupları
sırasıyla, benzinli otomobiller, sıcak demir-çelik mamulleri, alüminyum mutfak
eşyası, halılar ve petrol türevi yakıtlar olup, Mısır’dan yapılan ithalatta ise en çok;
üre, plastik hammaddesi polipropilen, fuel-oil ve kerosen, metil alkol ve TV parçası ön plana çıkmaktadır.
KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ
2 Ocak

Sisi yönetimi “batıl” olduğunu öne sürdüğü anlaşma gereği Libya’ya asker gönderilmesinin
TBMM’de onaylanmasını kınadı.

9 Ocak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cezayir ziyaretinden 2 gün sonra Mısır Dışişleri
Bakanı Semih Şükrü Cezayir’e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

14 Ocak

Mısır güvenlik güçleri Anadolu Ajansı Kahire Ofisi’ne baskın düzenleyerek o anda içeride
bulunan biri Türk, dört gazeteciyi gözaltına aldı.

15 Ocak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik baskını kınadı.

20 Haziran

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Mısır’ın kuzey batısındaki Libyalı kabileler ile yaptığı görüşmede
“Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir” dedi.

19 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan “…ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir
taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor.
Yani ‘Burada yanlış anlaşılmalar var. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var’
diyor...”

15 Ekim

Mısır yönetiminin devlet televizyonu ve Mısır medyasına “Türkiye ve Erdoğan aleyhinde
haber yapmama” tavsiyesi.

1 Aralık

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği “Ocak-Eylül döneminde ihracatımız
yüzde 12 oranında düşüş göstermiş 2,2 milyar Dolar seviyesine gerilemiştir. Salgının halen
devam ediyor olması sebebiyle ikili ticaretteki olumsuz tablo devam etmekte olup, yıl
sonu itibarıyla dış ticaret hacminin yüzde 12-13 oranlarında gerileyerek 4,5-4,6 milyar
Dolar seviyelerinde kalması öngörülmektedir.”
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TÜRKİYE-RUSYA
İLİŞKİLERİ
MEHMET ÇAĞATAY GÜLER

GİRİŞ
2019’da olduğu gibi 2020’de de Ankara-Moskova ilişkilerinde öne çıkan konuların
başında Suriye krizi gelmektedir. 27 Şubat’ta Rus Hava Kuvvetlerinin İdlib’de Türk
Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alması sonucu 36 askeri şehit düşmüş, ardından
Bahar Kalkanı Harekatı (BKH) başlamıştır. Yaklaşık bir hafta süren operasyon sonucunda Suriye rejimi ağır kayıplar vermiş ve nihayetinde Türkiye ve Rusya arasında 5
Mart tarihli Moskova mutabakatı imzalanmıştır.
Bu süreci müteakip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de etkisini göstermeye başlamıştır. Tabiatıyla dış politikada durağan bir sürecin içerisine girilmiştir. Temmuz’da ise Azerbaycan-Ermenistan arasında Tovuz bölgesinde vuku bulan çatışmanın ardından Türkiye-Rusya ilişkileri de hareketlenmeye
başlamıştır. 22 Temmuz Libya üzerine verilen dört maddelik mutabakat iş birliği derinleştirilmiş, 27 Eylül’de İkinci Karabağ Savaşı’nın başlangıcı ile de oldukça dinamik
bir döneme girilmiştir. Söz konusu çatışmalar neticesinde, Türkiye-Rusya jeopolitik
rekabeti Suriye ve Libya’dan sonra yeni bir sahaya mı taşındı tartışmaları başlamıştır.
Özellikle yılın son çeyreğinde Kafkaslar ve 10 Kasım ateşkesi sonrası bölgede oluşan
yeni jeopolitik denklem, iki ülkenin üzerine en çok mesai harcadığı ve müzakere ettiği
konular haline gelmiştir. Enerji ve ikili ticaret konuları, jeopolitik çatışmalara rağmen
genel kanının aksine etkilenmemiş ve büyük oranda eski önemlerini korumuştur.

MOSKOVA MUTABAKATI
Geçtiğimiz yıl iki ülke benzer bir şekilde Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı (BPH) sonrasında da karşı karşıya gelmiş, Soçi’de on
maddelik bir mutabakat imzalamışlardı.275 Öte yandan Fırat’ın Batısında İdlib ken275 “Son Dakika: Rusya ile Tarihi Mutabakat! İşte 10 Maddelik Anlaşma”, Milliyet, 22 Ekim 2019.
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tinde de çatışmanın eşiğine gelmiş, Rusya Türkiye’nin 10 numaralı gözlem noktasının yakınlarına taciz atışlarında bulunmuş, hatta söz konusu noktayı kuşatma altına
almıştır.276 Astana mekanizması ve BPH sonrası imzalanan Soçi mutabakatına rağmen İdlib’deki belirsiz durum ve Rusya’nın ateşkes ihlalleri 2020 için Türkiye-Rusya ilişkilerine şerh konulmasına neden olmuştur.277 Nitekim, üzerine çok geçmeden
2020’nin hemen başında Rusya destekli Suriye rejimi, İdlib özelinde imzalanan Soçi
mutabakatını yeniden bozarak saldırılara başlamış, sahada önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ocak ayı boyunca saldırılarını kesmeyen Rus Hava Kuvvetleri destekli rejim
unsurları hem Halep’in batısında hem de İdlib’in güneyinde stratejik Serakip bölgesine doğru ilerlemelerini sürdürmüştür.
Şubat 2020’de rejim unsurları Suriyeleri muhaliflerin yanı sıra doğrudan TSK
askeri konvoylarını da hedef almaya başlamış, bunun neticesinde 3-26 Şubat arasında 17 asker şehit olmuştur. Şubat itibarıyla havadan Rusya’nın karadan ise İran’ın
desteklediği rejim unsurları, İdlib’in güneyi ve doğusunda, bilhassa da M4 ve M5
kara yollarının geçtiği Serakip bölgesine kadar ilerlemelerini sürdürmüştür. Bu süreçte TSK da bölgeye olan tahkimatını arttırmış, rejim unsurlarına ağır zayiatlar
verdirmiştir. 27 Şubat’ta ise Rusya Hava Kuvvetlerinin Türk taburunu hedef alması
sonucu 36 asker şehit olmuş, TSK aynı gün Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştır.
BKH boyunca 2.500’den fazla rejim unsuru ve sayısız tank, hava savunma sistemi, top/obüs/ÇNRA ve zırhlı araç imha edilmiştir.278 Suriye rejiminin ağır kayıplar
vermesine rağmen İdlib’deki saldırıları durmamış, özellikle Rus Hava Kuvvetlerinin
bombardımanları kesilmemiştir.
Nihayetinde, Kremlin yetkilileri müttefikinin ağır kayıplarının önüne geçmek,
Ankara ise oluşan güvenliksiz saha şartlarından ötürü yeni bir mülteci dalgasını engellemek için 5 Mart’ta Moskova mutabakatına imza atmıştır.279 Mutabakat neticesinde rejim güçleri İdlib ve Halep’teki saha kazanımlarını korumuş, 2012’den beri
ilk kez M5 olarak bilinen Halep-Şam kara yolunun kontrolünü sağlamıştır. Diğer
taraftan bölgede geçici de olsa bir ateşkes sağlanmış; istikrar ve güvenlik tesis edilmiş, bu sayede Türkiye’nin, bölgede yaşayan 4 milyona yakın Suriyeli göz önünde
bulundurulduğunda, mülteci endişeleri bir süreliğine giderilmiştir. Ancak 2019’da
olduğu gibi bu yılda altı çizilmesi gereken nokta Moskova mutabakatının nihai çözümü getirmediği; sahada kalıcı barışı ve istikrarı sağlamadığıdır. Dolayısıyla Ankara-Moskova ilişkilerine Suriye ve İdlib konularında konulan şerh ilerleyen yıllarda da
devam edecektir.
276 Mehmet Çağatay Güler, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, Türkiye Yıllığı 2019, der. Muhittin Ataman, (SETA Yayınları, İstanbul: 2020), s. 156-162.
277 Güler, “Türkiye-Rusya İlişkileri”.
278 “Bahar Kalkanı Operasyonu Kapsamında Rejim Kayıpları”, Suriye Gündemi, https://www.suriyegundemi.com,
(Erişim tarihi: 3 Aralık 2020).
279 “İdlib Mutabakatı’nın Tam Metni Yayınlandı”, HaberRus, 5 Mart 2020.
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LİBYA MUTABAKATI
Türkiye ve Rusya liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin Türk-Akımı
doğal gaz boru hattının açılışı için 8 Ocak’ta bir araya gelmişlerdir.280 Bu ziyaret
kapsamında iki lider Suriye’den Libya’ya anlaşmazlıkların yaşandığı birçok meseleyi
görüşmüşlerdir. Basın açıklamasında öne çıkan ve ilerleyen dönemde yeniden atıf
yapılan konu Libya krizi olmuştur. İki ülke Libya’nın egemenliğine, bağımsızlığına
ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelemiş; kalıcı barış ve istikrarın savaş yoluyla
sağlanamayacağına vurgu yapmıştır. Bu kapsamda 12 Ocak itibarıyla ateşkes çağrısı
yapılmıştır. Her ne kadar Halife Hafter’e bağlı silahlı güçlerin ve bölgede faaliyet gösteren paralı askerlerin faaliyetleri durmamış, Hafter’e aktarılan Birleşik Arap Emirleri
fonları kesilmemiş olsa da Ankara-Moskova arasında bu girişim yeni bir Astana mekanizması ve iş birliğini derinleşmesi olarak okunmuştur.
22 Temmuz’da Rusya ve Türkiye heyetleri arasında Ankara’da yapılan görüşmeleri müteakip 4 maddeden oluşan ortak bildiri yayımlanmış ve 8 Ocak’ta oluşturulan
siyasi girişime de atıf yapılmıştır.281 Mutabakat kapsamında Libya’da uzun süreli ve
sürdürülebilir ateşkes çabalarının devam ettirilmesi; Berlin Konferansı sonuçları ve
BM ile eşgüdüm sağlanması; Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve Moskova’da istişarelerin devam ettirilmesi kararları alınmıştır. Söz konusu mutabakat aynı gün toplanan Milli Güvenlik Kurulunda görüşülmüş ve kararlar
teyit edilmiştir.282 Günün sonunda iki ülke Libya konusunda ortak bir zeminde buluşmayı başarmıştır.

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI
Bu yıl Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de olduğu gibi doğrudan olmasa da karşı karşıya
geldiği ikinci saha Karabağ olmuştur. 10 Kasım günü Rusya’nın ara buluculuğunda
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması süregelen jeopolitik
denklemde önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir. Öncelikle Rusya’nın bölge politikasına baktığımızda, mevcut statükonun sürdürülemez oluşunun kabul edildiğini,
iki tarafın da taviz verdiği yeni bir denklem üzerine anlaşılması gerektiğinin üzerinde
durulduğunu görmekteyiz.283 Bu takdirde 5 reyonun Azerbaycan’a geri verilmesi ve
Rus barış gücünün bölgeye konuşlanması, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından uzun süredir desteklenmekteydi. 27 Eylül’de savaş başladığından beri Rus
280 “Erdoğan ve Putin’den Libya’da Ateşkes Çağrısı”, BBC Türkçe, 8 Ocak 2020.
281 “Совместное заявление по итогам российско-турецких консультаций высокого уровня по Ливии,
Анкара, 22 июля 2020 года”, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 22 Temmuz 2020,
https://www.mid.ru, (Erişim tarihi: 4 Aralık 2020).
282 “22 Temmuz 2020 Tarihli Toplantı”, T.C. MGK Genel Sekreterliği, 22 Temmuz 2020, https://www.mgk.gov.
tr, (Erişim tarihi: 5 Aralık 2020).
283 Mehmet Çağatay Güler, “Karabağ’ın Özgürleştirilmesi ve Sahadaki Yeni Denklem”, SETA Perspektif, Sayı: 301,
(Kasım 2020).
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medyası bölgeye barış gücü konuşlandırılması ve çözümün ancak bu şekilde olacağı
yönünde haberler yapmaktaydı. Keza Rus siyasetçi ve bölge uzmanları aynı görüşleri
dile getirmekteydi. Nihayetinde varılan anlaşma neticesinde Rusya’nın pozisyonuna
yakın bir denklem oluştuğunu ve özellikle de planlanan barış gücünün bölgeye konuşlandırıldığını görmekteyiz.
Anlaşma neticesinde Rusya, bölgedeki nüfuzunu tahkim etmiştir. Lakin söz
konusu planlardan ve tekliflerden daha fazla reyonun kurtarıldığının da altını çizmemiz gerekir. Bu süreçte Rusya’nın elde ettiği ek kazançlar ve Erivan yönetiminin
izlediği maksimalist yaklaşım aslında Bakü lehine bir sonuçlanmıştır. Söz konusu ek
kazanımların başında Batı yanlısı politikalar izleyen Başbakan Nikol Paşinyan ve Erivan yönetiminin cezalandırılması gelmektedir. Ardından Karabağ ile İran sınırının
kesilmesi ile Tahran’ın bölgedeki nüfuzunun azalması Rusya açısından önemli bir
kazanımdır. Ek olarak Rus istihbaratının Nahçıvan koridorunda elde ettiği kontrol,
Zengezur koridorundan gerçekleştirilen Ermenistan-İran ticareti üzerinde denetim
imkanı doğurmaktadır. Son olarak da gelinen nokta itibarıyla Bakü-Moskova ilişkileri korunmuş olması hatta daha da derinleşmiş olması Kremlin bölgedeki etkisini
oldukça arttırmıştır. Bu denklemde Rusya’nın hesaplayamadığı ve kazançlı çıkar aktörlerden birisi de Türkiye olmuştur.
Türkiye, Karabağ savaşında Azerbaycan’a sağladığı İHA/SİHA, mühimmat ve
elektronik harp sistemleri ile oyun değiştirici bir rol oynamıştır. Bakü’ye sağlanan
teknik/teçhizat desteği sahada Ermenilere karşı kurulan üstünlükte, özellikle de kara
unsurlarının tarumar edilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi noktasında çok etkili olmuştur. Azerbaycan tarafı tüm çatışma boyunca hem askeri hem de psikolojik üstünlüğü elinde bulundurmuştur. Ayrıca Ankara yönetimi yalnızca askeri değil
diplomasi ve diğer tüm imkanlarıyla Bakü’nün yanında yer almıştır. Bu bağlamda,
Ermenistan’ın bölgede Azerbaycan’ı yalnızlaştırma çabalarına karşı önleyici siyaset
izlemiş ve Erivan’ın uluslararası kamuoyunda Bakü’nün haklı mücadelesini karalama
çalışmalarını da karşısında durmuştur. Kısacası zafere giden yolda Türkiye’nin desteği kanıksanamayacak bir konumdadır. Bu minvalde, Türkiye’nin daha önceki yıllara
nazaran farklı veçhelerde verdiği somut destek, Azerbaycan tarafından büyük takdir
görmüş ve minnet duygusu oluşturmuştur.
Bu pencereden bakıldığında Türkiye, Azerbaycan üzerinde önemli bir nüfuz kazanmış, bölge jeopolitiğinin de bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca Türkiye menşeli
silahların sahada Rus yapımı silahlara karşı sağladığı üstünlük de önemli bir prestij
kaynağı olmuş bilhassa da Ukrayna’da karşılık bulmuştur. Ukraynalı uzmanlar Türkiye’nin Rusya’ya rağmen denklemin bir parçası olduğunu, hatta Donbas’ta süregelen
çatışmada Batı yerine Türkiye’den destek alınması halinde bölgenin geleceğinin Kiev
lehine olabileceğini ifade etmişlerdir. Nitekim, son dönemde Ukrayna’nın Türkiye
temasları artmış hatta Türk TB2’lerinin Donbas üzerinde Rus hava savunma sistemlerini görüntülediğine dair de görüntüler yayımlanmıştır.
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Sonuç itibarıyla, Rusya yıllardır kurguladığı yeni denklemi birçok ek kazanç ile
birlikte sağlamış ve bölgedeki nüfuzunu askeri varlığı ile tahkim etmiştir. 12 Temmuz
ve 27 Eylül süreçlerinden önce Kafkasya jeopolitiğinde görece daha küçük bir yere
sahip olan ve gerek Karabağ gerekse Azerbaycan üzerinde somut etkisi düşük olan/
bulunmayan Türkiye, yeni denklemde Azerbaycan halkı ve yönetimi üzerinde kayda
değer bir nüfuz elde etmiştir.

ENERJİ VE TİCARET
2020’de de Rusya, Türkiye’nin enerji ithalatındaki önemini korumuş ve en büyük
ticaret ortaklarından birisi olmuştur. Rusya’dan satın alınan doğal gaz miktarında
2019’da, 2018’e kıyasla yüzde 30’dan fazla bir düşüş yaşamıştır.284 Türkiye aradaki
farkı büyük oranda LNG ithalatı ve Azerbaycan’dan doğal gaz ithalatı ile temin etmiştir. Bu yıl, Rusya-Türkiye arasındaki Mavi Akım doğal gaz boru hattında yaklaşık
2 aylık bir bakım çalışması yapılmış, hat bu aralıkta kullanım dışı kalmıştır. Ağustos
ve Eylül aylarından sevkiyat katlanarak artsa da geçen yılın ilk altı ayında Rusya’dan
gerçekleştirilen toplam gaz ithalatı bu yılın ilk dokuz ayına denk olmuştur.285 Sene
sonuna kadar, bakım dönemi de göz önünde bulundurulduğunda, geçtiğimiz yılın
hacimleri yaklaşık olarak tutturulacaktır.
Türkiye’nin Rusya ile uzun vadeli sözleşmeleri al ya da öde prensibi ile yapıldığı
için benzer oranların bir şekilde yakalanması beklenmektedir. Lakin 2018’de olduğu
gibi 15 milyar metreküp üzerinde ithalatlar ancak ihtiyaca binaen ve uygun fiyatlar
çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Son dönemdeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) politikaları ve Hazar gazına yönelik artan talep, Karadeniz’de keşfedilen yeni rezervler
ile birlikte düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda Rus gazına olan bağımlılık ve fiyat
aralığında Türkiye’nin lehine gelişmeler yaşanacağını ön görebiliriz. Doğalgaza ek
olarak Rusya, Türkiye’nin petrol ithalatında da önemli bir yeri haizdir. Bu yıl da Rusya koronavirüsün sebebiyet verdiği fiyat dengesizliğinden ötürü petrol gelirlerinin
düşmesine rağmen bu önemini muhafaza etmiştir. Yılın ilk dokuz ayında Rusya’dan
satın alınan yaklaşık 19 milyon ton petrol, söz konusu önemi göstermektedir.286 Türkiye ayrıca Rusya’dan yaklaşık 1 milyon ton kömür ithalatı da gerçekleştirmiştir.287
284 Emre Gürkan Abay, “Türkiye’nin Rusya’dan Gaz İthalatı 2019’da Yüzde 35 Azaldı”, Anadolu Ajansı, 14 Şubat
2020.
285 Ay ay Rusya’dan gerçekleştirilen doğalgaz ithalatı verileri toplanarak bulunmuştur. Bkz. Nuran Erkul Kaya,
“Türkiye’nin Rusya ve İran’dan Gaz İthalatında Sert Düşüş”, Anadolu Ajansı, 24 Ağutos 2020; “Doğal Gaz İthalatı
Temmuz’da Yüzde 4,5 Azaldı”, Bloomberg HT, 25 Eylül 2020; “Doğal Gaz İthalatı Ağustos Ayında Arttı”, Milliyet,
29 Ekim 2020; “Doğal Gaz İthalatı Eylülde Yüzde 22,5 Arttı”, Hürriyet, 25 Kasım 2020.
286 Ay ay Rusya’dan gerçekleştirilen petrol ithalatı verileri toplanarak bulunmuştur. Bkz. “Petrol İthalatı Yüzde
18 Arttı”, TRT Haber, 7 Haziran 2020; “Petrol İthalatı Temmuzda Yüzde 6,1 Arttı”, TRT Haber, 25 Eylül 2020;
“Petrol İthalatı Ağustos’ta Yüzde 29,8 Azaldı”, Bloomberg HT, 27 Ekim 2020; “Türkiye’nin Petrol İthalatı Eylülde
Yüzde 14 Arttı”, TRT Haber, 27 Kasım 2020.
287 “Rusya’nın Kömür Üretimi Yüzde 15 Azaldı”, Enerji Günlüğü, 20 Kasım 2020, https://cutt.ly/chmlQ9Z, (Erişim tarihi: 10 Aralık 2020).
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Sonuç itibarıyla enerji bu yıl da ikili ticarette en öne çıkan sektör olmuştur. Türkiye
Rusya’dan bu yılın ilk on ayında enerji ürünleri dahil toplamda 14,1 milyar dolarlık
ithalat yapmıştır (en büyük üçüncü).288 İkili ticaret hacmi ve enerji ürünleri bağlamında Moskova yerini ve önemini korumuştur.
KRONOLOJİ 2020’DE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
8 Ocak

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin TürkAkım’ın açılış törenine katılmak için İstanbul’a
geldi.

5 Mart

İdlib’de olan gelişmeler ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’i
Moskova’da ziyaret etti. Ziyaretin sonunda İdlib’deki ateşkes yenilendi.

1 Temmuz

Telekonferans yoluyla Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi
toplandı.

14 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan çatışması; Suriye ve Libya gibi konular ele alındı.

27 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya gibi konular ele
alındı.

7 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki görüşmede, Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel
gelişmeler ele alındı. Bakan seviyedeki görüşmede ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki
Karabağ meselesi görüşüldü.

10 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Dağlık Karabağ’daki ateşkes ve Suriye gibi konular ele alındı.

24 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider,
Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini
geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeleri görüştü.

288 “Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2020”, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Kasım 2020, https://data.tuik.
gov.tr, (Erişim tarihi: 10 Aralık 2020).
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TÜRKİYE-SURİYE
İLİŞKİLERİ
KUTLUHAN GÖRÜCÜ

GİRİŞ
Türkiye’nin dış politikası ve ulusal güvenliği ele alındığında son dokuz yıldır içeriğinde Suriye olmayan bir metinden söz etmek mümkün değildir. 2020 da Türkiye’nin
Suriye’de güvenlik, sosyal ve siyasi sınamalarla geçirdiği bir yıl oldu. 2019’dan itibaren yoğunluk kazanan ve Türkiye sınırına yüklenen mülteci hareketliliği nedeniyle
Türkiye’nin askeri manada müdahil olmak zorunda kaldığı İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye sahası yine hızlı bir yıl yaşadı.
2019’dan itibaren başlayan rejimin yeni İdlib saldırısı milyonlarca sivili yaşadıkları şehirleri terk ederek Türkiye sınırındaki çadır hayatına mahkum etmiş, giderek
ağırlaşan şartlar Türkiye’yi İdlib’e askeri sevkiyat gerçekleştirerek güvenliği sağlamaya
mecbur bırakmıştı. Rusya destekli Esed rejiminin halihazırda mevcut Türk gözlem
noktalarına yönelik mütecaviz saldırıları 27 Şubat’ta başka bir noktaya evrildi; 34
Türk askeri katledilince TSK, rejime karşı mecburi bir askeri aksiyon almak durumunda kalmıştı. 27 Şubat itibarıyla başlayan Bahar Kalkanı Harekatı, kısa sürede
rejim güçlerini elimine ederek İdlib’de Rusya ile birlikte yeni bir ateşkes rejiminin
oluşmasına olanak sağladı. Bahar Kalkanı Harekatı’nın bir sonucu olan 5 Mart mutabakatı, Eylül 2018’deki anlaşmasının üzerine geldi ve ek muhtıra olarak isimlendirildi: “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına
İlişkin Muhtıraya Ek Protokol” 5 Mart mutabakatı ile birlikte öngörülen M4 yolundaki Türkiye-Rusya devriyeleri Fırat’ın doğusunda devam eden devriyelere eklemlenerek Suriye sahasındaki Türkiye-Rusya karar vericiliğine eklemlendi.
Bunun yanında Amerikan Delta Crescent Energy şirketi ile SDG/YPG arasında
imzalanan petrol anlaşması, PYD/SDG ile ENKS arasındaki müzakereler, bu yılın
Türkiye ve Suriye muhalefeti açısından en önemli başlıkları arasında yer aldı. Anayasa görüşmelerinin koronavirüs engeline takılması ve ardından gerçekleştirilen görüşmelerde anlamlı bir ilerleme sağlanamaması giderek yeni anayasa ve siyasal geçişe
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olan inancı azaltmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu
(SMO) ile birlikte gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından özgürleştirilen bölgelerde gelişen istikrara rağmen YPG/PKK’nın terör saldırıları bu yılın tartışmasız
öne çıkan başlıklarından birini oluşturdu. Özellikle sivilleri hedef alan saldırılarda
yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

BAHAR KALKANI HAREKATI
VE 5 MART MUTABAKATI
2019’da yeniden başlayan Esed rejiminin Rusya ve İran destekli İdlib saldırıları yıl
sonunda ve 2020’nin başında artarak genişledi. Rejim güçlerinin ilerleyişini müteakip Suriyeliler mülteci konumuna düşerek Türkiye sınırına sığınmaları hem Türkiye
hem de uluslararası toplumun dikkatlerini İdlib’e çevirmesine neden oldu. Özellikle
İdlib’den gelebilecek yeni bir mülteci dalgasını kaldırmaya ne Türkiye ne de Avrupa
hazırdı. Nitekim Türkiye’nin aldığı önlemler de mülteci akınını sınırda karşılamaya
yönelik oldu. Mevcut mülteci kamplarının kapasiteleri arttırılarak yeni kamp alanları
inşa edilmeye başlandı. Buna karşın rejimin devam eden ilerlemesine ve Türk gözlem
noktalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı durmak adına TSK, 8 Şubat’ta
İdlib’e olağanüstü askeri sevkiyatlar gerçekleştirerek birçok noktada askeri mevziler
veya başka bir deyişle üslenme noktaları oluşturarak rejim saldırılarına karşı İdlib
halkına fiziki olarak siper oldu.
8 Şubat’ta başlayan bu harekat ile öncelikle elde tutulan kritik Serakip kenti
olmak üzere TSK stratejik noktalara yerleşti. TSK’nın artan varlığına rağmen Rusya ve İran destekli rejim güçleri saldırılarını durdurmayarak TSK’nın askeri mevzilerinin çevresinden geçerek ilerlemeye devam etti. Bu süreçte TSK’ya ait askeri
mevzilere ve konvoylara taciz saldırıları devam etti. 27 Şubat’ta ise gerçekleştirilen
hava saldırısı neticesinde TSK, rejime yönelik kapsamlı bir askeri harekat başlattı.
Bahar Kalkanı Harekatı, sınır bölgesinden F-16’larla, sınır ötesinde silahlı ve silahsız insan hava araçlarının, elektronik harp sistemlerinin, topçu ve çok namlulu
roketatar sistemlerinin başını çektiği askeri araçlarla icra edilerek kısa bir sürede
rejimin ilerleyişi durduruldu. 2 savaş uçağı, 8 helikopter, 135 tank, 77 zırhlı araç
ve 5 hava savunma sistemi gibi çok ağır kayıplar veren rejim unsurları en az 2 bin
557 askerini de kayıp verdi.289 Bu kayıplar içerisinde bilinen 5’i general rütbesinde
olmak üzere 73 subay bulunmaktadır.290
Türkiye’nin elektronik harp sistemleri ile entegre olarak kullandığı SİHA’lar
hava sahasında TSK’ya üstünlük sağlayarak ezici bir yenilgiyi rejim güçlerine yaşattı.
TSK’nın yoğun askeri baskısını üzerinde hisseden Rusya, hızlı bir anlaşma ile İdlib
289 “Bahar Kalkanı Operasyonu Kapsamında Rejim Kayıpları”, Suriye Gündemi, 2 Mart 2020 https://www.suriyegundemi.com, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
290 “TSK Tarafından Etkisiz Hale Getirilen Üst Düzey Rejim Subayları | 25 Şubat-4 Mart”, Suriye Gündemi, 5
Mart 2020, https://twitter.com, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
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savaşını bir müddet daha soğutma yoluna gitti. Türkiye’nin de imza sahibi olduğu 5
Mart’taki mutabakat İdlib’de kalıcı olmasa da geçici bir ateşkesin önünü açtı.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına
İlişkin Muhtıraya Ek Protokol’ün maddeleri aşağıdadır:
• İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler
6 Mart 2020’de saat 00.01’den itibaren durdurulacaktır.
• M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde
bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı
esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.
• Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020’de M4 kara yolunun Trumba’dan (Serakip’in 2 kilometre batısı) Ayn el-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.291
5 Mart mutabakatı sonrasında TSK ile Rus ordusunun M4 üzerindeki müşterek
devriye faaliyeti mutabakat metninin yerine getirilmeye çalışılan tek maddesi oldu. 22
Temmuz’da 22. devriye faaliyetinde ancak M4 yolunun tamamında gerçekleştirilen
devriyeler292 birçok saldırıya maruz kaldı. Nitekim devriyelere yönelik gerçekleştirilen
saldırılar da müşterek devriye faaliyetlerinin Rusya’nın isteği neticesinde sonlandırıldı.
Böylelikle karşılıklı tüm askeri faaliyetler sonlandırılmadığı gibi devriyelerde askıya
alınarak 5 Mart mutabakatının sahada uygulanan hiçbir maddesi kalmadı.
İdlib’deki ateşkes rejim güçlerinin kara ve zaman zaman Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle kırılganlığını korumaya devam etmektedir. Buna
karşın TSK, rejim bölgelerinde kalan gözlem noktalarını ve askeri mevzilerini geri
çekerek İdlib sahasında yeni bir konuşlanma gerçekleştirerek İdlib’e yönelik herhangi
bir kara saldırısını imkansız hale getirmek adına yeni bir strateji izlemektedir. Ancak
sahada devam eden saldırılar nedeniyle İdlib bölgesi öncelikle insani ve devamında
askeri krizi yaşamaya devam etmektedir. 2021’in İdlib’de yeni bir savaşa yol açmaması adına TSK’nın izlediği ve izleyeceği askeri stratejinin belirleyeceği olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle TSK’nın attığı adımları, rejime yönelik mütekabiliyet
esasına dayandırarak askeri tedbir alması, İdlib’de fiili olarak kalıcı ateşkesi sağlayabilecek tek yaklaşım olarak görünmektedir.

YPG/PKK’NIN TERÖR FAALİYETLERİ
Türkiye’nin YPG/PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar yıllardır süregelen bir stratejinin parçası haline geldi. 2015’te yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlar süreci önce Suriye’de ardından da Irak’ta devam etti. Bugün gelinen noktada
291 “Türkiye ve Rusya İdlib’te Ateşkes Üzerinde Anlaştı”, Anadolu Ajansı, 5 Mart 2020.
292 “Türkiye ile Rusya’nın M4 Otoyolu Üzerinde Gerçekleştirdiği 22. Ortak Devriye, 73 km’lik Güzergahın Tamamında Gerçekleştirilerek Ayn el Havr Köyüne Ulaştı”, Suriye Gündemi, 22 Temmuz 2020, https://twitter.com/
suriyegundemi_/status/1285925103939866624, (Erişim tarihi: 26 Aralık 2020).
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’de PKK/YPG’nin özerklik arayışlarını sekteye uğratırken Irak’ta gerçekleştirdiği harekatlarla da birçok üslenme noktasını
PKK’dan ele geçirdi ve bölgede kalıcı askeri mevziler elde etti.
GRAFİK 3. 2019’DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN
PKK’NIN “LİDER KADROSU”NUN AYLIK GÖSTERİMİ

Terörü kaynağında kurutma strateji çerçevesinde gelişen bu operasyonlar silsilesi henüz tam manasıyla başarıya ulaşmış değil. Nitekim PKK’nın Türkiye’de terör
faaliyeti gerçekleştirme ihtimali ve imkanı giderek azalırken, örgüt Suriye sahasını
ve Türkiye’nin güvenli bölgelerini adeta can pazarına çevirdi. Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana başta sivilleri hedef alan bombalı araç saldırıları olmak üzere YPG,
1 Eylül 2019’dan 18 Ekim 2020’ye değin toplam 334 terör saldırısı gerçekleştirdi.293
Bu saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
YPG/PKK bir yandan terör faaliyetleri yürütürken diğer yandan da Suriye’deki
ortağı ABD ile kalıcı bir özerk bölge inşası adına diplomasi faaliyetleri yürütme çabasında oldu. Bu kapsamda Delta Crescent Energy şirketi ile bir anlaşma imzalayarak
Haseke’nin kuzeyindeki petrol bölgesinin bakım, onarım, iyileştirme ve işletmesini
gerçekleştirme girişiminde bulundu. 30 Temmuz’da kamuoyuna duyurulan anlaşmaya rağmen ne şirketin bölgede faaliyet gösterdiğine ne de şirketin varlığına dair henüz
bir emare alınmıştır. Bu nedenle anlaşma ilk açıklandığı günden itibaren hep siyasi
bir anlaşmanın parçası olarak görüldü.
Özellikle Nisan’da başlayan PYD/YPG ile ENKS arasındaki görüşmelerle paralel olarak düşünüldüğünde, ara buluculuğu da ABD’nin yaptığı görüldüğünde, söz
konusu gelişmelere farklı anlamlar yüklendi. Nitekim söz konusu iki süreç de devam
etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye’nin sınırlarının dibinde bir terör devletçiği kurul293 Suriye Gündemi veri tabanı

190

setav.org

2020’DE DIŞ POLİTİKA

masına yönelik tavrı yeniden test edilmektedir. Bu zamana değin gösterilen mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiği ortadadır. Ancak Türkiye’nin uluslararası toplumdaki özerklik arayışı YPG/PKK’nın terör tehdidi sona erdirildiğinde
daha güçlü temellere oturacaktır.

SONUÇ
2020 Türkiye’nin Suriye’den kaynaklı mülteci ve terör sorunlarıyla tüm imkanları
ile mücadele ettiği bir yıl oldu. Yılbaşından itibaren devam eden İdlib çatışmaları ve ardından gelen Bahar Kalkanı Harekatı ile askeri kabiliyetlerini tüm dünyada
ispat eden Türkiye, yine aynı yıl içerisinde Libya’da desteklediği meşru hükümet ve
Karabağ’da Azerbaycan ile zaferden zafere koştu. Bunun yanında Irak’ın kuzeyinde
gerçekleştirilen Pençe Kartal ve Kaplan operasyonları ile de Türkiye, terör örgütü
PKK’yı Haftanin bölgesinin dışına çıkarmayı başardı. Neticede Sincar bölgesi üzerinde Irak merkezi hükümeti ile IKBY’nin anlaşmasını ve bölgeden PKK’nın çıkarılmasını sağladı.
Suriye ve yine Suriye’deki savaşa doğrudan veya dolaylı olarak etki eden askeri
kazanımlar, Türkiye’yi Suriye’de de daha özgüvenli bir şekilde adım atmaya itecektir.
Türkiye’nin Suriye’den kaynaklı öncelikli sorunları, İdlib’den kaynaklı mülteci sorunu ile birlikte YPG/PKK yapılanmasıdır. İdlib; Bahar Kalkanı Harekatı, devamında
izlenen ve halen süren askeri strateji ile birlikte giderek fiili güvenli bölge haline
gelmektedir. Ancak henüz kalıcı bir ateşkesin mümkün olmadığını belirtmek gerekir. 2019’da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK’nın özerk yönetim
arayışına ket vurulsa da tehlike varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
Bu zaviyelerden genel bir değerlendirilme yapıldığında Türkiye için Suriye
sathında hem sahada hem de diplomasi alanında mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. İdlib’den kaynaklı potansiyel güvenlik ve mülteci dalgası, YPG/PKK’dan
doğan terör sorunu, Suriye muhalefetinin sahayla rabıtasının düzenlenerek yerelleşmesi, anayasa komitesinin çalışmaları ve olası siyasi süreç gibi yönetilmesi
uluslararası konjonktüre de bağlı çok değişkenli denklemler bulunmaktadır. Türkiye’nin bu süreci başarıya ulaştırabilmesi için 2016’dan itibaren sürdürülen terör ile
kaynağında mücadele stratejisinde ısrarlı olarak yerel müttefiklerini güçlendirerek
kurumsallaştırması gerekmektedir.
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KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ
29 Ocak

Rejim güçleri, İdlib’de muhaliflerin sembol kenti Maarat Numan’ı ele geçirdi.

7 Şubat

Esed rejimi, M4 ve M5 yollarının kesiştiği stratejik öneme sahip Serakip kentini ele geçirdi.

27 Şubat

Esed rejiminin İdlib’de düzenlediği alçak saldırıda 34 asker şehit oldu, 34 asker de
yaralandı. Bahar Kalkanı Harekatı 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla başladı.

5 Mart

Türkiye ve Rusya İdlib’de ateşkes üzerinde anlaştı. İki ülke “İdlib Gerginliği Azaltma
Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol” üzerinde
uzlaştı.

Nisan

Barzani destekli Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG/SDG unsurları
arasında müzakereler başladı.

30 Temmuz

Delta Crescent Energy isimli ABD enerji şirketiyle ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın
varlığı ilk kez ABD Senatosu Dış İlişikler Komitesi’nde düzenlenen bir oturumda ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan bir açıklamayla ortaya çıktı.

9 Ağustos

Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri operasyonların koordinasyonu için Hatay
Serinyol’da “Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanlığı” kurdu.

18 Ağustos

Deyrizor’da DEAŞ’ın gerçekleştirdiği ifade edilen EYP ve mayınlı saldırıda Rus General
Vyacheslav Gladkih hayatını kaybetti.

29 Ağustos

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib vilayetindeki Rusya-Türkiye ortak devriyesi
sırasında Rus silahlı aracına saldırı düzenlediğini açıkladı.

14 Eylül

Suriye’de görevli Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit
oldu, bir personel yaralandı.

20 Ekim

TSK, Rusya desteğiyle rejimin ilerlemesi sonucunda rejim bölgeleri arasında kalan gözlem
noktalarını tahliye etmeye başladı. İlk olarak Morek’teki gözlem noktası muhalif bölgelere
çekildi.

22 Ekim

Suriye’de Şam Müftüsü Muhammed Adnan Afyuni, bombalı saldırı sonucu hayatını
kaybetti.

26 Ekim

Rus savaş uçakları Suriye Milli Ordusu ve Feylak el-Şam grubunun eğitim kampına hava
saldırısı düzenledi. En az 50 grup üyesi hayatını kaybetti.

22 Kasım

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde
hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal
Mikdad’ın atandığı duyuruldu.
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2020’DE TERÖRLE
MÜCADELE
F. NUR GÜNAY

GİRİŞ
2020’de Türkiye’nin terörle mücadele bağlamındaki güvenlik gündeminin odağını
PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile kesintisiz mücadele oluşturmuştur. Türkiye’ye karşı
harekete geçmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan terör örgütleri bu yılın başlarında ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin oluşturduğu belirsizlik
ortamından faydalanmak istemişlerdir. Her iki terör örgütü de halk sağlığını tehlikeye atan salgını “doğal bir müttefik” olarak görmüş ve terör yapılanmalarını canlandırmaya çalışmışlardır.1 Buna karşın Kasım 2016’dan itibaren Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “yeni güvenlik anlayışı”2 ile hareket eden güvenlik güçleri pandemi süreci boyunca da bu anlayış çerçevesinde terör örgütleriyle mücadelesini “devamlılık ve kararlılık” ilkesi kapsamında yürütmüştür.
PKK terör örgütünün Türkiye, Irak ve Suriye’deki yapılanmalarıyla mücadele
yıl boyunca Türkiye’nin terörle mücadelesinde öncelik teşkil etmiştir. İç güvenlik
operasyonları çerçevesinde terör örgütüne karşı her yıl istikrarlı bir şekilde yürütülen “ilkbahar-yaz” ve “sonbahar-kış” operasyonlarına bu yıl “Yıldırım” (Yıldırım,
Yıldırım 16) ve “Kapan” operasyonları da eklenmiştir. Güvenlik güçleri bir yandan
yurt içinde PKK ile mücadeleye devam ederken bir yandan da yıl içinde Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı polis ekipleri DEAŞ
terör örgütü üyelerine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirmiştir.
Ayrıca güvenlik güçleri “terörle kaynağında mücadele” anlayışıyla 2020’de sınır
ötesi operasyonlara ara vermeden devam etmiştir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvet1 “Turkey’s ‘Seek and Destroy’ Strategy against PKK Terrorism in COVID-19 Period”, Anadolu Ajansı, 5 Mayıs
2020.
2 “‘Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti” Konferansında Yaptıkları Konuşma”, T.C. Cumhurbaşkanlığı, 22 Kasım
2016, https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/61114/turkiyenin-yeni-guvenlik-konsepti-konferansinda-yaptiklari-konusma, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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leri (TSK); PKK, YPG/PYD ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak amacıyla 2020’de
Suriye’nin kuzeyinde Bahar Kalkanı Harekatı’nı, Irak’ın kuzeyinde de “Pençe-Kartal”3 ve “Pençe-Kaplan”4 operasyonlarını yürütmüştür. Böylece önleyici askeri operasyonlar icra edilerek terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki faaliyetleri sınırlandırılmış ve ülke içerisinde oluşabilecek saldırıların önüne geçilmiştir.
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saldırıların önüne
PKK
KAYNAKLI
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VE PKK
SALDIRILARI
geçilmiştir.
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GRAFİK 1. PKK SALDIRILARI (2020)

2020’de yapılan saldırılar sonucunda toplam 44 asker, polis ve korucu şehit olurken 26’sı da
yaralanmıştır. Saldırıların artışına bağlı olarak güvenlik güçleri en fazla kaybı Mayıs-Eylül
arasında vermiştir. Grafik 2’de görüldüğü üzere en fazla sivil kaybı ise PKK’nın şehir
3 “Pençe-Kartal Operasyonu Nedir ve Nerede Gerçekleşiyor?”, Hürriyet, 17 Haziran 2020.
merkezlerinde saldırılarını artırması ile sivilleri hedef almasına bağlı olarak Nisan ve
4 “Pençe-Kartal’dan Sonra ‘Kaplan’ da Sahada”, Hürriyet, 18 Haziran 2020.

Haziran’da gerçekleşmiştir.
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2020’de yapılan saldırılar sonucunda toplam 44 asker, polis ve korucu şehit
olurken 26’sı da yaralanmıştır. Saldırıların artışına bağlı olarak güvenlik güçleri en
fazla kaybı Mayıs-Eylül arasında vermiştir. Grafik 2’de görüldüğü üzere en fazla sivil
kaybı ise PKK’nın şehir merkezlerinde saldırılarını artırması ile sivilleri hedef almasına bağlı olarak Nisan ve Haziran’da gerçekleşmiştir.
GRAFİK 2. GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK PKK SALDIRILARI BİLANÇOSU (2020)
GRAFİK 2. GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK PKK SALDIRILARI BİLANÇOSU
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GRAFİK 3. SALDIRI TİPLERİNE GÖRE PKK SALDIRILARI (2020)
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GRAFİK 4. PKK’NIN SİHA SALDIRILARI (2018-2020)

5
6

“Böylesi İlk Kez Görüldü... PKK’nın Bomba Yüklü ‘Drone’u Düşürüldü”, Hürriyet, 12 Kasım 2017.
“Teröristlere Ait Drone Düşürüldü!”, Sabah, 3 Mayıs 2018.

5 “Böylesi İlk Kez Görüldü... PKK’nın Bomba Yüklü ‘Drone’u Düşürüldü”, Hürriyet, 12 Kasım 2017.
6 “Teröristlere Ait Drone Düşürüldü!”, Sabah, 3 Mayıs 2018.
5
6

“Böylesi İlk Kez Görüldü... PKK’nın Bomba Yüklü ‘Drone’u Düşürüldü”, Hürriyet, 12 Kasım 2017.
“Teröristlere Ait Drone Düşürüldü!”, Sabah, 3 Mayıs 2018.
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PKK bu yıl ikinci kez yine DEAŞ terör örgütünün kullandığı bir saldırı
şeklini taklit etmiştir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK’ya yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Mayıs’ta düzenlenen operasyon
neticesinde DEAŞ’ın suikast girişimlerinde kullandığı “metal kapta 382 gram
araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba” ele geçirilmiştir.7
PKK’nın saldırıda taklit tipini kullanması terör örgütünün çözülme sürecinde
olduğunu göstermektedir.
Terör örgütü Aralık’a kadar taktiksel ve operasyonel askeri birlikleri 28 kez hedef
almıştır. PKK “vurkaç” taktiğine saldırı kabiliyetinin zayıfladığı ve terörle mücadele
operasyonlarının baskısıyla karşılaştığı her dönemde başvurmuştur.8 Bu kapsamda
yoğunlukla kundaklama saldırı tipini kullanarak yıl içinde 7 kez özel girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca terör örgütünün terörist ve ekipman yokluğu yaşadığı dönemlerde
PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı grup zaman zaman “eko-taj”9 eylemlerinde bulunmuştur. Bu yıl ise grup Hatay’da meydana gelen orman yangınlarını
üstlenerek çıkan yangınları “propaganda çalışması”na dönüştürmeye çalışmıştır.10 Ek
olarak güvenlik güçleri tarafından gerek teröristlerin sığınaklarının imha edilmesi
gerekse sözde lider kadrosunda verdirilen çok sayıda zayiat terör örgütünün eylem
kapasitesini düşürmüş ve böylece terör örgütü çıkmaza girmiştir. Dolayısıyla güvenlik güçlerine karşı saldırı kabiliyetini neredeyse tamamen kaybeden PKK yıl boyunca
sivil kişileri/sosyal alanları 6 kez hedef almıştır (Grafik 5).
GRAFİK 5. SALDIRI HEDEF TİPİNE GÖRE AYLIK SALDIRI SAYISI (2020)

PKK’nın eylem arayışları yıl boyunca devam etmiştir. Zeytin Dalı Harekatı ve 12 Ağustos’ta
başlatılan “Yıldırım-5 Amanoslar”11 operasyonu neticesinde Amanos Dağları’ndaki varlığı
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Mayıs
2020.
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Türkiye’ye
sızma
girişiminde
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8 Ümit Tetik ve Nur Günay, “2019’da Terörizm ve PKK ile Mücadele”, 2019’da Türkiye, ed. Nebi Miş, Muhittin
12
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elebaşlarından
Murat
Karayılan’ın
“HavaKadir
kuvvetlerimizi
inşa
Ataman,
Murat
Yeşiltaş,
Cem Duran Uzun,
Kemal
İnat, Enes Bayraklı,
Üstün, Nurullah
Gür,ediyoruz”
Atilla Arkan ve
İsmail
Çağlar, (SETA birkaç
Yayınları,gün
İstanbul:
s. 183. kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında
açıklamasından
sonra2020),
Amanoslar
9 Bkz. “Çevre Sabotajı”
Menbiç’ten havalanan terör örgütü üyelerinin kullandıkları iki “paramotor” ele geçirilmiştir.13
10 “Terör Örgütü YPG/PKK, Hatay’daki Orman Yangınını Propaganda Çalışmasına Dönüştürdü”, Anadolu Ajansı,
durum
10Bu
Ekim
2020.PKK’nın Türkiye’de “kamikaze saldırıları” hazırlığında olduğunu göstermektedir.
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PKK’nın eylem arayışları yıl boyunca devam etmiştir. Zeytin Dalı Harekatı ve
12 Ağustos’ta başlatılan “Yıldırım-5 Amanoslar”11 operasyonu neticesinde Amanos
Dağları’ndaki varlığı bitirilen PKK, Suriye sınır hattından Türkiye’ye sızma girişiminde bulunmuştur. Nitekim Ekim 2020’de PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın
“Hava kuvvetlerimizi inşa ediyoruz”12 açıklamasından birkaç gün sonra Amanoslar
kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında Menbiç’ten havalanan terör örgütü
üyelerinin kullandıkları iki “paramotor” ele geçirilmiştir.13 Bu durum PKK’nın Türkiye’de “kamikaze saldırıları” hazırlığında olduğunu göstermektedir.

PKK TERÖRÜ İLE MÜCADELE
2020’de Türkiye, PKK terör örgütüne ve yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik mücadelesinde proaktif güvenlik yaklaşımıyla hareket etmiştir. Bir taraftan küresel bir
salgınla mücadele eden Türkiye bir taraftan da terörle mücadelesini kesintiye uğratmadan “her noktada, her şartta operasyon” stratejisiyle yürütmüştür. Aralık 2020’ye
kadar güvenlik güçleri PKK’ya karşı yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 963 operasyon yürütmüşken operasyonların yoğun baskısı altında kalan PKK bu yıl Türkiye’de
ve yurt dışında toplam 57 saldırı gerçekleştirebilmiştir (Grafik 6). Güvenlik güçlerinin 15 Nisan-30 Eylül arasında yurt içinde yürüttüğü “ilkbahar-yaz operasyonları”
neticesinde yüksek oranda zayiat veren PKK saldırı kabiliyeti kazanmak amacıyla
Temmuz’da kundaklama saldırılarına başvurmuş ve terör örgütünün saldırı sayısı zirve yapmıştır.
GRAFİK
TÜRKİYE’NİN PKK’YA
KARŞI
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geçişleri engellenerek takviye sağlamaları önlenmiştir.15 Kapan operasyonları sürerken
11Nisan’da
“PKK’lı Teröristlerin
Amanoslar’a
Uzanan ‘Paramotor
Oyunu’ Bozuldu”,
Anadolu
Ajansı,
27 Ekim
2020.
16
“ilkbahar-yaz”
operasyonları
başlatılmıştır.
“Ara, bul,
yok et”
stratejisi
kapsamında
12 “PKK’nın Paramotor Tehdidi: Kamikaze Tipi Saldırılarda Kullanma Riski Var”, Yeni Şafak, 28 Ekim 2020.
ağırlıklı olarak kırsalda (Harita 1) yürütülen operasyonlar neticesinde “145’i ikna, teslim ve
13 “PKK’dan Yeni Tehdit! Ölümcül Kamikaze Saldırısı”, A Haber, 27 Ekim 2020.

yakalama olmak üzere toplam 346 terör örgütü mensubu”17 etkisiz hale getirilmiştir. Devam
eden süreçte 13 Temmuz’da 102 timden oluşan 1.458 personelin katılımıyla Şırnak’ta
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edildiği Kapan operasyonları başlatılmıştır.14 Operasyonlar kapsamında teröristlerin
barınma alanları arası geçişleri engellenerek takviye sağlamaları önlenmiştir.15 Kapan
operasyonları sürerken Nisan’da “ilkbahar-yaz”16 operasyonları başlatılmıştır. “Ara,
bul, yok et” stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak kırsalda (Harita 1) yürütülen operasyonlar neticesinde “145’i ikna, teslim ve yakalama olmak üzere toplam 346 terör
örgütü mensubu”17 etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden süreçte 13 Temmuz’da 102
timden oluşan 1.458 personelin katılımıyla Şırnak’ta “Yıldırım” operasyonlarının ilki
başlatılmıştır. Yine ağırlıklı olarak kırsal alanda yürütülen operasyonlar kapsamında
12 Ağustos’ta “Yıldırım-5 Amanoslar” operasyonu başlatılarak arananlar listesinde
“mavi” ve “gri” kategoride yer alan çok sayıda sözde “lider kadrosu” etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon neticesinde PKK terör örgütünün bölgedeki kadrosunun tamamen bitirildiği devlet yetkilileri tarafından açıklanmıştır.18 Terör örgütünün yaklaşık
yirmi üç yıldır aralıksız faaliyet gösterdiği bu bölgede güvenlik güçleri tarafından bu
denli çaresiz bırakılması Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği nokta açısından büyük önem taşımaktadır. Öyle ki eylemlerini ülke geneline yayma iddiasında bulunan
PKK mensupları için sızma girişimlerinde önemli bölgelerden biri olarak gördükleri
Amanoslar’a iddiaları kapsamında önümüzdeki dönemlerde terör örgütünün silahlı
terörist gönderme çabasına girebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yıldırım
operasyonları sürerken İçişleri Bakanlığı tarafından Ekim itibarıyla “sonbahar-kış”19
operasyonları başlatılmıştır. 15 Nisan’a kadar devam edecek operasyonlar kapsamında PKK’nın lojistik ikmal hatlarının çoğu kesilmiştir. Ayrıca “ilkbahar-yaz” operasyonlarıyla çok sayıda zayiat veren terör örgütünün “sonbahar-kış” operasyonlarının
da başlamasıyla kış üslenmesi büyük oranda engellenmiştir. Operasyonlar neticesinde Aralık’a kadar 382 terörist etkisiz hale getirilmiştir.20
Yurt içinde yürütülen operasyonlar devam ederken bir taraftan da güvenlik güçleri sınır ötesinde Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmıştır.21 İdlib’deki ateşkese rağmen
Esed rejiminin hem bölgedeki Türk askerlerine22 yönelik yaptığı hava saldırıları hem
de sivillere karşı artan kara ve hava saldırıları sonucunda Türkiye, BM Sözleşmesi’nin
51. maddesinde yer alan “meşru müdafaa hakkı” kapsamında operasyon icra etmiş-

14 “Mardin’de KAPAN-1 BAGOK Operasyonu Başlatıldı”, T.C. İçişleri Bakanlığı, 11 Ocak 2020, https://www.
icisleri.gov.tr/mardinde-kapan-1-bagok-operasyonu-baslatildi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
15 “Hatay’da Kapan-2 Amanoslar Operasyonu Başlatıldı”, TRT Haber, 12 Ocak 2020.
16 “İçişleri Bakanlığı: Terör Örgütüne Yönelik İlkbahar-Yaz Operasyonları Başlatıldı”, DHA, 22 Nisan 2020.
17 “Terör Örgütüne Yönelik Sonbahar-Kış Operasyonları 1 Ekim’de Başladı”, T.C. İçişleri Bakanlığı, 7 Ekim 2020,
https://www.icisleri.gov.tr/teror-orgutune-yonelik-sonbahar-kis-operasyonlari-1-ekimde-basladi, (Erişim tarihi: 25
Aralık 2020).
18 “Terör Örgütü PKK’nın İzi Amanoslar’dan Silindi”, Anadolu Ajansı, 27 Ekim 2020.
19 “Sonbahar-Kış Operasyonları Başladı”, TRT Haber, 7 Ekim 2020.
20 “PKK/YPG’ye Sonbahar Darbesi: 382 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”, TRT Haber, 9 Aralık 2020.
21 “Bahar Kalkanı Harekatı Nedir? Bahar Kalkanı Harekatından Son Dakika Gelişmeleri”, Milliyet, 2 Mart 2020.
22 “Suriye İdlib’de Şehit Olan Askerlerimizin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu!”, Hürriyet, 29 Şubat 2020.
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tir.23 Operasyon, PKK/PYD’nin İdlib’deki gelişmeleri fırsat bilip “Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde düşük profilde saldırılar yaparak
Türkiye’yi yıpratma”24 hedefini engellemiştir. Ayrıca terör örgütünün yurt dışındaki
yapılanmalarına mensup teröristlerin bölgeden Türkiye’ye sızma girişimlerinin de
önüne geçilmiştir. Operasyon tipi değerlendirildiğinde “dünyada ilk kez sürü SİHA
operasyonunun”25 icra edilmiş olması ve “sinyal kesme ile radar kötüleştirme”26 gibi
çeşitli elektronik harp tekniklerinin kullanılması açısından Bahar Kalkanı Harekatı
büyük önem teşkil etmektedir. Yine sınır ötesi operasyonlar kapsamında 2020’de
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 14 Haziran gecesi “Pençe-Kartal” ve
17 Haziran gecesi de “Pençe-Kaplan” operasyonlarının başlatıldığı duyurulmuştur.
Irak’ın kuzeyine yönelik icra edilen bu operasyonlar neticesinde PKK ve diğer terörist
unsurların sınır hattından Türkiye’deki karakol ve üs bölgelerine yaptıkları saldırı
girişimleri engellenmiş ve terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.27
HARİTA 1. TÜRKİYE’NİN PKK’YA KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLARIN
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Terör örgütünün kış üslenmesinin önüne geçmek ve mağaralarda terör faaliyetlerine ilişkin hazırlık yapılmasını önlemek amacıyla yıl boyunca kırsalda yürütülen
verilmiştir. Bu bağlamda
PKK’ya karşı
terörle
mücadele
operasyon
operasyonlara
ağırlık verilmiştir.
Buyürütülen
bağlamda
PKK’ya
karşıoperasyonlarının
yürütülen terörle
mücatiplerine
göre dağılımıoperasyon
değerlendirildiğinde
Aralık’a
kadardeğerlendirildiğinde
427 “kol harekatı” Aralık’a
(kırsal)
dele
operasyonlarının
tiplerine göre
dağılımı
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Bunu takiben 266 hava harekatı ve 58 kez de SİHA/İHA destekli operasyon gerçekleştirilmiştir
(Grafik 7).

23 “Bakan Akar ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın Bilançosunu Açıkladı”, CNN Türk, 2 Mart 2020.
24 Murat Aslan, “5 Soru: Türkiye İdlib’de Nasıl Bir Askeri Strateji İzledi? | Bahar Kalkanı Harekatı”, SETA, 1 Mart
GRAFİK 7. OPERASYONLARIN TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (2020)
2020.
25 “Türkiye Bir İlki Başardı! Bahar Kalkanı’nda Sürü SİHA Operasyonu”, CNN Türk, 10 Ağustos 2020.
26 “Bahar Kalkanı’nda Bir İlk! Sürü SİHA’lar Hedefleri Bombalıyor”, Milliyet, 3 Mart 2020.
27 “Pençe-Kaplan Operasyonu’nda PKK’ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi”, Anadolu Ajansı, 11 Ekim 2020.
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verilmiştir. Bu bağlamda PKK’ya karşı yürütülen terörle mücadele operasyonlarının operasyon
tiplerine göre dağılımı değerlendirildiğinde Aralık’a kadar 427 “kol harekatı” (kırsal)
gerçekleştirilerek yüzde 44,34’lük oranla 2020’de en çok yürütülen operasyon tipi olmuştur.
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güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda bu yıl çok sayıda terör örgütü mensubu teslim olmuştur.
GRAFİK 9. OPERASYONLAR VE ZAYİAT KORELASYON ANALİZİ (2020)
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yaptığı operasyonlarla ve uluslararası çevrede ise DEAŞ ile mücadelede önerilen “üç ayaklı
2020’de
Türkiye, DEAŞ ile mücadelesini yurt içinde örgütün hücre yapılanmalarıvizyonu”29 uygulayarak DEAŞ karşıtı koalisyona verdiği destekle sürdürmüştür.
na yönelik yaptığı operasyonlarla ve uluslararası çevrede ise DEAŞ ile mücadelede
önerilen
“üç ayaklı vizyonu”29 uygulayarak DEAŞ karşıtı koalisyona verdiği destekle
Yıl içerisinde TEM’e bağlı polis ekipleri yurt içinde bu terör örgütünün hücre evleri, finans ağı
sürdürmüştür.
ve üst düzey liderlerine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirmiş ve birçok eylem hazırlık
aşamasında önlenmiştir (Harita 2). Operasyonlar kapsamında DEAŞ şüphelileri gözaltına
HARİTA 2. TÜRKİYE’DE DEAŞ’A KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR (2020)
alınmış, önemli ölçüde terör örgütü ekipmanı ve mühimmatı ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar
neticesinde terör örgütünün üst düzey liderlerinin ele geçirilmiş olması da dikkat çekmektedir.
Örneğin 20 Ağustos’ta düzenlenen bir operasyonla Adana’da DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri
Mahmut Özden yakalanmış ve dizüstü bilgisayarında bulunan çok sayıda istihbari bilgi ele
geçirilmiştir.30
HARİTA 2. TÜRKİYE’DE DEAŞ’A KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR (2020)

Bilindiği üzere Türkiye’nin DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat

Yıl içerisinde TEM’e bağlı polis ekipleri yurt içinde bu terör örgütünün hücre
evleri, finans ağı ve üst düzey liderlerine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleşKalkanı Harekatı kapsamında harekatın ilk gününde Cerablus ilçe merkezi ve 23 Şubat 2017’de

el-Bab ilçe merkezi terör örgütünün unsurlarından temizlenmiştir. 2018 itibarıyla koalisyon
29

“Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye, Koalisyon içinde DEAŞ’la Savaşan Tek Ülke”, Anadolu Ajansı, 4
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Tek sınırlandırılmış,
Ülke”, Anadolu Ajansı,
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2020.
30
“Mahmut
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Çözüldü”,
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30
Kasım
2020.
Haziran
2020.
kontrolünü büyük oranda kaybetmesi sağlanmış, teröristlerin Türkiye’ye ve “güvenli bölge”ye
sızma girişimleri engellenmiştir. 2020’de ise terör örgütü mensupları bölgeye birçok sızma
girişiminde bulunmuş olsa da teröristler bölgede faaliyet gösteren güvenlik güçleris etarafından
204
tav.org
etkisiz hale getirilmiştir. Örneğin Ekim’de Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre “elBab bölgesinde yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2014-2016 döneminde
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tirmiş ve birçok eylem hazırlık aşamasında önlenmiştir (Harita 2). Operasyonlar
kapsamında DEAŞ şüphelileri gözaltına alınmış, önemli ölçüde terör örgütü ekipmanı ve mühimmatı ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde terör örgütünün üst düzey liderlerinin ele geçirilmiş olması da dikkat çekmektedir. Örneğin
20 Ağustos’ta düzenlenen bir operasyonla Adana’da DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri
Mahmut Özden yakalanmış ve dizüstü bilgisayarında bulunan çok sayıda istihbari
bilgi ele geçirilmiştir.30
Bilindiği üzere Türkiye’nin DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 Ağustos 2016’da
başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında harekatın ilk gününde Cerablus ilçe
merkezi ve 23 Şubat 2017’de el-Bab ilçe merkezi terör örgütünün unsurlarından
temizlenmiştir. 2018 itibarıyla koalisyon harekatlarıyla Suriye’de ve Irak’ta bu terör
örgütünün saldırı kapasitesi sınırlandırılmış, alan kontrolünü büyük oranda kaybetmesi sağlanmış, teröristlerin Türkiye’ye ve “güvenli bölge”ye sızma girişimleri engellenmiştir. 2020’de ise terör örgütü mensupları bölgeye birçok sızma girişiminde
bulunmuş olsa da teröristler bölgede faaliyet gösteren güvenlik güçleri tarafından
etkisiz hale getirilmiştir. Örneğin Ekim’de Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre “el-Bab bölgesinde yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda,
2014-2016 döneminde DEAŞ terör örgütü üyesi olan, 2016’dan itibaren ise PKK/
YPG/PYD terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösteren” terör örgütü mensubu sızma
eylemini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilmiştir. Yine Cerablus’ta benzer bir girişimle karşılaşan güvenlik güçleri gerçekleştirdikleri operasyonla DEAŞ mensubu
teröristi yakalamış ve örgüte ait çok sayıda mühimmatı ele geçirmiştir.
DEAŞ her ne kadar 2020’de Türkiye içerisinde eylem yapamadıysa da Harita
3’te görüleceği üzere halen aktif bir terör tehdidi unsurudur. Suriye ve Irak başta
olmak üzere 2020’de dünya genelinde çok sayıda terör saldırısı yapmıştır.
HARİTA 3. DEAŞ SALDIRILARI (2020)

Bu tehdidin farkında olan Türkiye yıl içerisinde uluslararası platformlarda “düzenli bilgi ve
paylaşımı,
DEAŞ’ı
çıkaran
mücadele ve meşru yerel ortaklarla
30istihbarat
“Mahmut Özden
Yakalandı
DEAŞ ortaya
Çözüldü”,
Sabah, sebeplerle
30 Kasım 2020.
çalışılması” gerektiğini önemle belirtmiştir.31
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Bu tehdidin farkında olan Türkiye yıl içerisinde uluslararası platformlarda “düzenli bilgi ve istihbarat paylaşımı, DEAŞ’ı ortaya çıkaran sebeplerle mücadele ve meşru yerel ortaklarla çalışılması” gerektiğini önemle belirtmiştir.31

SONUÇ
2020’de güvenlik güçlerinin gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde yürüttüğü kapsamlı
ve önleyici terörle mücadele operasyonları neticesinde hem PKK hem de DEAŞ terör
örgütleri “çözülme” sürecine girmiştir. Ülke içindeki varlığı bitme noktasına getirilen
PKK, çok sayıda mühimmat ile sözde üst düzey mensubunu kaybetmiş ve terör eylemi yapamaz hale getirilmiştir. Bu noktada terör örgütü mensupları sınır ötesinden
paramotorla Türkiye’ye sızarak eylem girişiminde bulunmaya çalışmış ve farklı saldırı tipi arayışına girerek DEAŞ’ı taklit etmiştir. Ayrıca yıl boyunca TSK ve MİT’in
koordinesiyle terör unsurlarına karşı yürütülen sürekli ve havadan takip neticesinde
PKK’nın sözde lider kadrosu ile terör örgütünün diğer mensupları arasındaki iletişim
kesilerek elebaşlarının terör örgütü içindeki etkinlikleri zayıflatılmıştır. Bir taraftan
da DEAŞ ile mücadelede kesintisiz operasyonlar devam etmiş ve bu terör örgütünün
sözde Türkiye emiri yakalanmıştır. 2020’de de güvenlik güçleri terörle mücadelede
terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın tamamına karşı aynı kararlılıkla operasyonlarını icra etmiştir.

31 “Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye, Koalisyon içinde DEAŞ’la Savaşan Tek Ülke”.
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KRONOLOJİ: 2020’DE TERÖR TEHDİTLERİ VE
TERÖRLE MÜCADELEDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
11 Ocak

İç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ilk olarak
birincisinin Mardin’de icra edildiği Kapan operasyonları başlatıldı.

27 Şubat

İdlib’deki ateşkese rağmen Esed rejiminin hem bölgedeki Türk askerlerine yönelik yaptığı
hava saldırıları hem de sivillere karşı artan saldırıları sonucunda Türkiye “meşru müdafaa
hakkı” kapsamında Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı.

2 Mart

PKK, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devlet görevlilerine karşı yılın ilk terör saldırısını yaptı.

15 Nisan

İçişleri Bakanlığı, PKK’ya yönelik kaynağında “ara, bul, yok et” stratejisiyle ilkbahar-yaz
operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

14 Haziran

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı’nın ardından MSB tarafından Irak’ın
kuzeyinde PKK ve diğer terörist unsurlara karşı “Pençe-Kartal” operasyonu başlatıldı.

17 Haziran

Sınır hattından Türkiye’deki karakol ve üs bölgelerine yapılan saldırı girişimleri engellemek
amacıyla Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kaplan operasyonu başlatıldı.

13 Temmuz

Bölücü terör örgütüne karşı 102 timden oluşan 1.458 personelin katılımıyla Şırnak’ta
Yıldırım operasyonlarının ilki başlatıldı.

12 Ağustos

“Yıldırım-5 Amanoslar” operasyonu başlatılarak arananlar listesinde “mavi” ve “gri”
kategoride yer alan çok sayıda sözde lider kadrosu etkisiz hale getirilmiş ve operasyonun
sonunda terör örgütü PKK’nın Amanoslar’daki varlığı sona erdirildi.

20 Ağustos

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon neticesinde Adana’da DEAŞ terör
örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı ve dizüstü bilgisayarında
bulunan çok sayıda bilgi ele geçirildi

28 Eylül

PKK’lı iki terörist paramotor kullanarak Münbiç’ten havalanıp Hassa kırsalına sızdı.

1 Ekim

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK terör örgütünün özellikle kış üslenmesini önlemek
amacıyla “sonbahar-kış” operasyonları başlatıldı.

10 Ekim

İkinci olarak PKK’lı iki terörist paramotor kullanarak Münbiç’ten havalanıp Hassa kırsalına
sızdı.

26 Kasım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya katılımın tarihin en düşük seviyesinde olduğunu
belirterek sayının bu yıl 52’ye düştüğünü ifade etmiştir.

26 Kasım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “15 Temmuz’dan bugüne kadar yurt içinde 632 sözde üst
düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’unun kırmızı, 28’inin mavi, 29’unun
yeşil, 70’inin turuncu, 318’isinin gri listede” olduğunu söyledi.

7 Aralık

İçişleri Bakanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Türkiye’ye teslim olanların
sayısının 225’e ulaştığı duyuruldu.
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TÜRK SAVUNMA
SANAYİİ
RIFAT ÖNCEL

GİRİŞ
Türk savunma sanayii 2020’de diğer kritik sektörlerde de görüldüğü gibi yoğun
bir biçimde koronavirüsten (Covid-19) etkilenmiştir. Salgının tedarik zincirinin
etkinliğine zarar vermesi, bazı siparişlerin iptalinden kaynaklı nakit sıkışıklığı ve
uluslararası pazarın daralmasından dolayı ihracatta yaşanan gerileme savunma sanayii üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuştur. Diğer yandan özellikle Mart-Temmuz
arasında yaşanan sert düşüşten sonra Ağustos ile birlikte sektörün toparlanma sürecine girdiği görülmüş ve yıl sonunun daha yumuşak bir şekilde toparlanabileceği
beklentisi oluşmuştur.
Salgınla birlikte savunma teknolojilerinin başta sağlık olmak üzere sivil sektörlere katkısı yeniden tartışmaya açılmıştır. Türkiye de yıl içinde savunma teknolojileri
ile sivil teknolojiler arasındaki sinerjinin artırılması ve çok yönlü teknolojilerin geliştirilmesi hususundaki çabalarını hızlandırmıştır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir’in ifade ettiği gibi aslında iki sektör arasındaki ilişki her zaman olan ve olması gereken bir durumdur. Dolayısıyla bir sektörün izole bir şekilde başarılı olup
diğerlerinde geri kalmışlığın kabul edilemeyeceği, bunların birbirlerini besleyen bir
mekanizma işlevi göreceği anlayışı kabul edilmektedir.32
Nihayetinde yıl içinde yaşanan olumsuzluklara rağmen savunma sanayiinde
stratejik alanlarda Türkiye’nin kendi kendine yeterli olması sektöre yön veren temel
dinamik olmayı sürdürmüştür.33 Türk savunma sanayiinde yıl içinde yaşanan gelişmeleri (aşağıdaki başlıklarda da görüleceği üzere) kuvvetlerin kullandığı platform
32 “At the Helm of the SSB, Steering the Stability and Strength of the Turkish Defense Industry, SSB President Prof.
İsmail DEMİR Discusses Turkey’s Opportunities and Capabilities in a Multipolar World”, Defence Turkey, Cilt: 15,
Sayı: 101, (2020).
33 Murat Yeşiltaş, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ‘Türk Savunma Sanayii Kendini Keşfetti, Başarının Sırrı Burada’”, Kriter, Sayı: 47, (2020).
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çeşitlerinin yanında hava füze savunması, İHA sistemlerindeki gelişmeler, uzay çalışmaları, savunma ihracatı ve son olarak da salgının sektör üzerindeki etkisi hesaba
katılarak değerlendirmek mümkündür.

KARA KUVVETLERİ
M60T Ana Muharebe Tankı Modernizasyonu
12 Temmuz 2020’de TSK’nın envanterinde bulunan tüm M60T tanklarının modernizasyonunun tamamlanarak bu tankların M60TM konfigürasyonuna yükseltildiği açıklanmıştır. Envanterde toplam 169 adet bulunan tankların 40’ına
AKKOR PULAT Aktif Koruma Sistemi (AKS), 73’üne ise Teleskobik Periskop
Sistemi (TEPES) takılmıştır. AKS kazanımıyla donatılmasıyla Türkiye’nin bu kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri haline geldiği belirtilmiştir. AKS’nin kullandığı ileri teknoloji radar sayesinde tanksavar füzelerinin tanka ulaşmadan imha
edilebileceği böylelikle mümkün hale gelmiştir. Bu geliştirmelerle birlikte tankların
beka kabiliyetleri artırılırken aynı zamanda üstün hedef tespit ve gözetleme yetenekleri kazandırıldığı görülmektedir. Ayrıca Leopard tanklarının modernizasyonu
da tank modernizasyonu kapsamında sürdürülmektedir. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TSK’nın envanterindeki ana muharebe tanklarını en üstün kabiliyetlerle
donatmak ve tanksavar silahlarına karşı korumayı artırmak amacıyla Eylül 2016’da
FIRAT-M60T Projesi’ni başlatmıştır.34

Tank Avcıları: KAPLAN ve PARS
Mart’ta SSB tarafından Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında ilk teslimlerin ardından seri üretim teslimatlara da başlandığı ve 6 adet KAPLAN STA’nın Kara
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği belirtilmiştir. Proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 adet KAPLAN ve PARS üretileceği duyurulmuştur.35
STA Projesi ile tanksavar füzeler ile donatılmış paletli ve tekerlekli araçların ve bu
araçlara entegre edilecek tanksavar kulelerinin yurt içinde geliştirilmesi ve üretimi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda FNSS Savunma ile 2016’da bir sözleşme imzalanmış ve
bu kapsamda gerçekleştirilen geliştirme faaliyetleri 2018’de tamamlanmıştır. FNSS
ayrıca platformlara entegre edilecek KORNET-E ve OMTAS kulelerinin de seri üretimine başlayarak TSK’nın hizmetine sunmaya başlamıştır. 6 Nisan 2019’da yapılan

34 Cem Akalın, “Modernized M60TM MBTs will be a Force Multiplier in Theatre”, Defence Turkey, Cilt: 14, Sayı:
100, (2020).
35 184’ü paletli (80 Kornet-E, 104 OMTAS/MIZRAK-O), 76’sı tekerlekli tipte (76 OMTAS/MIZRAK-O) olmak
üzere toplam 260 STA tedariki üzerine anlaşma yapılmıştır. Bkz. “6 Adet ‘Kaplan STA’ Kara Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi”, SSB, 23 Mart 2020, https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=2484&LangID=1, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020); Cem Akalın, “STA Projesinde Seri Üretim KAPLAN STA Teslimatları
Başladı”, Defence Turkey, 23 Mart 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/sta-projesinde-6-adet-daha-kaplan-sta-teslim-edildi-3896, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020)
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atış testlerinde OMTAS tanksavar füzesi36 ile hareket halindeki araçtan duran hedef
başarılı bir şekilde vurulmuş; bu şekilde araç, kule ve füze entegrasyonunun başarılı
bir şekilde sağlandığı görülmüştür. 18-21 Ekim arasında TSK tarafından kuvvetlerin
ateş gücünü göstermek suretiyle caydırıcılık sağlamak, envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, kuvvetler arası ateş desteği koordinasyonunu geliştirmek ve farklı sınıflara ait personelin diğer sınıflara ait silahları tanımasını sağlamak amaçlarıyla icra ettiği
Ateş Serbest-2020 faaliyetinde KAPLAN ve PARS STA da kullanılmış ve başarılı
bir şekilde hedeflerini vurmuştur.37 Gerek KAPLAN STA gerekse PARS STA amfibi
özelliklere sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardandır, su geçirmez gövdeye sahiptir ve
su itki sistemi sayesinde herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmaksızın derin ve akıntılı sularda operasyon yapma kabiliyeti bulunmaktadır.38 Bunun yanında araçların
KRBN ortamında da görev yapabilme kabiliyetine sahip oldukları belirtilmektedir.
Dört mevsim farklı koşullarda testlere tabii tutulan PARS ve KAPLAN, güç paketinin sağladığı yüksek hareket kabiliyeti sebebiyle SSB tarafından “tam bir tank avcısı”
olarak nitelenmektedir.39 Proje kapsamında tüm araç ve sistemlerin 2022’ye kadar
TSK’nın hizmetine girmesi beklenmektedir.

ALTAY Ana Muharebe Tankı
Almanya tarafından güç grubu tedarikine onay verilmemesi sebebi ile ALTAY Projesi’nde seri üretime henüz başlanılamamıştır. Bu hususta Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Alman yetkili makamlarına lisans ve gerekli izinlere yönelik başvuruların
yapıldığı ve sürecin sürdüğünü ifade etmiştir.40 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Eylül’de yaptığı açıklamada gelecek yıl ortalarında seri üretim hattının faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını beklediklerini belirtmiştir. Halihazırda tankta
kullanılabilecek yedek motorlar Türkiye’nin elinde olsa da üretim aşamasına geçildiğinde kesinti yaşanmaması ve üretimin seri bir şekilde gerçekleştirilmesi için konuya
ilişkin tam bir çözüm beklenmektedir. Diğer taraftan tankta kullanılacak motorun
Güney Kore’den temini yönünde girişimlerin olduğu iddiası ortaya atılsa da resmi

36 ROKETSAN tarafından zırhlı araçlara karşı geliştirilen orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığına sahiptir. Üçayak platformundan atılabilmesinin yanı sıra
açık kule veya kapalı kule şeklinde entegrasyonla kara platformları üzerinde de kullanılabilir. Bkz. “OMTAS Orta
Menzilli Tanksavar Silah Sistemi”, ROKETSAN, https://www.roketsan.com.tr/urun/omtas-orta-menzilli-tanksavar-silah-sistemi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
37 “TSK Basın Duyuruları”, TSK, 17 Ekim 2020, https://www.tsk.tr/Home/Detay/4406, (Erişim tarihi: 25 Aralık
2020); Fatih Mehmet, “TSK’nın ‘Tank Avcıları’ Ateş Serbest-2020 Tatbikatında Boy Gösterdi”, Defence Turk, (Ekim
2020); Fatih Mehmet, “STM KARGU Kamikaze İHA Ateş Serbest-2020 Tatbikatı’nda Kullanıldı”, Defence Turk,
(Ekim 2020).
38 “PARS 4x4 STA”, FNSS, https://www.fnss.com.tr/urun/pars-4x4, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020); “KAPLAN
STA”, FNSS, https://www.fnss.com.tr/urun/kaplan-10, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
39 “Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi”, SSB, https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=2547&LangID=1, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
40 “Arifiye’de ALTAY-Leopard 2A4 Bilmecesi”, Savunma Sanayi ST, (Kasım 2020), https://www.savunmasanayist.
com/altay-tanki-tasarim-degisikligi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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kaynaklardan bu konuyla ilgili herhangi bir doğrulama gelmemiştir. 41 Öte yandan
projenin ileriki aşamalarında tanka güç verebilecek olan yerli motorun geliştirilmesi
yönündeki çabalar da sürmektedir.

DENİZ KUVVETLERİ
TCG Anadolu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
Cumhurbaşkanlığı 2021 bütçesi için yaptığı konuşmada Sedef Tersanesi tarafından
inşa edilen TCG ANADOLU amfibi hücum gemisinin teslimatının 2021 içerisinde gerçekleşeceğini açıklamıştır. Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olarak
düşünülen platformun teslimi daha önce 2020 sonlarına doğru öngörülürken salgın
dolayısıyla bir süre ertelenmek durumunda kalmıştır. Öte yandan gemide görev
alma kabiliyeti olacak ve ona özel olarak tasarlanacak deniz konuşlu yeni tip silahlı
insansız hava aracı çalışmalarının ve modifikasyonlarının da sürdüğü yıl içinde belirtilmiştir. Türkiye’nin F-35B tedarik edemediği bu dönemde TCG Anadolu’nun
İHA sistemleri ile bu şekilde desteklenmesiyle keşif ve gözetleme kabiliyetlerini artırması planlanmaktadır.

Amfibi Harekat Kabiliyetleri
17 Eylül’de Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada
amfibi deniz piyadenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen zırhlı amfibi hücum
aracı ZAHA’nın kendini düzeltme testini başarıyla geçtiği duyurulmuştur. Bu testin
geçilmesi ZAHA’nın zorlu hava koşulları sonucunda denizde alabora olması durumunda içerideki mürettebata zarar gelmeden ve ek bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip olduğunu kanıtlamıştır.42 ZAHA’nın test süreçlerinin
2021 sonuna kadar sürmesi ve o tarihten itibaren seri üretim aşamasına geçilmesi
beklenmektedir. Mart 2017’de başlayan proje kapsamında FNSS’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet de
kurtarma aracı olmak üzere 27 adet araç teslim etmesi beklenmektedir.43
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığının süratli bot ihtiyacının karşılanması
amacıyla Şubat 2019’da SSB ile ARES Tersanesi arasında imzalanan anlaşma uyarınca ilk teslimatın 2020 sonunda başlayacağı ve sonrasında her iki ayda bir altı botun
teslim edileceği ifade edilmiştir. Daha önce 105 adet süratli devriye botu üzerinden
41 Yusuf Metin, “ALTAY için Güney Kore Motoru İddiası”, Savunma Sanayi ST, 20 Kasım 2020, https://www.
savunmasanayist.com/altay-icin-guney-kore-motoru-iddiasi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
42 İsmail Demir, Twitter, 17 Eylül 2020, https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1306488286693806080,
(Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
43 Saffet Uyanık, “ZAHA’nın Kendini Düzeltme Testi Başarıyla Tamamlandı”, Defence Turkey, 17 Eylül 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/zaha-nin-kendini-duzeltme-testi-basariyla-tamamlandi-4206, (Erişim tarihi:
25 Aralık 2020).
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sağlanan anlaşma Emniyet Genel Müdürlüğünün 17 bot ihtiyacının da eklenmesiyle
122’ye ulaşmıştır.44

İnsansız Deniz Araçları
28 Ekim’de Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi insansız muharip deniz aracı konseptini tanıtmıştır. ULAQ serisinin ilk platformu olması beklenen “silahlı insansız
deniz aracı”nın (SİDA) prototip üretimi planlandığı şekilde 15 Aralık’ta gerçekleştirilmiştir. Bu araçların deniz kuvvetlerine keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harp,
asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma ve stratejik tesislerin güvenliği gibi
alanlarda önemli bir katkı sağlayacağı ve ülkeye “stratejik üstünlük” sağlayacağı değerlendirilmektedir.45 Yıl sonunda denize indirilmesi beklenen SİDA’nın 2021’nin
ilk çeyreğinde atış testlerini gerçekleştireceği, 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füzesi
taşıyabileceği belirtilmektedir.

Meltem-3 Projesi
Meltem Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başta Doğu Akdeniz
ve Ege’de olmak üzere Türkiye’nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının korunmasında
önemli rol oynayan 6 adet P-235 deniz karakol uçakları tedarik edilmiştir. Meltem
Projesi’nin üçüncü aşaması ise deniz gözetleme ve deniz karakol görevlerinde kullanılmak üzere 6 adet ATR72-600 uçağının tedariki ve ilgili ekipmanların uçaklara
entegrasyonunu hedeflenmektedir. 11 Aralık’ta ilk P-72 deniz karakol uçağı düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir. Uçakların denizaltı
savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, keşif ve gözetleme, arama kurtarma gibi önemli işlevleri yerine getireceği düşünülmektedir. 2021 içinde iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi öngörülmektedir. Tüm teslimatların tamamlanmasıyla envanterdeki deniz
karakol uçaklarının sayısı 12’ye yükselecektir.46

Gemisavar Füzeleri
19 Haziran 2020’de Türkiye’nin orta menzilli ilk gemisavar füze motorunun testi
gerçekleştirilirken Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği “orta menzilli gemisavar güdümlü mermi”nin de ilk atışı yapılmıştır. Orta menzilli gemisavar güdümlü
merminin ise 2020’lerde hizmet ömürleri dolmaya başlayan Deniz Kuvvetleri envanterindeki Penguin güdümlü mermilerin yerini alması planlanmaktadır. Merminin
TEI tarafından tamamen yerli olarak üretilen TJ-300 motorunu kullanması beklen44 “122 Adetlik Sahil Güvenlik Kontrol Botu Projesinde İlk Prototip Botun Denize İndirilmesi 2020 Yılı Sonuna
Planlandı”, Defence Turkey, Sayı: 100, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/122-adetlik-sahil-guvenlik-kontrol-botu-projesinde-ilk-prototip-botun-denize-indirilmesi-2020-yili-sonuna-planlandi-4132, (Erişim tarihi: 25
Aralık 2020).
45 “Yerli İnsansız Muharip Deniz Aracı SİDA Tanıtıldı”, Savunma Sanayi, 28 Ekim 2020, https://www.savunmasanayi.org/ilk-yerli-insansiz-muharip-deniz-araci-sida, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
46 Merve Özlem Çakır, “Meltem-3 Projesi’nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı Hizmete Girdi”, Anadolu Ajansı, 11
Aralık 2020.
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mektedir. Orta menzilli gemisavar füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen motorun
farklı çeşitteki platformlarda da kullanılabileceği belirtilmektedir.47
Eylül sonunda ATMACA füzesinin Sinop’ta gerçekleştirilen başarılı test atışlarından sonra Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir füze için son bir test kaldığını
ve sonrasında seri üretime hazır olacağını ifade etmiştir. ATMACA füzesi Sinop’taki
testte tamamen GPS’ten bağımsız kendi iç seyrüsefer kabiliyetleriyle hedefi bulup
vurmayı başarmıştır. Söz konusu sistemin elektronik harbin yoğun olduğu zorlu koşullarda büyük bir kabiliyet sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca ATMACA deniz yüzeyine çok yakın bir mesafeden giderek sea skimming olarak adlandırılan radara
yakalanmama özelliğine de sahiptir.48
GÖRSEL 1. ATMACA FÜZESİ
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görülmektedir. Kasım’da TUSAŞ tesislerine ziyaret gerçekleştiren İngiliz Kraliyet Hava
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ilişkilerinin gücünü sembolize eden, ulusun gurur duyabileceği milli bir proje” ifadelerini
com/tr/icerik/atmaca-da-seri-uretim-faaliyetleri-basliyor-4211, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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ta tamamen beşinci nesil özelliklere sahip olmayabilecek ancak süreç içerisinde o
yetenekleri edinecek bir uçak üretmeye çalışacağı görülmektedir.49 Kasım’da TUSAŞ
tesislerine ziyaret gerçekleştiren İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigston yaptığı değerlendirmede “BAE Systems, TUSAS ile ortak olarak
Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağını inşa ediyor. İngiltere ve Türkiye ikili ilişkilerinin gücünü sembolize eden, ulusun gurur duyabileceği milli bir proje” ifadelerini
kullanmıştır. TUSAŞ ile BAE Systems arasındaki iş birliği anlaşması 25 Ağustos
2017’de imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz yıl Temel Kotil proje kapsamında Mayıs 2019 itibarıyla 100 civarında BAE Systems mühendisinin Türkiye’de
çalıştığını açıklamıştır.50

F-16 Modernizasyonu
Yıl içinde F-16 modernizasyon projeleri devam etmiştir. Bu kapsamda F-16 ÖZGÜR
Projesi ile 35 adet F-16 Blok-30 uçağının aviyonik sistemleri modernize edilmeye
başlanmıştır. Bu şekilde uçaklar milli aviyonik ve milli yazılıma sahip özgün bir görev
bilgisayarı ile donatılacaktır. 25 Temmuz 2020’de SSB tarafından F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği duyurulmuştur.51 Uçağın gerekli görülen yerlerinde değişim, tamir veya güçlendirmeler yapılmıştır. Bu proje ile
birlikte 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate
çıkarılması hedeflenmektedir.52

Havacılık Motoru Çalışmaları
15 Ocak’ta TEI tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170’in
TUSAŞ’a teslim töreni gerçekleştirilmiştir. TEI’de düzenlenen törene katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuşmasında TEI-PD170 motorunun insansız
hava araçları (İHA) başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılacağını ifade etmiştir. 6 Kasım’da ise TUSAŞ Motor Sanayii Türkiye’nin ilk yerli ve milli havacılık
motoru TEI-PD170’in seri üretime geçtiğini duyurmuştur.53 5 Aralık 2020’de de
TEI tarafından geliştirilen TS1400 turboşaft motoru prototipi düzenlenen tören ile
TUSAŞ’a teslim edilmiştir. Motorun GÖKBEY genel maksat helikopteri üzerinde

49 “Web Panel: COVID-19 Sonrası Türk Savunma Sanayii | Riskler ve Fırsatlar”, SETA, 28 Mayıs 2020, https://
www.setav.org/etkinlikler/web-panel-covid-19-sonrasi-turk-savunma-sanayii-riskler-ve-firsatlar, (Erişim tarihi: 25
Aralık 2020).
50 “İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan TUSAŞ Ziyareti”, Savunma Sanayi ST, 19 Kasım 2020, https://www.
savunmasanayist.com/ingiliz-hava-kuvvetleri-komutanindan-tusas-ziyareti, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
51 Savunma Sanayii, Twitter, 25 Temmuz 2020, https://twitter.com/SavunmaSanayii/status/1286956711023083527,
(Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
52 “F-16’ların Ömürleri Uzatılıyor”, SSB, 25 Temmuz 2020, https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=2612&LangID=1, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
53 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Twitter, 6 Kasım 2020, https://twitter.com/TEI_TUSAS/status/132477323186
6318857, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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testleri yapılacak ve farklı konfigürasyonlarla çeşitli hava platformlarında da kullanılması planlanmaktadır. Motorun 2024’te seri üretime geçmesi hedeflenmektedir.

HAVA VE FÜZE SAVUNMASI
Çok Alçak İrtifa Hava Savunması
ASELSAN 2020’de KORKUT alçak hava savunma sistemlerinin teslimatına devam
etmiştir. İlk teslimatı Mart 2019’da gerçekleştirilen KORKUT’un son teslimatlarla
birlikte TSK’nın envanterindeki toplam sayısı 13’e yükselmiştir. KORKUT, TSK’nın
hava savunma kabiliyetinin arttırılması amacıyla yerli imkanlarla amfibik özellikli FNSS ZMA-30 platformu üzerine geliştirilmiş, ATOM 35 mm Akıllı Parçacıklı
Mühimmatı da kullanabilen, 4+ kilometre menzilli Kundağı Motorlu Çok Namlulu
Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemidir.
Türkiye’nin hava ve füze savunmasının en alçak katmanında görev yapması için
tasarlanan ve Stinger füzelerinin yerini alması amaçlanan SUNGUR Alçak İrtifa
Hava Savunma Sisteminin hizmete hazır hale geldiği ise Temmuz’da duyurulmuştur.
ROKETSAN tarafından geliştirilerek üretilen sistem seyir füzelerine, İHA’lara, alçak
uçuş yapan sabit kanatlı platformlara ve helikopterlere karşı kısa menzilli hava savunması sağlayacağı düşünülmektedir. Sistemin gerek muharebe sahasında gerekse geri
bölgedeki hareketli/sabit birlik ve tesislerin korunmasında kullanılması planlanmaktadır. Yerden havaya ateşlenen PORSAV füzesi ile donatılan sistem 4 kilometre irtifa
ve 6+ kilometre menzil değerlerine sahiptir. Stinger füzesinde kullanılan kızılötesi (IR)
arayıcı başlık yerine görüntüleyici kızılötesi (IIR) başlık kullanması PORSAV füzesini
daha etkin bir savunma aracı haline getirmiştir.54 Milli MANPADS PORSAV’ın zaman içinde taarruz helikopterlerine de entegre edilmesi bekleniyor.55

Alçak-Orta İrtifa Hava ve Füze Savunması
Alçak ve orta irtifa hava ve füze savunma ağı katmanının geliştirilmesi çabalarına
Türkiye yıl içinde çeşitli modifikasyonlara giderek devam etmiştir. Özellikle HİSAR
Projesi kapsamında geliştirilen ürünlerin operasyon alanındaki ihtiyaçların artması üzerine ek özelliklerle donatılması, menzil ve irtifasının artırılması gibi kararlar
alınmıştır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada gerek teknolojinin gelişmesi gerekse harekat ortamında meydana gelen ihtiyaçları gözeterek artık platformları HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ şeklinde tasarladıklarını belirtmiştir. Alt
bileşenlerdeki küçük bazı sıkıntıların aşılmasıyla HİSAR-A+ sisteminin seri üretime
54 Hasan Kolukısa, “SUNGUR’da PorSav Hava Savunma Füzeleri Görüldü”, Defence Turk, Ağustos 2020, https://
www.defenceturk.net/sungurda-porsav-hava-savunma-fuzeleri-goruldu, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020); İbrahim
Sünnetçi, “SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hizmete Girmeye Hazır!”, Defence Turkey, 1 Temmuz 2020,
https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/sungur-alcak-irtifa-hava-savunma-sistemi-hizmete-girmeye-hazir-4105,
(Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
55 İbrahim Sünnetçi, “Türkiye ve Stinger MANPADS Füzesi”, Defence Turkey, 4 Eylül 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/turkiye-ve-stinger-manpads-fuzesi-4191, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).

setav.org

215

2020’DE TÜRKİYE

çok yakın olduğunu belirten Demir, HİSAR-O+ teslimatlarının ise 2022 içinde başlamasının olası olduğunu ifade etmiştir.56

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunması
6 Ekim’de S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin Sinop’ta gerçekleştirilecek test atışlarına yönelik 5-16 Ekim 2020 arasını kapsayan NOTAM yayımlanmıştır. Akıncı’dan Sinop’a yola çıkan sistemin tüm radar sistemlerinin kapsamlı testi, düşük ve yüksek süratli hedef uçakların tespit ve angajmanı görevleri
planlanmış ve icra edilmiştir. Bu şekilde sistemin işlevselliği, hedef tespit ve takip
yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlemlenmiştir.57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 10 Aralık’ta TBMM’de yaptığı konuşmasında şu açıklamayı yapmıştır:
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi bizim için bir tercih
değil zorunluluktur. Sistemin yani S-400’ün tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. Her savunma
tedarik programında deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. S-400 tedarik
süreci; siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir.
Ortağı olduğumuz F-35 Projesi ile ilgili olarak ABD’nin teknik anlamda S-400 ve
F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu
kapsamda NATO dahil ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.58

Diğer taraftan 14 Aralık’ta ABD’nin Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı alması bu meseledeki görüş ayrılıkları konusunda somut bir ilerleme
kaydedilemediğini göstermiştir. Dahası CAATSA yaptırımlarını uygulamaya geçirdiğini duyuran metinde Türkiye’nin elindeki S-400’lerin halen bir sorun teşkil ettiğini ve bir çözüm bulunması yolunda çalışmak istediklerini açıklamıştır. Dolayısıyla
önümüzdeki süreçte bu meselenin Türk-Amerikan ilişkilerinde bir problem olmaya
devam edeceği anlaşılmaktadır.

SAMP-T Ortaklığı
Eylül’de yaptığı açıklamalarda Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAMP-T
bataryasının doğrudan alınması gibi bir seçeneğin gündemde olmadığını ve Türkiye’nin EUROSAM ortaklığında İtalya ve Fransa ile ortak geliştirme ve ortak üretim
56 “Söyleşi: Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR”, Savunma Sanayi ST, Kasım 2020, https://www.
savunmasanayist.com/soylesi-savunma-sanayii-baskani-prof-dr-ismail-demir, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
57 “S-400 Hava Savunma Sistemi Kapsamlı Radar ve Atış Testleri için Sinop’a İntikal Etti!”, Defence Turkey, 6 Ekim
2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/s-400-hava-savunma-sistemi-kapsamli-radar-ve-atis-testleri-icin-sinop-a-intikal-etti-4218, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
58 “Bakan AKAR’dan TBMM’de S-400 ve F-35 Açıklaması”, Savunma Sanayi ST, 10 Aralık 2020, https://www.
savunmasanayist.com/bakan-akar-tbmm-s-400-f-35, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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yol haritasına bağlı kalacağını ifade etmiştir.59 Türkiye daha önce Ocak 2018’de İtalya ve Fransa ortak konsorsiyumu olan EUROSAM ile uzun menzilli hava ve füze
savunma sisteminin geliştirilmesi ve üretimi üzerine on sekiz ay süreli bir anlaşma
imzalamıştır. Ancak füze teknolojisinin ortak geliştirilmesi ve üretilmesi yönünde
ilk etapta mutabık kalınmasına rağmen sonraki süreçte hazır alım konusu daha fazla
gündemde tutulmuştur.

İHA’LAR
İHA 2020’de de Türkiye’nin gerek güvenlik operasyonlarında gerekse güç projeksiyonu yeteneklerinde önemli bir rol oynamıştır. İHA’lar terörle mücadele operasyonlarında personel kaybının önüne geçilmesi ve operasyonların ekonomik maliyetinin
önemli ölçüde azaltılması gibi getirilerinin yanında Libya, Suriye ve Azerbaycan’da
görüldüğü üzere dış coğrafyadaki muharebelerin gidişatı üzerinde de önemli etkilerde bulunmuştur.
Diğer taraftan ulusal güvenlik stratejisinde İHA’ların giderek artan derecede rol
alacağının da mesajları verilmiştir. Örneğin Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
gerçekleştirdiği bir röportajda “İHA teknolojisinin öyle bir noktaya gitme potansiyeli var ki; artık hava sahanızın otomatik bir kontrol sistemine geçmesi gibi. Bu da
İHA’larınızın bu otomatik kontrol sistemi ile entegre olup bu kalabalık hava sahasında insan müdahalesine dahi gerek kalmadan bir operasyona gidebilmesi anlamına
geliyor” şeklinde ifadelerde bulunmuştur.60
Bu kapsamda İHA sistemleri konusunda yıl içinde gerçekleşen bazı önemli gelişmeler şu şekilde sıralanabilir:
• 30 Ocak’ta SSB’nin imzaladığı sözleşme kapsamında güvenlik güçlerine ilk kamikaze mini İHA KARGU-2 teslimatlarının gerçekleştirildiği duyuruldu.
• 1 Şubat’ta Silahlı Mini/Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR
silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.
• 29 Şubat’ta 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığına
teslim edildiği duyuruldu.
• 8 Mayıs’ta 3 adet Bayraktar TB2’nin Jandarma Genel Komutanlığına teslimatının gerçekleştirildiği duyuruldu. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı
107’ye ulaştı.61
• STM tarafından geliştirilen ALPAGU sabit kanatlı kamikaze drone’ların Ha59 “Roketsan Lalahan Tesislerini Basın Mensuplarına Açtı”, Defence Turkey, 29 Eylül 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/roketsan-lalahan-tesislerini-basin-mensuplarina-acti-4213, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
60 Murat Yeşiltaş, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ‘Türk Savunma Sanayii Kendini Keşfetti, Başarının Sırrı Burada’”, Kriter, Sayı: 47, (2020).
61 İsmail Demir, Twitter, 8 Mayıs 2020, https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1258697352761749505, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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ziran’da nihai test aşamasında oldukları ve 2020 sonunda TSK envanterine
gireceği belirtildi. Diğer taraftan STM 2020’de döner kanatlı kamikaze drone KARGU teslimatlarına yıl içinde devam etti. Aynı zamanda ALPAGU ve
KARGU’nun birlikte görev alacakları sürü kabiliyeti geliştirme çalışmalarının
yanında zırhlı araçlardan, gemilerden ve İHA’lardan fırlatılmalarına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
• 24 Ağustos’ta Operatif İHA Tedarik Projesi kapsamında başarı ile kabul testleri
yapılan 4. ANKA hava aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
• 1 Eylül 2020’de AKSUNGUR gerçekleştirdiği 59. test uçuşunda 20 bin feet
irtifada 49 saat havada kalarak bir rekora imza attı. AKSUNGUR’un test uçuşlarında toplam 230 uçuş saatine ulaştığı bilgisi verildi.
• Eylül 2020’de SSB’nin Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuyla
ilgili olarak “İnsansız sistemlerin sürü konseptiyle kullanılması, dost unsurların
korunma seviyesini, ateş gücünü, hedeflerin hassas şekilde imha edilmelerini,
istihbarat, gözlem ve keşif imkan ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor” ifadelerini kullandı. Faz 1’deki dört aşamanın tamamlanmasının ardından başarılı
olan firmalarla diğer fazlara geçilecek ve yarışma dört fazın tamamlanması ile
sona erecek.62
• 15 Eylül’de BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin
ilk uçan arabası CEZERİ ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
• 17 Eylül’de TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada AKSUNGUR İHA’nın ilk
kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat
uçtuğu belirtildi.
• 18-21 Ekim arasında TSK’nın icra ettiği Ateş Serbest 2020 faaliyetinde STM
tarafından geliştirip üretilen KARGU otonom döner kanatlı vurucu İHA ilk kez
kullanıldı ve hedeflerini başarıyla imha etti.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Cumhurbaşkanlığı 2021 bütçesi için yaptığı konuşmada BAYKAR Savunma
tarafından üretilen AKINCI İHA’nın teslimatlarının 2021 içerisinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bir Taarruzi İHA olan AKINCI’nın Türk Hava Kuvvetlerinin
vurucu gücüne önemli bir katkı yapması bekleniyor.
• Aralık’ta yapılan açıklamada daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen
ANKA-II’nin (AKSUNGUR) seri üretimine başlandığı belirtildi. AKSUNGUR’un
62 “SSB’nin Sürü İHA Yarışmasında İlk Aşama Tamamlandı”, SSB, 16 Eylül 2020, https://www.ssb.gov.tr/Website/
contentList.aspx?PageID=2662&LangID=1, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).

218

setav.org

2020’DE GÜVENLİK VE Savunma

özellikle terörle mücadele operasyonlarında görev almasıyla F-16’ların gövde
ömürlerinden tasarruf sağlanması hedefleniyor.
• 9 Aralık’ta BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar
TB2 İHA’nın 270 bin uçuş saatini geride bıraktığını açıkladı.

UZAY ÇALIŞMALARI
30 Ağustos’ta ROKETSAN’ın Ankara’daki Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri
Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin açılışı yapıldı. Bu merkezde mikro uydu fırlatma
sistemi, hassas güdümlü mini ve mikro silah sistemleri, yapay zeka uygulamaları,
hipersonik sistemler, lazer silahları ve teknolojileri gibi ileri düzeyde teknoloji içeren
çalışmaların yapıldığı belirtildi. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu projeyle 100 kilogram ve altındaki mikro uydularımızı, yüksekliği en az 400 kilometre olan
alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz. Uydumuz askerlerimize anlık bilgi ve
koordinat sağlayarak işlerini daha da kolaylaştıracak” şeklinde ifadelerde bulunurken
aynı zamanda yerli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı motorun ilk uzay denemelerinin
başlayacağını belirtti. Diğer taraftan Türkiye hibrit yakıtlı motorları geliştirme faaliyetlerini de sürdürüyor.63
Bu açıklamalardan sonra sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemesi 29 Ekim’de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. ROKETSAN’ın geliştirdiği
SR-0.1 sonda roketinin ilk prototipi milli teknolojilerle geliştirilen sıvı yakıtlı motor
teknolojisiyle 29 Ekim’de uzaya gönderilmiştir. Test atışında roketin başarılı bir şekilde 136 kilometre irtifaya çıktığı görülmüştür. Faydalı yük kapsülünün uçuş esnasında ayrılma denemesi de başarıyla sonuçlanarak bilimsel araştırmaların yapılmasının
sağlanacağı görülmüştür. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projesi tamamlandığında
Türkiye 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre
olan Alçak Dünya Yörüngesi’ne yerleştirilebilecek kabiliyete ulaşacaktır. Mikro uydunun 2025’te fırlatılması hedeflenmektedir. Bu şekilde Türkiye’nin uydu fırlatma,
test etme, üretme altyapısı ve üs kurma gibi dünyada çok az sayıda ülkenin sahip
olduğu bir yeteneğe kavuşması öngörülmektedir.64
Diğer taraftan Haziran’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer
gözlem uydusu İMECE’nin son montajı gerçekleştirilmiştir. Uydunun gelecek yıl
uzaya fırlatılması planlanmaktadır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uydunun
TSK’ya büyük katkı sağlayacağını ifade etmiştir.65 Uydunun faaliyete geçmesiyle ge63 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Artık Yerli ve Milli Teknolojilerle Uzay Ligindeyiz’”, SSB, 1 Eylül 2020, https://www.
ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=2642&LangID=1, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
64 “Türk Roketi İlk Kez Sıvı Yakıtla Uzayda”, Savunma Sanayi ST, 13 Kasım 2020, https://www.savunmasanayist.
com/turk-roketi-ilk-kez-sivi-yakitla-uzayda, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
65 “Sivil ve Askeri Görüntü İhtiyacını Karşılayacak Olan Milli Uydu İMECE’nin Son Montajı Yapıldı”, Defence
Turkey, 4 Haziran 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/sivil-ve-askeri-goruntu-ihtiyacini-karsilayacak-olan-mill%C3%AE-uydu-imece-nin-son-montaji-yapildi-4041, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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rek askeri gerekse sivil alanda kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü görüntülerin
elde edilmesi kabiliyeti geliştirilecektir.

KORONAVİRÜS VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ
Dünya geneline yayılan koronavirüs Türkiye’de de etkisini göstermeye başladığı
Mart’tan itibaren sektör genelinde ciddi olumsuzluklara neden olmuştur. Salgın nedeniyle iletişim imkanlarında yaşanan gerileme ve savunma fuarlarının ertelenmesi
gibi faktörler savunma ihracatlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Savunma şirketleri
bu duruma video konferanslar yoluyla görüşme ve pazarlık süreçlerini sürdürerek
cevap vermiştir. Örneğin 9 Kasım’da Türkiye’nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO açılmıştır. Dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon 9 Nisan
2021’ye kadar açık kalacaktır. Organizasyonda yerli ve yabancı toplam 288 firma yer
alırken 355 adet 3D ürün modeli, 631 tanıtım videosu, 1.540 ürün ve firma tanıtım
kataloğunun yer aldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda fuarda 44 ülkeden 288 firma ve
174 delegasyonun beş ay boyunca ikili ya da çok taraflı çevrim içi toplantılar yapabilecekleri de ifade edilmiştir.66
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Eylül’de koronavirüsün savunma sanayiine etkileri konulu yayımladığı raporda şu tespitlere yer vermiştir:
• Savunma firmalarının tedarik ve üretim sürecinde karşılaştıkları zorluklardan
dolayı 2020 cirolarında yüzde 30’lara varabilecek azalmalar beklenmektedir.
• Nakit akışında yaşanabilecek tıkanmaların savunma ekosisteminin önündeki en
büyük risk olduğu ifade edilmektedir.
• Ciro düşüş beklentisinin yanında ihracat potansiyelinin azalmasından dolayı
sürdürülebilirlik endişesi ortaya çıkmıştır.
• Yetkili makamların sektöre yönelik çözüm ve desteklerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.67

Savunma İhracatı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre Türkiye Ocak-Aralık
2020 arasında savunma ve havacılık sektöründe 2 milyar 36 bin dolar değerinde
ihracat gerçekleştirmiştir. Aralık’ta yapılacak ihracat ile birlikte 2020 ihracatının toplamda 2,2 milyar dolar tutarında sonlanacağı öngörülmektedir. 2019’da savunma ve
havacılık ihracat değeri 2 milyar 740 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
66 “Dünyanın İlk Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO Açıldı!”, Defence Turkey, 9 Kasım 2020, https://
www.defenceturkey.com/tr/icerik/dunyanin-ilk-sanal-savunma-sanayi-fuari-saha-expo-acildi-4274, (Erişim tarihi:
25 Aralık 2020).
67 “Covid-19 Döneminin Savunma Sanayiine Etkileri”, SaSaD, (Eylül 2020), s. 1, https://www.sasad.org.tr/uploaded/COVID-19-un-Savunma-Sanayine-Etkileri-Raporu.pdf, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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Kasım’daki ihracatın da bir önceki yıla göre yüzde 46,8’lik bir düşüş yaşayarak 191
milyon 547 bin dolar seviyesinde kaldığı belirtilmiştir.68
SaSaD’ın yayımladığı bilgilere göre 2020’nin ilk iki ayında savunma ihracatı
bir önceki yıla göre yüzde 5 artış göstererek 349 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak Mart’ta ihracat rakamları keskin bir düşüş yaşayarak bir önceki yıla göre
yüzde 49,5 oranında gerileme göstermiştir.69 Bu durum salgının ne ölçüde büyük bir
etki yaptığını göstermesi bakımından anlamlıdır. Diğer taraftan Ağustos’tan itibaren
ihracatta toparlanmaların görülmeye başlanmasıyla yıllık bazdaki düşüşün daha yumuşak olacağı yönünde iyimser bir beklenti de oluşmuştur.70
Diğer taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ savaşının
çıkması Azerbaycan’ın Türkiye’den rekor oranda savunma ihracatı gerçekleştirmesiyle sonuçlanmıştır. Azerbaycan Eylül 2020’de Türkiye’den 77 milyon 167 bin dolar
değerinde savunma alımı yaparken Ekim’de bu rakam 101 milyon 209 bin dolar
olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık 2020 arasında Azerbaycan Türkiye’den toplamda
224 milyon 235 bin dolar tutarında savunma tedariki yapmıştır.71
TABLO 1. EN FAZLA SAVUNMA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN
BEŞ ÜLKE (KASIM 2020, MİLYON DOLAR)
ÜLKE

DEĞER

ABD

77,1

Azerbaycan

31,4

Birleşik Arap Emirlikleri

29,1

Katar

11,4

Almanya

9,1

Kaynak: “Kasım Ayı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Açıklandı”.

TABLO 2. EN FAZLA SAVUNMA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN
BEŞ ÜLKE (EKİM 2020, MİLYON DOLAR)
ÜLKE
Azerbaycan

DEĞER
101,2

ABD

80,7

Birleşik Arap Emirlikleri

40,1

Hindistan

12,3

Almanya

11,6

Kaynak: “Ekim Ayı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Açıklandı”.

68 “Kasım Ayı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Açıklandı”, Savunma Sanayi ST, 3 Aralık 2020, https://www.
savunmasanayist.com/kasim-ayi-savunma-ve-havacilik-sanayii-ihracati-aciklandi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
69 “SaSaD - 2019 Yılı Sektör Performans Verilerini Açıkladı: İhracat 3,068 Milyar Dolar Oldu”, Defence Turkey,
26 Nisan 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/sasad-2019-yili-sektor-performans-verilerini-acikladi-ihracat-3-068-milyar-dolar-oldu-3994, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
70 “2020 Yılı Dokuz Aylık İhracat Performansı!”, Defence Turkey, 1 Ekim 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/
icerik/2020-yili-dokuz-aylik-ihracat-performansi-4216, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
71 “Ekim Ayı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Açıklandı”, Savunma Sanayi ST, 5 Kasım 2020, https://www.
savunmasanayist.com/savunma-ve-havacilik-sanayi-ihracati, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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Öte yandan koronavirüs salgının etkisine rağmen Türk savunma şirketleri yıl
içinde önemli siparişler almıştır. Örneğin Mart’ta Türk savunma sanayiinin Güney
Amerika’ya ilk zırhlı araç ihracı gerçekleştirilmiş, Nurol Makina 12 adet Ejder Yalçın
toplumsal olaylara müdahale aracını (TOMA) Şili’ye teslim etmiştir. Platform daha
önce Kuveyt ve Senegal’in de aralarında olduğu farklı ülkelere de ihracat başarısı göstermiştir.72 Benzer şekilde Ekim 2020’de kara sistemlerindeki çalışmalarıyla bilinen
Otokar bir Afrika ülkesinden Arma 8x8 ve Cobra II taktik tekerlekli zırhlı araçlarının
satışını içeren 110 milyon dolar tutarında sipariş almıştır. Otokar’ın sipariş teslimine
2021’de başlaması ve siparişlerin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.73 Bunların yanında ASELSAN 10 Nisan’da NATO üyesi bir ülke ile uzaktan
komutalı silah sistemleri ve atış yeri tespit sistemleri satış sözleşmesi imzalamıştır.
Anlaşma ile uzaktan komutalı silah sistemlerinin satışının yapıldığı ülke sayısı 20’ye
ulaşmıştır.74 20 Nisan’da ise Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen SARP
DUAL uzaktan komutalı silah sistemine yönelik yeni bir satış sözleşmesi imzaladığı
açıklanmıştır. Mayıs’ta ise ASELSAN, Bahreyn Krallığı’nın deniz platformları için
uzaktan komutalı silah sistemlerinin satışına yönelik bir sözleşme imzalamıştır.75
Yeni siparişlerin yanında halihazırdaki siparişlerin de süreci başarıyla devam ettirilmiştir. Örneğin Temmuz 2019’da yapılan anlaşma gereğince Katmerciler firması zırhlı muharebe aracı HIZIR’ın bir Afrika ülkesine teslimatına Temmuz 2020’de
başlamıştır. Toplam değeri 20,7 milyon dolar olan anlaşma kapsamında tüm teslimatın bu yıl tamamlanması planlanmaktadır.76 Benzer şekilde 25 Ekim’de Türkiye’nin
Pakistan’a satışını yaptığı 4 adet MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsünün kızağa
konma töreni Karaçi’de gerçekleştirilmiştir. Proje sözleşmesi ASFAT ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında gemilerin ikisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı, ikisi de
Karaçi Tersanesinde inşa edilmek üzere 2018’de imzalanmıştır.77
Aynı zamanda Türk şirketlerinin dünya genelindeki savunma ihalelerine katılımları sürdürülerek yeni ihracat potansiyelleri ortaya çıkarılmıştır. Örneğin 26-28
Ekim arasında Bangladeş Deniz Kuvvetleri için 8 gemisavar füze ile donatılmış büyük tipte devriye gemisi tedarik için gerçekleştirilen sanal etkinlikte yapılan ihaleye
Türkiye, ATMACA gemisavar füzesiyle donatılmış ADA sınıfı korvet ile teklif ver72 Göksel Yıldırım, “Ejder TOMA’dan Yeni İhracat Başarısı”, Anadolu Ajansı, 20 Mart 2020.
73 “Otokar Yurt Dışından Cobra II ve Arma 8x8 Siparişi Aldı. Afrika’dan İlk Otokar ARMA 8x8 Siparişi”, Defence
Turkey, 27 Ekim 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/otokar-yurt-disindan-cobra-ii-ve-arma-8x8-siparisi-aldi-afrika-dan-ilk-otokar-arma-8x8-siparisi-4226, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
74 Defence Turkey, Twitter, 10 Nisan 2020, https://twitter.com/DefenceTurkey/status/1248625980953874433,
(Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
75 “Aselsan’dan Bahreyn Krallığına Yeni Satış!”, Defence Turkey, 6 Mayıs 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/
icerik/aselsan-dan-bahreyn-kralligina-yeni-satis-4023, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
76 “Katmerciler’den Türkiye Savunma Sanayii için Gurur Verici Gelişme”, Defence Turkey, 20 Temmuz 2020, https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/katmerciler-den-turkiye-savunma-sanayii-icin-gurur-verici-gelisme-4117,
(Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
77 “PN MİLGEM Projesinde 3. Gemi Kızağa Kondu”, Defence Turkey, 25 Ekim 2020, https://www.defenceturkey.
com/tr/icerik/pn-milgem-projesinde-3-gemi-kizaga-kondu-4223, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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miştir. Türkiye’nin teklifini kısa listeye alan Bangladeş gemilerin kendi tersanelerinde
üretilmesi talebinde bulunmaktadır. Özellikle denizaltı harbi yetenekleri ile öne çıkan ADA sınıfı korvetler şu ana kadar Türk Deniz Kuvvetleri için 4 adet üretilmiştir.
Son korvet TCG KINALIADA’ya monte edilen ATMACA füzelerinin seri üretim
teslimatlarının ise 2021’den itibaren başlaması beklenmektedir.78
Ayrıca sektörün uluslararası konumu hakkında şu gelişmelerden bahsedilebilir:
• ABD merkezli Defense News tarafından bir önceki yılın ciroları baz alınarak her
yıl yayımlanan Top 100 savunma sanayii şirketi listesine bu sene 7 Türk şirketi
dahil olmayı başardı. Bu şirketlerden ikisi listeye ilk kez girerken 2010’lardan
beri listede istikrarlı olarak yer alan ASELSAN ve TUSAŞ bu sene ciddi bir atılım göstererek daha yukarılara tırmandı. Diğer taraftan son dört yılda listedeki
Türk şirketlerinin sayısı kademeli olarak 2’den 7’ye yükseldi. Böylece Türkiye ilk
100’de en çok şirketi bulunan ülkeler arasında 4. sıraya yükseldi.79
• Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance tarafından yayımlanan Türkiye’nin En Değerli Markaları raporunda Koç Otokar bir önceki yıla
göre en fazla değer kazanan marka oldu. Marka değerinde yüzde 140 artış gerçekleştirerek 12 sıra yükseldi ve 35. sırada konumlandı.
• Her yıl yayımlanan Fortune Türkiye 500 Listesi’nde ASELSAN 2019’da savunma şirketleri arasından birinci, genelde ise 25. sırada yer aldı.

Savunma Sanayii-Sağlık Sektörü İş Birliği
Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla savunma harcamaları ile sivil harcamalar
arasındaki tartışmalı denge yeniden gündeme gelmiştir. Dünya genelinde salgının
kötü yönetilmxesi bu tartışmayı daha da şiddetlendirmiştir. Diğer taraftan askeri birliklerin organize yapısı, tecrübesi ve lojistik altyapısı ile bu tarz salgınlarda oynayabilecekleri kritik rol de bir kez daha görülmüştür. Bu kapsamda savunma sanayiinin
çift kullanımlı yani hem sivil hem de askeri amaçlar doğrultusunda yararlanılabilecek
teknolojiler üzerinde çalışma kabiliyeti kazanması gereği bir kez daha anlaşılmıştır.
Türk savunma sanayii de özellikle ASELSAN önderliğinde sağlık sektörüne olan
katkısını yıl içinde artırmıştır. Örneğin 15 Mayıs 2020’de Savunma Sanayii Başkanı
İsmail Demir, ASELSAN ve Bilkent UMRAM tarafından prototipi geliştirilen ilk
yerli MR cihazını incelemiştir. Savunma sanayiinin salgın sürecinde sağlık sektörüne
katkılarından bahseden Demir, ASELSAN’ın MR cihazının yanında suni solunum
cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil X-Ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiştir. Haziran’da ise ventilatör cihazının seri
üretimine yönelik ASELSAN ile 31 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştır. Salgın
78 “ADA Sınıfı Korvet ve ATMACA Bangladeş’te Kısa Listeye Girdi”, Savunma Sanayi ST, 8 Aralık 2020, https://www.savunmasanayist.com/ada-sinifi-korvet-ve-atmaca-bangladeste-kisa-listeye-girdi, (Erişim tarihi: 25 Aralık
2020).
79 Rıfat Öncel, “Defense News Top 100’de 7 Türk Savunma Sanayii Şirketi”, Kriter, Sayı: 49, (Eylül 2020).
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döneminde tedariki zorlaşan ve solunum yetmezliğine karşı tedavinin kritik unsurlarından biri olan ventilatörlerin kritik bileşenlerinin tasarımı ve üretimini ASELSAN
gerçekleştirmeye başlamıştır.80

GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin savunma sanayii alanında 2020’de de hareketli bir dönem geçirdiği görülmektedir. Koronavirüs salgını küresel ölçekte iletişim ve fiziki temas olanaklarının
azalmasına yol açmasıyla kaçınılmaz olarak sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu
etkinin kısa vadede süreceği tahmin edilebilir ancak devletin sektöre desteğinin sürmesi, pazarın uyum sağlaması ve salgına karşı aşılama sürecinin muhtemel başarısıyla
orta vadede sektörün tekrar yükselmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan her ne kadar süreçten olumsuz etkilenilse de yıl boyunca Türk
şirketlerinin kazançlı anlaşmalar yaparak önemli ihracatlar gerçekleştirdiği görülmektedir. Bunların arasında ilk kez ihracat yapılan ülkelerin olması da geleceğe dair
ihraç potansiyelinin pozitif yönde olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde TSK’nın
kullanımı için geliştirme veya seri üretim aşamasında olan savunma ürünlerinde de
ciddi gecikmeler görülmemekte, birçok ürün tam zamanında ilgili kuvvetlere teslim
edilmekte veya kritik geliştirme aşamalarını tamamlamaktadır.
Son olarak 14 Aralık’ta ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulama
kararı almıştır. Beş maddelik yaptırımları içeren kararda Amerikan ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve teknolojilerinin verilmesi yasaklanırken Savunma
Sanayii Başkanı İsmail Demir ve SSB’nin hava savunma sistemleri birimlerindeki
üst düzey yöneticilere yönelik vize kısıtlaması ve mal varlıklarını dondurma kararı alınmıştır. Dolayısıyla özellikle ihracat lisansı ve teknolojilerinin verilmesinin
yasaklanması başta olmak üzere maddelerin tümü Türk savunma sanayiini hedef
almaktadır. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
S-400 meselesinin acil bir çözüme ihtiyaç duyduğu ve Ankara ile Washington yönetimlerinin birlikte çalışmaları gerektiği ifadeleri bu meselenin bir sorun olarak
kalmayı sürdüreceğini göstermektedir.

80 “ASELSAN’DAN Sağlık Alanında 31 Milyon Dolarlık Sözleşme”, Defence Turkey, 10 Haziran 2020, https://
www.defenceturkey.com/tr/icerik/aselsan-dan-saglik-alaninda-31-milyon-dolarlik-sozlesme-4082, (Erişim tarihi: 25
Aralık 2020).
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KRONOLOJİ: 2020’DE GÜVENLİK VE SAVUNMA
15 Ocak

TEI tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170’in TUSAŞ’a teslim
töreni gerçekleştirildi.

23 Mart

Silahlı Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında KAPLAN STA’nın seri üretim teslimatları başladı.

19 Haziran

Türkiye’nin orta menzilli ilk gemisavar füze motorunun testi gerçekleştirildi.

1 Temmuz

Türkiye’nin yeni Mobil Alçak İrtifa Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi SUNGUR’un
testlerinin başarıyla tamamlandığı ve TSK envanterine girmeye hazır olduğu belirtildi.

12 Temmuz

TSK’nın envanterinde bulunan tüm M60T tanklarının modernizasyonu tamamlanarak
tanklar M60TM konfigürasyonuna yükseltildi.

25 Temmuz

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi
tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

30 Ağustos

ROKETSAN’ın Ankara’daki Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma
Merkezi’nin açılışı yapıldı.

17 Eylül

Amfibi deniz piyadenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı
ZAHA kendini düzeltme testini başarıyla geçti.

6 Ekim

S-400 uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin Sinop’ta gerçekleştirilecek test
atışlarına yönelik 5-16 Ekim 2020 dönemini kapsayan NOTAM yayımlandı. Bu kapsamda
çeşitli testler icra edildi.

9 Kasım

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize
edilen SAHA EXPO açıldı.

4 Aralık

ANKA’nın gelişmiş modeli olan ve çok çeşitli görevler için kullanılabilen AKSUNGUR
İHA’nın seri üretime geçtiği açıklandı.

5 Aralık

TEI tarafından geliştirilen TS1400 turboşaft motoru prototipi düzenlenen tören ile TUSAŞ’a
teslim edildi.

11 Aralık

Meltem-3 Projesi kapsamında ilk P-72 deniz karakol uçağı düzenlenen törenle Deniz
Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

14 Aralık

ABD, CAATSA Yaptırımlarını Türkiye’ye uygulama kararı aldı.

15 Aralık

Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi’nin geliştirdiği ULAQ serisinin ilk platformu olması
beklenen silahlı insansız deniz aracının (SİDA) protipi üretildi.
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GİRİŞ

Bu bölümde Türkiye’de makroekonomik göstergelerde yıl boyunca yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yılın henüz başında patlak veren koronavirüs
(Covid-19) salgını küresel ekonomide büyük bir tahribata neden olmuştur. Özellikle
yılın ikinci çeyreği modern ekonomi tarihinde eşine az rastlanır derecede bir daralmayı beraberinde getirmiştir. Hem arz hem de talep koşullarını zorlayan koronavirüs şoku kaçınılmaz biçimde Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. 2020,
makroekonomik göstergelerde normalin çok üzerinde dalgalanmaların yaşandığı bir
yıl olarak hafızalarda yer edinecektir.
Yılın ikinci çeyreğinde daralmış olsa da Türkiye ekonomisi reel sektörün dinamik yapısı ve yüksek oranlarda gerçekleşen kredi genişlemesi sayesinde yılın geneli
itibarıyla ekonomik büyüme noktasında çoğu G20 ülkesinden pozitif ayrışmıştır.
Üçüncü çeyrekte gerçekleşen güçlü toparlanmanın kur, enflasyon ve cari açık üzerinde bazı yan etkileri olmuştur. Tarihi zirve noktasına yükselen küresel belirsizlik seviyesi yıl içerisinde uzun bir süre Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden kayda değer
miktarlarda sermaye çıkışının yaşanmasına neden olmuştur. Dönemin kendine has
koşullarından dolayı azalan turizm gelirleri ve artan altın talebinin de etkisiyle Türk
lirasında değer kayıpları yaşanmıştır. Birim maliyetlerdeki artış, liradaki değer kaybı ve kredi genişlemesi enflasyonu beklenenden daha yüksek rakamlara çıkarmıştır.
Salgın döneminde ekonomiye verilen yoğun kamu desteğinin bir yansıması olarak
bütçe açığında artışlar görülmüştür.
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EKONOMİK
BÜYÜME VE
İSTİHDAM

SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün neden olduğu koronavirüs
hastalığının Çin’de görüldükten sonra küresel bir salgına dönüşmesi 2020’ye damgasını vuran hadise olmuştur. Salgın küresel ölçekte sıhhi boyutta ciddi bir tehdit oluşturduğu gibi dünya ekonomisini de derinden sarsmıştır. Dünya Bankası verilerine
göre koronavirüs nedeniyle küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2020’de yüzde 5,2 civarında küçülmesi beklenmektedir.1 Salgının birinci dalgası sonrasında yaz
aylarında küresel ekonomik aktivitenin beklenenden hızlı toparlanması neticesinde
bazı kurumlar küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize
etmiştir. Örneğin OECD küresel ekonomiye dair yüzde 6’lık daralma beklentisini
Aralık’ta yüzde 4,2 olarak güncellemiştir.2 Beklentilerde ılımlı bir iyileşme yaşanmış
olsa da 2020, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde küresel ekonominin en sert daraldığı yıl olarak kayıtlara geçecek (Grafik 1).
Bu krizde küresel ekonominin hem arz hem de talep cephesi farklı boyutlarda
ciddi darbelere maruz kalmıştır. Finansal piyasalar da bu krizden ciddi düzeyde etkilenmiştir.3 Salgın sürecinde alınan kısmi karantina önlemleri, küresel/bölgesel/yerel
tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, talepte yaşanan gerilemeler ve finansal piyasalarda yaşanan istikrarsızlıklar küresel ekonomiyi ciddi ölçüde hırpalamıştır. Salgının merkezi konumuna gelen Avrupa ve Amerika4 kıtaları Doğu Asya’ya kıyasla daha
büyük bir ekonomik sarsıntı yaşamıştır. Yaşanan bu ekonomik türbülans nedeniyle

1 Global Economic Prospects June 2020, (Dünya Bankası Rapor, Washington DC: 2020).
2 OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 2, (OECD Rapor, Paris: 2020).
3 Nurullah Gür, Mevlüt Tatlıyer ve Şerif Dilek, Ekonominin Koronavirüsle Mücadelesi, (SETA Rapor, İstanbul: 2020).
4 World Economic Outlook October 2020: A Long and Difficult Ascent, (IMF Rapor, Washington DC: 2020).
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kırılmalar, talepte yaşanan gerilemeler ve finansal piyasalarda yaşanan istikrarsızlıklar
küresel

ekonomiyi ciddi ölçüde hırpalamıştır. Salgının merkezi konumuna gelen Avrupa ve Amerika4
kıtaları Doğu Asya’ya kıyasla daha büyük bir ekonomik sarsıntı yaşamıştır. Yaşanan bu
ekonomik türbülans nedeniyle ülkeler devasa kurtarma paketleri açıklamıştır. Mali paketlerin

ülkeler devasa kurtarma paketleri açıklamıştır. Mali paketlerin büyüklüğü küresel
ölçekte Eylül sonu itibarıyla 12 trilyon dolara ulaşmıştır.

büyüklüğü küresel ölçekte Eylül sonu itibarıyla 12 trilyon dolara5 ulaşmıştır.5
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* Gri
çizgiler kriz dönemlerini göstermektedir.
* Gri çizgiler kriz dönemlerini göstermektedir.

Türkiye salgının küresel ekonomiyi tehdit etmeye başladığı 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyümüştür (Tablo 1). Türkiye bu çeyrekte G20 ülkeleri
yüzde 4,5 oranında büyümüştür (Tablo 1). Türkiye bu çeyrekte G20 ülkeleri arasında en hızlı
arasında en hızlı büyüme performansı gösteren ekonomi olmuştur. 2018’deki kur
büyüme
performansıertelenen
gösterentalebin
ekonomi
olmuştur.
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ve
Türkiye’nin
salgınla
diğer
mesi ve Türkiye’nin salgınla diğer ülkelere kıyasla görece daha geç bir tarihte (11
Mart) tanışması, ekonomik büyümede yaşanan bu pozitif ayrışmanın ana nedenleri
3
Nurullah
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(SETA
Rapor,
İstanbul:
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çeken
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(Tablo
2). Bu
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World Economic Outlook October 2020: A Long and Difficult Ascent, (IMF Rapor, Washington DC: 2020).
5
“Policy
Responses
to Covid-19”,
IMF, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-todönemde
yatırım
harcamaları
yüzde 1,4 oranında daralmıştır. İhracatın hafif düşerCOVID-19, (Erişim tarihi: 7 Kasım 2020).
ken ithalatın ise yüksek oranda artması neticesinde net ihracatın ekonomik büyümeye etkisi negatif olmuştur.
Salgının ekonomik etkilerinin en derin şekilde hissedildiği ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 oranında daralmıştır. Bu çeyrek 2009’un birinci çeyreğinden bu yana Türkiye ekonomisinin en sert daralma yaşadığı üç aylık periyot olarak
kayıtlara geçmiştir. Sağlık sisteminin başarılı bir sınav vermesi ve genişletici ekonomi
politikalarının (EK-1) etkin biçimde devreye girmesinin etkisiyle Türkiye ekonomisinin salgının ilk dalgasını G20 ülkelerinin birçoğuna kıyasla daha hafif atlattığı
görülmektedir. Ancak yine de ikinci çeyrekte istisnasız bütün harcama kalemleri daTürkiye salgının küresel ekonomiyi tehdit etmeye başladığı 2020’nin ilk çeyreğinde

5 “Policy Responses to Covid-19”, IMF, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19, (Erişim tarihi: 7 Kasım 2020).
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ralma yaşamıştır (Tablo 1). Büyümeyi en çok aşağıya çeken kalem net ihracat olmuştur. Yüzde 0,8 daralma yaşayan kamu harcamaları, beklendiği üzere diğer kalemlere
kıyasla daha istikrarlı bir seyir izlemiştir. Karantina, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı, şehirler arası ulaşımın sınırlandırılması gibi tedbirlerin kendini en ağır şekilde
hissettirdiği Nisan, salgın döneminde ekonomik aktivite anlamında dibin görüldüğü
dönem olmuştur. Mayıs’ın sonlarına doğru kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmeye başlaması ekonomide çarkların yeniden dönmesini sağlamıştır.
TABLO 1. HARCAMA YÖNTEMİYLE GSYH BİLEŞENLERİNİN BÜYÜME HIZLARI (YILLIK
BAZDA, 2020, YÜZDE)
2020

2020

2020

BIRINCI ÇEYREK

İKINCI ÇEYREK

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Hanehalkı Tüketim Harcamaları

5,1

-8,6

9,2

Kamu Tüketim Harcamaları

6,2

-0,8

1,1

Yatırımlar

-1,4

-6,1

22,5

Mal ve Hizmet İhracatı

-1,0

-35,3

-22,4

Mal ve Hizmet İthalatı

22,1

-6,3

15,8

4,5

-9,9

6,7

GSYH
Kaynak: TÜİK

Açıklanan son resmi rakamlara göre salgın sürecinde ekonomiye verilen toplam
destek tutarının GSYH’ye oranı yüzde 10’a ulaşmıştır.6 Yeni kredileri, kredi yapılandırmalarını ve sosyal dayanışma kampanyasını dışarıda tuttuğumuzda ise kamunun
destek miktarının GSYH’ye oranı yüzde 2’dir. Çarpan etkisi düşünüldüğünde verilen bu desteklerin ekonomi üzerindeki genişletici etkisinin çok daha yüksek olduğu
tahmin edilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uyguladığı
düşük faiz politikası ve kamu bankalarının liderliğinde yaşanan kredi genişlemesi,
yaz aylarında ekonomik aktivitenin beklenenden daha hızlı toparlanmasını sağlamıştır. Türkiye’de reel sektörün dinamik yapısı ve düşük hanehalkı borçluluk seviyesi
(GSYH’ye oranla) gibi faktörlerin de ekonominin görece daha çabuk toparlanmasına
yardımcı oldukları unutulmamalıdır. Tüketici güveninin de yükselmesiyle birlikte iç
piyasada hissedilir bir hareketlenme yaşanmıştır. Bahar aylarında kötüleşen ihracat
rakamları ülkeler arasında uygulanan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte iyileşmeye
başlamıştır. Hem iç hem de dış pazarda yaşanan bu canlanma kendini öncü göstergelerde belli etmiştir. Sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi öncü göstergeler
yaz aylarında yıllık bazda çift haneli büyüme rakamları tutturmuştur. İmalat sanayii
Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak’ta 51,3 iken Nisan’da dibi görerek 33,4’e
6 “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı Sunumunu Gerçekleştirdi”, T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, 29 Eylül 2020, https://www.hmb.gov.tr/haberler/hazine-ve-maliye-bakani-sayin-berat-albayrak-yeni-ekonomi-programi-sunumunu-gerceklestirdi, (Erişim tarihi: 1 Aralık 2020).
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geriledikten sonra hızlı bir toparlanma ile Haziran’da (53,9) salgın öncesi seviyenin
üzerine çıkmıştır. Her sektörün toparlanmayı benzer oranlarda hissettiği iddia edilemez. Kısıtlama tedbirlerinin yoğunlaştığı hizmetler sektöründe toparlanma daha
yavaş ve dalgalı bir seyir izledi. MÜSİAD tarafından hizmetler sektörüne yönelik
olarak hesaplanan Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) Temmuz’daki hızlı toparlanmadan sonra Ağustos itibarıyla yeniden (ekonomik aktivitenin canlılığı için
eşik değer kabul edilen) 50’nin altına inmiştir.
TABLO 2. HARCAMA KALEMLERİNİN BÜYÜMEYE YAPTIKLARI KATKILAR
(YÜZDE PUAN)*
Ç1

Ç2

Ç3

Hanehalkı Tüketim

2,7

-5,2

5,4

Kamu Tüketim

0,5

-0,3

0,1

-0,1

-1,5

5,2

5,4

4,9

5,1

-4

-7,7

-9,1

4,5

-9,9

6,7

Yatırım
Stok Değişimi
Net İhracat
GSYH

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenerek hesaplanmıştır.
* Yuvarlamalardan dolayı sonuçlar toplam büyümeyi vermeyebilir.

Ekonominin beklenenden hızlı toparlanmasına katkı sağlayan kredi genişlemesinin yan etkileri Temmuz itibarıyla görülmeye başlamıştır. Cari açığın kötüleşmesi
ve enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi döviz piyasasında dalgalanmayı beraberinde getirmiştir. TCMB fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumaya yönelik
olarak Ağustos’un ilk haftasından itibaren para politikasını kademeli olarak sıkılaştırdı. Üçüncü çeyreğin ortasında finansal koşullarda yaşanan bu seyre rağmen ekonomik toparlanmanın devam ettiği görülmüştür. Bütün bu gelişmelerden sonra Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında etkileyici bir büyüme
performansı ortaya koymuştur. Türkiye üçüncü çeyrekte G20 ülkeleri arasında en
hızlı büyüyen ekonomi olmayı başarmıştır (Tablo 3). Bir önceki çeyrekteki daralmayı telafi eden hanehalkı tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 oranında artış kaydetti. Böylece GSYH’nin içinde yaklaşık yüzde 60’lık paya sahip olan hanehalkı tüketim harcamaları büyümeye 5,4 puanlık katkı sağladı (Tablo 1-2). 2018’deki
kur şokundan bu yana oldukça zayıf seyreden yatırım harcamaları bu çeyrekte yıllık
bazda yüzde 22,5 büyüdü. 5,2 puanlık katkı ile yatırım harcamaları 2011’den bu
yana büyüme üzerindeki en etkili performansını gerçekleştirmiş oldu. Salgının ikinci
dalgasına yönelik olası kapanmalara karşı kendilerini koruma altına almaya çalışan
reel sektörün yatırımları ve üretimi önden artırma eğilimine girdikleri görülmüştür.
Stok değişimi büyümeyi 5,1 puan yukarı taşıdı. Net ihracat ise ekonomik büyümeyi
bu çeyrekte de aşağıya çekmeye devam etti.
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Öncü göstergelerin de işaret ettiği gibi sanayi sektörü bu çeyrekte yüzde 8 büyüyerek güçlü bir performans ortaya koydu. Bu yılın en istikrarlısı olan tarım sektörü
üçüncü çeyrekte yüzde 6,2 büyüdü. Sermaye piyasalarına ve sigortacılık hizmetlerine
ilginin artması ve kredi hacminin ciddi şekilde genişlemesi neticesinde finans sektörü
üçüncü çeyrekte yüzde 41’lik bir büyüme rakamı yakalamıştır. Salgın koşullarından
dolayı hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayan bilgi ve iletişim sektörü yüzde
15 oranında büyüdü. Salgın neticesinde talebi azalan mesleki, idari ve destek hizmet
faaliyetleri ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 oranında daraldı.
Salgının ikinci dalgasının yükselmesiyle birlikte kısıtlayıcı tedbirlerin sayısının
artması ve kredi koşullarının sıkılaşması neticesinde ekonomik büyümenin yılın son
çeyreğinde ivme kaybetmesi beklenmektedir. Ancak yine de üçüncü çeyrekte gelen
güçlü büyüme sayesinde Türkiye ekonomisinin 2020’yi düşük de olsa pozitif bir
büyüme rakamı ile tamamlaması muhtemeldir.
TABLO 3. G20 ÜLKELERİNDE BÜYÜME RAKAMLARI*
ÜLKELER
Türkiye

BIRINCI ÇEYREK

İKINCI ÇEYREK

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

4,5

-9,9

6,7

-6,8

3,2

4,9

Endonezya

3,0

-5,32

-3,49

Hindistan

3,1

-23,9

-7,5

ABD

0,3

-9,0

-2,9

-0,2

-9,4

-2,5

1,4

-2,7

1,9

Suudi Arabistan

-1,0

-7,0

-4,2

Kanada

-0,9

-13,0

-5,2

1,6

-6,3

-3,8

-4,3

-18,9

-4,3

-14,4

-3,9

-4,3

İngiltere

-2,1

-21,5

-9,6

Brezilya

-0,3

-11,4

-9,7

Japonya

-1,8

-9,9

-1,3

1,6

-8,0

-3,6

Güney Afrika

-0,1

-17,1

-

Almanya

-4,3

-11,3

-4,2

İtalya

-5,6

-17,7

-4,7

Meksika

-8,6

-18,7

-8,6

Arjantin

-5,2

-19,1

-

Çin

Hollanda
Güney Kore

Avustralya
Fransa
Avrupa Birliği

Rusya

Kaynak: Eurostat ve Investing.com
* Veriler yıllıklandırılmıştır.
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Salgının ekonomik etkilerinin en derinden hissedildiği alanların başında istihdam
gelmektedir. Hizmetler sektöründe bazı müesseselerin belli aralıklarda kapalı kalması
veya sınırlı biçimde hizmet vermesi sanayide vardiya sayılarının azalması ve bazı şirketlerin piyasadan çekilmesi dünya genelinde çalışma saatlerinin kayda değer oranlarda azalmasına ve işsizlik rakamlarının artmasına neden olmuştur. Türkiye’de işten
çıkarmaların geçici süreliğine yasaklanmasına yönelik karar 17 Nisan’da devreye girdi
ve yıl boyunca sürdü. Bu uygulamanın yanı sıra iş gücüne katılım oranında yaşanan
düşüş işsizlik oranında ciddi bir artış yaşanmasını engelledi. Bununla birlikte istihdam
seviyesinde dikkatle takip edilmesi gereken bazı değişimler yaşanmıştır. Türkiye henüz
2018’deki kur şokunun emek piyasası üzerindeki etkilerini bertaraf edemeden küresel
salgınla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ekonominin uzun süre potansiyelinin altında bir
performans sergilemesi işsizlerin yeni iş bulma sürecinin uzamasına neden olmaktadır.
Bu durumun sonucunda iş aramaktan yorulan bazı insanların emek piyasasını geçici
veya kalıcı biçimde terk ettikleri görülebilmektedir. Türkiye’de iş gücüne katılım gerilediği için salgının ilk dalgasında manşet işsizlik oranındaki artış görece sınırlı kalmıştır.
İşten çıkarma yasağı ve kısmi çalışma ödeneği gibi politikalar da istihdamdaki azalmayı
frenlemiştir. Yaz aylarında başlayan ekonomik toparlanma ile birlikte istihdamda artış
yaşanmıştır. Fakat rakamların salgın öncesi seviyelere henüz ulaşamadığı ve istihdamın
bir süre daha normal seviyelerin altında seyretmeye devam edebileceği not edilmelidir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre iş gücü Ocak’ta 32,1 milyon iken
Nisan’da 29,8 milyona kadar geriledikten sonra Haziran’da yükseliş trendine girerek Ağustos itibarıyla 31 milyona kadar yükseldi. İstihdam düzeyi de Ocak’ta 28,0
milyon iken Nisan’da 25,6 milyon ile dibi gördükten sonra Ağustos’ta 26,95 milyona kadar çıktı. İşsizlik oranı da Ocak’ta 12,8 iken Haziran’da yüzde 14,0 ile zirveyi
gördükten sonra Ağustos itibarıyla yüzde 13,2’ye geriledi. Ağustos itibarıyla salgın
öncesi döneme kıyasla istihdam yaklaşık 1 milyon kişi daha az iken işsizlik oranı da
yaklaşık yarım puan daha yüksektir (Tablo 4).
TABLO 4. İSTİHDAM GÖSTERGELERİ
İŞ GÜCÜ
(BIN)

İSTIHDAM
EDILENLER
(BIN)

İŞSIZ (BIN)

İŞ GÜCÜNE
KATILMA
ORANI
(YÜZDE)

İŞSIZLIK
ORANI
(YÜZDE)

TARIM DIŞI
İŞSIZLIK
(YÜZDE)

Ocak

32.126

28.024

4.102

51,8

12,8

14,8

Şubat

31.592

27.554

4.039

50,9

12,8

14,7

Mart

30.586

26.578

4.009

49,2

13,1

15,2

Nisan

29.715

25.639

4.077

47,7

13,7

16

Mayıs

29.829

25.685

4.144

47,8

13,9

16,2

Haziran

30.395

26.134

4.261

48,6

14

16,4

Temmuz

30.851

26.672

4.179

49,3

13,5

15,8

Ağustos

31.053

26.952

4.101

49,5

13,2

15,4

AYLAR

Kaynak: TÜİK
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ENFLASYON VE
PARA POLİTİKASI
11-12 düzeylerinde yatay bir seyir izledikten sonra Kasım’da yüzde 14,0’a kadar yükselmiştir.

2018’de yaşanan
kur bu
krizi
akabindekapatması
yüzde 25’in
üzerine yükselen
ve 2019’da
Enflasyon
oranının yılı
düzeylerde
beklenmektedir.
Çekirdek
enflasyonyüzde
Ocak20,35’ten
11,84’e
gerileyen
enflasyon
oranı
2020’de
döneminEkim
döneminde
hafifkadar
bir yükseliş
trendi
içerisinde
olmuş
ve bu Ocak-Ekim
dönemde yüzde
9,88’den
de genel olarak yüzde 11-12 düzeylerinde yatay bir seyir izledikten sonra Kasım’da
yüzde 14,0’a kadar yükselmiştir. Enflasyon oranının yılı bu düzeylerde kapatması
2018’deki kur krizi akabinde yüzde 46,15’e kadar yükselen üretici fiyat endeksi (ÜFE),
beklenmektedir. Çekirdek enflasyon Ocak-Ekim döneminde hafif bir yükseliş trendi
2019’da yüzde 32,93’ten 7,36’ya gerilemiştir. ÜFE 2020’nin ilk aylarında düşüş trendi
içerisinde olmuş ve bu dönemde yüzde 9,88’den 11,48’e kadar yükselmiştir. Kaiçerisinde
ve Mayıs
itibarıyla
yüzde
5,53’e
kadar gerilemiştir.
sım’da iseolmuş
ani bir
sıçrama
ile yüzde
13,3’e
çıkmıştır
(Grafik 2).Bu aydan itibaren yükseliş
11,48’e kadar yükselmiştir. Kasım’da ise ani bir sıçrama ile yüzde 13,3’e çıkmıştır (Grafik 2).

trendine başlayan ÜFE Kasım’da yüzde 23,1’e kadar yükselmiştir (Grafik 3).
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2018’deki kur krizi akabinde yüzde 46,15’e kadar yükselen üretici fiyat endeksi
GRAFİK 3. ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)
(ÜFE), 2019’da yüzde 32,93’ten 7,36’ya gerilemiştir. ÜFE 2020’nin ilk aylarında
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düşüş trendi içerisinde olmuş ve Mayıs itibarıyla yüzde 5,53’e kadar gerilemiştir. Bu
aydan itibaren yükseliş trendine başlayan ÜFE Kasım’da yüzde 23,1’e kadar yükselmiştir (Grafik 3).
GRAFİK 3. ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)
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normal zamanlara kıyasla önemli ölçüde daha az müşteri ağırlayabilen bu işletmeler
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ifadeleri (11 Kasım) ve son olarak (v) TCMB’nin 19 repo üzerinden yapılacağını belirtmesi
bulundu.
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5 Ağustos’tan
sonra politikanın
hız kazandıönemli
ve 13 Ekim’de
yüzde 12, 5ayrıştığı
Kasım’da da
gulamışyükseliş
oldu. Fiili
politika ile resmi
ölçüde birbirinden
bu süreçte finansal piyasalar muhtemelen AOFM’nin bir anda düşürülebilecek bir
Politika
faiz oranı
AOFM’den
2 Ocak-17
ortalamada3030
puan,
24 Mart-7
Ağustos
da
9 Politika
faiz oranı
AOFM’den
2 Ocak-17Mart
Martarasında
arasında ortalamada
bazbaz
puan,
24 Mart-7
Ağustos
arasındaarasında
da
ortalamada
54 baz54puan
dahadaha
yüksek
gerçekleşti.
ortalamada
baz puan
yüksek
gerçekleşti.
9
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yapıda olması nedeniyle çoğunlukla politika faiz oranına göre yatırım stratejilerini
belirlediler. Bu durum da dolar/lira kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskının oluşmasına neden oldu. Bu anlayış ile uyumlu bir şekilde para politikasında sadeleşmeye
gidileceği ve politika faiz oranının yükseltileceği beklentisi –fiili faiz oranında çok az
değişim yaşanacak olmasına rağmen– Kasım’ın ikinci ve üçüncü haftasında liranın
dolar karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtı. Kasım’ın son haftasında
ise Türk lirası belirli ölçüde değer yitirdi fakat pozitif görünümde herhangi bir değişiklik olmadı.
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KAMU MALİYESİ

2020’ye damgasını vuran salgın bir taraftan ekonomik aktivitenin yavaşlamasına
neden olmuş diğer taraftan da kamunun devasa ekonomik paketler yürürlüğe koymasını gerektirmiştir. Böylece vergi gelirleri üzerinde aşağı yönlü, kamu harcamaları
üzerinde de yukarı yönlü bir baskı ortaya çıkmıştır.
Kamunun yürürlüğe koyduğu ekonomik paketlerin toplam büyüklüğü Eylül
sonu itibarıyla 500 milyar Türk lirası düzeyine ulaşmıştır. Bu yekunun 459 milyarı
sağlanan kredilerden (267,4 milyar), vergi ertelemelerinden (29,4 milyar) ve kredi ertelemelerinden (122,3 milyar) oluşmuştur. Geri kalan 33 milyar Türk lirası ise sosyal
destek programı (6,2 milyar), kısa çalışma ödeneği (18,7 milyar), nakdi ücret desteği
(4,4 milyar) ve işsizlik ödeneği (3,6 milyar) şeklinde nakdi ödemelerden oluşmuştur.
TABLO 5. TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (YEP 2021-2023)*
2019

2020 (GT)

2021

2022

2023

GSYH Büyümesi (1)

0,9

0,3

5,8

5

5

Toplam Tüketim (1)

2,1

1,1

4,5

4,4

4,1

Kamu

4,8

5,2

-2,2

2,3

1,2

Özel

1,7

0,4

5,7

4,8

4,6

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1)

-12,4

-2,2

6,2

7

7,1

Kamu

-27,9

-0,2

14,2

-7,2

8,4

-10

-2,4

5,1

9

6,9

26

25,1

24,9

26,7

28,3

Kamu

0

-3,2

-1,6

-1,2

-0,7

Özel

26

28,3

26,5

28

29

Toplam Tasarruf-Yatırım Farkı/GSYH (2)

1,2

-3,5

-1,8

-0,6

0,2

Kamu

-3,5

-6,3

-5,2

-4,4

-4

Özel

4,7

2,8

3,3

3,9

4,2

Özel
Toplam Yurt İçi Tasarruf/GSYH

Kaynak: YEP (2021-2023)
* GT: Gerçekleşme Tahmini, P: Program, (1): Zincirlenmiş hacim endeksi yüzde değişim, (2): Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari
açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında ihracat ve ithalat ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
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YEP’te salgın koşullarına rağmen Türkiye ekonomisinin bu yılı pozitif büyüme (yüzde 0,3) ile kapatması beklenmektedir (Tablo 5). Sağlanması beklenen bu
ekonomik performansta kamunun bu yıl uyguladığı genişletici maliye politikasının hatırı sayılır bir payı bulunmaktadır. 2020’de özel harcamaların sadece yüzde
0,4 artması beklenirken kamu harcamalarındaki beklenen artış oranı yüzde 5,2’dir.
2021’de ekonominin yüzde 5,8 büyümesi, özel harcamaların da yüzde 5,7 artması
beklenmektedir. 2021 için kamu harcamaları artış oranı beklentisi ise yüzde -2,2’dir.
Bu tabloya göre kamu beklentiler çerçevesinde 2021’de ekonomik aktivitenin iyiden
iyiye canlanmasıyla birlikte bütçe disiplini adına daraltıcı bir maliye politikası uygulama yönünde bir eğilim göstermektedir ki bu klasik anlamda konjonktür-karşıt bir
Keynesçi maliye politikası stratejisidir.
TABLO 6. GENEL DEVLET DENGESİ (GSYH’YE ORANI)*
2019

2020 (GT)

2021 (P)

2022 (P)

Gelirler

33,1

32,5

31,7

31,2

31

Vergiler

15,9

16,6

16,7

16,5

16,3

1,9

1,7

1,7

1,7

1,7

6

5,4

4,4

4

3,8

Sosyal Fonlar

9,2

8,7

8,9

9

9,1

Özelleştirme Gelirleri

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Harcamalar

36,1

38,6

36,3

35,2

34,6

Faiz Dışı Harcamalar

33,6

35,6

32,9

31,8

31,3

Cari Harcamalar

16,5

17,7

16

15,3

14,9

Yatırım Harcamaları

2,7

2,6

2,6

2,4

2,6

Transfer Harcamaları

14,5

15,2

14,3

14,1

13,9

0

0

0

0

0

2,5

3

3,4

3,4

3,3

-3

-6,1

-4,5

-4

-3,6

Faiz Giderleri Hariç Denge

-0,5

-3

-1,2

-0,5

-0,3

Özelleştirme Giderleri Hariç Denge

-3,2

-6,1

-4,7

-4,1

-3,7

Faiz Giderleri ve Özelleştirme
Gelirleri Hariç Denge

-0,7

-3,1

-1,3

-0,7

-0,5

AB Tanımlı Genel Devlet Borç
Stoku

32,5

41,1

40,8

41,6

41,8

Vergi Dışı Normal Gelirler
Faktör Gelirleri

Stok Değişim Fonu
Faiz Harcamaları
Genel Devlet Dengesi

2023 (P)

Kaynak: YEP (2020-2022)
* GT: Gerçekleşme Tahmini, P: Program

YEP’te kamu gelirlerinin GSYH’ye oranının 2020’de 0,6 puan azalışla yüzde 32,5’e gerilemesi beklenmektedir. 2019’da 1,1 puanlık düşüşle yüzde 15,9’a
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gerileyen vergi gelirlerinin de 0,7 puanlık artışla yüzde 16,6’ya yükselmesi öngörülmektedir (Tablo 6). Buna karşılık faktör gelirlerinin 0,6 puanlık azalış ile
yüzde 5,4 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Öte yandan kamu harcamalarının tam 2,5 puan artışla yüzde 38,6’ya yükselmesi öngörülmektedir. Bu artışın 2
puanlık kısmı faiz dışı harcamalardan 0,5 puanlık kısmı ise faiz harcamalarından
kaynaklanmaktadır. Gelirlerde yaşanan azalma ve giderlerde yaşanan artışın doğal
bir sonucu olarak 2020’de genel devlet bütçe dengesinin yüzde 6,1 oranında açık
vermesi beklenmektedir. Kamu borcunun (genel devlet borç stoku) GSYH’ye oranının da bu resim ile uyumlu bir şekilde tam 8,6 puan artışla yüzde 32,5’ten 41,1’e
yükselmesi öngörülmektedir.
GRAFİK 7. GENEL DEVLET BORÇ STOKUNUN GSHY’YE ORANI
205,4

237,6

161,8

18,9

38,4 41,1 48,4

118,7
98,1 101,3106,7
89,3
86,3
73,2 78,8
61,7 65,5

Kaynak: IMF

Kaynak: IMF
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en az borçlu devletlerden birisi olmaya devam etmiştir (Grafik 7).
devam etmiştir (Grafik 7).
YENİ EKONOMİ PROGRAMI: YENİ NORMAL
2021-2023 arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) ana temaları yeni dengelenme,
yeni normal ve yeni ekonomi oldu. İlk kavramdaki “yeni” vurgusunun arka planında 2018’de
yaşanan finansal şok akabinde ekonominin “dengelenme” sürecinin bu yıl gerçekleşen pandemi
ile birlikte kesintiye uğraması bulunmaktadır. “Yeni normal” ve “yeni ekonomi” kavramları ise
pandemi ile birlikte ekonomide yaşanan/yaşanacak kalıcı değişimlere ve Türkiye’nin ekonomik
potansiyelinde yaşanması beklenen nicel ve nitel iyileşmelere işaret etmektedir.10 2020’ye
damgasını vuran koronavirüs krizi nedeniyle ekonomi programında bir önceki programa
kıyasla önemli revizyonlar gerçekleşti. 2018’deki finansal şok akabinde 2019’da toparlanmaya
başlayan ve yılı pozitif büyüme ile kapatmayı başaran Türkiye ekonomisi 2020’ye iyi başladı.
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etkilemesiyle birlikte ekonomik büyüme beklentisi (yüzde 5’ten yüzde 0,3’e) aşağı yönlü revize
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YENİ EKONOMİ
PROGRAMI:
YENİ NORMAL

2021-2023 arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) ana temaları yeni
dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi oldu. İlk kavramdaki “yeni” vurgusunun
arka planında 2018’de yaşanan finansal şok akabinde ekonominin “dengelenme” sürecinin bu yıl gerçekleşen pandemi ile birlikte kesintiye uğraması bulunmaktadır.
“Yeni normal” ve “yeni ekonomi” kavramları ise pandemi ile birlikte ekonomide
yaşanan/yaşanacak kalıcı değişimlere ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelinde yaşanması beklenen nicel ve nitel iyileşmelere işaret etmektedir.10 2020’ye damgasını
vuran koronavirüs krizi nedeniyle ekonomi programında bir önceki programa kıyasla önemli revizyonlar gerçekleşti. 2018’deki finansal şok akabinde 2019’da toparlanmaya başlayan ve yılı pozitif büyüme ile kapatmayı başaran Türkiye ekonomisi
2020’ye iyi başladı. Fakat koronavirüs krizinin direkt veya dolaylı yollarla ekonomiyi
birçok boyutta olumsuz etkilemesiyle birlikte ekonomik büyüme beklentisi (yüzde
5’ten yüzde 0,3’e) aşağı yönlü revize edildi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde
yüzde 4,5 oranında büyürken ikinci çeyrekte yüzde 9,9 oranında küçüldü. Üçüncü
çeyrekte ise ekonomi yüzde 6,7 oranında büyüdü. Bu tablo YEP’teki pozitif büyüme
beklentisinin yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini göstermektedir. Bunun gerçekleşmesi
durumunda Türkiye G20 ülkeleri arasında yılı pozitif büyüme ile kapatmayı başaran
ender ülkelerden birisi olacaktır. YEP’te ekonomik büyüme hedefi 2021 için yüzde
5,8 iken sonraki iki yıl için yüzde 5 olarak gerçekleşti.
Bu hedeflerin gerçekleşmesi noktasında uygulanacağı ifade edilen politikalar arasında öne çıkanlar ise odak sektörlerde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı’nın geliştirilerek uygulanmaya devam edilmesi, Sanayileşme İcra Komitesi’nin kurulması, ileri teknoloji içeren sektörlere yönelik olan serbest bölge
10 Mevlüt Tatlıyer, “YEP’te Öne Çıkanlar”, Sabah Perspektif, 3 Ekim 2020.
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uygulamasının yaygınlaştırılması ve kritik öneme sahip sektörlerde teknoloji geliştirilmesi hususunda koordinasyonu sağlayacak “Yüksek Teknoloji Platformları
Çağrısı” bulunmaktadır.11
TABLO 7. YEP HEDEFLERİ (2020-2023)
HEDEFLER

2020

2021

2022

2023

0,3

5,8

5,0

5,0

10,5

8,0

6,0

4,9

2,9

2,9

2,9

2,6

Cari Açık Hedefi/GSYH

-3,5

-1,9

-0,7

0,1

İşsizlik Oranı (Yüzde)

13,8

12,9

11,8

10,9

GSYH Büyüme Hedefi (Yüzde)
Enflasyon Büyüme Hedefi (Yüzde)
Bütçe Açığı/GSYH

Kaynak: YEP

Yeni programda istihdamın korunması ve işsizliğin kademeli olarak düşürülmesi vurgulanan temel hususlardan birisidir. 2020’de pandemi nedeniyle yüzde
13,8’e yükselmesi beklenen işsizliğin 2023’de yüzde 10,9’a gerilemesi hedeflenmektedir. İstihdamda yaşanması hedeflenen artışları destekleyebilmek adına programda uygulanacağı ifade edilen politikalar arasında “İstihdam Kalkanı Paketi”nin
hayata geçirilmesi, kısmi süreli işlerin desteklenmesi, gençler ve yaşlıların istihdam
imkanlarını artırabilme noktasında istihdam piyasasının esnekleştirilmesi, aktif iş
gücü programlarının daha derinlikli hale getirilmesi ve mesleki/teknik eğitimin
desteklenmesi öne çıkmaktadır.12
Programda cari açığın 2020’de yüzde 3,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Cari dengenin gelecek üç yılda peyderpey gerileyerek nihayetinde yüzde 0,1 ile pozitife dönmesi hedeflenmektedir.13 Geçen yıl verilen yüzde 1,2’lik cari fazladan sonra
bu yıl ciddi düzeyde cari açık verilecek olmasının arkasında ise pandemi ortamında
ihracat pazarlarında yaşanan daralma, turizm gelirlerinde yaşanan ciddi gerileme ve
altın talebinde yaşanan muazzam artış bulunmaktadır. Petrol fiyatlarında yaşanan
gerileme ve ithalatın baskı altında olması ise cari dengeyi olumlu yönde etkilemektedir. YEP’teki cari denge hedeflerinin gerçekleşebilmesi için hem ihracat pazarlarının
genişletilebilmesi hem de teknolojik düzeyin yukarılara taşınması gerekmektedir. Bu
noktada Türk lirasının sahip olduğu rekabetçi konumun ciddi bir destek unsuru
olduğunu belirtmek gerekir.14

11 Tatlıyer, “YEP’te Öne Çıkanlar”.
12 Tatlıyer, “YEP’te Öne Çıkanlar”.
13 “Yeni Ekonomi Programı 2020-2022”, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül 2019, https://www.hmb.gov.
tr/haberler/yeni-ekonomi-programi-2020-2022, (Erişim tarihi: 9 Kasım 2020).
14 Tatlıyer, “YEP’te Öne Çıkanlar”.
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DIŞ TİCARET

2020 Türkiye ve dünya ekonomisi için beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bir yıl
oldu. Yılın başında ABD ve Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması ve Brexit sürecinde resmin biraz daha netleşmeye başlaması sonrasında küresel
ticaretin ivme kazanması bekleniyordu. Ancak koronavirüs şoku bütün bu beklentileri boşa çıkardı. Salgın sadece ülkelerin iç talebini değil haliyle dış talebi de dramatik
biçimde etkiledi. Ekonomik aktivitenin daralması dış ticaret rakamlarında kendini
fazlasıyla hissettirdi. Dış ticaret sadece ekonomik aktivitedeki gelişmelerden değil
salgın koşullarında ülkelerin değişen politika tercihlerinden de etkilenmiştir. Bu dönemde birçok ülkenin gıda, ilaç ve tıbbi ekipmanlar gibi stratejik sektörlerde korumacı politikalara yönlendikleri görülmüştür. Bir süre kapalı kalan sivil havacılık ve
ağır işleyen gümrüklerden dolayı uluslararası taşımacılığın zorlaşması da dış ticareti
olumsuz etkileyen bir diğer faktör oldu. Bütün bu yaşananlar neticesinde küresel
ticaret hacmi birinci çeyrekte yüzde 2,5 ve ikinci çeyrekte ise yüzde 14,3 daraldı.15
Küresel ticarette ikinci çeyrekte meydana gelen keskin düşüşü Batılı ülkelerinin daha
sert biçimde hissettikleri görülmüştür.16
Türkiye salgının ilk dalgasında dış ticareti kanalı üzerinden olumsuz etkilendi.
Yıla iyi bir şekilde başlayan ihracat rakamları Nisan ve Mayıs aylarında sert biçimde
daralarak sırasıyla 8,9 milyar ve 9,9 milyar olarak gerçekleşti (Tablo 8). Mayıs’ın
sonundan itibaren uluslararası kısıtlamaların azalması ve içeride ekonomik aktivitenin canlanması neticesinde yaz aylarında hem ihracat hem de ithalat rakamlarında
artışlar yaşandı. Belirsizlik seviyesinin yüksek olduğu salgın döneminde insanların
yatırım/tasarruf aracı olarak altına yönelmesi altın ithalatını artırdı. Bir taraftan da
kredi genişlemesine bağlı olarak otomobil ithalatında artışlar görüldü. Bu gelişmelerin etkisiyle Ağustos’ta dış ticaret açığında ciddi bir artış oluşmuştur.
15 “First Quarter 2020 Merchandise Trade”, WTO, 23 Haziran 2020, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
daily_update_e/merch_2020q1.pdf, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020); “Second Quarter 2020 Merchandise Trade”,
WTO, 23 Eylül 2020, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/merch_latest.pdf, (Erişim tarihi:
25 Aralık 2020).
16 “Trade Shows Signs of Rebound from COVID-19, Recovery Still Uncertain”, WTO, 6 Ekim 2020.
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TABLO 8. AYLIK BAZDA DIŞ TİCARET VERİLERİ (MİLYAR DOLAR)
AYLAR

İHRACAT

İTHALAT

DIŞ TICARET
DENGESI

DIŞ TICARET
HACMI

Ocak

14,687

19,205

-4,517

33,892

Şubat

14,591

17,633

-3,042

32,224

Mart

13,338

18,811

-5,472

32,149

Nisan

8,971

13,552

-4,581

22,523

Mayıs

9,945

13,387

-3,441

23,333

13,445

16,309

-2,863

29,755

Haziran
Temmuz

14,876

17,708

-2,831

32,584

Ağustos

12,444

18,743

-6,298

31,188

Eylül

15,985

20,835

-4,850

36,820

Ekim

17,329

19,702

-2,373

37,032

Kaynak: TÜİK

Salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ticarette dijital imkanlar
daha yoğun kullanılmaya başlandı. Bu süreçte bir taraftan gümrük ve dış ticarette
dijitalleşme anlamında temassız ticaret faaliyetleri başlamış bir taraftan da sanal fuarlara ilgi ve destekte artış kaydedilmiştir.17 Küresel ekonominin beklenenden daha
hızlı toparlanmasının yanı sıra salgının ikinci dalgası öncesinde olası yeniden kapanmalara karşı önden verilen siparişlerin de etkisiyle Eylül ve Ekim aylarında ihracat
rakamları yükseldi. Ekim’de 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat Cumhuriyet
tarihinin en yüksek aylık seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Dış ticaret verilerine göre 2020’nin ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine
göre ihracat yüzde 9,1 azalarak 149,2 milyar dolardan 135,6 milyar dolara geriledi.
İthalat ise yüzde 2,2’lik bir artış ile 172,1 milyar dolardan 175,8 milyar dolara çıktı.
2020’nin ilk on ayındaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
76 artış gösterdi. Bu dönemde dış ticaret açığı 22,8 milyar dolardan 40,2 milyar
dolara çıktı (Grafik 8). Dış ticarette kullanılan başlıca göstergelerden biri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’nin Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 86,7’ten yüzde 77,1’e gerilemiştir (Grafik 9).
2020’nin Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralaması daha önceki yıllarla paralellik göstermiş ve yüzde 9,3’lik pay ile Almanya listede ilk sırada yer almıştır. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, ABD, Irak ve İtalya izlemiş
ve bu beş ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yaklaşık üçte birini (yüzde 32,3)
oluşturmuştur. Almanya’ya 12,9, İngiltere’ye 9,4, ABD’ye 8,2, Irak’a 7,2 ve İtalya’ya
17 “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Eylül Ayı İhracat Rakamlarını Açıkladı”, T.C. Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim 2020,
https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakani-ruhsar-pekcan-eylul-ayi-ihracat-rakamlarini-acikladi, (Erişim tarihi: 25
Aralık 2020).
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6,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ülkelerden sonra en fazla
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diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 13,4’ten yüzde 14,3’e yükseldi. Diğer ülke gruplarında ise
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TABLO 9. TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE İMALAT SANAYİİ ÜRÜNLERİ
DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
TEKNOLOJI YOĞUNLUĞU

OCAK-EKIM 2019
Değer

Yüzde

OCAK-EKIM 2020
Değer

Yüzde

İhracat (FOB)
Toplam İmalat Sanayii

141.552

100

128.178

100

4.720

3,3

4.343

3,4

Orta Yüksek Teknolojili Ürünler

51.463

36,4

45.425

35,4

Orta Düşük Teknolojili Ürünler

39.178

27,7

35.163

27,4

Düşük Teknolojili Ürünler

46.191

32,6

43.247

33,7

132.223

100

143.898

100

Yüksek Teknolojili Ürünler

17.806

13,5

18.972

13,2

Orta Yüksek Teknolojili Ürünler

54.718

41,4

58.756

40,8

Orta Düşük Teknolojili Ürünler

42.078

31,8

50.156

34,9

Düşük Teknolojili Ürünler

17.620

13,3

16.014

11,1

Yüksek Teknolojili Ürünler

İthalat (CIF)
Toplam İmalat Sanayii

Kaynak: TÜİK
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CARİ İŞLEMLER
DENGESİ

Türkiye ekonomisi 2020’nin Ocak-Eylül döneminde 27,9 milyar dolar düzeyinde
cari açık verdi. Aylık bazda en yüksek cari açık 5,11 milyar dolar ile Nisan’da gerçekleşmiştir (Grafik 12). Salgın kaynaklı olarak ihracat ve turizm gelirlerinde yaşanan
düşüşün yanı sıra altın ithalatında normalin çok üzerinde yaşanan artış cari açığın
yükselmesine neden olmuştur. Geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde ithal edilen
altının toplam değeri 6,8 milyar dolar iken 2020’nin aynı döneminde bu değer 18,5
milyar dolara yükseldi. 2019 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye gelen toplam turist
sayısı 40,7 milyon iken 2020’nin aynı döneminde ülkemize sadece 11,2 milyon ziyaretçi geldi. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler cari dengeyi iyileştirici
yönde etkiye sahip olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı yılın ilk dokuz
ayında 6,6 milyar fazla verdi.
GRAFİK 12. CARİ İŞLEMLER DENGESİ (MİLYAR DOLAR)
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EK-1

TABLO 10. KORONAVİRÜS SALGINININ BİRİNCİ DALGASINA KARŞI ALINAN
EKONOMİK ÖNLEMLER
TARİH

EKONOMİK TEDBİR VE DESTEKLER

17 Mart

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan düşürerek 9,75’e
indirdi.

22 Mart

Kısa çalışma ödeneği devreye alındı. Ücretsiz izne çıkarılanlar ve işten ayrılanlar için 4.380
üst ve 1.580 TL alt limit olarak belirlendi.
Hava yolu taşımacılığında KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü.

25 Mart

SGK borç ödemelerine altı aylık erteleme getirildi.

26 Mart

Tarım ve Orman Bakanlığı 27 Mart itibarıyla 1,9 milyar TL’lik destekleme ödemelerini
yapmaya başladı.
KGF desteği 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Destek paketinde KOBİ’lere öncelik verildi.

31 Mart

TCMB, ihracatçı firmaları desteklemek için 60 milyar TL’lik kredi paketi açıkladı.

7 Nisan

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından “Ekonomik İstikrar Paketi” açıklandı. Vergi ödeme
süreleri uzatılırken belediyelere 3 milyar TL’lik ek mali destek açıklandı. Alt gelir gruplarına
düşük faizli destek kredi imkanı getirildi. Asgari ücrete verilen 75 liralık destek on iki ayı
kapsayacak şekilde uzatıldı. En düşük emekliği aylığı 1.000 liradan 1.500 TL’ye çıkarıldı.
2,1 milyon kişiyi kapsayan düşük gelirli bireye bin liralık hibe yardımı açıklandı. Sağlık
çalışanlarının primleri üç ay süre ile en yüksek düzeye çıkarıldı.

17 Nisan

Şirketlere işten çıkarma yasağı getirildi.

17 Nisan

Konutlarda geçerli olmak kaydı ile su faturaları üç ay ileri tarihe ertelendi.
TCMB, APİ aktif büyüklüğünü yüzde 5’den yüzde 10’a çıkardı.

18 Nisan

BDDK, bankaları kredi vermeye teşvik için aktif rasyosunu devreye aldı.

20 Nisan

Turizm sektörünün pandemi nedeniyle uğradığı zararı telafi için TBMM tarafından
destekleyici paket yasal hale getirildi.

22 Nisan

TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek 8,75’e düşürdü.

27 Nisan

Nefes kredisi hayata geçirilerek kamu bankaları tarafından başvurular işleme alındı.

21 Mayıs

TCMB politika faizini 50 baz puan indirerek 8,25’e düşürdü.

24 Haziran

“İstihdam Kalkanı Paketi” devreye alındı. İşten çıkarma yasakları üç ay süre ile tekrar
uzatıldı. Kısmi çalışmaya veri istisnası getirildi. İstihdama geri dönüş sağlanması için prim
desteği sağlandı.

20 Ekim

Turizm sektöründeki işletmeleri ve tedarikçilerini korumak için Türkiye Bankalar Birliği
tarafından 10 milyar liralık “Turizm Destek Paketi” devreye alındı.
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14 Aralık

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira ve ödeme desteği kapsamında iş yeri kira olan
esnaflara üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği
yapılacağını duyurdu.
Kira ödemelerine ek taksi, dolmuş, kuaför, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi
gibi kesimlerin yaralanabileceği toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan esnafa üç
ay süreyle 1.000 liralık doğrudan esnaf destek ödemesi yapılmaya başlanacağı da belirtildi.
Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizm tesislerinin kira, kesin izin,
kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin
ödeme süreleri bir yıl süreli ertelendi. Ayrıca yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen iş yeri
kiralama hizmetlerindeki KDV oranının da Haziran 2021’e kadar devam edeceği açıklandı.

Kaynak: TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İTO, T.C. Cumhurbaşkanlığı, BDDK

KRONOLOJİ: 2020’DE EKONOMİ*
3 Ocak

2019’da TÜFE yıllık yüzde 11,84, ÜFE yüzde 17,56 olarak gerçekleşirken çekirdek enflasyon
ise yüzde 14,36 oldu.

9 Ocak

Dünya Bankası yayınladığı raporda Türkiye için 2020’de yüzde 3, 2021 için yüzde 4
büyüme oranı tahmini açıkladı.

10 Ocak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2019’da işsizlik oranı bir önceki
yılın aynı ayına göre 1,8 puanlık artış göstererek yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşirken
istihdam oranı ise yüzde 45,9 oldu.

13 Ocak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler hesabı
Kasım 2019’da dört aylık cari fazlanın ardından 520 milyon dolar ile cari açık verdi.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) yurt dışı seyahat harcamalarında
taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.

16 Ocak

Yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısı ile TCMB yüzde 12 olan politika faizini 75 baz puan
düşürerek yüzde 11,25’e çekti.

29 Ocak

Ocak’ta mevsim etkisinden arındırılmış tüketici güven endeksi 58,8, hizmet sektörü güven
endeksi 95,2, perakende ticaret güven endeksi 105 ve reel kesim güven endeksi 106,4
değerini aldı.

30 Ocak

TCMB tarafından açıklanan yılın ilk enflasyon raporuna göre 2020 sonu için enflasyon
yüzde 8,2, 2021 için ise yüzde 5,4 olarak açıklandı.

1 Şubat

Standart&Poor’s (S&P), Türkiye’nin “B+” olan kredi notu görünümünü durağan olarak teyit
etti.

3 Şubat

Ocak’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,1 artarak 14,7 milyar dolar,
ithalat ise yüzde 18,9 artarak 19,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 4,4 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Ocak’ta TÜFE yüzde 12,15, ÜFE yüzde 8,84 ve çekirdek enflasyon yüzde 9,88 oldu.

4 Şubat

Türkiye nüfusu önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997
kişiye ulaştı.

10 Şubat

TÜİK verilerine göre Kasım 2019’da işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık
artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşirken istihdam oranı yüzde 45,6 oldu.

14 Şubat

Aralık’ta cari denge 2,8 milyar dolar açık verdi. On iki aylık cari denge ise 1,67 milyar dolar
fazla verdi. Böylece 2019 cari fazla vererek tamamlandı.

27 Şubat

Şubat’ta mevsim etkisinden arındırılmış tüketici güven endeksi 57,3, hizmet sektörü
güven endeksi 98,5, perakende ticaret güven endeksi 102,9 ve reel kesim güven endeksi
106,7 değerini aldı.

28 Şubat

Türkiye ekonomisi 2019’un son çeyreğinde yüzde 6 büyüyerek yılı yüzde 0,9 büyüme ile
tamamladı.

3 Mart

Şubat’ta TÜFE yüzde 12,37, ÜFE yüzde 9,26 ve çekirdek enflasyon ise yüzde 9,97 oldu.
Şubat’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2,31 artarak 14,6 milyar dolar,
ithalat ise yüzde 9,93 artarak 17,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 7,4 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
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10 Mart

TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Ocak’ta 1,6 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre Aralık 2019’da işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artış
ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşirken istihdam oranı yüzde 44,7 oldu.

11 Mart

Aralık 2019’da Çin’in Hubei Eyaleti’nin Vuhan kentinde rastlanan ilk koronavirüs vakasının
ardından Ocak’ta salgın etkisini Avrupa’da da gösterdi. 11 Mart’ta Türkiye’de yurt dışı
kaynaklı ilk koronavirüs vakası İstanbul’da tespit edildi.

13 Mart

TÜİK verilerine göre Ocak’ta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2 düşerken yıllık bazda
yüzde 7,9 arttı.

17 Mart

TCMB, koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için politika
faizinde 100 baz puan indirerek 9,75’e çekti.
BDDK, koronavirüsle mücadele kapsamında temassız ödemelerde bankalar için şifresiz
işlem limitini 250 liraya yükseltti.

23 Mart

Bankalar, koronavirüsle mücadele kapsamında ek limit sağlama, borçları öteleme gibi
destek paketlerini devreye aldı.

26 Mart

Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 daralmasını beklediğini açıkladı.

27 Mart

Mart’ta mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 58,2, hizmet sektörü
güven endeksi 92,5, perakende ticaret güven endeksi 101,7 ve reel kesim güven endeksi
98,6 değerini aldı.

28 Mart

Koronavirüsle mücadele kapsamında TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları
yüzde 1,40’tan yüzde 1,25’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami
faiz oranı yüzde 1,12’den yüzde 1’e çekildi.

2 Nisan

Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 17,81 azalarak 13,4 milyar dolar,
ithalat yüzde 3,13 artarak 18,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 12,8 milyar dolar oldu.

3 Nisan

Mart’ta TÜFE yıllık bazda yüzde 11,86 ve ÜFE yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon ise yüzde 10,49 oldu.

9 Nisan

Dünya Bankası yayımladığı “İlkbahar 2020 Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme
Raporu”nda Türkiye ekonomisinin 2020 sonunda yüzde 0,5 büyüme kaydedebileceği
öngörüsünde bulundu.

10 Nisan

TÜİK verilerine göre Ocak 2020’de işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9
puan azalarak yüzde 13, 8 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 44 oldu.

13 Nisan

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Şubat’ta 1,23 milyar
dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Şubat’ta aylık bazda yüzde 1,2 yıllık bazda yüzde 7,5
arttı.

22 Nisan

TCMB yüzde 9,75 olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 8,75’e çekti.

29 Nisan

Nisan’da mevsim etkisinden arındırılmış tüketici güven endeksi 54,9, hizmet sektörü
güven endeksi 46,1, perakende ticaret güven endeksi 75,2 ve reel kesim güven endeksi
62,3 değerini aldı.

3 Mayıs

Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 41,38 azalarak 8,9 milyar, ithalat
yüzde 28,31 azalarak 12,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 3,9 milyar dolar olarak
gerçekleşti.

4 Mayıs

Nisan’da TÜFE yıllık bazda yüzde 10,94 ve ÜFE ise yüzde 6,71 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon ise yüzde 9,93 oldu.

5 Mayıs

TCMB, koronavirüsün olumsuz etkileriyle mücadele kapsamında döviz karşılığı Türk lirası
swaplarda limiti yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardığını duyurdu.

11 Mayıs

TÜİK verilerine göre Şubat 2020’de işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1
puan azalarak yüzde 13,6 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 43,1 oldu.

13 Mayıs

TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Mart’ta 589 milyon dolar açık
verdi.

14 Mayıs

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi Mart’ta aylık bazda yüzde 7,1 yıllık bazda ise
yüzde 2 düşüş gösterdi. Böylece koronavirüsün sanayi üretimine etkisi görüldü.
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22 Mayıs

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamaya göre “Ekonomik İstikrar
Kalkanı” paketinin tutarı 252 milyar liraya, çarpan etkisiyle birlikte toplam büyüklüğü ise
600 milyar liraya ulaştı.
TCMB döviz karşılığı Türk lirası swap ihale limitini yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltti.

28 Mayıs

Mayıs’ta mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 59,5, hizmet sektörü
güven endeksi 51,1, perakende ticaret güven endeksi 79,0, reel kesim güven endeksi 73,5
değerini aldı.

3 Haziran

Mayıs’ta yıllık bazda TÜFE yüzde 11,39 ve ÜFE yüzde 5,53 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon ise yüzde 10,32 oldu.
Mayıs’ta geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 40,88 azalarak 9,9 milyar dolar,
ithalat yüzde 27,69 azalarak 13,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 3,4 milyar dolar
oldu.

10 Haziran

TÜİK verilerine göre Mart 2020’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık
azalış ile yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 42 oldu.

12 Haziran

Koronavirüs salgınından dolayı kısıtlamaların yaşandığı Nisan’da sanayi üretimi aylık bazda
yüzde 30,4 yıllık bazda yüzde 31,4 düştü.
TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Nisan’da 5,6 milyar dolar olarak
gerçekleşti.

18 Haziran

BDDK, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar
için taksit süresi on iki aydan on sekiz aya çıkardığı açıklandı.

19 Haziran

TCMB, Çin ile swap çerçevesinde ilk yuan kullanımının gerçekleştiğini açıkladı.

28 Haziran

Koronavirüs çerçevesinde ithalatta dört yüzün üzerinde eşya için Eylül sonuna kadar
değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

29 Haziran

Haziran’da mevsim etkilerinden tüketici güven endeksi 62,6, hizmet sektörü güven
endeksi 55,5, perakende ticaret güven endeksi 86,4 ve reel kesim güven endeksi 89,8
değerini aldı.

3 Temmuz

Haziran’da yıllık bazda TÜFE yüzde 12,62 ve ÜFE yüzde 6,17 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon ise yüzde 11,64 oldu.

4 Temmuz

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnafa sağlanan kredi
desteğinin 17 milyar lirayı aştığını belirtti.
Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13,4 milyar dolar,
ithalat ise yüzde 8,24 artarak 16,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi açığı ise 2,8 milyar
dolar olarak gerçekleşti.

7 Temmuz

TCMB, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde
6’dan yüzde 5’e indirdi.

10 Temmuz

TÜİK verilerine göre Nisan 2020’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,2
puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 41,1 oldu.

13 Temmuz

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Mayıs’ta aylık yüzde 17,4 artarken yıllık
yüzde 19,9 geriledi.

18 Temmuz

Tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde yabancı para zorunlu
karşılık oranlarında 300 baz puan artışa gidildi.

23 Temmuz

TCMB, Temmuz toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25 seviyesinde sabit
tuttu.

24 Temmuz

S&P, Türkiye’nin kredi “B+” notunu değiştirmeyerek durağan olarak teyit etti.

30 Temmuz

Temmuz’da mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 60,9, hizmet sektörü
güven endeksi 66,7, perakende ticaret güven endeksi 94,6 ve reel kesim güven endeksi
99,4 değerini aldı.

Ağustos

Temmuz’da TÜFE yıllık bazda yüzde 11,76 ÜFE ise yıllık yüzde 8,33 ve çekirdek enflasyon
ise yüzde 10,25 olarak gerçekleşti.
Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5,78 azalarak 15,1 milyar dolar,
ithalat yüzde 7,66 azalarak 17,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 2,7 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
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8 Ağustos

TCMB ve BDDK’nın bankalarla gerçekleştirdiği ekonomide normalleşme ve değerlendirme
toplantısı sonrasında bankalar mevduat faizlerini artırmaya geçti.

10 Ağustos

TÜİK verilerine göre Mayıs 2020’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1
puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 41,4 oldu.

11 Ağustos

Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nda Türkiye’nin koronavirüsün
yayılımını kontrol altına aldığını fakat bu eğilimin sürdürülebilmesi için ihtiyatlı tutumun
sürdürülmesi gerektiğini açıkladı.

14 Ağustos

TCMB’nin verilerine göre Türkiye’nin cari işlemler açığı Haziran’da 2,9 milyar dolar açık
verdi.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Haziran’da aylık bazda yüzde 17,6, yıllık
bazda yüzde 0,1 arttı.

20 Ağustos

Türkiye koronavirüs salgınının yoğun olduğu yılın ilk yarısında 105,1 milyon dolarlık tek
kullanımlık maske ihraç etti.
Reel kredi büyümesi koşulu sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları 700
baz puan artırıldı.

21 Ağustos

Merkez Bankası bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8,25’ten yüzde 9,75’e yükseltti.
Fitch Ratings Türkiye’nin “BB” seviyesindeki kredi notunu durağan seviyesinden negatife
çekti.
Türkiye, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan alanda 320 milyar metreküp
doğal gaz rezervi keşfetti.

28 Ağustos

Ağustos’ta mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 59,6, hizmet sektörü
güven endeksi 70,5, perakende ticaret güven endeksi 94,9 ve reel kesim güven endeksi
105,2 değerini aldı.

31 Ağustos

Dünya Bankası, salgından etkilenen Türk şirketlerine 500 milyon dolar kredi vereceğini
duyurdu.
TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı ilişkilerinin geliştirilmesine
yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9
daraldı.

3 Eylül

Ağustos’ta TÜFE yıllık bazda yüzde 11,77 ve ÜFE yüzde 11,53 olarak gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon ise yüzde 11,03 oldu.

4 Eylül

Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanması
kararı alındı.
Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5,74 azalarak 12,4 milyar dolar,
ithalat yüzde 20,64 artarak 18,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 6,3 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdiğini açıkladı.

8 Eylül

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminini yüzde eksi 3,9’dan yüzde
eksi 3,2 şeklinde revize etti.

10 Eylül

TÜİK verilerine göre Haziran 2020’de işsizlik oranı 0,4 puan artış ile yüzde 13,4 olarak
gerçekleşirken istihdam oranı ise yüzde 42,4 oldu.

11 Eylül

TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Temmuz’da 1,82 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hisselerine yüksek
volatiliteden ötürü kredi işlem yasağı getirdi.

12 Eylül

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürdü.

14 Eylül

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Temmuz’da aylık bazda yüzde 8,4, yıllık
bazda yüzde 4,4 arttı.

16 Eylül

OECD, Türkiye için 2020’de yüzde 2,9 daralma beklediğini açıkladı.

25 Eylül

TCMB, politika faiz oranını yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltti.

28 Eylül

BDDK, mevduat bankaları için aktif rasyoyu yüzde 90; katılım bankaları için yüzde 70’e
indirdi.
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29 Eylül

Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Buna göre 2021 için büyüme hedefi yüzde 5,8
olurken enflasyon hedefi 2020 için yüzde 10,5 ve 2021 için yüzde 5,8 olarak belirtildi.
Eylül’de mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 82,0, hizmet sektörü
güven endeksi 74,9, perakende ticaret güven endeksi 93,5 ve reel kesim güven endeksi
105,7 değerini aldı.

3 Ekim

Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,8 artarak 16,1 milyar dolar, ithalat
yüzde 23,3 artarak 20,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 4,8 milyar dolar olarak
gerçekleşti.

4 Ekim

Eylül’de TÜFE yıllık bazda yüzde 11,75 ve ÜFE ise yüzde 14,33 oldu. Çekirdek enflasyon ise
yüzde 11,32 oldu.

9 Ekim

TCMB, swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde 11,75’e yükseltti.

12 Ekim

TÜİK verilerine göre Temmuz 2020’de işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine göre 0,5
puanlık azalış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 43,5 oldu.
TCMB, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını kredi büyüme
koşulundan bağımsız, kredi büyüme koşulunu sağlayan ve sağlamayan bankalarda da 200
baz puan artırımına gitti.
TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Ağustos’ta 4,63 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

13 Ekim

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin 2020’de yüzde 5 daralacağını ve
2021’de ise yüzde 5 büyüme kaydedeceği yönünde tahminde bulundu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Ağustos’ta aylık bazda yüzde 3,4 ve yıllık
bazda yüzde 10,4 artış gösterdi.

16 Ekim

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam
kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek
Paketi kapsamında 10 milyar Türk lirası kredi sağlanacağını duyurdu.

17 Ekim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin 320
milyar metreküpten 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

22 Ekim

TCMB bir hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek yüzde 10,25 seviyesinde sabit tuttu.
Ancak Geç Likidite Penceresi faizi yüzde 13,25’ten yüzde 14,75’e yükseldi.

23 Ekim

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, KYK borçları ve hazine
alacakları ile ilgili vergi borcu yapılandırılması kararı alındı.

28 Ekim

TCMB yılın son enflasyon raporunda 2020 için enflasyon tahminini yüzde 12,1, 2021 için
ise yüzde 9,4 olarak güncelledi.
Ekim’de mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 81,9, hizmet sektörü
güven endeksi 79,7, perakende ticaret güven endeksi 95,0 ve reel kesim güven endeksi
109,7 değerini aldı.

30 Ekim

TÜİK verilerine göre Eylül’de ihracat 16,9 milyar, ithalat ise 20,8 milyar dolar olarak oldu.
Dış ticaret açığı ise 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bankacılık sektörünün ilk dokuz aydaki toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 29 artış göstererek 46,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nestle’nin Türkiye’ye 250 milyar Türk lirası
yatırım hazırlığında olduğunu belirtti.

2 Kasım

TCMB bünyesinde Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini
sıfırlandı.
Ekim’de geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5,62 artarak 17,3 milyar dolar,
ithalat yüzde 8,54 artarak 19,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 2,3 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
Ekim’de TÜFE yıllık bazda yüzde 11,89, ÜFE yüzde 18,20 ve çekirdek enflasyon yüzde 11,48
olarak gerçekleşti.

4 Kasım

Resmi temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter,
YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon Türk lirası ceza kesildi.

7 Kasım

Amerika Birleşik Devleti (ABD) 59. başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni Başkan
Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu.
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8 Kasım

TCMB Başkanlığından Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi.

9 Kasım

Pfizer ve BioNTech geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 koruma sağladığını
açıkladı. Haber piyasada risk iştahında artışa neden oldu.

10 Kasım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden affını istemesinden sonra yerine
Lütfi Elvan atandı.
TÜİK verilerine Ağustos 2020’de işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık
azalışla yüzde 13,2 olarak gerçekleşirken istihdam oranı yüzde 43,9 oldu.

11 Kasım

TCMB açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Eylül’de 2,36 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
TBMM’de görüşülen istihdam paketi sonucu esnek çalışmayı düzenleyen tüm maddeler
geri çekildi.

12 Kasım

Bloomberg ekonomistlerinin hazırladığı raporda 2050’de Türkiye ekonomisinin dünyanın
en büyük onuncu ekonomisi olabileceği belirtildi.

13 Kasım

TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Eylül’de aylık bazda yüzde 1,7 yıllık bazda
yüzde 8,1 artış gösterdi.

15 Kasım

Suudi Arabistan Türkiye’den ithal ettiği hayvansal ürünlerde yasaklamaya gitti.
Sekiz yıl süren müzakereler sonunda on beş ülkenin taraf olmasıyla dünyanın en
büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional
Comprehensive Economic Partnership, RCEP) imzalandı.

17 Kasım

S&P, Türkiye’yi tahsili gecikmiş alacaklar konusunda uyararak bu oranın 2021’de iki katına
çıkarak yüzde 11’e ulaşabileceğini bildirdi.

18 Kasım

Küresel Borç Monitörü raporuna göre Ocak-Eylül dönemindeki küresel borç tutarı rekor
kırarak 272 trilyon dolara ulaştı.

19 Kasım

TCMB, politika faizini 475 baz puan artırdı ve yüzde 15 seviyesine çıkardı. Ayrıca para
politikasında sadeleşmeye giderek tüm piyasanın politika faizi üzerinden fonlanacağı
belirtildi.

24 Kasım

BDDK normalleşme adımları çerçevesinde aktif rasyo uygulamasını kaldırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm çalışmalarına 2012’den bu yana 60,5 milyar
lira harcandığını açıkladı.

26 Kasım

TCMB swap ihale limitini yüzde 50’den yüzde 60’a çıkardı.
Katar devleti yatırım fonu QIA, Borsa İstanbul’dan yüzde 10 hisse alacak. Ayrıca Katar, Haliç
Altın Boynuz Projesi’ne yatırım yapacak.

27 Kasım

TCMB zorunlu karşılık oranlarına değişikliğe gitti. Bunun yanında zorunlu karşılıklarda reel
kredi büyümesi şartı kaldırıldı.
Kasım’da mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi 80,1, hizmet sektörü
güven endeksi 77,5, perakende ticaret güven endeksi 95,0 ve reel kesim güven endeksi
107,4 değerini aldı.

29 Kasım

Dünya Turizm Forumu verilerine göre koronavirüsün turizme küresel çapta etkisi 3 trilyon
dolar olarak gerçekleşecek.

30 Kasım

TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020’nin üçüncü
çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.
TÜİK verilerine göre Ekim’de ihracat 17,3 milyar dolar, ithalat ise 19,7 milyar dolar oldu. Dış
ticaret açığı ise 2,37 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABD’nin seçili başkanı Joe Biden, Fed (Amerika Merkez Bankası) eski başkanı Janet
Yellen’in ABD hazine bakanı olacağını duyurdu. Resmileşmesi sonrasında Yellen bu göreve
gelen ilk kadın bakan olacak.

1 Aralık

Kasım’da TÜFE yüzde 14,03, ÜFE ise yüzde 23,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon
yıllık yüzde 13,26 oldu.

3 Aralık

Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram’a Türkiye’de resmi bir temsilci
bulundurmamalarından ötürü 30’ar milyon Türk lirası ikinci bir ceza kesildi.

* Bu kronolojide yer alan haberler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, TCMB, TÜİK, Bloomberg HT, Dünya
gazetesi ve çeşitli internet sitelerinden derlenerek hazırlanmıştır.
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GİRİŞ

Türkiye 2000’lerin başlarından itibaren enerji alanında önemli ilerlemelerin yaşandığı bir süreç içerisindedir. Bu süreç 2020 geride bırakılırken de devam etmektedir.
2020, Türkiye’de enerji faaliyetleri açısından çok olumlu gelişmelerin yaşandığı bir
yıl olmuştur. Koronavirüs (Covid-19) salgınının baş göstermesi ile küresel enerji piyasalarının olumsuz etkilendiği bir dönemde Türkiye, özellikle elektrik sektöründe
önemli başarılara imza atmıştır. Avrupa’da koronavirüs krizi sürecinde elektrik tüketimleri önemli oranda düşerken Türkiye’deki durum birçok ülkeye kıyasla daha
iyi bir seviyededir. Elektrik üretiminde yerli kaynak kullanımı açısından ise 2020’de
tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Öyle ki toplam elektrik üretiminde yerli kaynak
kullanım oranları yaklaşık yüzde 65 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Türkiye açısından 2020’de öne çıkan bir diğer önemli gelişme de Karadeniz’de
keşfedilen doğal gaz rezervidir. 21 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
müjde başlığıyla paylaşılan keşif Türkiye’de bir anda gündemin enerji eksenine yönelmesine neden olmuştur. İlk etapta 320 milyar metreküp düzeyinde açıklanan doğal
gaz rezervi sahadaki geliştirme çalışmaları neticesinde 17 Ekim’de toplam 405 milyar
metreküp olarak revize edilmiştir. Söz konusu keşifle birlikte Türkiye’nin ispatlanmış
toplam doğal gaz rezervi yaklaşık 115 kat artmıştır. Dolayısıyla bu keşif bundan
sonra gerçekleştirilecek olan arama ve sondaj çalışmaları için önemli bir motivasyon
kaynağı olmuştur. Zira Karadeniz’de gerçekleştirilen keşif Türkiye açısından ciddi bir
psikolojik bariyerin yıkıldığının göstergelerindendir.
Türkiye’nin derin deniz arama ve sondaj faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir diğer
bölge de Doğu Akdeniz’dir. Son yirmi yıldır bölgede keşfedilen hidrokarbon kaynakları ile bu coğrafya küresel enerji piyasalarının adeta odak noktası haline gelmiştir.
2020 içerisinde bölgede bulunan birçok büyük enerji şirketinin koronavirüs salgınının etkisiyle zarar açıklaması ve sonrasında bölgedeki faaliyetlerini ertelemesi, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de önemli bir manevra alanı kazandırmıştır. Türkiye de bu dönemde yerli arama ve sondaj filosuyla bölgedeki faaliyetlerine aralıksız devam etmiştir.
Bu bölümde 2020 içerisinde Türkiye’nin enerji alanında nasıl bir süreci geride
bıraktığı aktarılmaktadır. Ülkedeki elektrik enerjisi kurulu güç gelişimi, enerji yatırımları, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlardaki tüketim eğilimleri ve enerji ithalatının
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kaynak ülkelere göre dağılımı konularına yer verilmektedir. Ayrıca 2020 içerisinde
Türkiye’de gerçekleştirilen enerji projeleri ele alınmaktadır. Sonrasında özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler üzerinden Türkiye’nin petrol ve doğal gaz
arama-sondaj çalışmaları değerlendirilmektedir. Çalışma son olarak Türk dış politikası
ekseninde enerji politikalarını etkileyen gelişmeleri ele alarak tamamlanmaktadır.
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aldığı görülmektedir
(Grafik
Öte yandan
özellikle göre
son dönemde

ğılımında ilk sıraları hidrolik enerji, doğal gaz ve kömürün aldığı görülmektedir
(Grafik 3). Öte yandan özellikle son dönemde rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yeartması olumlu bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. 2020’nin ilk on aylık periyodunda
nilenebilir kaynakların kurulu güç içerisindeki paylarının artması olumlu bir gekurulu
gücün yüzde
hidrolik enerji
kaynaklarından,
27,3’ü doğal
gazdan,
yüzde
lişme olarak
dikkat31,9’u
çekmektedir.
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ilk on aylık yüzde
periyodunda
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gücün
22,1’i
yüzde 8,9’u
yüzde 6,9’u
güneşten
yüzdegazdan,
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yüzdekömürden,
31,9’u hidrolik
enerjirüzgardan,
kaynaklarından,
yüzde
27,3’üvedoğal
yüzde
22,1’i kömürden,
yüzde
8,9’u rüzgardan,
yüzde 6,9’u
ve yüzde
oluşmuştur.
Dolayısıyla
yenilenebilir
enerjinin toplam
kurulu güneşten
güç içerisindeki
payı1,7’si
yüzde 50
jeotermalden
oluşmuştur.
Dolayısıyla
yenilenebilir
enerjinin
toplam
kurulu
güç
seviyelerine çıkartılmıştır. 2019’a göre 2020’de doğal gaz ve kömürün kurulu güç içerisindeki
içerisindeki payı yüzde 50 seviyelerine çıkartılmıştır. 2019’a göre 2020’de doğal
gaz ve kömürün kurulu güç içerisindeki payı azalırken yenilenebilir enerji kaynaklarının katkısı artmıştır. Bu da aslında Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji
kaynakları kullanılarak elektrik üretme politikasının başarılı bir şekilde uygulandığını göstermektedir.
rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların kurulu güç içerisindeki paylarının
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GRAFİK 3. TOPLAM KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI (2020,
YÜZDE)
GRAFİK 3. TOPLAM KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI (2020, YÜZDE)

Kaynak: TEİAŞ

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye’nin mevcut durum itibarıyla toplam 9 bin 217 elektrik üretim santraTürkiye’nin
mevcut1 durum
itibarıylabutoplam
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bulunmaktadır.1
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rakam98bin
bin217
500elektrik
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salgınına
li bulunmaktadır.
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bahsi bu
geçen
seviyelere
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salgınınaaçısından
rağmen son
bahsi
geçen seviyelere
önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu santrallerin yakıt cinsulaşması elektrik arz güvenliği açısından son derece önemli bir gelişme olarak
lerine göre dağılımları incelendiğinde bu alanda güneş enerjisi santrallerinin ilk sıradeğerlendirilmektedir.
Söz konusu
cinslerine
göre
incelendiğinde
da yer aldığı görülmektedir
(Tablosantrallerin
1). Güneşi yakıt
hidrolik,
doğal gaz
ve dağılımları
rüzgar enerjisi
takip enerjisi
etmektedir.
bu santralleri
alanda güneş
santrallerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo 1). Güneşi

hidrolik, doğal gaz ve rüzgar enerjisi santralleri takip etmektedir.

TABLO 1. YAKIT CİNSLERİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ
SANTRAL SAYILARI (2020)

TABLO 1. YAKIT
CİNSLERİNE
GÖRE TÜRKİYE’NİN
SANTRAL
TİPİ
ADET ELEKTRİK ENERJİSİ
Doğal Gaz
SANTRAL
SAYILARI (2020)
Kömür

Petrol Ürünleri

SANTRAL TİPİ
Atık Isı ve Biyokütle
Doğal Gaz
Jeotermal
Kömür

Hidrolik (Barajlı ve Akarsu)

ADET
342
66

342
66
13
316
59
702

Güneş

7.408

TOPLAM

9.217

“Yük Tevzi Bilgi Sistemi-26 Kasım 2020 Tarihli Günlük İşletme Neticeleri”,
Rüzgar
310
https://ytbsbilgi.teias.gov.tr/ytbsbilgi/frm_istatistikler.jsf,
(Erişim tarihi: 26 Kasım
2020).
1

Kaynak: TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi

1 “Yük Tevzi Bilgi Sistemi-26 Kasım 2020 Tarihli Günlük İşletme Neticeleri”, TEİAŞ, https://ytbsbilgi.teias.gov.tr/
ytbsbilgi/frm_istatistikler.jsf, (Erişim tarihi: 26 Kasım 2020).
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TEİAŞ,

Rüzgar
TOPLAM

310
9.217

2020’DE
TÜRKİYE
Kaynak:
TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi

Söz konusu santrallere yapılan yatırımlar ise ilave kurulu güç yatırımları başlığı altında
toplanmaktadır. 2019’da termik santral yatırımlarına ağırlık verilirken 2020’de yatırımların
Sözçok
konusu
santralleresantral
yapılan(HES)
yatırımlar
ise ilave
kurulu güç görülmektedir
yatırımları baş- (Grafik 4). İlk 3
daha
hidroelektrik
tarafında
yoğunlaştığı
lığı altında toplanmaktadır. 2019’da termik santral yatırımlarına ağırlık verilirken
çeyrekyatırımların
itibarıyla 2020
yatırımlarının
yüzde
70’ten
fazlası
HES alanına yapılmıştır.
2020’de
daha santral
çok hidroelektrik
santral
(HES)
tarafında
yoğunlaştığı
Diğer taraftan
2019’da
yüzde
65 olan
termik2020
santral
yatırımlarının
payı
2020’de yüzde 0,34
görülmektedir
(Grafik
4). İlk
3 çeyrek
itibarıyla
santral
yatırımlarının
yüzde
70’ten
fazlası HES
alanına
yapılmıştır.
Diğer taraftan 2019’da yüzde 65 olan termik
ile oldukça
düşük
seviyede
kalmıştır.
santral yatırımlarının payı 2020’de yüzde 0,34 ile oldukça düşük seviyede kalmıştır.
GRAFİK 4. İLAVE KURULU GÜÇ YATIRIMLARI (OCAK-EYLÜL 2020, YÜZDE)
GRAFİK 4. İLAVE KURULU GÜÇ YATIRIMLARI (OCAK-EYLÜL 2020, YÜZDE)

Kaynak: ETKB
Kaynak: ETKB

Elektrik üretimi alanında yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları giderek artmaktadır. Nitekim
Elektrik üretimi alanında yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları giderek artmak2020
için planlanan
veplanlanan
gerçekleştirilen
harcama tutarları
özellikle HES, güneş
tadır. Nitekim
2020 için
ve gerçekleştirilen
harcamaincelendiğinde
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santralleri
(GES)enerjisi
ve rüzgar
enerjisi
öne çıktığı
ğinde
özellikle
HES, güneş
santralleri
(GES)santralleri
ve rüzgar (RES)
enerjisi yatırımlarının
santralleri
(RES)
yatırımlarınınTürkiye
öne çıktığı
Türkiye
gibi yenilenebilir
enerji
po- olan bir ülkenin
anlaşılmaktadır.
gibianlaşılmaktadır.
yenilenebilir enerji
potansiyeli
oldukça
yüksek
tansiyeli oldukça yüksek olan bir ülkenin doğru yatırım planlamalarıyla söz konusu
doğru yatırım planlamalarıyla söz konusu kapasiteden tam anlamıyla ekonomik kazanç
kapasiteden tam anlamıyla ekonomik kazanç sağlayacağı açıktır. Dolayısıyla fosil yasağlayacağı
açıktır. dışa
Dolayısıyla
yakıtlarda
ciddi
derecede
dışa bağımlılığı bulunan
kıtlarda
ciddi derecede
bağımlılığıfosil
bulunan
Türkiye’de
söz konusu
yenilenebilir
enerji
yatırımlarının
arttırılması
faydalı olacaktır.
Türkiye’de
söz konusu
yenilenebilir
enerji yatırımlarının arttırılması faydalı olacaktır.
Fosil yakıtlar arasında Türkiye’nin dış tedarikçilere en yüksek oranda bağımlı
olduğu enerji kaynağı doğal gazdır. Öyle ki bu kaynaktaki dışa bağımlılık oranı yüzde 99 seviyesindedir.2 2020’nin ilk sekiz aylık periyodunda Türkiye’de toplam 30,4
milyar metreküp miktarında doğal gaz tüketimi gerçekleşmiştir (Grafik 5).3 Geçen
senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında söz konusu tüketim miktarı fazla değişme2 “Doğal Gaz Piyasası 2019 Sektör Raporu”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94/dogal-gazyillik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
3 “Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporları”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-95/dogal-gazaylik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
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kaynağı doğal gazdır. Öyle ki bu kaynaktaki dışa bağımlılık oranı yüzde 99 2020’DE
seviyesindedir.

2020’nin ilk sekiz aylık periyodunda Türkiye’de toplam 30,4 milyar metreküp miktarında
doğal gaz tüketimi gerçekleşmiştir (Grafik 5).3 Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında
söz konusu tüketim miktarı fazla değişmemiştir. Yıl sonu tahminleri ise bu rakamın yaklaşık

miştir.
Yıl metreküp
sonu tahminleri
bu rakamın
yaklaşık
52 milyar
metreküp
düzeyinebu
4
52
milyar
düzeyineise
erişeceği
yönündedir.
Ancak
2020 başında
hesaplanan
erişeceği yönündedir.4 Ancak 2020 başında hesaplanan bu tahminin yıl içerisinde
beklenmedik bir şekilde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren
etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle daha düşük bir seviyede gerçekleşmesi
koronavirüs salgını nedeniyle daha düşük bir seviyede gerçekleşmesi olasıdır. Dolayıolasıdır. Dolayısıyla ülkenin toplam doğal gaz tüketiminin yıl sonunda yaklaşık 45 milyar
sıyla ülkenin toplam doğal gaz tüketiminin yıl sonunda yaklaşık 45 milyar metreküp
metreküp
beklenmektedir.
düzeyinedüzeyine
ulaşmasıulaşması
beklenmektedir.

tahminin yıl içerisinde beklenmedik bir şekilde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de

GRAFİK
TÜRKİYE’NİN
DOĞAL
GAZ (2002-2020,
TÜKETİMİMİLYAR
(2002-2020,
MİLYAR
GRAFİK 5.
5. TÜRKİYE’NİN
DOĞAL
GAZ TÜKETİMİ
METREKÜP)*
METREKÜP)*

Kaynak: EPDK
* 2020 değerleri ilk sekiz ayı kapsamaktadır.
Kaynak: EPDK
* 2020 değerleri ilk sekiz ayı kapsamaktadır.

Türkiye’nin doğal gaz satın aldığı ülkeler geçmiş yıllarda olduğu gibi çeşitlilik göstermekle

Türkiye’nin
doğal
gaz satın
aldığıithalatında
ülkeler geçmiş
olduğu
birlikte
2020’de söz
konusu
kaynağın
çeşitliyıllarda
dinamikler
ön gibi
planaçeşitlilik
çıkmıştır.

göstermekle birlikte 2020’de söz konusu kaynağın ithalatında çeşitli dinamikler ön
plana çıkmıştır. 2017’de 53,8 milyar metreküple tarihi zirvesini gören Türkiye’nin
2018 ve 2019’da azalma eğilimine girmiştir. İthal edilen doğal gazın kaynak ülkelere göre
yıllık doğal gaz tüketimi, 2018 ve 2019’da azalma eğilimine girmiştir. İthal edi2len doğal gazın kaynak ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla düşüşün
“Doğal Gaz Piyasası 2019 Sektör Raporu”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94/dogalgazyillik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
Rusya
ve İran’dan satın alınan gaz miktarlarında olduğu görülmektedir. Zira 2018
3
“Doğal Gaz Piyasası Aylık Sektör Raporları”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-95/dogalgazaylik-sektor-raporu,
tarihi: 18 Kasım
ve 2019’da Rusya(Erişim
ve İran’dan
ithal 2020).
edilen doğal gaz miktarı Türkiye’nin toplam
4
“2020 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-23562/2020ithalatının sırasıyla yüzde 62 (Erişim
ve yüzde
oluştururken
2020’de bu oran yüzde
yili-ulusal-dogal-gaz-tuketim-tahmini,
tarihi:50’sini
18 Kasım
2020).
5
30 seviyesine kadar gerilemiştir. Diğer taraftan söz konusu düşüşe ikame olarak
Azerbaycan boru gazı ve spot LNG ithalatının toplam ithalat içerisindeki payları
artmıştır (Grafik 6).
2017’de 53,8 milyar metreküple tarihi zirvesini gören Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketimi,

4 “2020 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-23562/2020-yili-ulusal-dogal-gaz-tuketim-tahmini, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
5 “Doğal Gaz Piyasası Yıllık Sektör Raporları”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-94-1007/dogal-gazyillik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 19 Kasım 2020).
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(Grafik
gaz gibi6).fosil yakıtlardaki tüketim eğilimleri ve enerji ithalatının kaynak ülkelere göre
dağılımı konularına yer verilmektedir. Ayrıca 2020 içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilen
GRAFİK 6. TÜRKİYE’NİN TOPLAM DOĞAL GAZ İTHALATININ KAYNAK
enerji projeleri ele alınmaktadır. Sonrasında özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK-AĞUSTOS 2020, YÜZDE)
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ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK-AĞUSTOS 2020, YÜZDE)

değerlendirilmektedir. Çalışma son olarak Türk dış politikası ekseninde enerji politikalarını
etkileyen gelişmeleri ele alarak tamamlanmaktadır.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
2020 özellikle yerli kaynaklar kullanılarak elektrik üretimi noktasında önemli gelişmelerin
yaşandığı bir yıl olmuştur. Son beş yıldır istikrarlı bir şekilde artan yerli ve yenilenebilir
kaynak bazlı elektrik üretimi bu trendini 2020’de de devam ettirmiştir. İlk on ay itibarıyla
yerli ve yenilenebilir kaynakların ülkenin toplam elektrik üretimi içerisindeki payı yüzde 65
seviyesine ulaşmıştır (Grafik 1). Bununla birlikte 2019’a göre özellikle rüzgar ve güneş
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GRAFİK 7. TÜRKİYE’NİN PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ (2002-2020, MİLYON TON)

BAZLI

DAĞILIMI
GRAFİK 7. TÜRKİYE’NİN PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ (2002-2020, MİLYON
(OCAKTON)
EKİM
2020,
YÜZDE)*
“Doğal Gaz Piyasası Yıllık Sektör Raporları”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-941007/dogal-gazyillik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 19 Kasım 2020).
Kaynak:
6
Ham petrol, motorin, fuel oil, havacılık, denizcilik yakıtları vb.
TEİAŞ
ve
5

EPDK

Kaynak: ETKB ve EPDK
Not: 2020 değerleri ilk sekiz ayı kapsamaktadır.

6 Ham petrol, motorin, fuel oil, havacılık, denizcilik yakıtları vb.
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Türkiye tarafından yoğun bir şekilde dışarıdan temin edilen petrol ürünlerinin
(ham petrol, motorin, fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları gibi) kaynak ülkelere
göre dağılımı 2020’de birtakım değişimler göstermiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, toplam ithalatta geçmiş yıllara kıyasla Irak’ın payı önemli ölçüde artarken
Rusya’nın payının azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin 2020 için petrol
ithalatında ana rotası Irak olmuştur. Bununla beraber geçmiş yıllarda yok denecek
kadar az olan Norveç’in petrol ithalatı içerisindeki ağırlığının artması dikkat çekmektedir. Ayrıca, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz meselesi
bağlamında olumlu gelişmelerin yaşanması ve iki ülkenin olası iş birlikleri arifesinde
olmasının bir sonucu olarak Türkiye’nin petrol ithalatında Libya’nın payı artmıştır.
Diğer taraftan, Amerikan yaptırımlarına maruz kalan İran’dan satın alınan petrol
miktarı 2019’da sert bir şekilde azalmasının ardından 2020’de tamamen durmuştur
(Grafik 8).
Türkiye İran’dan yüksek miktarda ham petrol ithalatı gerçekleştirmekteydi. Öyle
ki Türkiye’nin toplam ham petrol ithalatında İran’ın payı 2017’de yüzde 44,6 iken
2019’da yüzde 6,8’e kadar gerilemiştir.7 Bununla beraber Temmuz 2019’dan beri
Türkiye İran’dan petrol almamaktadır. Bunun başlıca nedeni ise 5 Kasım 2018’de
ABD tarafından
İran’ın
petrolülkelerin
sektörüne
yönelik yaptırım
kararı alınması
ardınürünleri
ithalatındaki
kaynak
çeşitliliği
fazla olmasına
rağmen ve
bahsi
geçen ambargo
dan 2 Mayıs 2019’da Türkiye’nin de içinde bulunduğu sekiz ülkeye tanınan muafiyet
nedeniyle Türkiye’nin 2020’de farklı piyasalara yönelmesi gerekmiştir.
süresinin bitmesi olarak açıklanabilir. Petrol ürünleri ithalatındaki kaynak ülkelerin
çeşitliliği fazla olmasına rağmen bahsi geçen ambargo nedeniyle Türkiye’nin 2020’de
GRAFİK 8. TÜRKİYE’NİN TOPLAM PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATININ
farklı piyasalara yönelmesi gerekmiştir.
KAYNAK ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK-AĞUSTOS 2020, YÜZDE)
GRAFİK 8. TÜRKİYE’NİN TOPLAM PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATININ KAYNAK
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK-AĞUSTOS 2020, YÜZDE)

Kaynak:

Kaynak: EPDK

EPDK
7 “Petrol Piyasası Yıllık Sektör Raporları”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-107/yillik-sektor-raporu, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2020).

2020’de küresel petrol piyasasını en fazla etkileyen gelişme şüphesiz koronavirüs salgını
olmuştur. Dünya genelinde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar neticesinde özellikle
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petrol ürünlerine olan talep ciddi şekilde azalmıştır. Bu durumun sonucu olarak ise petrol
fiyatlarında sert düşüşler gözlemlenmiştir. Bu sürecin başlarında 60 doların üzerinde seyreden

değerlendirilmektedir. Çalışma son olarak Türk dış politikası ekseninde enerji politikalarını
etkileyen gelişmeleri ele alarak tamamlanmaktadır.
2020’DE TÜRKİYE

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
2020 özellikle yerli kaynaklar kullanılarak elektrik üretimi noktasında önemli gelişmelerin
2020’de
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bir yıl
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yerli ve yenilenebilir
salgını olmuştur. Dünya genelinde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar neticesinkaynak bazlı elektrik üretimi bu trendini 2020’de de devam ettirmiştir. İlk on ay itibarıyla
de özellikle petrol ürünlerine olan talep ciddi şekilde azalmıştır. Bu durumun sonuyerli
yenilenebilir
kaynaklarınsert
ülkenin
toplam
elektrik üretimi
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(Grafik 1).
Bununla
2019’a
özellikle
rüzgar ve güneş
8
altına düşmüştür (Grafik 9). Mevcut durumda ise söz konusu fiyat 45 dolar banalanında önemli ilerlemelerin yaşanması dikkat çekmektedir. Elektrik üretiminde rüzgarın
dında bulunmaktadır. Petrol fiyatlarında yaşanan bu sert değişim üretici ülkelerin
payı
yüzde 7,5 seviyelerinden
yüzdeTürkiye
8,23’e, gibi
güneşin
payı isedışarıdan
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Türkiye,
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yaklaşık 15
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edilmektedir.
fosil
tarafından
karşılanmıştır.
Dolayısıyla
açısından
bu petrol
durum hem ithal
fiyatlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak ulusal stok miktarını arttırmak için
kaynak bağımlılığı hem de çevre konusunda olumsuz bir olgu olma özelliğini sürdürmektedir.
kapasite boşluğu kadar ilave petrol ithalatı gerçekleştirmiştir. Böylece Türkiye küresel
piyasalarda fiyatlar düşük seviyedeyken ham petrol ithalatını artırma ve piyasadan
GRAFİK
TÜRKİYE’NİN
TOPLAM ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN
ucuz petrol1.toplama
politikası uygulamıştır.
KAYNAK
GRAFİK 9. KÜRESEL PETROL FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM
(KASIM 2019-KASIM 2020, DOLAR/VARİL)

BAZLI
DAĞILIMI
(OCAKEKİM
2020,
YÜZDE)*
Kaynak:
TEİAŞ
EPDK

Kaynak: Investing

2020 Türkiye ve dünya enerji piyasaları açısından zorlu bir yıl olmuştur. Tüm
alanlarda olumsuz etkilerini gösteren yeni tip koronavirüs salgını enerji sektörünü
de derinden sarsmıştır. Salgının beraberinde getirdiği kriz ortamı enerji piyasalarının
arz-talep dengesinde birtakım istikrarsızlıkların meydana gelmesine neden olmuş, ilk
etapta petrolde yaşanan aşağı yönlü sert fiyat hareketleri adeta çarpan etkisiyle tüm
sektörlere yayılmıştır.
8 “Brent Petrol Fiyatları”, Investing, https://tr.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data, (Erişim tarihi:
20 Kasım 2020).
9 Nuran Erkul Kaya ve Övünç Kutlu, “Petrolde Tüketim ve Fiyatlar Düştü, Stoklardaki Doluluk Yüzde 80’i Aştı”,
Anadolu Ajansı, 15 Nisan 2020.
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Türkiye, etkileri halen devam eden söz konusu salgın döneminde özellikle
elektrik arz-talep dengesi bakımından birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi bir süreç
yaşamıştır. Salgının Avrupa’da yayılmaya başladığı Mart’tan sonra İtalya, İspanya,
Belçika, İngiltere, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerin elektrik tüketim miktarları ciddi
oranda azalırken Türkiye bu dönemi olumlu geçirmiştir. Ayrıca Türkiye’deki enerji
fiyatları genel olarak değerlendirildiğinde özellikle Şubat ve Mart aylarında önemli
düşüşler yaşandığı görülmektedir. Bunun en başta gelen sebebi salgın nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda Mart,
Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye’deki akaryakıt pompa satış fiyatlarının ciddi ölçüde azaldığı gözlemlenmektedir.10
Görüldüğü üzere koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020, Türkiye’nin enerji
piyasalarını da olumlu ve olumsuz anlamda etkilemiştir. Ülkenin genel enerji görünümü bakımından 2020 özellikle elektrik üretim sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler, yerli kaynak kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve altyapı yatırımları çerçevesinde şekillenmiştir. Türkiye’de enerji kaynaklarında yüksek oranlı dışa
bağımlılık gibi yapısal sorunlar devam ederken, arz güvenliğinin arttırılması yönünde yapılan çalışmalar memnuniyet vericidir.

10 “Akaryakıt Fiyatları Listesi”, EPDK, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-158/akaryakıtfiyat, (Erişim tarihi: 26 Kasım 2020).
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ENERJİ PROJELERİ

Enerji projeleri açısından önemli gelişmeler yaşanan Türkiye’de 2020’de birçok ilk
söz konusu olmuştur. TürkAkım projesinden Türkiye’ye ilk gaz akışı başlaması ve
güneş paneli entegre fabrikasının açılışı bu gelişmelerden bazılarıdır. Ayrıca Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden gelen doğal gazdaki artışın
devam etmesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapımında ikinci ünitenin
temelinin atılması kayda değer gelişmelerdir. Yine sıvılaştırılmış doğal gazda ve doğal gaz depolama alanındaki kapasitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam
ettiği görülmüştür.

TÜRKAKIM
8 Ocak 2020’de açılışı gerçekleştirilen TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı önemli bir
enerji tedarik projesidir. Yıllık 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşıması planlanan
proje Türkiye’nin stratejik önemini artırmaktadır. Türkiye, Batı Hattı’ndan gelen doğal gazı TürkAkım’dan almaya başlayarak enerji güvenliğini artırırken hattın ikinci
kolunun ulaştırılması planlanan Avrupa ülkeleri açısından da önemini katlamaktadır. İlk hattan yaklaşık 15,75 milyar metreküp doğal gaz alacak olan BOTAŞ aynı zamanda Rusya ile Avrupa’ya uzanacak ikinci hattın işletmeciliğini yapacaktır. Böylece
ekonomik olarak da kazanç sağlayacak olan Türkiye’nin enerjide merkez üssü olma
yolunda ilerleme kaydettiği görülmektedir.
Tarihinde ilk defa Rusya’nın doğal gazını kendi toprakları üzerinden Avrupa’ya
transfer edecek olan Türkiye’nin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sunacağı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Rusya’nın Avrupa’ya tedarik rotasını da değiştirme girişimi olarak değerlendirilen TürkAkım projesi ilerleyen zamanlarda Avrupa’nın artan
doğal gaz tüketimi noktasında Türkiye rotasının daha fazla ön plana çıkması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak TürkAkım projesi Rusya ile Türkiye’nin karşılıklı
bağımlılıklarını artırma yönünde katkı sağlarken uluslararası projelerde Türkiye’nin
etkinliğini artırmaktadır.11
11 Yunus Furuncu, “TürkAkım: Türkiye-Rusya Enerji İş Birliğinde Yeni Boyut”, SETA Analiz, Sayı: 303, (Ocak
2020).
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HARİTA 1. TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ
HARİTA 1. TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hattı’nda (TAP) inşaat dört buçuk yılın ardından 2020’de tamamlanmıştır.13 TANAP ve
TAP’tan oluşan Güney Gaz Koridoru (GGK) projesinin önümüzdeki dönem tam kapasite ile
çalıştığında yıllık 6 milyar metreküp doğal gazı Türkiye’ye, 10 milyar metreküp doğal gazı
ise Avrupa’ya transfer etmesi planlanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde ilave yatırımlarla
kapasitesi 31 milyar metreküpe çıkacak olan proje hem Türkiye hem de Avrupa enerji
güvenliği açısından son derece önemlidir.
HARİTA 2. TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP)

“ETKB 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda”, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
11 Kasım 2020, https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=724, (Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).
13
“TAP, Avrupa’ya Doğal Gaz Vermeye Hazır”, Anadolu Ajansı, 13 Kasım 2020.
12

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: TRT Haber

12 “ETKB 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda”, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 11
Akkuyu
Güç Santralı
Kasım
2020,Nükleer
https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=724,
(Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).

2020 içerisinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapımında önemli ilerlemeler
Birinci ünitenin reaktör kabı ile buhar jeneratörleri Akkuyu’ya getirilmiş
skaydedilmiştir.
etav.org
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ikinci ünitenin de temel atma çalışmaları tamamlanarak kor tutucusu proje alanına
nakledilmiştir.14
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Avrupa’ya doğal gazı ulaştıracak olan TANAP’ın devamı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nda (TAP) inşaat dört buçuk yılın ardından 2020’de tamamlanmıştır.13 TANAP ve TAP’tan oluşan Güney Gaz Koridoru (GGK) projesinin
önümüzdeki dönem tam kapasite ile çalıştığında yıllık 6 milyar metreküp doğal
gazı Türkiye’ye, 10 milyar metreküp doğal gazı ise Avrupa’ya transfer etmesi planlanmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde ilave yatırımlarla kapasitesi 31 milyar metreküpe çıkacak olan proje hem Türkiye hem de Avrupa enerji güvenliği açısından
son derece önemlidir.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI
2020 içerisinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapımında önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. Birinci ünitenin reaktör kabı ile buhar jeneratörleri Akkuyu’ya getirilmiş ikinci ünitenin de temel atma çalışmaları tamamlanarak kor tutucusu proje
alanına nakledilmiştir.14
Öte yandan nitelikli personel yetiştirme stratejisini uygulamaya koyan Türkiye’nin Rusya’ya gönderdiği öğrenciler Şubat’ta mezun olarak Türkiye dönmüş ve işe
başlamıştır. Bu anlamda 2020’de 53 Türk uzman Akkuyu NGS sahasında işbaşı yapmıştır. Bu çerçevede, halen Rusya’da nükleer enerji alanında 102 lisans ve 47 yüksek
lisans öğrencisi eğitimine devam ederken bugüne dek mezun olarak yurda dönen
toplam 143 kişi ise projede çalışmaya başlamıştır.15

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG)
VE DEPOLAMA PROJELERI
İzmir Aliağa’da ve Hatay Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve
Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından Saros Körfezi’nde
üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiği görülmektedir. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi’nin ise 2020
sonunda faaliyete başlaması planlanmaktadır.16 Böylece LNG alım altyapı kapasitesini arttıran Türkiye’nin uluslararası enerji piyasalarında daha fazla ön plana
çıkması beklenmektedir.
13 “TAP, Avrupa’ya Doğal Gaz Vermeye Hazır”, Anadolu Ajansı, 13 Kasım 2020.
14 “Akkuyu NGS 2. Güç Ünitesinde İki Binanın Temel Atma Çalışmaları Tamamlandı”, Akkuyu NGS, 22 Eylül
2020, http://www.akkuyu.com/akkuyu-ngs-2-guc-unitesinde-iki-binanin-temel-atma-calismalari-tamamlandi/update, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
15 “NRNU Mephi Mezunu Olan 53 Genç Türk Uzman Akkuyu NGS Sahasında İşbaşı Yaptı”, Akkuyu NGS, 10
Haziran 2020, http://www.akkuyu.com/nrnu-mephi-mezunu-olan-53-genc-turk-uzman-akkuyu-ngs-sahasinda-isbasi-yapti/update, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
16 “Saros FSRU (Floating Storage and Regasification Unit)”, BOTAŞ, https://www.botas.gov.tr/Sayfa/devam-eden-onemli-projelerimiz/505, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
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Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi’ndeki çalışmaların 2020’de devam ettiği görülmektedir. Yaklaşık 2,8 milyar metreküp olan mevcut depolama alanı
4,6 milyar metreküpe çıkartılacak olan projenin 2022’de bitirilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda tesisin toplam günlük gaz çekme kapasitesi 75 milyon metreküpe
çıkarılacaktır. Diğer taraftan Tuz Gölü alanındaki depolama kapasitesinin de 5,4 milyar metreküpe çıkarılması ile Türkiye’nin 2023’te yaklaşık 10 milyar metreküp doğal
gaz depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.17

YENILENEBILIR ENERJI PROJELERI
YEKA projelerini kazanan şirketlerin teknik ekipman üretimlerinin belli oranlarda
yerli olma şartı bu alanda yeni yatırımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Kalyon Enerji yıllık kapasitesi 500 MW’lık güneş paneli fabrikasını 19 Ağustos
2020’de açarak üretime başlamıştır. Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçen fabrika, GES için önemli olan ekipmanların imalatını tek çatı altında yapabilen
Türkiye’nin ilk entegre tesisi olma özelliği taşımaktadır. İçerisinde Ar-Ge merkezi de
olan fabrika, yaklaşık 1.400 kişiye istihdam sağlamaktadır. Entegre güneş paneli fabrikasının Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yıllık 400 milyon dolarlık
enerji ithalatının önüne geçmesi de beklenmektedir.18

DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI
Derin denizlerde kendi gemileriyle sondaj yapabilen Türkiye 2020’de bu alanda önemli mesafe kaydetmiştir. Fatih derin deniz sondaj gemisiyle Karadeniz’de
21 Ağustos 2020’de ilk olarak 320 milyar metreküp olarak açıklanan ardından 17
Ekim’de 405 milyar metreküp olarak revize edilen önemli bir keşif gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Rezervin Türkiye’nin yedi-sekiz yıllık tüketimini karşılayacak büyüklükte olduğu tahmin edilmektedir. Keşif aynı zamanda Türkiye’yi dünyadaki doğal gaz keşifleri açısından da
önemli bir konuma yükseltmiştir.
Son yılların en büyük derin deniz keşiflerinden birini yapan Türkiye, bulunan
rezervin 2023’te vatandaşın tüketimine sunulması noktasında çalışmalara başlamıştır. Böylece yüzde 99 oranında yurt dışına bağımlı olan Türkiye’nin kendi yerli kaynaklarını daha fazla kullanacağı anlaşılmaktadır. Sakarya Gaz Sahasında yaklaşık 40’a
yakın üretim kuyusu planlayan Türkiye, her iki ayda bir kuyu açarak buradaki rezervin üretime dönüşmesi açısından hazırlıklara başlamıştır.19

17 “Türkiye’nin Doğal Gaz Depolama Altyapısına 495 Milyon Dolarlık Yatırım”, Anadolu Ajansı, 20 Temmuz 2020
18 Yunus Furuncu, “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve RES ve GES Yatırımları”, SETA Perspektif, Sayı:
295, (Ağustos 2020).
19 “ETKB 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda”.
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Diğer taraftan Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin
Yavuz sondaj gemisi ile Selçuklu-1 kuyusunda 6 bin metreye ulaştıktan sonra Lefkoşa-1 kuyusunda sondaj yapacağı bildirilmiştir.20 Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç
Reis sismik araştırma gemileriyle 2020 içinde Doğu Akdeniz’de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz’de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanmıştır. Yine
karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında
2020’de 3’ü denizde 73’ü karada olmak üzere toplam 76 arama, üretim ve tespit
kuyusu açılmıştır.21

20 “Yavuz’un Yeni Sondaj Rotası Lefkoşa-1 Hattı Olacak”, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, https://enerji.
gov.tr/haber-detay?id=581, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
21 “ETKB 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda”.
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DIŞ POLİTİKADA
ENERJİ
POLİTİKASINI
ETKİLEYEN
GELİŞMELER
22

2020’de dış politikada enerji politikasını etkileyen en önemli gelişme şüphesiz küresel düzeyde etkileri halen sert bir biçimde hissedilen koronavirüs salgınıdır. Çin’in
Wuhan kentinden yayılan hastalık tüm dünyada sağlıktan eğitime, ekonomiden maliyeye ve enerjiye dek pek çok alanı etkilemiştir.
Salgın başta Çin olmak üzere dünyanın hemen her yerinde talep gerilemesine neden olmuştur. Talepteki beklenmedik gerileme piyasada hali hazırda var olan
petrol ve doğal gaz arz fazlasının daha da artmasına ve fiyatların gerilemesine yol açmıştır. Petrolden doğal gaza, kömüre ve hatta yenilenebilir enerjiye dek birçok enerji
çeşidinde fiyatlar rekor düzeyde gerilemiştir. Dünyanın hemen her yerinden ülkeler
de bu durumdan olumlu veya olumsuz etkilenmiştir.
Türkiye gibi enerji talebini büyük ölçüde ithal enerji kaynakları ile karşılayan
ülkeler için fiyatlardaki gerileme olumluyken salgının ve beraberindeki talep daralmasının ne kadar süreceği ve fiyatların ne zamana dek düşük seyredeceğinin öngörülememesi olumsuz yorumlanmıştır. Buna rağmen çok sayıda enerji ithalatçısı ülke
düşen petrol fiyatlarından faydalanmıştır. Halihazırda azalmaya başlayan fiyatların
9 Mart’ta OPEC+ anlaşmazlığı sonucu 30 dolar seviyesini görmesiyle23 ülkeler ulu22 Doğu Akdeniz gelişmeleri ayrı bir başlık altında incelenmektedir.
23 Brent petrol varil fiyatının 2019 ortalaması 64,28 dolardır. 7 Ocak’ta ise 2020’nin en yüksek seviyesi olan 70,25
dolar görülmüş ve 25 Kasım itibarıyla henüz o fiyata rastlanmamıştır.
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sal petrol stoklarını artırmaya başlamıştır. Türkiye de petrol stokunu artıran ülkeler
arasında yer almış depolarını uygun fiyatlı petrolle doldurmayı başarmıştır.24 Bakan
Fatih Dönmez’in yaptığı açıklamaya göre Haziran başında Türkiye’de petrol depoları
yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşmıştır.25
Petrol piyasasına benzer şekilde pandemi etkisiyle doğal gaz piyasasında da arz
bolluğu daha da artmış spot ve vadeli piyasalar üzerinden satılan gaz fiyatlarının
büyük ölçüde gerilemesine neden olmuştur.26 2019 yıl sonu için doğal gaz fiyat ortalaması Asya’da yaklaşık 5 dolar/mbtu, Avrupa’da 4,8 dolar/mbtu, Amerika’da 2,6
dolar/mbtu iken Nisan 2020’de Asya’da 1,9 dolar/mbtu, Avrupa’da 1,6 dolar/mbtu,
Amerika’da ise 1,8 dolar/mbtu olarak kayda geçmiştir.27 Gerileyen fiyatları fırsat bilen doğal gaz ithalatçısı ülkelerde görece pahalı olan boru hattıyla gelen gazın ithalatı azalmıştır. Diğer taraftan spot piyasa üzerinden boru hattıyla gelen gaz ile LNG
alımları artmıştır. Türkiye de bu fırsatı değerlendiren ülkelerden biri olarak petrol
fiyatlarına endeksli boru hattıyla gelen gazın alımını azaltarak LNG ithalatını artırmıştır. 2020’nin ilk çeyreğinde 2019 toplam LNG ithalatının yaklaşık yarısı kadar
LNG ithal etmiştir.28 Örneğin Şubat 2020 ithalatında en fazla pay Rusya’dan boru
hattıyla gelen gaza ait iken hemen ardından spot piyasa üzerinden ithal edilen Amerikan LNG’si olmuştur. Haziran’da da kontratlı LNG miktarı spot LNG miktarının
gerisinde kalmıştır.29
Ortaya çıkan bu durum Türkiye’nin petrole dayalı uzun dönemli doğal gaz
kontratlarında pazarlık gücünü artırmış ve Türk doğal gaz piyasası açısından çok
önemli bir sonucu beraberinde getirmiştir. İlk kez bir Türk firması, Bosphorus Gaz,
Eylül 2020’de Batı Hattı üzerinden spot boru gazı ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu,
yakın bir zamanda Avrupalı devletlerin/şirketlerin uzun dönemli ve petrole endeksli
kontratlarını spot gaza endeksli kontratlarla revize ettiği hatırlandığında Türkiye için
oldukça önemlidir. Dahası, Gazprom Export 2018’de Avrupa’ya spot boru gazı satmak için devreye aldığı Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden Türkiye’ye spot
boru gazı ihraç etmeye karar vermiştir. Batı Hattı’ndan ihraç edilmesi planlanan Rus
gazının Aralık ayında teslim edilmesi planlanmaktadır.30 Halihazırda Batı Hattı’ndan
gaz ithal eden BOTAŞ ve çeşitli özel sektör paydaşlarının 2021’de süresi dolacak
24 Türkiye’de petrol stoklama yükümlülüğü Petrol Piyasası Kanunu ile rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisans
sahiplerine verilmiştir. Yasal olarak bir önceki yılın ham petrol ithalatının doksan günlük net miktarı kadar petrolün stoklanması gerekmektedir. Yalnızca rafinerilerin 7 milyon ton depo kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir.
2019’da yaklaşık 31 milyon ton olan ham petrol ithal edildiği ve doksan günlük net ithalat miktarının yaklaşık 7,7
milyon ton olduğu düşünüldüğünde yalnızca rafinerilerin zorunlu petrol stokunu karşılamaya oldukça yakın olduğu
görülmektedir.
25 “Bakan Dönmez: Libya’da Petrol Araması Yapılacak”, Sputnik Türkiye, 8 Haziran 2020.
26 Büşra Zeynep Özdemir, “Krizin Küresel Enerji Fiyatlarına Etkileri”, Koronavirüs Krizi Döneminde Enerji Politikaları, ed. Kemal İnat, (SETA Rapor, İstanbul: 2020).
27 Özdemir, “Krizin Küresel Enerji Fiyatlarına Etkileri”; “Monthly Oil Report July 2020”, OPEC.
28 Eser Özdil, “How Turkey Benefits from Global LNG Glut”, Atlantic Council, 7 Mayıs 2020.
29 EPDK aylık doğal gaz piyasası sektör raporlarından derlenmiştir.
30 “Gazprom’dan Malkoçlar’da İlk ESP İhalesi”, Enerji IQ, 5 Kasım 2020.
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toplamda 8,25 milyar metreküplük gaz kontratları göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye’nin Avrupalı şirketlere benzer şekilde gaz kontratlarını daha ucuz olan spot
gazına endeksli kontratlarla revize etmeye daha da yakın olduğu anlaşılmaktadır.
Henüz koronavirüs ortaya çıkmadan ve piyasaları etkilemeden önce Kasım
2019’da Türkiye ile Libya arasında imzalanan iş birliği antlaşmaları da 2020 boyunca
meyvelerini vermiştir. Türkiye’nin Libya ile hidrokarbon arama ve sondaj antlaşması yapması diğer Afrika ülkelerini de harekete geçirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan
20 Ocak’ta yaptığı açıklamada Türk ulusal petrol şirketi TPAO’nun Somali’den bu
ülke sularında petrol aramak üzere davet aldığını ve Türkiye’nin konuyla ilgilendiğini
belirtmiştir.31 Cezayir de Türkiye ile çalışmak isteyen ülkeler arasında yer almış ve
Türk Rönesans-Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach arasında bir petrokimya tesisi
kurulmasına karar verilmiştir.32
Libya ile imzalanan antlaşmanın Türkiye’ye bir diğer olumlu getirisi antlaşma
sonrası ilan edilen deniz yetki alanlarında Türkiye’nin resmen eyleme geçebilme
kabiliyetini elde etmiş olmasıdır. 30 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilana
göre TPAO, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) antlaşma
ile Türkiye’ye ait olduğu ilan edilen ve Girit Adası’nın güneydoğusunda kalan
yedi parselde petrol araması yaptırmak üzere açtığı ihaleye başvurmuştur. 1 Eylül’de sonlanan ihale sürecinin ardından MAPEG’in TPAO’ya ruhsat vermesi ve
TPAO’nun da envanterinde bulunan sismik araştırma gemileriyle bölgede aramalara başlaması beklenmektedir.

31 “Somalia Invites Turkey to Explore for Offshore Oil”, Oil Price, 20 Ocak 2020.
32 “Türkiye ve Cezayir Ortaklığında Adana’da Petrokimya Fabrikası Kurulacak”, Sputnik Türkiye, 27 Ocak 2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE ENERJİ
8 Ocak

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın Türkiye kısmı açıldı.

20 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’den açık deniz petrol arama çalışması yapmak üzere
davet alındığını açıkladı.

9 Mart

OPEC+ krizi sonucunda petrol fiyatları yüzde 30’dan fazla gerileyerek 30 doların altına
düştü.

15 Mart

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni Mersin Limanı’na ulaştı.

26 Mart

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach’ın Türk Rönesans Holding ile Adana’da bir petrokimya
tesisi kuracağı açıklandı.

8 Haziran

TPAO’nun Libya’da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda
bulunduğu açıklandı.

20 Temmuz

Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı.

19 Ağustos

Kalyon Enerji’nin Entegre Güneş Paneli fabrikası faaliyete başladı.

21 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de Sakarya gaz sahası Tuna-1 kuyusunda 320 milyar
metreküp büyüklüğünde doğal gaz keşfedildiğini açıkladı.

22 Eylül

Akkuyu NGS ikinci güç ünitesinde iki binanın temel atma çalışmaları tamamlandı.

1 Ekim

1 No’lu güç ünitesinin buhar jeneratörleri Akkuyu NGS’ye teslim edildi

17 Ekim

Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp ilave rezerv keşfi
duyuruldu.

5 Kasım

Gazprom Export ESP üzerinden Batı Hattı aracılığıyla ilk spot boru gazı ihracatı için ihale
düzenlemeye karar verdi.

10 Kasım

Birinci ünitenin reaktör kabı Akkuyu NGS’ye getirildi.

15 Kasım

Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Karadeniz’de çalışmalar yürütmek üzere Zonguldak’a ulaştı.
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2020’DE HUKUK ve YARGI

GİRİŞ

2020’de birçok alanda olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da gündemi belirleyen
temel etmenlerden birisi koronavirüs (Covid-19) salgını olmuştur. Mart’ın başında
Dünya Sağlık Örgütü (DHÖ) tarafından küresel salgın ilan edildiği günlerde Türkiye’de de ilk vaka tespit edilmiştir. Bundan sonra ekonomiden eğitime kadar her
alanda olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da kapsamlı tedbir paketleri hızlı bir
şekilde hayata geçirilmiştir. 2019’da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında iki yeni yargı paketi ile çok sayıda idari tedbir ve yenilik bu yıl içinde hayata
geçirilmiştir. Kasım’ın başlarında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve
sonrasında da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarıyla yargı reformuna hız
verileceği ve yeni düzenlemelerin hazırlandığı haberleri yoğunlaşmıştır. Yapılan açıklamalardan atılacak olan ilk somut adımın hazırlıkları bir yıldır devam eden İnsan
Hakları Eylem Planı olacağı anlaşılmıştır. Reform gündeminin yanı sıra FETÖ ve 15
Temmuz darbe girişimi yargılamaları hız kesmeden devam etmiş ve ana davalardan
en önemlisi olarak değerlendirilebilecek olan Akıncı Üssü davası ilk derece mahkemesinde sonuçlanmıştır.
Bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koronavirüs salgını
sebebiyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalmasına rağmen yoğun ve verimli bir
yasama yılı geçirmiştir. 2019’da 42 kanunu yasalaştıran TBMM bu yılın ilk on bir
ayında 56 kanunu kabul etmiştir. Bu kanunlardan kamuoyunda bilinen isimleriyle
ikinci ve üçüncü yargı paketleri, çoklu baro düzenlemesi, sosyal medya yasası, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası ve koronavirüs salgının sosyal ve ekonomik etkilerinin
giderilmesi yasası dikkat çeken düzenlemeler olarak yasama faaliyetleri başlığında ele
alınmıştır. TBMM ilk on bir ay içerisinde bu yasal düzenlemeler dışında silahlı kuvvet kullanımı tezkereleri hakkında verdiği kararlar başta olmak üzere 35 parlamento
kararı almıştır.
Yasama faaliyetlerindeki yoğunluğun artmasına karşılık 2020’de sadece 13
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmıştır. 2019’da yeni hükümet sistemine
uyumun sağlanması amacıyla çıkarılan yeni kararnameler sebebiyle bu sayı 30 idi.
Bu sene çıkarılan 13 kararnamenin çoğunluğu ise Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların teşkilatlarında yapılan düzenlemelere, yeni alt birimlerin kurulması veya değişti-
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rilmesine ilişkindir. Bu sebeple bu yılki yıllıkta Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine
ayrı bir başlık açılmamıştır.
2020, yargı reformu süreci ve salgına karşı alınan önlemler açısından yargı alanında oldukça hareketli geçmiştir. 2019’da kabul edilen Birinci Yargı Paketi’nde yer
verilen “basit yargılama” ve “seri yargılama” usulü gibi bazı yeni kurumlar 2020 başında uygulanmaya başlamıştır. İkinci Yargı Paketi olarak anılan ve 15 Nisan 2020’de
kabul edilen 7242 sayılı Kanun ile infaz sisteminde kapsamlı reformlar hayata geçirilmiştir. Her ne kadar kamuoyunda bir “af yasası” olarak değerlendirilerek tartışılsa da
kanunda koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, alternatif ceza usulleri konularında
çok sayıda kalıcı düzenleme yapılmıştır. 28 Temmuz 2020 tarihli Üçüncü Yargı Paketi’yle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yargılamaya hakim olan ilkeler ışığında
gözden geçirilmesi, hukuk yargılamasının daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesinin sağlanması, uygulama ve doktrinde dile getirilen hukuk yargısına ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Yargı başlığında ayrıca yargı reformunun
amaçları doğrultusunda atılan adımlar ve koronavirüs salgınına karşı Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan önlemler aktarılmıştır.
2020’de de FETÖ ve darbe davaları yargının önemli gündem başlıklarından
biri olmaya devam etmiştir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren ivme
kazanan yargılamalarda geride bıraktığımız yılda ciddi mesafe katedilmiştir. Darbe
davalarının hemen hemen tamamı ilk derece mahkemesinde tamamlanmıştır. İlk
derece yargılaması tamamlanan yargılamalar arasında en önemli dava olan Akıncı
Üssü davasında 26 Kasım 2020’de karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin bireysel
başvuru kararları dışında bazı norm denetimi kararlarının da bu dönemde kamuoyunun gündemine geldiği görülmüştür. Yine Danıştayın Ayasofya kararı ve sonrasında
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması 2020’nin önemli yargı ve hukuk konularından birisi olmuştur.
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YASAMA
FAALİYETLERİ

2020’nin ilk çeyreğinde (11 Mart) ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakası sonrasında ulusal çapta kamu sağlığı adına alınan tedbirler TBMM’nin yasama mesaisini
de etkilemiştir. Meclis koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs 2020’den başlamak
üzere on günlük süreyle yasama faaliyetlerine ara vermiştir. TBMM pandemi nedeniyle aksayan çalışma takvimini telafi edebilmek adına yasama faaliyetlerini Meclis
İç Tüzüğü’nün 5. maddesi gereğince 1 Temmuz yerine 29 Temmuz 2020’ye kadar
sürdürmüştür. Pandeminin yol açtığı bu olağanüstü sürece rağmen TBMM bir önceki yıla göre daha fazla kanun kabul etmiştir. Öyle ki sayısal olarak 2019’da 42 kanun
yasama organında kabul edilmişken 2020’de kabul edilen yasa sayısı 56 olmuştur.
Kabul edilen yasaların 52’si TBMM’nin 29 Temmuz 2020’de başlayan yasama tatiline kadar olan zaman diliminde kanunlaştırılmıştır. Yeni yasama yılının başlangıç
tarihi olan 1 Ekim’den 7 Aralık 2020’ye kadar geçen süre zarfında ise 4 yasa Meclis
tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca TBMM 2020’de silahlı kuvvet kullanımı hakkında ve Meclisin çalışmasına ara verme gibi konularda toplam 35 karar almıştır. Ulusal
kamuoyunun gündemine gelen önemli yasalar ise şunlardır:

7254 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL
KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN1
Bu Kanun ile kamu idareleri bütçelerinin; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı
programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına
dayalı olarak hazırlanacağı düzenleme altına alınmıştır.

1 “16.10.2020 tarihli ve 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31276, 16 Ekim 2020.
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7253 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN
YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR
YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE
EDILMESI HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK
YAPILMASINA DAIR KANUN2
Bu Kanun ile 5651 sayılı Kanun’un içeriğin çıkarılması yönteminin, aynı internet
sitesinde bulunan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade özgürlüğünü daha
güvenceli hale getirdiği göz önüne alınarak uygulama alanı genişletilmektedir. Sosyal
ağ sağlayıcılara, kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda
kişiler tarafından yapılacak başvuruları belli sürede cevaplandırma yükümlülüğü ile
bu başvuruların sonuçlarına ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın
sağlanması amacıyla rapor hazırlama ve kamuoyuyla paylaşma yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının; kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek
tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi, kişiler tarafından bu
Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi
Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerektiği
düzenlenmiştir. Sosyal ağ sağlayıcının bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini kuruma
bildirmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde
Türk vatandaşı olması zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, kendisine
bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin başvuruların istatistiksel ve kategorik bilgilerini içeren Türkçe hazırlanmış
raporları altı aylık dönemlerle kuruma bildirileceği ve üçüncü fıkra kapsamındaki
başvurulara ilişkin raporun, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayımlanacağı düzenlenmiştir.

7251 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERI KANUNU
ILE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN3
Bu Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “hakimin reddi, ıslah, bilirkişi
raporuna itiraz” gibi hususlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda hakimin
2 “31.07.2020 tarihli ve 7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı:
31202, 31 Temmuz 2020.
3 “28.07.2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31199, 28 Temmuz 2020.
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ret sebeplerini düzenleyen 36. maddenin 1. fıkrasının (c) bendine “uyuşmazlıkta
arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması” ifadesi eklenerek ret sebepleri genişletilmiştir. Yasayla yapılan düzenlemelerin detayları Yargı Reformu başlığı
altında incelenmektedir.

7252 SAYILI DIJITAL MECRALAR KOMISYONU
KURULMASI ILE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN4
Bu Kanun ile bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve
özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici
şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve
işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere TBMM
bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulması düzenlenmiştir.

7249 SAYILI AVUKATLIK KANUNU ILE BAZI
KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR
KANUN5
Bu Kanun ile beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro
kurulabileceği düzenleme altına alınmıştır. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde
görev yapan avukatların esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca yeni kurulan baronun
seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmeyeceği ve seçimli ilk olağan genel kurulunu 82. madde hükmü uyarınca yapacağı düzenleme altına alınmıştır. Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde Birliğin, asgari avukat
sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildireceği, verilen süre
içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verileceği
ve son verme kararının Birliğin resmi internet sitesinde ilan edileceği düzenlenmiştir.
Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliğinin tüzel kişilik
kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırılacağı düzenleme altına alınmıştır.

4 “28.07.2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31199, 24 Kasım 2020.
5 “15.07.2020 tarihli ve 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
Resmi Gazete, Sayı: 31186, 24 Kasım 2020.
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7243 SAYILI YÜKSEKÖĞRETIM KANUNU ILE BAZI
KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR
KANUN6
Bu Kanun ile 7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama
(madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak
için direnme (madde 265) suçlarına tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacağı, bu kapsamda verilen cezalarda Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde
düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacağı düzenleme
altına alınmıştır.7

7244 SAYILI YENI KORONAVIRÜS (COVID-19)
SALGINININ EKONOMIK VE SOSYAL HAYATA
ETKILERININ AZALTILMASI HAKKINDA
KANUN ILE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK
YAPILMASINA DAIR KANUN8
Bu Kanun ile yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle hazine
taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile
ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020’den itibaren üç aylık döneme ilişkin tahsil
edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu
mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan
bedellerin veya tutarların 19 Mart 2020’den itibaren üç aylık döneme ilişkin tahsil
edilmesi gereken kısımlarının üç ay ertelenmesi; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
Hizmetleri Kanunu’nun 16. maddesi kapsamındaki kredi borçları bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle ertelenmesi
düzenleme altına alınmıştır.

6 “17.04.2020 tarihli ve 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31102, 17 Nisan 2020.
7 Ayrıca bkz. Muharrem Kılıç, Sağlıkta Şiddeti Önleme Politikasının Mediko-Sosyal ve Yasal Dinamiği, (SETA Rapor,
Ankara: 2020), s. 9-60.
8 “17.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31102,
17 Nisan 2020.
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7245 SAYILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILERI
KANUNU9
Bu Kanun ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar,
çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenleme altına alınmıştır. Çarşı ve mahalle bekçilerinin
görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç
veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,
hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,
kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik
mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabileceği düzenleme
altına alınmıştır.

7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLIK TEDBIRLERININ
İNFAZI HAKKINDA KANUN ILE BAZI
KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR
KANUN10
Bu Kanun ile 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2802
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 3713 Terörle Mücadele Kanunu ve 6352 Yargı
Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve
Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında
Kanun olmak üzere toplam on ayrı kanunda değişiklik yapılmıştır.
Kanun ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet
savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin
hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve
kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine
ilişkin hükümleri kapsayacağı düzenlenmektedir. Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları
ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde HSK’nın olumlu görüşü
alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacağı düzenleme altına alınmıştır.
9 “18.06.2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı: 31159, 18 Haziran
2020.
10 “15.04.2020 tarihli ve 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete, Sayı: 31100, 15 Nisan 2020.
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Ayrıca 5275 sayılı Kanun’un 89. maddesi “Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi
Halin Belirlenmesi” başlığı ile birlikte şu şekilde değiştirilmiştir:
Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infaz
kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı,
haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar
verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu yasayla yapılan düzenlemelerin detayları “Yargı Reformu” başlığı altında incelenmektedir.
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YARGI

YARGI REFORMU SÜRECİ
2009 Strateji Belgesi’yle başlayan yargıda planlı reform hareketinin üçüncü temel
adımı, 30 Mayıs 2019’da cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’dir. Belgede 2023 vizyonu “güven veren ve erişilebilir adalet”
olarak belirlenmiştir.
Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çalışmaları güven
veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla esas olarak hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Toplumun adalet ihtiyacını karşılayan etkin ve hızlı işleyen
bir yargı sisteminin teşkili için gerekli olan mevzuat ve uygulama değişikliklerine
ilişkin hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak faaliyetler belgede
yol haritası olarak düzenlenmiştir. Belgede 9 temel amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet
yer almaktadır. Bu çerçevede hayata geçirilen kanuni düzenlemeler yargı paketleriyle
gündeme gelmektedir.

YARGI PAKETLERİ
Daha iyi işleyen bir yargı sisteminin teşkili ve adalet hizmetlerinin standartlarının
geliştirilmesi için kanuni ve idari düzenlemeler yapılmaya devam etmektedir. Yasal
düzenlemeler yargı paketi adı verilen kanunlarla vücut bulmaktadır. Yargı reformuna
ilişkin olarak 2019’da ilk yargı paketi, 2020’de ise iki yargı paketi yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.

Birinci Yargı Paketi’nin 2020’de Uygulanmaya Başlayan
Hükümleri
24 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adını taşıyan Birinci Yargı
Paketi, hukuki güvenlik, hak arama hürriyeti ve çocuğun üstün yararının korunması
hususlarında standartları geliştirmeyi amaçlamıştır. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi hedefine yönelik olarak ceza
yargılamasında usullerde değişiklik öngören düzenlemelerin bir kısmı 1 Ocak 2020
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itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede ceza yargılanmasını hızlandırmaya
yönelik “seri muhakeme ve basit yargılama usulü” uygulamaya girmiştir.
Basit yargılama usulü sistemi, asliye ceza mahkemesinin iddianameyi kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını
gerektiren suçlarda uygulanabilmektedir. Basit yargılama usulü 2020’de 77 bin 115
ceza dosyasında uygulanmıştır.11
Seri muhakeme usulünde ise şüpheli, avukat huzurunda bu usulün uygulanmasına ilişkin savcılık teklifini kabul ettiğinde uygulanmakta, suçun alt ve üst sınırı
arasında belirleyeceği cezanın yarısı yaptırım olarak belirlenmekte, gerekirse ceza erteleme kapsamına alınabilmektedir. Seri muhakeme usulü 45 bin 190 dosyada uygulama alanı bulmuştur. Kanun değişikliğinden evvel uygulanan yargılama usulünde,
bir ceza kovuşturmasında kararın kesinleşmesi ortalama bir yıl yedi ay sürerken seri
muhakeme usulü uygulanan aynı suçla ilgili bir yargılamada alınan karar ortalama
iki haftada kesinleşebilmektedir.12

İkinci Yargı Paketi
15 Nisan 2020’de yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun infaz
sisteminin yargı reformuna uygun olarak düzenlenmesini konu almaktadır.13 Koronavirüs pandemisinin başında TBMM’de görüşülen ve 69 maddeden oluşan Kanun
yaklaşık doksan bin hükümlünün tahliyesini sağlamıştır.
Kanun’da öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:
• Koşullu salıverilme-denetimli serbestlik rejiminin yeniden belirlenmesi
• İyi hal şartının etkili bir kontrol mekanizmasına tabi tutulması
• Alternatif ceza infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi
Kanun’la koşullu salıverilme oranı 2/3’ten yarıya, mükerrirler (tekrar suç işleyenler) ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirilmiştir. Ancak
kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun
bazı nitelikli halleri, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçu ve terör suçları gibi kamuoyunun
vicdanını zedeleyen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.
Geçici düzenleme uyarınca özellikle terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve
istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten
yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizli11 “10.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı”, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, s. 23, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2596, (Erişim tarihi: 20 Kasım
2020).
12 “10.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı”, s. 23.
13 Mert Hüseyin Akgün, “Perspektif: İnfaz Reformu Neler Getiriyor?”, SETA Perspektif, Sayı: 270, (Nisan 2020).
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liğine ilişkin suçlar hariç 3 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlarda bir yıllık denetimli
serbestlik süresi üç yıla çıkarılmaktadır. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi
daha uzun belirlenmiştir. Ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitiren hükümlülerin
cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir. Çocuk hükümlülerin on
beş yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı bir gün, üç gün; on sekiz yaşını
dolduruncaya kadar kaldığı bir gün ise iki gün sayılacaktır. Yargı reformunun yaşlı,
hamile, çocuk ve ağır hastaların infaz süreçlerinin yeniden yapılandırılması amacına uygun değişiklikler hayata geçirilmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza
infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan
hükümlüler izinli sayılmıştır.
Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilmiştir. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz
usulünün ceza sınırı artırılmıştır. Hasta, engelli ve yeni doğum yapan hükümlülerin
çeşitli şartlar altında konutlarında cezaları infaz edilebilecektir. Hamile kadınların
cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir.
İyi hal, infazın tüm aşamalarında ve altı ayda bir değerlendirmeye konu olacaktır. Yine iyi halin değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir.
İnfaz hizmetleri, infaza ara verme, çocuk hükümlülere ödül verilmesi, hediye
kabul edilebilmesi, mazeret izin sürelerinin arttırılması, hasta yakını ziyaret imkanının genişletilmesi gibi değişikliklerle iyileştirilmektedir. İnfaz hakimliği kurumunun
kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. 1 Eylül 2020’de başlayan adli yıl ile birlikte uzman infaz hakimlikleri cezaların infazında bireyselleştirme,
ihtiyaca uygunluk ve etkinlik çerçevesinde sisteme dahil olacaktır.
Kasten yaralama suçunun canavarca hisle (örneğin yüze kezzap atmak suretiyle)
işlenmesi, tefecilik, örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçları için öngörülen cezalar
bu suçlarla daha etkili mücadele edilebilmesi amacıyla arttırılmıştır.
Bu Kanun kamuoyunda uzun süre boyunca bir “af yasası” olarak değerlendirilerek kimlerin salıverileceği meselesi tartışma konusu yapılmıştır. Ancak görüldüğü
üzere bu yasayla birkaç geçici düzenlemenin yanında kapsamlı bir infaz reformu hayata geçirilmiştir.

Üçüncü Yargı Paketi
28 Temmuz 2020’de yürürlüğe giren 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun14 kamuoyunda Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinmektedir. 64 maddeden oluşan bu pakette başta Hukuk Muhakemeleri Kanunu olmak üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
14 Nesibe Kurt Konca, Güven Veren ve Erişilebilir Adalet Vizyonunda Üçüncü Yargı Paketi, (SETA Rapor, İstanbul:
2020), s. 9-78.
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Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu,
Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi çeşitli kanunlarda yargılama hukukuna ilişkin değişiklikler bulunmaktadır. Yapılan değişiklikler ticaret hukuku, borçlar hukuku, aile
hukuku, tüketici hukuku gibi özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlendiği hukuk
yargılamasının sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacına yöneliktir. Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun yargılamaya egemen olan ilkeler ışığında gözden geçirilmesi, hukuk yargılamasının daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesinin sağlanması,
uygulama ve doktrinde dile getirilen hukuk yargısına ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması paketin genel gerekçesidir.
Paketle getirilen değişikliklerden öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:
• Özel hayatın gizliliğinin sağlanması ve ticari sırların güvenliği gibi korunmaya
değer menfaatlerin varlığı halinde yargılamanın aleniyetinin sınırlandırılması
imkanı getirilmekte, adil yargılanma hakkı korunmaktadır.
• Ön inceleme, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarında yapılan değişiklikler yargılama sürelerini kısaltmaya ve etkinliğini artırmaya yöneliktir. Tarafların davaya konu olan delil ve belgeleri ön inceleme duruşmasından önce mahkemeye
sunmaları zorunluluğu getirilmiştir. Keza ön inceleme duruşmasına mazeretsiz
gelmeyen tarafın rızası hilafına iddia veya savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi imkanı kaldırılarak tarafların sahip olduğu usuli imkanlar arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.
• Hukuk yargısında e-duruşma uygulamasını kolaylaştıran bir düzenleme yapılarak taraflardan birinin talebi ve hakimin kararıyla taraflar, vekilleri, tanık,
bilirkişi, uzman gibi kişilerin ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerde
dinlenebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.
• Delil avansının gider avansı kapsamına girmediği ve dava açarken mahkeme
veznesine yatırılmasının zorunlu olmadığı açıkça düzenlenmiş, adalet erişim
hakkının ekonomik boyutu genişletilmiştir.
• Engelli vatandaşların senet niteliğinde belge düzenleyebilmeleri kolaylaştırılmış, imza atamayanların düzenledikleri belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi
için bu belgelerin masrafsız bir şekilde noterler tarafından onaylanması esası
benimsenmiştir.
• Asliye ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde uzmanlaşmayı sağlamaya yönelik değişiklikler yapılmıştır. Keza asliye ticaret mahkemelerinde heyet halinde çalışma usul ve esasları değiştirilerek uzmanlık esasıyla dava dosyalarının daha hızlı görülmesi sağlanmaktadır. Ticari davalarda basit
yargılama usulüne ilişkin parasal sınır arttırılarak ticari uyuşmazlıkların daha
kısa sürede çözümlenmesi hedeflenmektedir.
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• Kadastro mahkemelerinin nihai kararları miktar ve değerine bakılmaksızın istinaf ve temyiz kanun yolu başvuru imkanı getirilerek hak arama özgürlüğü
genişletilmiştir.
• Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru dava şartı haline getirilerek
zorunlu arabuluculuk uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.
• Sigorta tazminat alacağının zarar görenin kendisi, kanunda sayılan yakınları
veya avukatı tarafından takip edilebilmesi esası benimsenerek uygulamada ehil
olmayan kişiler tarafından bu işlemlerin yapılmasının yol açtığı hak kayıplarının
önüne geçmek amaçlanmaktadır.

YARGI REFORMUNDAKİ AMAÇLAR
VE HAYATA GEÇİRİLEN FAALİYETLER
Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi
Bireylerin hak ve özgürlük alanlarını daha da genişletmek amacıyla Birinci Yargı Paketi’yle getirilen düzenlemeler 2020’de uygulanmıştır. Keza infaz düzenlemesiyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettirmekte zorlanan altmış beş
yaşını bitiren hükümlülerin cezasının denetimli serbestlik tedbiri altında infaz
edilmesi imkanı tanınmıştır. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz
usulünün ceza sınırı artırılmış, çocuk hükümlülere de bu imkan tanınmıştır.
Hasta, engelli ve yeni doğum yapan hükümlülerin cezalarının konutunda infaz edilebilmesi ve hamile kadınların cezalarının ertelenebilmesi mümkün hale
getirilmiştir. Ceza infaz sistemi mahkumların hak ve özgürlüklerini koruyacak
şekilde yenilenmiştir.
Ayrıca hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltme amacını taşıyan İnsan
Hakları Eylem Planı’nın hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu cumhurbaşkanı
ve adalet bakanı tarafından açıklanmıştır.

Yargı Bağımsızlığı ve Şeffaflığın Geliştirilmesi
Birinci Yargı Paketi kapsamında hakim ve savcıların atama, nakil ile terfi sisteminin
nesnel ve liyakate dayalı ölçütlerle geliştirilmesi amacıyla hakim-savcı mülakat sınavının geniş temsile dayalı bir heyet tarafından yapılması hedefi hayata geçirilmiştir.
Yargı etiğinin güçlendirilmesi hedefi kapsamında geçen yıl kamuoyuna duyurulan
Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 30 Nisan 2020
tarihli HSK Genel Kurulu kararıyla belirlenmiştir. Meslek etiğinin hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitimlerde yer alması sağlanmıştır. Hakim ve savcı adaylarının meslek
öncesi eğitim programlarında “yargı etiği” ve “mesleki kimlik” dersi müfredatta bağımsız bir ders olarak düzenlenmiştir.
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İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin bir başka amacı “insan kaynaklarının nitelik ve
niceliğinin artırılması”nın sağlanması olarak açıklanmıştır. Hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması için yeni bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2020’de hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması 190 binden
125 bine yükseltilmiştir. Adalet Bakanlığı 2021 için başarı sıralamasının 100 bin
olarak düzenlenmesi talebini YÖK’e bildirmiştir.15 Böylelikle hukuk fakültelerine
daha başarılı öğrencilerin girmesi sağlanarak hukuk eğitimin etkinliğinin arttırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. Hukuk fakültelerinin müfredatında Türkçeyi
etkili, öz ve doğru kullanmaya ve mesleki etiğe yönelik derslerin yer alması için
çalışmalar yapılmıştır.
10 Ekim 2020’de akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin iki yıla çıkarıldığı açıklanmıştır. Hakim-savcı adaylık dönemi 15 Temmuz
2016 sonrasında ortaya çıkan zorunluluklar sebebiyle süresi kısaltılarak bir yıla indirilmiştir. Yargıda nitelikli iş gücü sağlama hedefi çerçevesinde hakim ve savcı adaylığı
eğitimleri güncellenerek adaylık sürecinin iki yıl olması karara bağlanmıştır.
Hizmet içi eğitimler, hakim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterler
arasına eklenmiştir. 7242 sayılı Kanun’la personel atamalarında hukuk fakültesi ve
adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet
veya ceza infaz güvenlik hizmetleri programı lise veya meslek liselerinin adalet alanı
mezunlarına da öncelik tanınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Performans ve Verimliliğin Artırılması
3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Adana Bölge İdare Mahkemesi kurulmuştur. İdari yargıda istinaf yargılaması yapan bölge idare mahkemesi
sayısı 9’a çıkartılmıştır. Hukuk yargısında ise bölge adliye mahkemesi sayısı 2019’da
15’e çıkarılmıştır. Bu suretle iş yükü karşısında mahkemelerin daha verimli çalışması
amaçlanmıştır. Hukuk yargısında Üçüncü Yargı Paketi’yle getirilen hukuk mahkemelerinde uzmanlaşmayı sağlamaya yönelik hükümler performans ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.
Teknolojik imkanlardan da yararlanılarak adalet hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması ve yargıda bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar
atılmıştır. Bunlar şu şekilde ele alınabilir:
• E- Duruşma: 15 Eylül 2020’de hukuk yargısında e-duruşma uygulaması Ankara Batı Adliyesi Birinci Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başlamıştır.
Avukatlar “UYAP Avukat Portalı” üzerinden gerekçeli bir şekilde ilgili mahkemeye “e-duruşma” talebi gönderebilmekte ve mahkemenin UYAP üzerinden
15 “Yargı Reformumuzun Ana Hedeflerinden Biri de Hukuk Mesleklerinde Nitelikli İnsan Gücünü Artırmaktır”,
Adalet Bakanlığı, https://basin.adalet.gov.tr/bakan-gul-yargi-reformumuzun-ana-hedeflerinden-biri-de-hukuk-mesleklerinde-nitelikli-insan-gucunu-a, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
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talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden çevrim içi katılabilmektedir. 19 Ekim 2020 itibarıyla e-duruşma uygulaması Ankara, İstanbul,
İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerindeki 47 mahkemede daha uygulama
alanı bulmuştur. Pilot uygulamanın 2020 sonuna kadar 200 mahkemede yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıştır.16 E-duruşma zaman ve emek tasarrufu
sağlamanın yanında koronavirüs pandemisinde adliye kapılarının dijital ortamda açık tutulmasına imkan vermektedir. E-duruşma, ceza yargısında uygulanan
SEGBİS’ten daha geniş bir uygulama imkanına sahiptir. Şöyle ki SEGBİS sadece kurulu bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyorken
e-duruşmaya duruşma düzenine aykırı olmamak kaydıyla avukatların bulundukları yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlarla bağlanabilmeleri mümkündür.
• E-Görüş: Ceza infaz kurumlarında bulunanların yakınlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan veren e-görüş 1 Ekim 2020’de Sincan Kadın Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda pilot uygulamayla başlamıştır. Dijital teknolojilerin ceza
infaz kurumlarında uygulanması suretiyle infaz sisteminin etkinliğinin artırılması beklenmektedir.
• E-Noter: 26 Ekim 2020’de tanıtımı yapılan e-noter uygulaması vatandaşların
bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi elektronik araçları kullanarak üyelik şartı
aranmaksızın temassız bir şekilde, yedi gün yirmi dört saat randevu alabilmesini
ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak noter işlemlerinin fiziki ortamda yapılabilmesine imkan vermektedir.
• E-Tebligat: E-tebligat uygulaması 2020’de elektronik tebligat adresi kullanımının artmasıyla gelişmiştir. 1 Ocak 2019’dan 25 Kasım 2020’ye kadar olan
süreçte gönderilen elektronik tebligat sayısı 39 milyon 111 bin 782’dir. Bu
suretle 1.369 ton kağıt tasarrufu sağlanmış ve 23 bin 272 ağaç kesilmekten
kurtulmuştur.17
• E-Adalet Vatandaş Mobil Uygulaması: 7 Eylül 2020’de E-Adalet Vatandaş
Mobil Uygulaması “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020 Şampiyonluk
Ödülü”nü almıştır. Uygulama vatandaşların günün her anında, herhangi bir
yerde ücretsiz bir şekilde, adli ve idari yargıda yer alan dava ve işleri hakkında
bilgi alabilmelerini sağlayan UYAP’a entegre bir yazılımdır.

Savunma Hakkının Etkin Kullanımı
Üçüncü Yargı Paketi’nde yer alan Sigortacılık Kanunu’nu değişikliğiyle sigorta tazminatlarının takibinde avukatlık tekeli güçlendirilmekte, iddia ve savunma hakkının
16 “E-Duruşma Yıl Sonuna Kadar 200 Mahkemede Uygulanmaya Başlayacak”, Adalet Bakanlığı, https://basin.adalet.gov.tr/e-durusma-yil-sonuna-kadar-200-mahkemede-uygulanmaya-baslayacak, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2020).
17 “E- Tebligat İstatistikleri”, Adalet Bakanlığı, https://istatistikler.uyap.gov.tr/etebligat, (Erişim tarihi: 25 Kasım
2020).
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hukuki güvenlik içinde kullanılması sağlanmaktadır. Bu bağlamda paket yargının
kurucu unsuru olan, hukuki güvenliğin teminatı avukatlık mesleğini güçlendirerek
yargı reformunun iddia ve savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması amacına hizmet etmektedir.

Adalete Erişimin Kolaylaştırılması
Hakimin reddine ilişkin merci kararlarına karşı dava konusunun miktar ve değerine göre esas hüküm beklenmeden doğrudan istinaf kanun yoluna başvurulabilmesi
imkanı getiren Üçüncü Yargı Paketi düzenlemesi adalete erişimi kolaylaştırmaktadır.
Aynı pakette yer alan kanun yolu incelemesinden sonra ıslah hakkının kullanılabilmesi imkanı veren düzenleme adalete erişimi hızlandırmaktadır. Engellilerin düzenlediği belgelerin senet niteliği taşıyabilmesine ilişkin değişiklikler engelli dostudur.
Yargıda dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan uygulamalar fiziki ortam kadar elektronik
ortamda da adalete erişim hakkını korumaktadır.

Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması
Birinci Yargı Paketi’nde yer alan ve 2020’de uygulanmaya başlayan seri ve basit muhakeme usulleri ceza yargılanmasını hızlandırmaktadır. Mağdur haklarına ilişkin
mevzuat çalışmaları tamamlanmış; suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımların yerine getirilmesi için görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleyen “Suç
Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 10 Haziran
2020’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İkinci Yargı Paketi’yle ceza infaz sisteminde
yapılan değişiklikler ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yöneliktir. 1 Eylül
2020’de başlayan adli yılda asliye ceza mahkemelerinin duruşmalarına Cumhuriyet
savcılarının yeniden katılmaya başlaması da ceza yargılamasında hem sanık hem de
mağdur yönünden güvence sağlamaktadır. Mağdurlara hizmet vermek üzere 99 Adli
Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Şiddet mağduru kadınlar
ile çocukların ifade ve beyanlarının özel ortamlarda alınması için 72 adliyede Adli
Görüşme Odası (AGO) oluşturulmuştur.

Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve
Etkinliğinin Artırılması
Üçüncü Yargı Paketi’nde ön inceleme, tahkikat ve hüküm aşamalarında yapılan değişikler hukuk yargısında sadeleştirmeye yöneliktir. Keza pakette yer alan bazı düzenlemeler
süreler ve sürelerin hesaplanması gibi usul kurallarına ilişkin uygulamadaki tereddütleri
gidermek suretiyle hızlı ve etkin bir yargılama yapılmasına hizmet etmektedir.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması
Hukuk Yargısında Arabuluculuk Uygulamaları
28 Temmuz 2020’de kabul edilen Üçüncü Yargı Paketi ile tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir. Yargı reformunun alternatif
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uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefine uygundur. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk düzenlemesinde tüketicinin korunmasına
yönelik olarak ücret ve masraflar hüküm altına alınmıştır. Arabuluculuk faaliyeti
sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması
veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde tüketicinin ödemesi
gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.
Arabuluculuk, uyuşmazlığın giderilmesi süresi bakımından da tarafların lehinedir. Şöyle ki tüketici uyuşmazlıklarında davaların görülme süresi ortalama 425
günken arabuluculukla uyuşmazlıkların çözümü ortalama 20 gün gibi kısa bir
sürede gerçekleşmektedir.18
Dava şartı arabuluculuğa nazaran ihtiyari arabuluculukta anlaşma oranı çok
daha yüksektir. Herhangi bir zorunluluk olmadan tarafların kendi iradesiyle arabulucuya başvurduğu ihtiyari arabuluculukta tarafların anlaşma isteğinin baskın olması
sebebiyle başarı oranı yüzde 98’dir.
TABLO 1. ARABULUCULUK UYGULAMASI VE BAŞARI ORANLARI
ARABULUCULUK TÜRÜ

YÜRÜRLÜK
TARIHI

BAŞVURU
SAYISI

ANLAŞMA
SAYISI

İş Uyuşmazlıkları

01.10.2018

979.858

598.435

61

Ticari Uyuşmazlıklar

01.01.2019

246.011

132.415

54

Tüketici Uyuşmazlıkları

28.07.2020

14.958

9.663

65

İhtiyari Arabuluculuk

22.06.2013

384.558

375.687

98

1.625.385

1.116.200

69

Toplam

BAŞARI ORANI
(YÜZDE)

Ceza Yargısında Uzlaştırma Uygulaması
Uzlaştırma; mağdur ve suç failinin uzlaştırma usulünü kabulüyle başlayan, uzlaştırmacılar eşliğinde tarafların görüşmeleriyle devam eden ve tarafların belirlediği anlaşmayla son bulan bir alternatif çözüm yöntemidir. Taraflar, mağdurdan veya suçtan
zarar görenden özür dilenmesi, maddi veya manevi zararların giderilmesi, bir kamu
kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere bağışta bulunulması gibi edimler belirleyerek anlaşma sağlayabilmektedir.
Uzlaşma; daha ziyade basit yaralama, hakaret, tehdit, suç eşyasının satın alınması
veya kabul edilmesi, mala zarar verme, taksirle yaralama, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit hırsızlık suçlarında uygulanan ve ortalama bir ayda
sonuçlanan bir yöntemdir. Bugüne değin bir milyondan fazla dosyada uygulanan
uzlaştırmada başarı oranı istikrarlı bir şekilde artmaktadır.
18 “Arabuluculara Taşınan 1 Milyon 116 Bin 200 Dosya Anlaşma ile Sonuçlandı”, Adalet Bakanlığı, https://basin.
adalet.gov.tr/arabuluculara-tasinan-1-milyon-116-bin-200-dosya-anlasma-ile-sonuclandi, (Erişim tarihi: 22 Kasım
2020).
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TABLO 2. UZLAŞTIRMA UYGULAMASI VE BAŞARI ORANLARI (2017-2020)
YILLAR

UZLAŞMA SAYISI

BAŞARI ORANI (YÜZDE)

2017

223.469

80

2018

208.014

81

2019

238.905

84

2020 (İlk Sekiz Ay)

184.165

85

Toplam

854.913

82

Yargının her türlü siyasi düşüncenin üstünde bir yerde bulunduğu düşüncesiyle
reform çalışmaları yürütülmektedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan 256
faaliyetin 122’si iki yıldan az bir sürede gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda strateji belgesinin uygulanma oranı yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Reform sürecinin başarısı uygulayıcıların kanuni ve idari düzenlemeleri benimsemesi ve iyi uygulamayla mümkündür.19 Yargı reformlarının hayat bulmasını sağlayacak olan hakim, savcı ve avukatlar
başta olmak üzere tüm yargı görevlileridir. Millet adına yargılama yapan yargı görevlilerinin adaletin tecellisinden başka bir gayesi bulunamaz. Yargı reformuna ilişkin
iyi uygulamalarla birlikte hukuk sistemine duyulan güven ise toplumsal yaşamda
huzur, refah, istikrar ve ekonomik büyümenin sürekliliğini sağlayacaktır. Ekonomik
ve sosyal gelişim hukuk devleti ilkesinin etkin uygulamasıyla mümkündür. Hukuki
güvenlik ekonomik ve sosyal güvenliğin ön şartıdır.

SALGIN DÖNEMİNDE HUKUK VE YARGI
ALANINDA ALINAN TEDBİRLER20
Koronavirüs olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığının DHÖ tarafından 11
Mart 2020’de küresel salgın hastalık olarak nitelendirilmesinin ardından salgının
hukuk ve yargı alanındaki etkilerini azaltmak, bireylerin hak kaybına uğramalarını
engellemek üzere tedbirler alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri
doğrultusunda özellikle yargı ve icra-iflas süreçlerindeki tedbirler şekillendirilmiştir.
Salgınla mücadele temel hedef olmakla beraber sosyal ve ekonomik hayatın devamlılığının sağlanması gayesi de gözetilmiştir. Koronavirüse karşı alınacak tedbirlere
ilişkin yasal düzenleme ihtiyacı TBMM tarafından kısa sürede karşılanmış ve 7226
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Mart 2020 tarihli
19 “10.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı”, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, s. 17, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2596, (Erişim tarihi: 20 Kasım
2020).
20 Nesibe Kurt Konca, “Yargıda Koronavirüs Önlemleri”, SETA Analiz, Sayı: 315, (Nisan 2020).
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Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’la yargı
alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli yargılama kanunları ile İcra ve
İflas Kanunu’ndaki sürelerin durdurulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
TABLO 3. 7226 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ALINAN TEDBİRLER
Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak
düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı
veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, usul hükmü içeren kanunlarda taraflar bakımından belirlenen
süreler ve hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13
Mart 2020’den 15 Haziran 2020’ye kadar durdurulmuştur.
İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim
veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç
olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması,
ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin 22 Mart 2020’den itibaren 15 Haziran 2020’ye
kadar durdurulması düzenlenmiştir.
1.3.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle mal
sahibi tarafından kira sözleşmesinin feshi yasaklanmış ve iş yerinin tahliye edilmesi için yönünde işlem
yapılmaması tedbiri alınmıştır.
Karşılıksız çek, protestolu senet, kredi ve kredi kartları borçları bakımından sicil affı getirilmiştir.
Karşılıksız çekten kaynaklanan cezaların infazı durdurulmuştur.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması kolaylaştırılmıştır.
Telafi çalışması yaptırılabilecek süre arttırılmıştır.
İşverene ücret desteği sağlanmıştır.

TABLO 4. HSK TARAFINDAN ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ21

13.03.2020

• Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek
amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak hususlar
haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile SEGBİS kullanılması hususunun
mahkemelerce değerlendirilmesi

14.03.2020

• İnfaz hakimliği işleri dahil edilerek nöbet planlamasının yapılması

16.03.2020

• Risk grubunda yer alanların 16 Mart 2020’den itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları
• Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izin taleplerinin
karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması

23.03.2020

• Kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma
yöntemlerinin uygulanması
• Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için
yeteri kadar hakim ve Cumhuriyet savcısı belirlenerek geri kalanların evden çalışması

21. “Duyuru Arşivi-2020”, HSK, https://www.hsk.gov.tr/DuyuruArsivi.aspx, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
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30.03.2020

• Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki
ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine
ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar
ertelenmesi
• Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve
duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları
gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim
vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesi
• Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu
durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek
duruşmaların icrası
• Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve
teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesi
• Erteleme süresinin hakim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe
değerlendirilmemesi
• Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine
yapılan itirazlar ile müzakerelerin iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek
suretiyle gerçekleştirilmesi
• Tutuklu ve acil işler dışında kamu davasının açılmasının 30 Nisan 2020’ye kadar
ertelenmesi
• Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle
ihtiyati tedbir ve itirazların değerlendirilmesi
• Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu
olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia
hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi
• 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs
kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi
• Risk grubundaki hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılması
• Erteleme süresince hakim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve
işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma
kapsamında takip etmeleri, adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde
evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesi

15.04.2020
(7242 sayılı
Kanun
Kapsamında
Alınan
Önlemler)

• Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarında yürütülen rutin işlemlerin salgın önlemleri
kapsamında evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleriyle
yürütülmesine devam olunması
• Koşullu salıverilme tarihleri dolan hükümlüler hakkında karar verme yetkisi asliye
ceza, çocuk, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerine ait olduğundan, söz konusu
mahkemelerin, koşullu salıverilme işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine
getirmeleri
• İnfaz hakimliklerinin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı işlemlerini
aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmeleri
• Salgınla mücadeleye yönelik tıbbi zorunluluklar doğrultusunda, mümkün olduğunca
evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması
• Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı veya koşullu
salıverilme kararlarının alınmasının ve diğer işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesinin
adliyelerde fiilen çalışmayı gerektirmesi halinde her türlü tıbbi önlem alınmak suretiyle
iş ve işlem tesisi
• Tıbbi ekipman ve araç-gereç ihtiyacının temini ve adli personele ulaştırılması
hususunda ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet
başsavcılarının koordinasyon görevi icra etmeleri
• Açık ceza infaz kurumlarından izinle çıkan hükümlülerin, itiraz işlemleri ile yasa
kapsamına girmediğinden bahisle durumlarının değerlendirilmesini talep eden
hükümlülere ait işlerin mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemiyle ve ivedilik
durumları dikkate alınarak icra edilmesi
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30.04.2020

• 30 Mart 2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı ile belirlenen tedbirlerin 15 Haziran 2020
(bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanmasına devam olunması
• Tutuklu dosyalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında Bilim
Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra, tarafların
mümkün olduğunca bilişim imkanlarından istifade edilerek hazır edilmeleri
• Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun olmadığının
ve adliyelerdeki işleyişin durdurulmadığının bilinmesi
• Suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir
gereği olarak, hukuk hizmetinin esnek çalışma yöntemleri icrasına ayrıca; tedbirlerin
kalkacağı tarih itibarıyla dava ve duruşma takviminin sıkışmaması amacıyla hakim
ve savcılarımızın uhdelerinde bulunan dosyaları evlerinde inceleyerek tekemmül
ettirmeleri
• Belirlenen tarih öncesinde salgın hastalığın yayılma tehlikesinin ortadan kalkması
halinde gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirilmesi

29.05.2020

• Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları,
yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki
adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020
tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunması
• Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren
dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran 2020’den itibaren başlatılması
• Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 1 Haziran 2020 tarihi
itibarıyla sonlandırılması
• Suç ve suçluyla mücadele, dava ve iddia hakkının bir gereği olarak adli hizmetlerin
gecikmeksizin yerine getirilmesi
• Duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi
• Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20
Temmuz 2020 tarihine kadar hakim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin
karşılanmama
• 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının
belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve
Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesi

01.06.2020

• Yargı hizmetinin hassasiyeti ve önemi, hakimlik ve savcılık mesleğinin niteliği, salgın
önlemleri süresince oluşan iş yükü, çalışma barışının gereği ve yargı sisteminin
sağlıklı bir şekilde işlemesindeki lüzum göz önünde bulundurularak; 29 Mayıs
2020 tarihli Resmi Gazete’nin 31139 mükerrer nüshasında yayımlanan 2020/8 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de gözetilerek yaş sınırına bakılmaksızın yalnızca Sağlık
Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının
talepleri halinde idari izinli sayılmaları

Adalet Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri
• Adalet Bakanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine gönderilen yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yazıya göre vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza
indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetlerinin artırılması
• Tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemlerin alınması
• Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu’nda belirlenen tedbirlere uyulması
• Adliye girişlerinde ve bina içlerinde yoğunluğu ve beklemeyi önleyecek ilave
tedbirlerin alınması
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• Hizmet binalarının temizliğine ve maske kullanımına dikkat edilmesi
• Koronavirüs tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle takibe alınan personele ilişkin işlemlerin gecikmeksizin yapılması
• Çalışma alanlarında bulunabilecek kişi sayısının kılavuzda yer alan esaslara uygun biçimde belirlenmesi
• Kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için hijyen malzemeleri ile
ekipman hizmetlerinin temin edilmesi
• İcra ve iflas dairelerinde vatandaşlar ile avukatların işlerini kolaylaştıracak ilave
önlemlerin hayata geçirilmesi22

Ceza İnfaz Kurumlarında Alınan Koronavirüs Önlemleri
• İnfaz düzenlemesinden önce cezaevlerinde toplam 300 bin tutuklu ve hükümlü
bulunmaktaydı. Cezaevlerinin doluluk oranı yüzde 120 idi. Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yaklaşık 90 bin hükümlünün cezaevlerinden tahliyesi gerçekleştirilmiştir.23
• Adliyelerde ve ilgili birimlerde görev yapan adalet personeli sayısı Ekim 2020
itibarıyla 75 bin 380’e, ceza ve infaz kurumlarında çalışan personel sayısı ise 71
bin 681’e çıkarılmıştır.24
TABLO 5. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ25
Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hijyen
malzemesi dağıtılması, ücretsiz maske ve eldiven temin edilmesi
Hükümlü ve tutuklulara sunulan iaşe bedeli artırılarak bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde gıda
çeşitliliğinin artırılması
Ceza infaz kurumuna ilk defa kabul edilecek olan tutuklu ve hükümlülerin kolluk tarafından ceza infaz
kurumlarına tesliminden önce hastaneye götürülerek ilgilinin koronavirüs açısından muayenesi yapılarak
PCR testinin sonucuna göre hareket edilmesi
Kuruma ilk defa kabul edilen tutuklu veya hükümlüler on dört gün boyunca özel odada/koğuşlarda izole
edilerek barındırılması
Yeni Normale Geçiş Programı kapsamında hükümlü ve tutukluların belirlenen sayıdaki ziyaretçileri ile
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kapalı görüş gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Kasım ayı içerisinde de her
defasında iki ziyaretçi olmak üzere iki görüşün gerçekleştirilmesinin sağlanması

22 “Adalet Bakanlığından Kovid-19 Tedbirlerine Yönelik Yazı”, Adalet Bakanlığı, https://basin.adalet.gov.tr/adalet-bakanligindan-esnek-calisma-genelgesi, (Erişim tarihi: 18 Kasım 2020).
23 “10.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı”, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, s. 111, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2596, (Erişim tarihi: 19 Kasım
2020).
24 “10.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı”, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, s. 113, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2596, (Erişim tarihi: 20 Kasım
2020).
25. “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları”, Adalet Bakanlığı, https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/covid-19-pandemi-surecinde-ceza-infaz-kurumlari08112020080948, (Erişim tarihi: 17 Kasım 2020).
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14 Mart 2020’den itibaren özel izinler, kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımı ve diğer koğuş
ve odalarla yapılan faaliyetler ile güvenlik ve sağlık sebebiyle zorunlu nakiller dışındaki nakillerin 1 Aralık
2020’ye kadar durdurulması
İzolasyona tabi tutulan ve ceza infaz kurumunda görev yapan personel görev süresi sonunda evine
gönderilerek evde izolasyona tabi tutulması, evde izolasyon süresini tamamlayan ve herhangi bir
koronavirüs belirtisi göstermeyen personel, ceza infaz kurumundaki görevine başlamadan kırk sekiz
saat önce PCR testine tabi tutularak sonuçları negatif çıktıktan sonra ceza infaz kurumundaki görevine
başlatılması
Ceza infaz kurumlarında tüm taşıtların, araç-gereçlerin, koğuşların ve tüm ortak alanların düzenli olarak
temizlenmesinin sağlanması ve kapalı ortamların sık sık havalandırılması
Ceza infaz kurumları personelinin görevleri gereği yapacakları aramalarda mutlak suretle eldiven, maske
ve siperlik kullanması ve hijyenine dikkat edilmesinin sağlanması
Bilimsel Danışma Kurulundan tekrar görüş alınarak Sağlık Bakanlığının 27 Ağustos 2020 tarihli ve
13588366-149-E.1407 sayılı yazısı ile bildirilen Bilimsel Danışma Kurulu Tavsiye Kararları doğrultusunda 1
Eylül 2020’den itibaren ziyaretçilerin HES Kodu uygulamasına geçilmesi
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. Maddesi ile (Ek:14/4/20207242/53 md.) yasada mevcut şartları taşıyan hükümlüler hakkında koronavirüs izni düzenlenmiştir.
Bu kapsamda olmak üzere 3 Kasım 2020 itibarıyla 368 ceza infaz kurumunda barındırılan 71 bin 193
hükümlü koronavirüs izninde bulunmaktadır.
Koronavirüs salgınının ülke genelinde artış hızını devam ettirmesine bağlı olarak 31 Temmuz 2020’de
sona eren izin süresi Sağlık Bakanlığının önerisi doğrultusunda önce 30 Eylül 2020’ye kadar iki ay süre ile
daha sonra 30 Eylül 2020 itibarıyla yasada yer alması ve son defa kullanılma imkanı bulunması nedeniyle
1 Aralık 2020’e kadar iki ay süre ile daha koronavirüs izninin uzatılmasına karar verilmiştir. 7256 sayılı
Kanun’la yapılan değişiklik sonrası bu sürenin 30 Kasım 2020’den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına
karar verilmiştir.
368 Ceza İnfaz Kurumlarının 117’sinde pozitif vaka görülmüştür. Koronavirüs testi pozitif çıkan 120
hükümlü/tutuklunun sağlık kurumlarındaki tedavileri devam etmektedir.

KAMUOYU TARAFINDAN YAKINDAN
İZLENEN YARGILAMALAR
Türkiye’de bir terör örgütü olarak FETÖ’ye karşı adli mücadele 17-25 Aralık 2013
yargı darbe girişimiyle başlamış ve örgütün nihai saldırı olarak kurguladığı 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele ivme kazanarak farklı bir boyut kazanmıştır. Bu adli
mücadeleyi temel olarak iki kısımda inceleyebiliriz: 15 Temmuz darbe girişiminde
işlenen suçları ele alan yargılamalar ve FETÖ’nün sivil-askeri örgütsel yapısını hedef
alan soruşturma ve kovuşturmalar.26 Geride bıraktığımız yıl FETÖ ile mücadelede
artık sonuç alınmaya başlanıldığı ve darbe girişimi faillerinin neredeyse tamamının
hüküm giydiği bir dönem olmuştur. Darbe girişimine karşı açılan 289 darbe davasının 282’sinde yerel mahkemeler nihai kararlarını vererek ilk derece yargılamalarını
tamamlamıştır. Bu davalarda yargılanan sanıklardan 1.608’ine ağırlaştırılmış müebbet, 1.261’ine müebbet ve 1.686’sına da süreli hapis cezası verilmiştir. Mahkemeler
darbe davalarında yargılanan 2 bin 768 kişi için beraata ve 618 kişi içinde de ceza
verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir. İstatistiklerden anlaşılacağı üzere darbe
davalarında sanıkların yüzde 40’tan fazlasının cezalandırılmaması mahkemelerin pe26 FETÖ’nün askeri yapılanması hakkında bkz. Mert Hüseyin Akgün, FETÖ’nün Askeri Kanadı-Genelkurmay Çatı
Davası, (SETA, İstanbul: 2020).
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şin hükümle hareket etmediğini ortaya koyan bir karine niteliğindedir. Darbe davaları arasında sanık profili ve dosya kapsamı sebebiyle öne çıkan iki ana dava vardır:
Bunlar Genelkurmay çatı ve Akıncı davalarıdır. 224 sanıklı çatı davasında Ankara
On Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi 20 Haziran 2019’da hükmünü vermiş ve hüküm
istinaf aşamasında da onaylanmıştır. Akıncı davası aşağıda daha detaylı olarak ele
alınmakta ayrıca kamuoyunun gündemine gelen bazı yüksek mahkeme kararlarına
da değinilmektedir.

Akıncı Davası
15 Temmuz darbe girişiminin karargahı olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemler ve FETÖ’nün TSK yapılanmasından sorumlu sivil mahrem yöneticilerini ele
alan 475 sanıklı Akıncı davasını diğer yargılamalardan ayıran başlıca husus darbenin
karargahı olan Akıncı Üssü’nü ve savcılığın tespitlerine göre o karargaha örgüt tarafından atanmış sivil FETÖ yöneticilerini (Fetullahçı terminolojide imamları) ele
almasıdır. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş
davanın önde gelen sanıkları arasında yer almaktadır. Bu beş kişi Gülen ve örgütün
tepe yönetimi tarafından görevlendirilmiştir. İddia makamı bu bulguyu yurt dışı giriş-çıkış bilgileri, baz istasyonu kayıtları, Akıncı Üssü koridorunda kaydedilen kamera görüntüleri ve tanık beyanlarıyla desteklemiştir.27
Başlangıcından itibaren adil yargılanma ilkesine sıkı bir şekilde riayet edilen davada geride bıraktığımız yıl sanıklar son savunmalarını tamamlamış ve Ankara Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi 26 Kasım 2020’de hükmünü açıklamıştır. Duruşma
safhasının üç yıldan fazla sürdüğü davada 29 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanığa müebbet, 6 sanığa 16 yıl 8 ay, 7 sanığa 16 yıl, 5 sanığa 13 yıl 4 ay ve 1 sanığa 12 yıl
6 ay hapis cezası verilmiştir. Örgütün sivil mahrem yöneticileri olan ve darbeyi Akıncı Üssü’nden yönetmekle suçlanan sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin
Oruç ve Harun Biniş’e 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Bir
diğer üst düzey sivil yönetici firari Adil Öksüz’ün dosyası ise henüz yakalanamadığı
için ayrılmıştır. Bunun yanında sivil yöneticilerin talimatları doğrultusunda darbenin hava harekatında görev yapan pilotlar gibi çok sayıda asker sanık da bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan eski Yarbay Hakan Karakuş, eski Yüzbaşı Mustafa Mete
Kaygusuz, eski pilot Binbaşı Mustafa Azimetli ve eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur’a
da 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİNİN
NORM DENETİMİ KARARLARI
Yaptığı anayasallık denetiminin doğası gereği sık sık kamuoyu gündemine gelen Anayasa Mahkemesi 2020’de gerek norm denetimi gerekse bireysel başvuru alanlarında
27 Mert Hüseyin Akgün, “Akıncı Davasının Gösterdikleri”, Sabah Perspektif, 28 Kasım 2020.
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verdiği kararlarla Türkiye’deki hukuk devleti anlayışına katkı sunmaya devam etmiştir.
Bu başlıkta Anayasa Mahkemesinin norm denetimi fonksiyonu olarak nitelendirilen
kanunlar ve kararnamelerin Anayasa’ya uygunluğunu denetlediği ve siyasi-sosyal etkileri itibarıyla önemli görülen iki kararına değineceğiz. Bu yıl öne çıkan bireysel başvuru kararları ise ulusal koruma mekanizmaları başlığında ele alınmaktadır.

8 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
Anayasa’ya Aykırı Bulunmaması
Anayasa Mahkemesi 22 Ocak 2020’de 8 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin iptal başvurusunu ele almış ve yaptığı Anayasa’ya uygunluk denetimi kapsamında bazı önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme aşağıdaki gerekçelerle E.
2018/125 sayılı kararında kararnamenin 6. maddesiyle Yüksek Askeri Şuranın (YAŞ)
sekretarya hizmetlerinin cumhurbaşkanınca belirlenecek merci tarafından yürütülmesinin öngörülmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.
• İlgili hüküm Anayasa’da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi
haklar ve ödevlere ilişkin bir düzenleme içermemekte yürütme yetkisi kapsamında kalmaktadır.
• Bu konuyu düzenleyen açık bir yasal hüküm yoktur.
• Münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bir konuya ilişkin değildir.
• Cumhurbaşkanlığı kararnameleri asli düzenleyici işlemlerdir ve bu bakımdan
sarih, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olmaları gerekir. İlgili düzenleme bu nitelikleri haiz olup YAŞ için daimi bir sekretarya organı kurmaması herhangi bir
belirsizlik meydana getirmemektedir.28

İnfaz Düzenlemesinin Şekil Bakımından
Anayasa’ya Aykırı Bulunmaması
14 Nisan 2020’de TBMM tarafından kabul edilen ve infaz sistemimizde köklü değişiklikler getiren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla CHP tarafından Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda
bulunulmuştur. Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda ilgili yasanın genel ya da özel
af niteliğinde olmadığını, denetimli serbestliğe ilişkin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 6. maddesinde yapılan düzenlemenin ise cezanın kapsamına dair değil infaz usulüne ilişkin olduğunu belirterek iptal
istemini reddetmiştir.29
28 Esas Sayısı 2018/125, Karar Sayısı 2020/4, Karar Tarihi: 22 Ocak 2020, Resmi Gazete, Sayı: 31126, 13 Mayıs
2020.
29 Esas Sayısı 2020/44, Karar Sayısı 2020/41, Karar Tarihi: 17 Temmuz 2020, Resmi Gazete, Sayı: 31267, 7 Ekim
2020.
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Şehirlerarası Kara Yollarında Gösteri Yürüyüşü Yapılmasını
Yasaklayan Kuralın İptali
Karara konu düzenleme 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22.
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(…) ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” ibaresidir. Bu hüküm Manisa Birinci İdare Mahkemesinin
somut norm denetimi yolunu işleterek Anayasa Mahkemesine yaptığı itirazla yüksek
mahkemenin önüne gelmiştir. Mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alındığını ve ifade özgürlüğü
ile demokratik toplumun temelini oluşturduğunu vurgulamıştır. Anayasa Mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını yer yönünden sınırlayan hükmün
şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünün düzenlenmesini kategorik olarak
yasakladığını belirtmiştir. Mahkeme, gösteri yürüyüşünün trafiği aksatması sebebiyle
kısıtlanması için gündelik yaşamı aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırması şartının
mevcut olması gerektiğine ancak ilgili düzenlemede böyle bir ölçüt bulunmadığına
dikkat çekerek bahse konu ibareyi oy çokluğuyla iptal etmiştir.30

15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Koyan Sivillere Cezai
Sorumsuzluk Getiren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Bulunmaması
Bilindiği üzere olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 121. maddesi ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimini
ve bunların devamı niteliğindeki eylemleri bastıran sivil vatandaşlara hukuki, idari,
mali ve cezai muafiyet getirilmiştir. Bu hüküm kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmış ve CHP tarafından düzenlemenin Anayasa Mahkemesine af niteliğinde olduğu
gerekçesiyle şekil bakımından, temel hak ve özgürlükleri ölçüsüz biçimde sınırladığı
gerekçesiyle de esas bakımından iptali istemiyle başvuru yapılmıştır. Mahkeme yaptığı değerlendirmede söz konusu kuralın herhangi bir suça ilişkin her türlü fiile sorumsuzluk getirmediği için af niteliğinde olmadığı, kanun koyucunun amaç ve zaman
yönünden getirdiği sınırlamaları ve herhangi bir yargılama engelinin öngörülmemesinden hareketle esas bakımından da Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetmiştir.31

DANIŞTAYIN AYASOFYA KARARI
2020’nin en çok üzerinde durulan yargı kararlarından biri de kuşkusuz Danıştay
Onuncu Dairesinin Ayasofya Camii’ni müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesidir. Daire 2 Temmuz 2020’de verdiği kararda öncelikle Osmanlı döneminde kurulan vakıflarla ilgili eski ve yeni yasaları, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını
30 Esas Sayısı 2020/12, Karar Sayısı 2020/46, Karar Tarihi: 10 Eylül 2020, Resmi Gazete, Sayı: 31308, 18 Kasım
2020.
31 Esas Sayısı 2018/31, Karar Sayısı 2020/38, Karar Tarihi 16 Temmuz 2020, Resmi Gazete, Sayı: 31301, 11 Kasım
2020.
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incelemiştir. Danıştay atıf yaptığı vakıf mallarının mülkiyetinin vakfa ait olduğunu
belirten Anayasa Mahkemesinin 30 Ocak 1969 tarihli kararına atıf yaparak vakıf
senedi ya da vakfiyelerin hukuk kuralı niteliğinde olup vakfedeni, üçüncü kişileri ve
dahi “devleti” bağladığını ifade ederek vakıf varlıklarının vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılması zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek mahkeme
söz konusu Bakanlar Kurulu kararının Türk Medeni Kanunu’nun uygulanmasını
düzenleyen 19 Haziran 1926 tarih ve 864 sayılı Kanun’un Osmanlı dönemindeki
vakıfları ve onlara tahsis olunmuş mülkleri koruyan 1. maddesine aykırılığının altını
çizmiştir. Ayasofya’nın hukuki statüsünün ait olduğu vakıf senedinin öngördüğü şekilde düzenlenmesini emreden bahse konu madde uyarınca Ayasofya ilgili Bakanlar
Kurulu kararını iptal etmiştir. İptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
10 Temmuz 2020 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla da
Ayasofya resmen cami hüviyetine yeniden kavuşmuştur.32

32 Mert Hüseyin Akgün, “Ayasofya-yı Kebir Cami-i Şerifi: Bir Hakkın İadesi”, SETA 5 Soru, 10 Temmuz 2020.
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ULUSAL İNSAN
HAKLARI KORUMA
MEKANİZMALARI

TBMM İNSAN HAKLARINI
İNCELEME KOMİSYONU
5 Aralık 1990 tarih ve 3686 sayılı Kanun’la Türkiye’deki ilk ulusal insan hakları
koruma mekanizması olan Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun temel görevleri insan hakları alanına ilişkin yasal düzenlemeleri önermek, kanun tekliflerini görüşmek, insan hakları ihlali iddialarını
incelemek ve insan hakları ihlalleri hakkında kendisine gelen başvuruları incelemektir. Bu görevleri yerine getirmek için çalışmalarını 2020 içinde de sürdüren
komisyon geçtiğimiz yıl beş kez toplanmıştır. Komisyona 27. yasama döneminde 12 Ekim 2020 itibarıyla toplam 6 bin 93 başvuru yapılmış, bunların 5 bin
823’ü sonuçlandırılmıştır. Başvuruların büyük çoğunluğunu 4 bin 767 dilekçeyle
cezaevlerine ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Diğer başvuru konuları arasında
ise yargıya dair sorun ve şikayetler, kolluk uygulamaları ve memuriyet hakkında
şikayetler bulunmaktadır.
2020’de TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde bulunan alt
komisyonlardan Çocuk Hakları Alt Komisyonu iki, Hükümlü ve Tutuklu Hakları
Alt Komisyonu üç, Göç ve Uyum Alt Komisyonu da dört kez toplanmıştır. Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu tarafından cezaevlerine dair inceleme raporları hazırlanmıştır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu yıl içerisinde
gerçekleştirdiği toplantılarda alt komisyonlarının Düzce, Keskin-Kırıkkale, Elazığ ve
Diyarbakır cezaevleri hakkında hazırladığı inceleme raporlarını ve Türkiye-Yunanistan sınır bölgesindeki sığınmacı geçişlerinin yerinde incelenmesine ilişkin raporunu
görüşerek kabul etmiştir. Ayrıca 13 Ekim 2020 tarihli toplantıda komisyon bünye-
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sinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasıyla başlayan gerilim ve çatışma sürecinde
yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarının durumu hakkında bir
alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİNE
BİREYSEL BAŞVURU YOLU
2010 Anayasa değişikliği ile Türk hukuk düzenine dahil olan ve 23 Eylül 2012’den
itibaren fiilen çalışmaya başlayan Anayasa Mahkemesi (AYM) bireysel başvuru yolu
mahkemenin hukuk devleti ve özgürlükçü demokrasi perspektifiyle oluşturduğu içtihatlar sayesinde etkin bir iç hukuk mekanizması olarak yer edinmeyi başarmıştır.
Mahkemeye son yedi yılda (23 Eylül 2012-30 Eylül 2020) toplam 285 bin 220
başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların yüzde 85,8’i sonuçlandırılırken mahkemenin
önünde halen 40 bin 477 derdest bireysel başvuru bulunmaktadır.
GRAFİK 1. BİREYSEL BAŞVURU SAYILARI (2012-2020)
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• Selahattin Demirtaş Kararı
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gov.tr/tr/bireysel-basvuru/istatistikler, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2019).
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Selahattin Demirtaş Kararı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutukluluk süresinin makul olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa
Mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda Demirtaş’ın suç
işlediğine dair kuvvetli belirtilerin bulunduğu kanaatine varmıştır. Mahkeme kararında şu bulgulara yer vermiştir:
• 6-7 Ekim olaylarında terör örgütü PKK ile eş zamanlı olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu adına sosyal medya vasıtasıyla çeşitli çağrılar yapıldığı
• Demirtaş’ın “hendek olayları” olarak tarif edilen ve terör örgütü PKK’nın bazı
yerleşim yerlerini işgal etmeye teşebbüs ettiği dönem de dahil olmak üzere çeşitli
tarihlerdeki konuşmalarında PKK terör örgütü, PKK’nın eylem ve saldırıları
ile terör örgüt liderine ilişkin açıklamaları ve PKK terör örgütünün talimatları
doğrultusunda hareket ettiği
Bununla birlikte mahkeme, Demirtaş’ın yargılama sürecinde milletvekili, siyasi
parti eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olmasının da tutuklama kararlarında
göz önünde tutulması gerektiğini, başvurucunun bu sıfatlarını öne çıkararak yaptığı
tahliye taleplerinin yeterli ve ilgili olmayan gerekçelerle reddedilmesi sebebiyle kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.34

Enis Berberoğlu Kararı
Bilindiği üzere 2014 başlarında Hatay ve Adana’da MİT’e ait tırlar bir FETÖ operasyonuyla durdurulmuş ve aranmıştır. Gazeteci ve siyasetçi Enis Berberoğlu ise bu
arama esnasında çekilen görüntülerin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmasına dair
açılan davada yargılanmış; ilk derece ve istinaf incelemelerinin ardından “devletin
güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması
gereken bilgilerini açıklama” suçunu işlediği fakat özel kastının bulunmadığı belirtilerek 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edilmiştir.
Bu ceza daha sonra Yargıtay On Altıncı Ceza Dairesince de onanmıştır. Berberoğlu’nun 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesi ise yasama dokunulmazlığının yeniden kazanıp kazanılmadığı bakımından yapılan tartışmaları derinleştiren yeni bir etken olmuştur. Yargıtay, Anayasa’nın dokunulmazlıkları kaldıran
geçici 20. maddesinin bu dosya bakımından Berberoğlu yeniden milletvekili seçilse
de geçerli olduğunu ve dokunulmazlığın yeniden kazanılmadığını belirtmiştir. Bu
kararla Berberoğlu hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından kesinleştirildiği için kesin
hüküm Meclis Genel Kuruluna bildirilmiş ve Anayasa’nın 84. maddesinin 2. fıkrası
gereği Berberoğlu’nun milletvekilliği düşmüştür.
34 Bireysel Başvuru No: 2017/38610, Karar Tarihi: 9/6/2020, Anayasa Mahkemesi, https://www.anayasa.gov.tr/tr/
haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/tutuklulugun-makul-sureyi-asmasi-nedeniyle-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi, (Erişim tarihi: 26 Kasım 2020).
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Berberoğlu ise Yargıtayın kararına karşı 26 Kasım 2018’de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi ise 17 Eylül 2020’de
verdiği bireysel başvuru kararında35 Yargıtaydan ayrışarak farklı bir hukuki yorum
geliştirmiş, Berberoğlu’nun tekrar milletvekili seçilmesi sebebiyle yasama dokunulmazlığına yeniden kavuştuğuna hükmetmiştir. Mahkeme dokunulmazlığını yeniden
kazanması sebebiyle Berberoğlu’nun yargılanamayacağına, seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Mahkeme, ihlalin sonuçlarının
kaldırılması maksadıyla kararını İstanbul On Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesine
göndermiş ancak yerel mahkeme Anayasa Mahkemesinin “yerindelik” denetimi yaptığını öne sürmüş ve ihlal kararına uymamıştır.36

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU
6 Nisan 2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanun’la “kişilerin eşit muamele görme hakkının
güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü
muameleyle etkin mücadele etmek” görevlerini yerine getirmek üzere kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) idari ve mali özerkliğe sahip kamu
tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. TİHEK’in verdiği bazı kararları resmi internet
sitesi üzerinden anonimleştirmek suretiyle kamuoyuyla paylaşması hesap verebilirlik
ve şeffaflık adına önemli bir gelişmedir. Kurumun toplam başvuru sayısı ve hak ihlali
kararlarına dair –25 Kasım 2020 itibarıyla– verdiği açık bir istatistik bilgisine rastlanılmamakta fakat karar sayıları üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa yılın ilk
üç çeyreğinde 200’e yakın başvuru hakkında karar verildiği görülmektedir.
TİHEK geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında EBA TV’de ders veren başörtülü
öğretmenin ders vermesi hakkında yapılan yorumlar için resen harekete geçmiştir.
Kararda ilgili yayında sunucu C. A.’nın kullandığı “Arkamda gördüğünüz öğretmen
de türbanlı! (…) Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek
çok yanlış” ifadelerinin aşağılayıcı ve ayrımcı nitelikte olduğu ve ayrımcılık yasağının
ihlal edildiğine, C. A. ile televizyon kanalına 15’er bin TL para cezası uygulanmasına hükmedilmiştir.37 Bir diğer dikkat çekici karar ise bir büyükşehir belediyesinin
seçimlerde çoğunluğun farklı bir partiye oy verdiği mahalleye haklı sebep olmaksızın
toplu taşıma hizmeti sağlanmamasına dair başvuruda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetmesidir. TİHEK başvuruyu haklı bularak toplu ulaşım hizmetinin,
2014’ten itibaren Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluğunda olduğunu ancak
bu hizmetin belediye tarafından sunulmayarak kamu hizmetine egemen olan eşitlik
ilkesinin ve 6701 sayılı Kanun’un 3. maddesindeki ayrımcılık yasağının siyasi görüş
35 Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru No: 2018/30030, Karar Tarihi: 17/9/2020.
36 Mert Hüseyin Akgün, “MİT Tırları Kumpası ve Berberoğlu Dosyasının Serencamı”, Kriter, Sayı: 51, (2020).
37 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Kararı, Karar Numarası: 2020/198, Karar Tarihi: 22 Eylül 2020.
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temelinde ihlal edildiğine hükmetmiş ve 10 bin TL idari para cezası uygulanmasına
karar vermiştir.38

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
Anayasa’nın 74. maddesi uyarınca TBMM’ye bağlı bir dostane çözüm yolu olarak
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulan Kamu Denetçiliği, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına dair
kararlar ve TSK’nın sırf askeri nitelikteki faaliyetleri dışında idarenin her türlü eylem
ve işlemi hakkında yapılan şikayetleri hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) her ne kadar bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmasa da etkili bir
demokratik hesap verebilirlik aracı olarak en az diğer önleme mekanizmaları kadar
sonuç alıcı bir performans ortaya koymaktadır.
KDK’ya Ekim 2020 itibarıyla yapılan başvuru sayısı 87 bin 144’tür. Geçen yıl
yapılan başvuru sayısı ise 20 bin 968 olmuştur. Kuruma 2013-2019 arasında toplam
80 bin başvuru yapıldığı göz önüne alındığında 2020’de yaşanan artış oldukça dikkat çekicidir. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bu artışın Mart’ta Türkiye’yi de etkisi
altına alan koronavirüs pandemisine karşı alınan idari ve mali tedbirler hakkında
yapılan başvurulardan kaynaklandığını belirtmiştir. Buna karşın kurum kendisine
gelen başvuruların yüzde 93’ünü sonuçlandırmayı başarmıştır. Karara bağlanan 84
bin 754 başvurunun 67 bin 389’u hakkında tavsiye, 2 bin 462’si için dostane çözüm
kararı verilmiş ve geri kalan başvurular reddedilmiştir. Daha önemli bir istatistik ise
KDK’nın verdiği kararlara muhatapların uyma oranında yaşanan iyileşmedir. Kurum
ilk kararlarını verdiği dönemde yüzde 20 oranında olan tavsiye kararına uyma oranı
2020 itibarıyla yüzde 77’ye ulaşmıştır.39 Kurum görevi kapsamında çeşitli kamu kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmaktadır.
2020’de KDK’ya yapılan başvurular arasında koronavirüs salgınıyla ilgili hususlar önemli yer tutmuştur. Salgına karşı uygulamaya konulan destek kredisi uygulamalarından yararlanmak için bankalara yapılan başvurulara karşı kurumun kamu
bankalarına “makul sürede karar verme”, “kararların gerekçeli olması” ve “kararın
geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun davranmasını tavsiye ettiği kararlar
bunlara örnek olarak verilebilir.40
Diğer taraftan 11 Kasım 2020’de TBMM Genel Kurulu görev sürelerinin dolması sebebiyle KDK için başdenetçi ve denetçi seçimleri yapmış ve Başdenetçi Şeref
Malkoç yapılan oylama sonucunda yeniden seçilmiştir.
38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Kararı, Karar Numarası: 2020/397, Karar Tarihi: 8 Eylül 2020.
39 “Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un 2021 Bütçe Sunumu”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, s.
24-25, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2588, (Erişim tarihi:
25 Kasım 2020).
40 Başvuru No: 2020/39153, Karar Tarihi: 6 Haziran 2020; Başvuru No: 2020/39894, Kamu Denetçiliği Kurumu,
Karar Tarihi: 5 Haziran 2020.
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OHAL KOMİSYONU
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan
KHK’larla devletin FETÖ’den arındırılması amacına matuf terör örgütleri veya
milli güvenliği tehdit eden yapılarla ilişkili oldukları değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilere yönelik kamu görevinden ihraç, kapatma ve öğrencilikle ilişiğin kesilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca OHAL
KHK’larının yargısal denetime kapalı olması nedeniyle bu işlemler için başvurulacak herhangi bir iç hukuk yolu bulunmamaktayken 23 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı OHAL KHK’sıyla doğrudan KHK hükümleriyle tesis edilen kamu görevinden
çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, sendika, özel eğitim kurumu,
gazete ve dergi gibi kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karar vermek üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.
Ayrıca bu komisyonun kararlarına karşı Ankara idare mahkemelerinde iptal davası
açılabileceği de belirtilmiştir. Böylece KHK ile gerçekleştirilen işlemler yargısal denetime kavuşturulmuştur.
2016-2018 arasında yürürlükte kalan OHAL döneminde41 çıkarılan KHK’larla
125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir
işlemi gerçekleştirilmiştir. Komisyon bu işlemlere karşı 22 Aralık 2017’den itibaren
karar verme sürecine geçmiş olup 2 Ekim 2020 itibarıyla komisyona toplam 126
bin 300 başvuru yapılmıştır. Komisyon (60’ı kapatılan dernek, vakıf ve televizyon
kanallarının açılmasına ilişkin olmak üzere) 12 bin 680 kabul, 97 bin 570 ret kararı
vererek başvuruların yüzde 87’sini sonuçlandırmıştır.42

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
Gelişen teknik imkanlarla insanların izlenmesi, kendilerine ait özel verilerin usulsüz
şekilde kayıt altına alınması ya da usulüne uygun şekilde elde edilmiş kişisel verilerin usulsüz şekilde aktarılması, kopyalanması ve ele geçirilmesi gibi problemler artık
günlük yaşamda örneklerine sıkça rastlanan olgular haline gelmiştir. Türkiye’de 2010
Anayasa değişikliği ile kişisel verilerin korunması hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması bu alanda yeni bir dönemin önünü açmıştır. 2016’da kabul edilen 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla da kişisel verilerin korunması hakkı
uluslararası normlara paralel şekilde düzenlenmiştir. Kanun ile etkin bir kurumsal
denetim sağlamak üzere idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz
Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kuruma bugüne dek (10 Kasım 2020
itibarıyla) 5 bin 834 başvuru yapılmış ve bunların 4 bin 190’ı sonuçlandırılmıştır.
41 OHAL dönemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Cem Duran Uzun ve Mert Hüseyin Akgün, “Olağanüstü Halin İki Yılı ve Sonrası”, SETA Analiz, Sayı: 249, (Temmuz 2018).
42 “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararları Hakkında Duyuru”, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2019).
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Kurumun karar organı olan kurul ihlalde bulundukları tespit edilenlere toplam 32
milyon TL’den fazla idari para cezası uygulamıştır.43
Kişisel verilerin korunması hakkı özellikle dijital platformların giderek yaygınlaşması sebebiyle vatandaşların hayatlarını daha çok etkilemekte ve bu bağlamda kurumun kararları da sık sık medyada kendine yer bulmaktadır. Bu çerçevede özellikle
geride bıraktığımız yılda kurumun unutulma hakkına dair verdiği karara değinmek
gerekir. Kurum unutulma hakkı olarak ifade edilen “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama
Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına
Yönelik Talepler” ile ilgili kararında unutulma hakkının Türk hukuk düzeninde kavramsal olarak mevcut olmasa da Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrası hükmü, 6698
sayılı Kanun’un 4, 7 ve 11. maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği’nin 8. maddesinin unutulma
hakkına ilişkin mevzuat ihtiyacını karşıladığına dikkat çekmiştir. Kurum, unutulma
hakkına ilişkin uyuşmazlık ve istemlerin kişisel verilerin korunması hukuku kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyeti, veri sorumlusu ve indeksten çıkarma gibi müesseselerle çözüme kavuşturulacağını çeşitli kriterler ışığında açıklığa kavuşturmuştur.44

43 “Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir’in 2021 Bütçe Sunumu”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, s. 34 vd., https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2588, (Erişim tarihi: 25 Kasım 2020).
44 “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı
Kararı”, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6776/2020-481, (Erişim tarihi: 26 Kasım
2020).
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KRONOLOJİ: 2020’DE TÜRKİYE: HUKUK VE YARGI
1 Ocak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi
hedefine yönelik olarak ceza yargılamasını hızlandırmayı amaçlayan seri muhakeme ve
basit yargılama usulü uygulamaya girmiştir.

15 Nisan

Ceza infaz sistemine ilişkin düzenlemeler içeren 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe
girmiştir.

17 Nisan

Sağlık görevlilerine dönük şiddet eylemlerini önlemeyi amaçlayan 7243 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe
girmiştir.
Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik
düzenlemeler içeren 7244 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

9 Haziran

Anayasa Mahkemesi, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kişi hürriyeti
ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

18 Haziran

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

2 Temmuz

Danıştay Onuncu Dairesi Ayasofya Camii’ni müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar
Kurulu kararını iptal etmiştir.

15 Temmuz

Belli koşullar dahilinde bir ilde birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan 7249 sayılı
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe
girmiştir.

16 Temmuz

Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillere cezai sorumsuzluk
getiren kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

31 Temmuz

İnternet ortamında yapılan yayınları düzenleyen ve işlenen suçlarla daha etkili mücadele
edilmesini öngören 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

10 Eylül

Anayasa Mahkemesi şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşü yapılmasını yasaklayan
kanun hükmünü iptal etmiştir.

15 Eylül

Hukuk yargısında e-duruşma uygulaması Ankara Batı Adliyesi Birinci Tüketici
Mahkemesinde görülen duruşmayla başlamıştır.

17 Eylül

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığını yeniden kazanması sebebiyle
yargılanamayacağına, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar
vermiştir.

1 Ekim

Ceza infaz kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesine imkan
veren e-görüş Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki pilot uygulamayla başlamıştır.

10 Ekim

Akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylığının süresi iki yıla çıkarılmıştır.

13 Ekim

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde “Ermenistan’ın Azerbaycan’a
Saldırması ile Başlayan Gerilim ve Çatışma Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Türkiye’deki
Ermeni Vatandaşlarının Durumu Alt Komisyonu” kurulmuştur.

26 Kasım

Akıncı Üssü’ndeki darbe eylemlerini ele alan 475 sanıklı Akıncı davasında hüküm
verilmiştir. Sivil FETÖ yöneticileri 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırılmıştır.
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2020’DE EĞİTİM

MİLLİ EĞİTİM

GİRİŞ
2020 eğitim politikaları açısından Türkiye gündemini belirleyen en temel konu
koronavirüs (Covid-19) salgını oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgının seyrine göre süreci uzaktan ve yüz yüze olmak üzere yönetti. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
ve TRT EBA TV bu süreçte etkin bir şekilde kullanıldı. Yine yükseköğretimde
salgının yayılmaması için eğitim faaliyetleri geçici süre ile durduruldu. Salgının
uzamasıyla da uzaktan eğitim kararı alındı. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) izleme, geri bildirim ve raporlama faaliyetlerine devam ettiler.

EĞİTİME ERİŞİM
11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılmasıyla kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak isimlendirilen düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenleme sonrasında MEB 2015-20191 ve
2019-20232 stratejik planlarında eğitime erişimin önündeki engellerin kaldırılması
ve okullaşmanın arttırılması hedeflendi. Hedefler doğrultusunda başta kız çocukları
ve özel gereksinimliler olmak üzere özel politika ihtiyacı olan grupların eğitime erişimleri konusunda hedefler de ortaya konuldu. Ancak 2019’da Çin’de ortaya çıkan
ve 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle eğitim sektöründe ortaya konulan hedefler değişti. Salgınla birlikte eğitim öğretim süreçlerinde
bulunan öğrencilerin ve velilerin sağlığını korumak birinci öncelik haline geldi. Bu
durumun eğitim üzerinde oluşturduğu etkilerin analizi için yeterli veri ve kaynak
2020’de ortaya çıkmadı.
1 “2015-2019 Stratejik Planı”, MEB, (2015), https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09
.2015sp17.15imzasz.pdf, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
2 “2019-2023 Stratejik Planı”, MEB, (2019), https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Milli_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY__31.12.pdf, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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bulunan öğrencilerin ve velilerin sağlığını korumak birinci öncelik haline geldi. Bu durumun
eğitim üzerinde oluşturduğu etkilerin analizi için yeterli veri ve kaynak 2020’de ortaya çıkmadı.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE ERİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE ERİŞİM

MEB, 2019-2023 Stratejik Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde erken çocukluk

MEB, 2019-2023 Stratejik Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde erken
eğitiminin yaygınlaştırılacağı ve niteliğinin artırılacağı belirtilmiştir. Bu çalışmalar devam
çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılacağı ve niteliğinin artırılacağı belirtilmiştir. Bu çaederken pandemi planlarda değişikliklere yol açarak çeşitli alternatif eğitim modellerini
lışmalar devam ederken pandemi planlarda değişikliklere yol açarak çeşitli alternatif
gündeme getirmiştir. Bu modellere geçmeden önce 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 1
eğitim modellerini gündeme getirmiştir. Bu modellere geçmeden önce 2010-2011
milyon 100 bin çocuk erken çocukluk eğitimi alırken bu sayının 2019-2020 eğitim öğretim
eğitim öğretim döneminde 1 milyon 100 bin çocuk erken çocukluk eğitimi alırken
döneminde 1 milyon 630 bine ulaştığını belirtmek gerekir. Grafik 1 incelendiğinde her yaş
bu sayının 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 630 bine ulaştığını begrubunda yıllar içerisinde belirgin bir okullaşma oranı artışı olduğu görülmektedir. İlerleyen
lirtmek gerekir. Grafik 1 incelendiğinde her yaş grubunda yıllar içerisinde belirgin
yıllarda bu sayının daha da artacağı bu grafik temelinde öngörülebilir.
bir
okullaşma oranı artışı olduğu görülmektedir. İlerleyen yıllarda bu sayının daha da
artacağı
bu1.grafik
temelinde
öngörülebilir.
GRAFİK
ERKEN
ÇOCUKLUK
DÖNEMİ EĞİTİMİNE ERİŞİM ORANLARI
(2012-2020)
GRAFİK 1. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNE ERİŞİM ORANLARI (2012-2020)
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Okullaşma oranı incelendiğinde erken çocukluk dönemi çocuklarının zaman
içerisinde okula erişimleri artmaktadır. Ancak Mart 2020’den itibaren eğitimin yüz
erişimleri artmaktadır. Ancak Mart 2020’den itibaren eğitimin yüz yüze olduğu dönemde ciddi
yüze olduğu dönemde ciddi azalma yaşanmış ve çocuklar okula sağlık nedeniyle
azalma yaşanmış ve çocuklar okula sağlık nedeniyle erişememiştir.
erişememiştir.
Okullaşma oranı incelendiğinde erken çocukluk dönemi çocuklarının zaman içerisinde okula

İLKOKUL EĞİTİMİNE ERİŞİM

İLKOKUL EĞİTİMİNE ERİŞİM
İlkokul eğitiminde 2019-2020 döneminde okullaşma oranı yüzde 93,74 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu oran kız çocuklarında yüzde 93,49 iken erkek çocuklarında yüzde 93,74’tür. Kız ve erkek çocuklarının okula erişimlerinin birbirine yakın olması
cinsiyete dayalı adaletsizliklerin ortadan kalma süreci için önemli bir adım olarak
görülebilir. Aynı zamanda GRAFİK 2 incelendiğinde 2016-2017 dönemindeki hızlı
düşüşten sonra okullaşmanın her geçen yıl arttığı görülmektedir.
Okullaşma her ne kadar 2020’de artış gösterdiyse de pandemi nedeniyle ilkokul çocukları yüz yüze okula erişememiştir. Türkiye’nin büyük ve sosyoekonomik
farklılıkları olan bir ülke olduğu değerlendirildiğinde pandemi nedeniyle uzaktan
eğitime erişim istatistikleri henüz bilinmemektedir. Özellikle PISA gibi uluslararası
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İlkokul eğitiminde 2019-2020 döneminde okullaşma oranı yüzde 93,74 olarak kayıtlara
geçmiştir. Bu oran kız çocuklarında yüzde 93,49 iken erkek çocuklarında yüzde 93,74’tür. Kız
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adaletsizliklerin ortadan kalma süreci için önemli bir adım olarak görülebilir. Aynı zamanda
Bu
nedenle gelecek süreçte devam edecek yüz yüze veya uzaktan eğitimde ilkokul
GRAFİK 2 incelendiğinde 2016-2017 dönemindeki hızlı düşüşten sonra okullaşmanın her
çocuklarının okuduğunu anlama becerisi üzerine yoğunlaşılacaktır.
geçen yıl arttığı görülmektedir.

GRAFİK 2. İLKOKUL EĞİTİMİNE ERİŞİM ORANLARI (2012-2019)
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Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yüzde 85,01’dir.
Ortaöğretim kademesinde kız çocukların net okullaşma oranı yüzde 84,85 iken erkeklerde bu
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GRAFİK 4. ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİNE ERİŞİM ORANLARI (2016-2020)
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN
MERKEZİ SINAV (2020)
20 Haziran 2020’de uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kısa süre içerisinde tüm
dünyayı kuşatan koronavirüs salgını sürecinde gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle merkezi sınav uygulamasında MEB olağanüstü tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında
öncelikle iki gün uygulanan merkezi sınav saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma
yasağı uygulandı.3 Geçmiş yıllara nazaran merkezi sınavın uygulandığı okul sayısı
artırılarak öğrenciler kendi okullarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet
ederek sınava girdi. Okul girişlerinde ateş ölçümleri yapılarak şüpheli olduğu düşünülen öğrenciler ayrı sınıflarda sınava alındı. Sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek
yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak için veliler sınavların yapıldığı okul bahçesinin dışarısında bekletildi.4 Bu süreçte salgına yakalanan ve hastanede tedavisi süren
öğrencilerin ise gerek ambulanslarla sınav merkezlerine getirilerek gerekse hastane
ortamında tedbir ve önlemler alınarak sınava girmelerine imkan sağlandı.5
3 “81 İl Valiliğine LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi”, T.C. İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran 2020, https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lgs-ve-yks-tedbirleri-genelgesi, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
4 “LGS Kapsamında Yapılacak Sınavla İlgili Ek Tedbirler”, MEB, 17 Haziran 2020, http://www.meb.gov.tr/lgs-kapsaminda-yapilacak-sinavla-ilgili-ek-tedbirler/haber/21145/tr, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
5 “Kovid-19 Tedavisi Gören Gençler Ambulanslarla Sınav Salonuna Götürüldü”, Anadolu Ajansı, 20 Haziran 2020.
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MEB 16 Temmuz 2020’de ilan ettiği LGS sonuçlarıyla birlikte önemli verilerin
yer aldığı “2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” raporunu kamuoyuyla paylaştı.6
Bu yıl salgın nedeniyle LGS’ye başvurular bireysel olarak alınmayıp bakanlık
tarafından sekizinci sınıfa devam eden tüm öğrencilerin başvurusu otomatik olarak
yapıldı. 1 milyon 671 bin 337 sekizinci sınıf öğrencisinden 1 milyon 472 bin 88’i
sınava girdi. Bir başka ifadeyle sınava girme zorunluluğu olmamasına rağmen sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 88’i merkezi sınava katıldı.7 Adrese dayalı yerleştirme
sisteminin önemli hedeflerinden biri sınava giren öğrenci sayısını azaltmaktı. Ancak
sınava giren öğrenci sayısı azalmadı aksine artış gösterdi. Bu artışın sebeplerinden
biri 2012’de uygulamaya konan 4+4+4 ile birlikte okula başlama yaşında yapılan
değişikliktir. Bu değişikliğe göre 66 ayını doldurmuş çocukların okula başlaması zorunlu hale getirildi. 60-66 aylık olan çocukların okula başlaması ise veli inisiyatifine
bırakıldı. Bu nedenle 2012-2013 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa kayıt olan
öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 600 bin artış gösterdi.8 Bununla birlikte
sınava giren öğrenci sayısının düşürülebilmesi için okullar arası imkan ve kalite farklılıklarının azalması gerekmektedir.9
2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav raporunda öne çıkan bulgular şunlardır:
• Öğrencilerin Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ve fen bilgisi alt testlerinde ortalama doğru cevap
sayıları genel olarak düşüktür. En fazla ortalama doğru cevap verilen 20 soruluk
fen bilimleri alt testi (10,21), en düşük ortalama doğru cevap verilen de 10 soruluk yabancı dil (3,53) alt testidir.
• 2018 ve 2019 LGS sonuçlarında olduğu gibi 2020 LGS sonuçlarına göre de
kız öğrenciler matematik dersi hariç diğer derslerde erkek öğrencilerden daha
başarılı performans sergilemiştir.
• Geçen yıllarda olduğu gibi ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile öğrenci puanları
arasında ilişki söz konusudur. Buna göre ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça
öğrencilerin puanlarında da artış görülmektedir.
• Öğrencilerin okul başarı puanları ile merkezi sınavdan aldıkları puanlar arasında
doğrusal bir ilişki vardır. Okul derslerinde başarılı olan öğrenciler merkezi sınavda da başarılı bir performans sergilemektedir.

6 “2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”, MEB, (2020), https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2020/07/2020_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
7 “2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”.
8 Mustafa Altunel, “2020 Lise Yerleştirmelerinde Kontenjan Sorunu”, Star Açık Görüş, 8 Mart 2020.
9 Müberra Nur Emin, “2020 LGS Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme”, SETA Perspektif, Sayı: 291, (Temmuz 2020).
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KORONAVİRÜS SÜRECİNDE
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Koronavirüsün kısa süre içerisinde dünya geneline yayılması –sosyal, iktisadi ve sağlık
alanlarında olduğu gibi– eğitim hizmetlerini de küresel ölçekte olumsuz etkiledi. Salgının yayılma hızını kontrol altına alabilmek için pek çok ülke okulları ve üniversitelerini
tamamen ya da kısmen kapattı. UNESCO verilerine göre dünya üzerindeki öğrenci
nüfusunun tamamına yakını (yaklaşık yüzde 90’ı) farklı sürelerde okula gidemediler.10
Salgının ne zaman sona ereceği büyük bir belirsizlik taşıdığı için çocukların eğitimden geri kalmaması adına dünya genelinde uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Ülkeler
demografik yapıları, teknolojik altyapı ve imkanlarına göre farklı uzaktan eğitim modelleri uyguladı. Ülkelerin bir kısmı televizyon, radyo, internet gibi araçlar üzerinden
öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken bazı ülkeler ise mevcutta var olan uzaktan
eğitim altyapılarını kullanarak öğrencilerine eğitim hizmeti sundu. Böylece uzaktan
eğitim yüz yüze eğitimi desteklediği gibi yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı pandemi sürecinde eğitimi sürdürülebilir kılması bakımından daha da önemli bir hale geldi.11
Türkiye’de ise 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ve salgının yayılmaya başlamasıyla eş zamanlı olarak okulların kapatılması kararı alındı. Bir haftalık hazırlıktan
sonra uzaktan eğitime başlandı. Bu süreçte MEB’in 2012’de oluşturduğu EBA kolaylık sağladı. Tüm öğrencilerin internete erişim şartlarının aynı olmayacağı varsayılarak
ve televizyonun internetten daha erişebilir ve az maliyetli olmasından hareketle TRT
EBA TV adında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyleri için üç farklı televizyon kanalı kuruldu. Ayrıca internet aracılığıyla EBA’ya erişmek isteyen öğrencilere ücretsiz ancak
sınırlı internete erişim hizmeti sağlandı. TRT EBA TV yayınlarının yanı sıra uzaktan
eğitim faaliyetlerine EBA Canlı Dersler ile devam edilerek öğretmen ve öğrencilere
uzaktan interaktif bir şekilde ders işleme imkanı da sunuldu.12
Uzaktan eğitim sürecinin başladığı 23 Mart’tan 19 Haziran’a kadar yaklaşık üç
aylık süreçte EBA platformunun internet üzerinden 3,1 milyar kez tıklandığı ve TRT
EBA TV üzerinden 2 bin 516 saat yayın yapıldığı açıklandı. EBA mobil uygulamasının 18 milyon 500 bin kez indirildiği ve tüm EBA içeriklerinin 7 milyon 383 bin
öğrenciye ve 1 milyon 30 bin öğretmene ulaştığı ifade edildi. EBA Akademik Destek
platformuna ise 1 milyon 170 bin öğrenci, 189 bin 477 öğrenci erişim sağladı. Uzaktan eğitim sürecini interaktif hale getiren canlı ders uygulamasında ise 5 milyon 954
canlı dersin yapıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.13
10 “COVID-19 Educational Disruption and Response”, UNESCO, https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
11 Müberra Nur Emin, “Koronavirüs Salgını ve Acil Durumda Eğitim”, SETA Perspektif, Sayı: 268, (Nisan 2020).
12 “EBA’da Canlı Sınıfla Eğitim Başlıyor”, MEB Haberler, 29 Mart 2020, https://www.meb.gov.tr/ebada-canli-sinifla-egitim-basliyor/haber/20602/tr, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
13 “Sayılarla Uzaktan Eğitim”, MEB (YEĞİTEK), 19 Haziran 2020, http://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarla-uzaktan-egitim/icerik/3064, (Erişim tarihi: 25 Aralık 2020).
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2020 LGS ve YKS sınav takvimleri, müfredatları ve uygulanış biçimleri de salgın nedeniyle değişikliğe uğradı. İlk etapta 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS,
4 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yapılan bir
açıklamayla 20 Haziran 2020’ye alındı.14 YKS’de ise iki kez tarih değişikliği yaşandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 26 Mart’ta
yapılan açıklamada 20-21 Haziran 2020 arasında yapılması planlanan YKS’nin 2526 Temmuz 2020’ye ertelendiği açıklandı.15 Ancak 4 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında sınavın 27-28 Haziran 2020’de yapılacağı ilan
edilerek sınav takvimi yeniden öne çekildi.16 Tarihlerle ilgili bu gelişmeler yaşanırken
merkezi sınavlarda adayların sorumlu olacakları konulara ilişkin de bazı değişiklikler
ve açıklamalar yapıldı. Hem LGS hem de YKS’de öğrencilerin yalnızca birinci dönem konularından sorumlu tutulacağı açıklandı.
2019-2020 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitimle sona ererken 2020-2021
eğitim öğretim döneminde ise MEB’in Bilim Kurulu ile istişareleri doğrultusunda
kısmi ve kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Öncelikle anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri 20 Eylül itibarıyla sınıf mevcutları azaltılarak ilk hafta bir gün ve sonraki haftalarda iki gün yüz yüze eğitime başladı. 12 Ekim itibarıyla tüm ilkokullar,
köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler haftada iki gün olmak
üzere yüz yüze eğitim kapsamına alındı. Son olarak 5 ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze
eğitim kapsamına alındı. Böylece belirtilen kademelerde isteyen öğrenciler okullarda
eğitimlerine devam ederken geri kalan öğrenciler ise uzaktan eğitime devam etti. Bu
süreçte okula gitme kararı veliler ve öğrencilerin isteğine bırakıldığı için yüz yüze
eğitimde öğrencilere devam zorunluluğu şartı koşulmadı. 16-25 Kasım arasında ara
tatile çıkıldı ancak salgının seyrinde yaşanan hızlı artış nedeniyle okullar ülke genelinde dönem sonuna kadar yüz yüze eğitime yeniden kapatıldı. Ara tatil sonrasında
ise TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla
uzaktan eğitime devam etme kararı alındı.17

14 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal Hayata Dönüşü Kademe Kademe Başlatacağız”, Anadolu Ajansı, 4 Mayıs
2020; “Üniversiteye Giriş Sınavı 25-26 Temmuz’da”, Hürriyet, 27 Mart 2020.
15 “Üniversiteye Giriş Sınavı 25-26 Temmuz’da”.
16 “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal Hayata Dönüşü Kademe Kademe Başlatacağız”.
17 “Okullarda Ara Tatilin Ardından Uzaktan Eğitim Başladı”, Anadolu Ajansı, 22 Kasım 2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE MİLLİ EĞİTİM
17 Şubat

LGS’de ek kapasite oluşturuldu.

1 Mart

“Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

5 Mart

MEB ile YÖK arasında öğretmenler ile eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki
becerilerinin artırılması konusunda “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

6 Mart

Koronavirüse karşı tüm okullarda “eş zamanlı hijyen” uygulaması başlatıldı.

12 Mart

Koronavirüse karşı eğitim alanında alınan tedbirler açıklandı:
Yüz yüze eğitime (16 Mart’tan itibaren) ara verildi.
EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi
eğitim desteğinin (23 Mart’tan itibaren) sunulacağı açıklandı.
EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandı.
Gerekli bilgilendirme çalışmaları okullarda ve sosyal medya üzerinden yapıldı.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin EBA üzerinden yapılacağı açıklandı.

13 Mart

Bakanlık tarafından illere gönderilen genelgede öğretmenlerin 16-20 Mart’ta meslekle
ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden
yararlandırılacağı bildirildi.
MEB7e bağlı açık öğretim kurumlarının sınavları ertelendi.

18 Mart

Koronavirüsün travmatik etkilerini azaltmak için “Psikososyal Destek Paketi” hazırlandı.

23 Mart

Uzaktan eğitim başladı.

26 Mart

LGS ve YKS kapsamındaki merkezi sınavların sadece birinci dönem müfredatından
yapılacağı açıklandı.

13 Nisan

EBA TV’de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik hazırlandı.

29 Nisan

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar uzatılacağına karar verildi.

1 Mayıs

TRT EBA TV’de LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine özel yayın başladı.

2 Mayıs

Uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık olarak cevaplanabilmesi için Türk
mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip “EBA Asistan” hizmete sunuldu.

1 Haziran

Özel okul öncesi eğitim kurumları ve özel öğretim kursları uygulanacak kurallarla açıldı.

11 Haziran

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre özel eğitim okullarında ve özel
eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf
tekrarı yapabilecektir.

20 Haziran

LGS kapsamında merkezi sınav yapıldı.

29 Haziran

TRT EBA TV’de yaz okulu geliştirilen içeriklerle başladı.

24 Ağustos

Öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim dönemi başladı.

31 Ağustos

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla 31 Ağustos 2020’de başlayacak eğitim
programına ilişkin genelge yayımlandı ve üç haftalık uzaktan eğitim süreci başladı.

21 Eylül

Okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başladı.
TRT EBA kanalları yeni yayın dönemine başladı.

5 Ekim

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim
merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze
uygulama eğitimlerine başladı.

12 Ekim

2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm kademelerindeki
okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime
başlandı.

4 Kasım

MEB 2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

17 Kasım

Koronavirüsle mücadele alınan ek tedbirler kapsamında eğitim öğretimin 31 Aralık’a
kadar online olarak sürdürülmesi kararı alındı.
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Koronavirüs salgını sürecinde yükseköğretim alanındaki üst kurum ve kuruluşlar ile

üniversiteler yeni karar ve uygulamaları hayata geçirdi. İlk aşamada salgının yayılmaması için

eğitim faaliyetleri geçici süre ile durdurulup salgının uzun süreceğinin anlaşılmasıyla da

uzaktan eğitim
alındı.
Açık kaynak
desteğiüst
vekurum
öğrencilere
internetiledestek paketinin
Koronavirüs
salgını kararı
sürecinde
yükseköğretim
alanındaki
ve kuruluşlar
üniversiteler
yenibukarar
ve uygulamaları
hayata geçirdi. İlk aşamada salgının yayılhazırlanması
dönemdeki
iyi uygulamalardır.
maması için eğitim faaliyetleri geçici süre ile durdurulup salgının uzun süreceğinin
anlaşılmasıyla
da uzaktan eğitim kararı
alındı.
YÜKSEKÖĞRETİME
ERİŞİM

YÜKSEKÖĞRETİME
ERİŞİM
Yükseköğretim sisteminde son
yıllarda meydana gelen nicel göstergelerdeki gelişmeler dikkat

Yükseköğretim
yıllarda meydana
nicel göstergelerdeki
geliş- özellikle son
çekmektedir.sisteminde
Her şehre son
bir üniversite
hedefiylegelen
uygulanan
politikalar neticesinde
meler dikkat çekmektedir. Her şehre bir üniversite hedefiyle uygulanan politikalar
on beş yılda üniversite sayıları ve buna bağlı olarak öğrenci sayılarında artış yaşandı. YÖK
neticesinde özellikle son on beş yılda üniversite sayıları ve buna bağlı olarak öğrenci
Bilgi Yönetim
SistemiYÖK
verilerine
göre 3 Aralık
itibarıyla
207 yükseköğretim
sayılarında
artış yaşandı.
Bilgi Yönetim
Sistemi2020
verilerine
göreTürkiye’de
3 Aralık 2020
itibarıyla
Türkiye’de
207 yükseköğretim
faaliyet
göstermektedir.
kurumkurumu
faaliyet göstermektedir.
Bukurumu
kurumların
yüzde
62,4’ü (129)Bu
devlet,
yüzde 35,7’si (74)
ların
yüzde
62,4’ü
(129)
devlet,
yüzde
35,7’si
(74)
vakıf
ve
yüzde
1,9’u
(4)
vakıf
vakıf ve yüzde 1,9’u (4) vakıf meslek yüksekokuludur (Grafik 5).
meslek yüksekokuludur (Grafik 5).
GRAFİK 5. TÜRLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE SAYILARI
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Üniversite sayılarının artışıyla birlikte öğrenci sayısı da artmıştır. 2019-2020 döneminde yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı 7 milyon 940 bin 133’tür.
Türkiye’nin
olduğu
genç nüfus 2019-2020
ve zorunludöneminde
eğitimin on
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beraber
her geçen yılsahip
artması
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yıl artması
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7 milyon 940 bin 133
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(3 milyon
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kadın, yüzde dö51,74’ü
neminde
yükseköğretim
sistemine
kayıtlı
7
milyon
940
bin
133
öğrencinin
yüzde
(4 milyon 108 bin 571) erkektir. Bu oran 2018-2019 döneminde erkeklerde yüzde 52,50 iken
48,25’i (3 milyon 831 bin 562) kadın, yüzde 51,74’ü (4 milyon 108 bin 571) erkekkadınlarda yüzde 47,50’dir. Yükseköğretim istatistiklerine bakıldığında kadın-erkek oranının
tir. Bu oran 2018-2019 döneminde erkeklerde yüzde 52,50 iken kadınlarda yüzde
yatay bir seyir izlediği görülmektedir (Grafik 6).
47,50’dir. Yükseköğretim istatistiklerine bakıldığında kadın-erkek oranının yatay bir
seyir izlediği görülmektedir (Grafik 6).
GRAFİK 6. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI
(2014-2020)
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18 “YÖK, Türkiye’nin Öncelikli Alanlarında Doktora Yapan Öğrencilerin Burs Miktarını Artırdı”, YÖK, 13 Şubat 2020, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-100-2000-bursu-miktarinda-artis.aspx, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2020).
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Pandemi süreci ilk başladığı günlerde YÖK, üniversiteleri yönlendirici ve destekleyici faaliyetleri uygulamaya aldı. Mayıs 2020’de “Covid-19 Bilgilendirme” web
sitesi hayata geçirildi20 ve yükseköğretimle ilgili gelişmeler buradan duyuruldu. Ayrıca ilgili sitede yükseköğretim yol haritasıyla ilgili anket çalışması sonuçlarına da
yer verilmektedir.
Mayıs-Haziran 2020 döneminde YÖK tarafından “Küresel Salgın ile Mücadele
Kapsamında Yeni Düzenlemeler” başlığında iki farklı alanda kararlar alındı. İlkinde yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlemelere yer verilerek öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçildi. Bu kapsamda pandemi koşullarından dolayı
üniversitesine dönemeyen ya da dönmek istemeyen öğrenciler için yurt dışı yatay
geçiş kontenjanları artırıldı; tıp, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik, mühendislik
ve mimarlık bölümleri dışında kalan bölümlerin yüzde 50 olan yatay geçiş kısıtlaması kaldırıldı ve yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar kontenjan ayrılmasına karar
verildi.21 Yine bu kapsamda Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin kayıt tarihleri 15 Aralık 2020’ye kadar uzatılarak geç kayıt yapabilme imkanı
tanındı. Eğitim öğretimin başlangıcından sonra geç kayıt yaptıran öğrencilerin de
hızlandırılmış telafi eğitimi alması ya da güz dönemi kayıtlarını dondurarak bahar
döneminde eğitimlerine devam edebilmelerine imkan verildi. Ayrıca pandemi dolayısıyla Türkiye’ye gelemeyen öğrencilerin güz dönemi derslerinin uzaktan öğretimle
alabilmeleri sağlandı.
İkinci düzenleme ise ülke genelindeki tüm üniversitelerin 2020-2021 eğitim
öğretim döneminde uzaktan eğitim altyapılarının geliştirilmesine dairdir.22 Buna
göre uzaktan eğitim oranı kurumlarda yüzde 40 oranına kadar yükseltilmiş, Uzaktan
Eğitim Merkezlerinin (UZEM) desteklenmesi, olmayan üniversitelerde kurulması ve
kadrolarının ihtiyaçlara göre artırılması kararı alınmıştır.
YÖK, “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberini 30 Temmuz’da
kamuoyu ile paylaştı.23 Yeni normalleşme sürecinde üniversitelerin risk ve imkanlara göre farklı uygulamalar yapabileceği ve önlemler alabileceği belirtildi. Rehber,
2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli
konulardaki çerçeve kararları içermektedir.

20 “YÖK Tarafından ‘Covid-19 Bilgilendirme’ Web Sitesi Erişime Açıldı”, YÖK, 8 Mayıs 2020, https://www.yok.
gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/covid-19-bilgilendirme-sayfasi-acildi.aspx, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2020).
21 “YÖK’ten Küresel Salgın ile Mücadele Kapsamında Yeni Düzenlemeler-I”, YÖK, 30 Mayıs 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler.aspx, (Erişim tarihi: 20 Kasım
2020).
22 “YÖK’ten Küresel Salgın ile Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler – II”, YÖK, 4 Haziran 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisal-duzenlemeler-2.aspx, (Erişim tarihi: 20 Kasım
2020).
23 “YÖK, Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberini Yayımladı”, YÖK, 30 Haziran 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-kilavuzu.aspx, (Erişim tarihi: 20 Kasım 2020).
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Eylül 2020’ye gelindiğinde salgın oranlarının artışıyla Sağlık Bakanlığı yükseköğretim kurumlarına uzaktan öğretimi tavsiye etti.24 Pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacı ile YÖK bünyesinde
“Uzaktan Eğitim Politikaları Komisyonu” kuruldu.25

Pandemi Sürecinde Öğrencilere Yönelik Uygulamalar
Üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla “YÖK Ders
Platformu” kuruldu.26 Böylece öğrenci ve öğretim elemanlarının açık kaynaklara erişimi sağlandı. Açık öğretim programlarının ders materyalleri dijital ortamda
örgün üniversitelerin kullanımına açıldı. Öğrencilerin internet erişim ve bağlantı
problemi yaşamamaları için ülke içinde faaliyet gösteren tüm mobil operatörler tarafından öğrencilerin hatlarına ücretsiz olarak 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek”
paketi tanımlandı.27
YÖK ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmelerine imkan tanıdı. Tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir
olma ve “kayıt altına alınmak şartıyla” video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine izin verdi.28 Ayrıca afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim
öğrencilerine en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme yapıldı.29
Bu salgın döneminde farklı fakültelerdeki farklı uygulamalara yönelik spesifik
kararlar alınıp öğrencilerin olası hak kayıplarına engel olundu. YÖK tarafından eğitim fakültelerinin son sınıflarında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin staj programlarını pandemiden dolayı dosya, ödev ve proje şeklinde yapabilmesine yönelik
karar üniversitelere bildirildi.30 Öğretmenlik bölümlerindeki tüm müfredat ve kredi
düzenlemeleri yetkisi eğitim fakültelerine verildi.31
Pandemi döneminde sağlık personeli ihtiyacı arttığından tıp fakültelerinin son
sınıf öğrencilerinin (intörn) koronavirüs salgını nedeniyle mezuniyetlerinin gecik24 “Sağlık Bakanlığından Üniversitelere Uzaktan Eğitim Tavsiyesi”, Hürriyet, 5 Temmuz 2020.
25 “YÖK Bünyesinde Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu Oluşturuldu”, YÖK, 17 Eylül 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitim-politikalari-komisyonu-kuruldu.aspx, (Erişim tarihi: 21 Kasım
2020).
26 “YÖK, YÖK Ders Platformunu Bütün Üniversitelerin Erişimine Açtı”, YÖK, 26 Mart 2020, https://www.yok.
gov.tr/HaberBelgeleri/BasinDuyurusu/2020/yok-dersleri-platformu-erisime-acildi.pdf, (Erişim tarihi: 21 Kasım
2020).
27 “Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz 6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası”, YÖK, 29 Nisan 2020, https://
www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogrencilere-egitime-destek-kotasi.aspx, (Erişim tarihi: 21 Kasım 2020).
28 “YÖK’ten Üniversite Öğrencileri için Kayıt Dondurmave Erteleme Hakkı”, YÖK, 1 Nisan 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx, (Erişim tarihi:21 Kasım 2020).
29 “YÖK’ten Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere Ek Süre Hakkı”, YÖK, 16 Haziran 2020, https://www.yok.
gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/lisansustu-ek-sure-hakki.aspx, (Erişim tarihi: 21 Kasım 2020).
30 “YÖK’ten Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Staj Programları Hakkında Karar”, YÖK, 7 Nisan 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogretmen-adayi-ogrencilere-mujde.aspx, (Erişim tarihi: 21 Kasım 2020).
31 “YÖK’ten Eğitim Fakültelerine Önemli Yetki Devri Kararı”, YÖK, 18 Ağustos 2020, https://www.yok.gov.tr/
Sayfalar/Haberler/2020/egitim-fak%C3%BCltelerine-yetki-devri.aspx, (Erişim tarihi: 21 Kasım 2020).
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mesinin önüne geçmek için uygulamalı eğitimlerin hastanelerde ya da dijital imkanlarla yapılmasına imkan tanındı.32

PANDEMİ SÜRECİNDE
AR-GE FAALİYETLERİ DESTEKLERİ
Haziran 2020’de Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere
yılda üç defaya çıkarıldı. Bu karar ile doçent ünvanlı öğretim üyesi sayısının başvuru
sayısında artış göstermesi ve değerlendirme süreçlerinin hızlandırılması amaçlandı.33
Eylül 2020 itibarıyla yükseköğretimde akademik kadro kullanımında başarılı
bölümlerin daha da güçlendirilmesi için “YÖK-Gelecek Projesi” hayata geçirildi.34
İlk kez uygulanacak olan proje üç aşamada gerçekleştirilmektedir:
• Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı
• Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı
• Akademik liyakat-kariyer platformu
Projenin bu aşamasında TÜBİTAK desteğiyle öncelikli ve özellikli alanlar olarak
bilgi güvenliği, güneş enerjisi, yapay zeka ve makine öğrenmeleri, kuantum teknolojileri, büyük veri ve veri analitiği gibi “kritik teknoloji alanları” belirlendi.
12 Ekim 2020’de “2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçları açıklandı.35 “Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”,
“iş birliği ve etkileşim” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” isimli dört ana boyutta
22 gösterge ile üniversiteler değerlendirilmektedir. Öğretim üyesi sayısının 50’nin
üzerinde olduğu 185 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri seti değerlendirilip endeks hesaplamaları yapılarak üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları belirlendi. Endekse göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul
Teknik ve Bilkent üniversiteleri de ikinci oldu.
Gazi, Ankara ve Ortadoğu Teknik üniversitelerinin ortak bir girişimi olarak
Ar-Ge için “Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi”
(NÖROM) kuruldu.36 Bu merkez ile alanında öne çıkan üniversitelerin stratejik konulardaki ortak Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir.
32 “YÖK’ten Salgın Sürecinde Doktor Adaylarının Mezuniyetlerini Kolaylaştıracak Yeni Karar”, YÖK, 24 Nisan
2020, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/intornlere-uygulamali-egitim-kolayligi.aspx, (Erişim tarihi:
21 Kasım 2020).
33 “YÖK’ten Doçentlik Başvuru ve Değerlendirme Sürecini Hızlandıran Kararlar”, YÖK, 12 Haziran 2020, https://
www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yeni-docentlik-kararlari.aspx, (Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).
34 “Geleceğin Bilim İnsanları için ‘YÖK-Gelecek Projesi’ Başlatıldı”, YÖK, 9 Eylül 2020, https://www.yok.gov.tr/
Sayfalar/Haberler/2020/yok-gelecek-projesi.aspx, (Erişim karihi: 22 Kasım 2020).
35 “Girişimci Üniversiteler Arasında Kimler Yer Aldı?”, Milliyet, 13 Kasım 2020.
36 “YÖK’ün Girişimi ile Beynin Gizemini Çözecek Türkiye’deki İlk Ortak Araştırma Merkezi Kuruldu”, Anadolu
Ajansı, 21 Kasım 2020.
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2020’DE YKS
YÖK tarafından YKS sonuçlarına göre 2019’da 1 milyon 761 bin 394 olan tercih
yapma hakkı bulunan aday sayısı 2020’de ise 1 milyon 745 bin 642 oldu. Tercih
yapan aday sayısı 2019’da 1 milyon 113 bin 640 iken bu sene 1 milyon 151 bin 632
olarak gerçekleşti. Pandemi sürecinde sınavlar ve yerleştirme çalışmaları aksamadı.
YKS sonuçları ve tercihlere göre;
• YKS’ye başvuran aday sayısı bu sınavın uygulamaya girdiği 2018’de 2 milyon
381 bin 412, 2019’da 2 milyon 528 bin 31 ve 2020’de de 2 milyon 436 bin
958 oldu.
• 2020’de hem lisans hem de önlisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok
 2020’de hem lisans hem de önlisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok açık
açık bir artış gerçekleşti. Örgün programlarda boş kontenjan 2019’da 71 bin
artış gerçekleşti. Örgün programlarda boş kontenjan 2019’da 71 bin 233 iken
233biriken
2020’de ise büyük oranda düşerek 57 bin 56 oldu.
2020’de
ise itibarıyla
büyük oranda
düşereksayıları
57 bin 56Grafik
oldu. 7’deki gibidir. 2020’de 781 bin
Ayrıca yıllar
yerleşme
165 kişi bir ön lisans ve lisans programına yerleşirken yüzde 93 oranında doluluk
Ayrıca yıllar itibarıyla yerleşme sayıları Grafik 7’deki gibidir. 2020’de 781 bin 165 kişi bir ön
oranı yakalanmıştır.
lisans ve lisans programına yerleşirken yüzde 93 oranında doluluk oranı yakalanmıştır.
GRAFİK 7. YKS YERLEŞME SAYILARI (2017-2020)
GRAFİK 7. YKS YERLEŞME SAYILARI (2017-2020)
1.000.000
900.000
800.000
700.000

910.671
839.490
696.288

838.221

824.694
753.461

710.982

781.165

600.000

500.000
400.000

300.000
200.000

100.000
0

2017

2018
Kontenjan

2019

2020

Yerleşen
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Ekim 2020’de YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yıllar itibarıyla bakıldığında YGS-

Ekim 2020’de YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yıllar itibarıyla bakıldığında YGS-LYS’nin uygulandığı 2017’de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı
uygulanmaya başlandığı 2018’de 177 bin 103, 2019’da 80 bin 635 ve 2020’de ise ek yerleştirme
YKS’nin
ilk kez uygulanmaya başlandığı 2018’de 177 bin 103, 2019’da 80 bin 635
sonucunda 53 bin 163 oldu.
ve 2020’de ise ek yerleştirme sonucunda 53 bin 163 oldu.
LYS’nin uygulandığı 2017’de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı YKS’nin ilk kez

TABLO 1. YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2017-2020)
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TABLO 1. YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2017-2020)
2017
YGS-LYS
Devlet Üniversiteleri

2018
YKS

2019
YKS

2020
YKS

254.917

131.640

45.724

25.578

Vakıf Üniversiteleri

55.863

35.149

27.964

22.538

KKTC Üniversiteleri

10.474

9.728

6.437

4.784

760

586

510

263

322.014

177.103

80.635

53.163

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler
Toplam
Kaynak: YÖK, 2020 Ek Yerleştirme Raporu

Kontenjan ve Doluluk Oranları
2020’de yaklaşık 1,5 milyon aday öğrenci hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşememiştir. Buna karşın yaklaşık 57 bin 56 kontenjan boş kalmıştır. Bu noktada
arz-talep dengesi yükseköğretim sistemimizin verimliliği ve kalitesi açısından öne
çıkmaktadır. Nitekim artan talebe karşı oluşturulan arzın yalnızca nicel artış seviyesinde kalmayıp eğitimin niteliği konusunda da adımlar atılması sistemin sürdürülebilir hale getirilmesi için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.37
Grafik 8’de görüldüğü üzere önceki yıllarda (özellikle 2017’de) hızla artan yükseköğretim kontenjanları yapılan kontenjan revizyonları sonrasında 2018’de düşüş
gösterdi. Bu düşüş 2019’da da devam etti. Geleceğin meslekleri olarak ifade edilen
yeni bölümler 2019 tercih kılavuzda yer aldı.
GRAFİK 8. YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARI (ÖRGÜN, YÜZDE, 2016-2020)
23,54

25,00
20,00

15,31
15,00
10,00

8,64

7,06

6,81

5,00
0,00

2016

2017

2018

2019

2020

Kaynak: ÖSYM 2020 verilerinden yararlanılarak hazırlandı.

Kaynak: ÖSYM 2020 verilerinden yararlanılarak hazırlandı.

2018 ve 2019’da YÖK’ün üniversite kontenjanlarına yönelik alıp uyguladığı rasyonel

37 “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Üzerine Değerlendirme”, SETA Perspektif, Sayı:
planlamalar
2020’de de devam etti. Bu uygulamalar neticesinde yükseköğretim kurumlarının
246,
(Ağustos 2019).

boş kontenjanları Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’da görüldüğü üzere azaldı.
s GRAFİK
e t a v . o r 9.
g BOŞ KALAN KONTENJANLAR ORANLARI (YÜZDE, 2016-2020)
25,00

23,54
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2018 ve 2019’da YÖK’ün üniversite kontenjanlarına yönelik alıp uyguladığı rasyonel planlamalar 2020’de de devam etti. Bu uygulamalar neticesinde yükseköğretim
kurumlarının boş kontenjanları Grafik 9’da görüldüğü üzere azaldı.
GRAFİK 9. BOŞ KALAN KONTENJANLAR ORANLARI (YÜZDE, 2016-2020)
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Kaynak: ÖSYM 2020 verilerinden yararlanılarak hazırlandı.

Kaynak: ÖSYM 2020 verilerinden yararlanılarak hazırlandı.

Üniversitelerde boş kontenjanların azalması ve buna bağlı olarak doluluk oran2018 ve 2019’da YÖK’ün üniversite kontenjanlarına yönelik alıp uyguladığı rasyonel
larının artması yükseköğretim sistemi açısından önemli bir gelişmedir.
planlamalar 2020’de de devam etti. Bu uygulamalar neticesinde yükseköğretim kurumlarının

boş kontenjanları Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’da görüldüğü üzere azaldı.
İZLEME,
GERİ BİLDİRİM VE RAPOR FAALİYETLERİ
GRAFİK 9. BOŞ KALAN KONTENJANLAR ORANLARI (YÜZDE, 2016-2020)

YÖK Odaklı Faaliyetler

2019-2020
bahar dönemi için
23,54ani bir karar ile öğrencilerin yüz yüze derslerine ara
25,00
verilmesinden sonra Mayıs 2020’de üniversitelerdeki mevcut uzaktan eğitim çalışmalarının
20,00 seyrini ortaya koyabilmek için YÖK tarafından bir anket çalışması ile veriler
15,31
rektörlüklerinden istenilen biltoplandı.38 Analiz çalışmasında doğrudan üniversite
15,00
giler sonucunda elde edilen veriler kullanıldı. Bu kapsamda 127 devlet ve 62 vakıf
olmak üzere 189 üniversiteden (toplam 207 üniversite içerisinden)
toplanan farklı
8,64
10,00
7,06
6,81
alanlardaki bütün veriler değerlendirilerek analiz edildi.
Pandemiden bağımsız olarak YÖK her yıl yükseköğretim istatistiklerini kamuo5,00
yu ve ilgili paydaşlar ile https://istatistik.yok.gov.tr adresinden paylaşmaktadır.39 Bu
sene0,00
yine Mayıs içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için yükseköğretim
2016
2017
2018
2019
2020
istatistikleri paylaşıldı. Bu istatistikler içerisinde öğrenci sayıları, öğrencilerin farklı
özelliklere (yaş, eğitim birimi, öğretim programı türü vb.) göre dağılımları ve öğreKaynak: ÖSYM 2020 verilerinden yararlanılarak hazırlandı.

AYNI
FARKLI BİR Uzaktan
GRAFİKEğitime
VARSAYönelik
KONULMALI,
YOKSAYÖK,
SİLİNMELİ.
38GRAFİK
“YÖK’ten
Üniversitelerdeki
Değerlendirme”,
3 Mayıs 2020, https://www.yok.
gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx, (Erişim tarihi: 22 Kasım 2020).
39 “YÖK Üniversitelerde
Tarafından 2019-2020
Yılı Yükseköğretim
Yayımlandı”,
6 Mayıs
2020, httboş Öğretim
kontenjanların
azalmasıİstatistikleri
ve buna bağlı
olarakYÖK,
doluluk
oranlarının
ps://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/2019-2020-yuksekogretim-istatistikleri-yayimlandi.aspx, (Erişim tariartması yükseköğretim sistemi açısından önemli bir gelişmedir.
hi: 22 Kasım 2020).

338

setav.org

2020’DE EĞİTİM

tim elemanlarının farklı özelliklere göre dağılımlarına yer verilmektedir. 2019-2020
verileri dikkate alındığında;
• Toplam öğrenci sayısı 7 milyon 940 bin 133’tür. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde
51,74’ü erkek ve yüzde 48,25’i kız öğrencilerden oluşmaktadır.
• Yeni kaydolan öğrenci sayısı 1 milyon 516 bin 287’dir.
• Tüm öğrenciler içerisinde devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin
oranı yaklaşık yüzde 92, vakıf üniversitesi öğrencilerinin oranı da yüzde 8
civarındadır.
YÖK 31 Ekim 2020’de “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020” raporunu
yayımlandı.40 Bu rapor vakıf yükseköğretim kurumlarını akademik, idari ve mali
kriterlere göre incelemektedir. Önceki yıllardaki verilere ek olarak vakıf yükseköğretim kurumlarının toplam gelir ve giderlerine yönelik ayrıntılar, öğretim elemanlarına ödenen asgari ve azami ücretler, toplam ve öz kaynaklı Ar-Ge bütçeleri de
açıklanmıştır. Ar-Ge harcamaları, öğretim üyesi yetiştirmeye katkı olarak değerlendirilen araştırma görevlisi sayıları, öğretim elemanı ve idari personel sayıları;
hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık programlarının yanı sıra öğretmen yetiştiren
programlar ve mühendislik programlarına ait sıralamalar da raporda yer alan diğer
değerlendirme kriterlerindendir.
Bu rapora göre;
• Vakıf üniversitesi kurma kriterlerinin YÖK tarafından açıklandığı tarihten itibaren büyük çoğunluğu (yüzde 61) İstanbul metropolünde yer alan vakıf üniversiteleri diğer bölgelerde de açılmaya başlanmıştır. Çünkü bu kriterler vakıf
üniversitesi kurma kriterlerini belirlemekle birlikte öncelikli alan ve bölgeleri
ortaya koyması bakımından da önemlidir. Böylelikle birbirini tekrar eden ihtiyaç fazlası eğitim kurumları yerine tüm ülkeye yayılmış ve ihtiyaç odaklı eğitim
kurumlarının açılmasına katkı sağlanmaktadır.
• 2018-2019 YÖK Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına göre toplam Ar-Ge bütçeleri 751 milyon 88 bin 285 lira, toplam öz
kaynaklı Ar-Ge bütçeleri ise 172 milyon 432 bin 461 liradır.
• 2018-2019 döneminde öz kaynaklı araştırma proje bütçesi rakamları yaklaşık
8,3 kat artışla 488 bin 243 liradır.
• Henüz mezun vermemiş, öğrenci sayısı düşük olan üniversitelerde kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı yüksektir. Kadrolu öğretim üyesi başına 50’den
fazla öğrenci düşen 18 üniversite vardır. İdari personel sayısı ise öğrenci ve akademik personel sayısına göre üniversitelerde yüksek veya düşük olup orantısızdır.
40 “YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 Raporunu Yayımladı”, YÖK, 31 Temmuz 2020, https://www.
yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/vakif-yuksekogretim-kurumlari-2020-raporu-yayimlandi.aspx, (Erişim tarihi: 22
Kasım 2020).
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• Vakıf yükseköğretim kurumları 2017-2018 eğitim öğretim döneminde kütüphane için toplamda 60 milyon 242 bin 501 lira harcama yaparken bu rakam
2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 42 oranında artarak toplamda 85
milyon 499 bin 393 liraya ulaşmıştır.
• Vakıf üniversiteleri yabancı uyruklu öğrenci çekmek ve uluslararası yükseköğretim pazarından pay alabilmek için önemlidir. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 50’den fazla ülkeden 30 bin 687 yabancı uyruklu öğrenci vardır. Bu
öğrencilerin büyük çoğunluğu Suriye, Irak ve İranlı öğrencilerden oluşmaktadır.
• 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortalaması 12
bin 992 lira iken 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 22 oranında
artarak 15 bin 888 liraya yükselmiştir. Bu artışların yükseköğretim kurum ücretleri üzerinde de etkisi olacaktır.

YÖKAK Odaklı Faaliyetler
YÖKAK kalite süreç ve kültürünün yaygınlaşması amacıyla üniversitelerin “kalite
komisyonu” üyelerine çevrim içi yöntemle 25-26 Eylül, 2-3 Ekim ve 7-8 Ekim 2020
dönemlerinde eğitim verdi.41 Beş farklı modülden oluşan eğitime toplam 600 kişi
katıldı. Üniversite kalite komisyon üyelerinin yanı sıra birçok üniversite rektörü de
toplantılara katıldı.
YÖKAK, yükseköğretim kurumlarına yönelik “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırladı.42 Böylece yükseköğretimde kalite süreçlerinin daha etkin yönetilebilmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu
Faaliyetleri
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 18 Haziran’da “Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı”nı hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
sundu.43 Bu metinde yükseköğretimde kalite kültürünün yerleşebilmesi ve sürekli
gelişiminin sağlanabilmesi için performans temelli ve hesap verebilir yapıların önemi
vurgulandı. Yine yükseköğretim kurumlarının akreditasyon süreçlerinden geçmesi
ve kalite güvence sistemlerinin etkililiğinin dış değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla izlenmesinin önemi belirtildi. Üniversite yönetiminde yeni bir yetki modelinin
ortaya konulması, farklı ve çeşitli öğrenci profili ve taleplerine yönelik bir öğretim
yapısının tesis edilmesi ihtiyacı üzerinde duruldu. Açık öğretim okulları ve meslek
41 “Yükseköğretim Kurumları Kalite Komisyonlarına Yönelik Çevrimiçi Eğitim Serisinde 600 Üzerinde Katılımcıya
Eğitim Verildi”, YÖKAK, 8 Ekim 2020, https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kurumlari-kalite-komisyonlarina-yonelik-cevrimici-egitim-serisinde-600-uzerinde-katili-158, (Erişim tarihi: 27 Kasım 2020).
42 “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020”, YÖKAK, 7 Eylül 2020, https://yokak.gov.tr/uzaktan-egitimde-kalite-guvencesi-olcutleri-ve-degerlendirme-rehberi-2020-156, (Erişim tarihi:
27 Kasım 2020).
43 “‘Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sunuldu”, Anadolu Ajansı, 18
Haziran 2020.
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yüksekokullarına ilişkin yeni bir yapılanma modeli ile yabancı dil eğitimi konusunda
niteliğin artırılmasına yönelik öneriler de sunuldu.
Temmuz 2020’de “Özel Okullara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi
Taslağı” da hazırlanarak cumhurbaşkanına sunuldu. Belgede özel okulların niteliğinin sürekli geliştirilmesi amacıyla kalite güvence ve akreditasyon süreçlerinin oluşturulması, özel okullarda tekelleşmeden uzak rekabetçi bir yapının tesisi, özel okullarda
rehberlik ve denetim sistemlerinin güçlendirilmesi, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ile mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve mesleki
eğitim veren özel okullar ile sektörün ilişkisinin güçlendirilmesi gibi konulara yönelik çeşitli politika önerileri yer almaktadır.44
Kurul, Ağustos başında psikoloji lisans eğitiminin açık öğretim kapsamında
verilmesi konusundaki tartışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir ön rapor
sundu.45 Rapor, psikoloji lisans eğitiminin –büyük oranda uygulama gerektirdiği
için– örgün olarak yapılmasının daha uygun olduğunu vurgulamaktadır. Cumhurbaşkanlığı rapor sonrasında açık öğretim psikoloji lisans bölümlerinin kapatılmasının daha yararlı olacağı görüşünü YÖK’e bildirdi.46 YÖK de açık öğretim psikoloji
lisans bölümlerini YKS tercih kılavuzundan çıkarttı.47
Kurul, Ekim 2020’de izleme ve değerlendirme bağlamında yükseköğretimde
açık ve uzaktan eğitim öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik rapor hazırlayıp
Cumhurbaşkanlığına sundu.48 Son olarak Kasım 2020’de Cumhurbaşkanlığı Eğitim
ve Öğretim Politika Kurulu ile Kültür ve Sanat Politika Kurulu birlikte hazırladıkları
“Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundular. Politika belgesinde üstün zekalı ve yetenekli bireylerin
erken yaşlarda tespiti, bütün eğitim düzeylerinde zihinsel, akademik, sosyo-duygusal
gelişimlerini desteklemeye yönelik bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş ve ileri düzeyde eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunuldu. Bunun yanında gerekli insan kaynağı ve öğretim kadrosunun yanı sıra uygulamaların etkililiği ve
istikrarı için kurumsal yapılanmaya ilişkin önerilerde bulunuldu.49

44 “Özel Okullara İlişkin Çalışma Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sunuldu”, TRT Haber, 16 Temmuz 2020.
45 “Yükseköğretimde Açık ve Uzaktan Eğitimin Yapılandırılması Raporu Cumhurbaşkanı’na Sunuldu”, Anadolu
Ajansı, 28 Ekim 2020.
46 “Erdoğan’dan ‘Açıköğretim Psikoloji Lisans Programlarının Kapatılması’ Görüşü”, Anadolu Ajansı, 5 Ağustos
2020.
47 “Açıköğretim Psikoloji Lisans Programları YKS Tercih Kılavuzundan Çıkarıldı”, Anadolu Ajansı, 2 Ağustos 2020.
48 “Yükseköğretimde Açık ve Uzaktan Eğitimin Yapılandırılması Raporu Cumhurbaşkanı’na Sunuldu”.
49 ‘Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı’ Erdoğan’a Sunuldu”, Anadolu Ajansı, 21
Kasım 2020.
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KRONOLOJİ: 2020’DE YÜKSEKÖĞRETİM
13 Şubat

YÖK, 100/2000 Projesi kapsamında öncelikli alanlarda doktora yapan öğrencilerin burs
miktarını artırdı.

26 Mart

YÖK Ders Platformu üniversitelerin erişimine açıldı.

1 Nisan

Pandemiden dolayı yükseköğretimde okuyan öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme
hakkı tanındı.

3 Mayıs

YÖK üniversitelerdeki uzaktan eğitime yönelik veri analizi çalışması yaptı.

4 Mayıs

YKS sınav tarihleri değiştirilerek 27-28 Haziran arasına alındı.

6 Mayıs

2019-2020 yükseköğretim istatistikleri yayımlandı.

11 Mayıs

YÖK tarafından üniversite sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilemeyeceğine yönelik karar
alındı.

10 Haziran

Pandemi dolayısıyla talep eden lisansüstü öğrencilerine ek süre hakkı tanındı.

17 Haziran

100/2000 Doktora Bursu kapsamında pandemi dönemi özel çağrısına çıkıldı.

13 Temmuz

YÖK tarafından Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019 yayımlandı.

31 Temmuz

Vakıf Yükseköğretim Kurumları raporu yayımlandı.

18 Ağustos

YÖK tarafından eğitim fakültelerinin kendi müfredat ve kredi düzenlemelerini yapması
konusunda yetki devri kararı alındı.

28 Ağustos

Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı.

5 Eylül

Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelere ders dönemlerini uzaktan eğitim yoluyla
yapmaları için çağrı yapıldı.

9 Eylül

YÖK-Gelecek Projesi başlatıldı.

12 Eylül

YÖK-Gelecek Projesi’nin ikinci aşamasına geçildi.

17 Eylül

YÖK bünyesinde Uzaktan Eğitim Politikaları Komisyonu oluşturuldu.

10 Ekim

Üniversitelere 45,3 milyar TL ödenek ayrıldı.

15 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK Anadolu Projesi kamuoyuna duyuruldu.

5 Kasım

Araştırma ve aday üniversitelerin performansları açıklandı.

13 Kasım

2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçları açıklandı.
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Yeni medya teknolojileri denince akla gelen sosyal medya platformlarının faaliyetleri ve gündem oluş biçimleri 2016 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık
seçiminden bu yana tartışılan bir konudur. 2019’un sonlarına doğru Çin’in Wuhan
kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınında
sosyal medya platformlarının faaliyetleri ve önlemleri de uzunca bir süre gündemi
meşgul etmiştir. Ayrıca 2016 ABD başkanlık seçiminin milat kabul edildiği yalan haberin sosyal medya üzerinden yayılması meselesi halen tartışılan bir konudur. Benzer
bir durumun 2020 ABD başkanlık seçiminde de yaşanmaması için teknoloji şirketleri birtakım önlemler almıştır. Geçtiğimiz yıllarda ödedikleri vergiden daha ziyade
vergi cezaları ile gündeme gelen sosyal medya platformlarının sahibi teknoloji firmaları için ülkeler bazında yasal düzenlemeler hazırlanmaktadır. Bu bölümde bahsi
geçen tüm meselelerle ilgili gelişmeler aktarılmaktadır.

SOSYAL MEDYANIN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Kriz ve afet zamanlarında doğru bilgiye ulaşmanın hem toplumsal hem de yönetim
açısından krizleri yönetilebilir hale getirmek için gerekli olduğu bir gerçektir. Çoğu
zaman siyasi seçimleri manipüle etmekle gündeme gelen sosyal medya platformlarının bu dönemde almış olduğu tedbirler dikkate değerdir.
Twitter güvenlik politikasında değişiklik yaparak hasara sebep olabilecek içerik, sahte ve etkisiz tedaviler, virüsü önleme ve teşhis teknikleri ile ilgili içerikleri ve
kullanıcıları yanıltabilecek tweetleri yasaklamıştır. Söz konusu politika değişikliğinin
en çarpıcı örneği1 ise Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun koronavirüs sebebiyle
uygulanan karantinaları hafife alan paylaşımlarının “salgının yayılmasına yol açacak
yanlış bilgileri yayabileceği” gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırılması olmuştur.
Facebook ise toplumun doğru ve resmi bilgiye ilk elden ulaşabilmesi için Korona1 “Twitter’dan Koronavirüs Karantinasını Hafife Alan Bolsonaro’ya Sansür!”, Habertürk, 31 Mart 2020.
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virüs Bilgi Merkezi’ni Türkçe olarak kullanıma sunmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı,
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kurumların duyurularını ve koronavirüsle ilgili
güncel bilgileri paylaşan platform sağlıklı bilginin alınabileceği bir platform işlevi
görmektedir.2 Benzer hizmet Twitter ve Instagram tarafından da verilmektedir.
Yalan haberin yayılım endişesinin yanı sıra koronavirüsle mücadelede tartışılan bir mesele de salgını izleyebilme ve takip edebilme amacıyla kullanılan yapay
zeka destekli gözetleme sistemleridir. Bu minvalde tartışmalar iki farklı görüş üzerine
odaklanmaktadır. Görüşlerden ilki kişisel bilgilerin nasıl korunacağı ve kullanılacağı
hususunun muğlak kaldığına dikkat çekerken ikincisi elde edilecek fayda ve bireyin
sağlığını koruyabilmesi için gözetleme sisteminin gerekliliğini savunmaktadır. Diğer
yandan ise kişisel bilgilere erişilmesi ve geçmiş/mevcut konum bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla ya da kullanımı sebebi ne olursa olsun eleştiriye açık bir konu
olmaya devam edeceği gerçeğidir.3

İNTERNETİN DÜZENLENMESİ VE SOSYAL MEDYA
ŞİRKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
2019’da gerçekleştirilen G20 zirvesinin konu başlıklarından birisi de teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarının dijital faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların
vergilendirilmesi olmuştur. Zirveden çıkan karara göre 2020 itibarıyla küresel çapta
bir vergilendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Geçen yıllarda Avrupa Birliği (AB) tarafından “dijital vergi” adı altında hazırlanan, bu şirketlere yönelik bir vergi
düzenlemesi için girişimlerde bulunulmuş ancak bu çabalar sonuca ulaşamamıştır.4
Teknoloji devlerine karşı dijital vergi uygulamasını devreye sokan ilk Avrupa
ülkesi Fransa olmuştur. Fransa Senatosunda onaylanan karar neticesinde Facebook,
Amazon ve Google gibi teknoloji şirketlerinin ülkede elde ettikleri gelirin yüzde
3’ünü vergi olarak ödemesi kararlaştırılmıştır.5 2020’nin başlarında teknoloji şirketlerine vergi meselesi konusunda anlaşacağı sinyallerini veren Fransa ve ABD
anlaşmaya varamamıştır.6 Bu nedenle yılın ortalarına doğru ABD-Fransa ilişkileri,
Fransız ürünlerine getirilen gümrük vergileri sebebiyle daha da gerilmiştir.7 Benzer
biçimde Fransa’nın ardından İspanya da bahsi geçen ABD’li teknoloji şirketlerine
vergi düzenlemesi getirmek için harekete geçmiştir.8 Bunun yanı sıra Facebook’un
2 “Sosyal Ağ Facebook, Türkçe Koronavirüs Bilgi Merkezi’ni Kullanıma Açtı”, Habertürk, 31 Mart 2020.
3 Seca Toker, “Koronavirüs Salgını ile Mücadelede Büyük Veri ve Yapay Zeka Çalışmaları”, SETA Perspektif, Sayı:
266, (Nisan 2020).
4 “G20 Ülkelerinden İnternet Devlerini Dizginleme Hamlesi”, Deutsche Welle Türkçe, 9 Haziran 2019.
5 “Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi Teknoloji Şirketlerine Dijital Vergi Kesecek”, BBC Türkçe, 11 Temmuz
2019.
6 “Macron ve Trump İnternet Devlerine Uygulanan Vergi Konusunda Anlaşma Yolunda”, Anadolu Ajansı, 21 Ocak
2020.
7 “ABD’den Fransa’nın Dijital Hizmet Vergisine Misilleme”, Anadolu Ajansı, 11 Temmuz 2020.
8 “İspanya ABD’li İnternet Devlerine Vergi Getirmek için Düğmeye Bastı”, Anadolu Ajansı, 18 Şubat 2020.
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kurucusu Mark Zuckerberg ise OECD’nin önerdiği dijital vergi reformunu desteklediğini açıklamıştır.9
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de de 2019 itibarıyla sosyal medya platformlarının vergilendirilmesi ve düzenlenmesi için yasal süreçler başlatılmıştır. 1 Ekim
2020’de kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen düzenleme sayesinde Türkiye’de ciddi aktif kullanıcı sayısına ulaşmış olan sosyal medya platformlarına temsilci
bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Sosyal ağ sağlayıcılar “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin
engellenmesi”ni gerektirecek başvurulara kırk sekiz saat içerisinde cevap vermekle
yükümlü olacaktır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara idari para cezası uygulanacaktır. İlgili düzenleme ile kişilik hakları için etkin koruma sağlanması,
kişisel başvurular ve kamu bildirimlerinde yaşanan iletişim zorluğunun giderilmesi
amaçlanmaktadır.10 Temsilci bulundurmaları için sosyal ağ şirketlerine verilen bir aylık süre sonunda gerekli koşullar sağlanmadığı için hukuki koşullar gereği söz konusu
şirketlerin her birine 10’ar milyon lira para cezası kesilmiştir.11 Yasaya göre ilerleyen
dönemlerde halen bir temsilcilik açılmamışsa Aralık’ta 30 milyon para cezası, Ocak
2021’de reklam cezası yasağı, Nisan 2021’de bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması ve Mayıs’ta da bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması cezaları verilmesi öngörülmektedir. Kamuoyunda sansür olarak eleştirilen bu yasa nihai kertede
aşamalı bir süreç ile sosyal medya şirketlerini bağlayıcı düzenlemeler ihdas etmekte ve
ülkedeki ekonomik rekabeti düzenleyici bir fonksiyon üstlenmektedir.
TABLO 1. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE KESİLEN CEZALAR
ŞIRKET

CEZA MIKTARI

CEZA KESEN
KURUM

GEREKÇESI
Kurumun genel arama pazarındaki hakim
durumunu kötüye kullanarak çevrim içi
alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin
faaliyetlerini zorlaştırmak

Google

98,3 milyon TL

Türkiye Rekabet
Kurumu

Apple

1,1 milyar avro

Fransa

Bağımsız satıcıları engelleyen tedarikçi
firmalarla yaptığı “rekabet kurallarına
uymayan” anlaşmalar

Facebook

1,92 milyon real
(2,5 milyon TL)

Brezilya

Brezilya devlet başkanı lehine yalan haber
üreten hesapların kapatılmaması

Google

196,7 milyon TL

Türkiye Rekabet
Kurumu

Genel arama pazarındaki hakim durumunu
kötüye kullanması

Facebook,
Instagram,
Twitter,
Periscope,
YouTube, TikTok

10’ar milyon TL

Türkiye

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci
açmamaları

9 “Facebook CEO’su Mark Zuckerberg OECD’nin Dijital Vergi Reformunu Desteklediğini Açıkladı”, Euronews
Türkçe, 14 Şubat 2020.
10 “Sosyal Medyada Yeni Dönem Başladı”, Anadolu Ajansı, 1 Ekim 2020.
11 “Temsilci Bildirmeyen Sosyal Medya Şirketlerine 10’ar Milyon Lira Ceza Kesildi”, Euronews Türkçe, 2
Kasım 2020.
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2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ
Medya-siyaset ilişkilerinin kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı şekilde işlediği bilinen bir gerçektir. Özellikle 2016 ABD başkanlık seçimi dikkate alındığında
seçimin sosyal medya üzerinden manipüle edildiğine dair birçok iddia ortaya atılmış,
adli ve idari süreçler işletilmiştir. Benzer bir durumun 2016’dan sonra diğer ülkelerde
gerçekleşen seçimlerde yaşanmaması için birçok önlem alan sosyal ağ platformları
2020 ABD seçiminde de benzer önlemler alma yoluna gitmiştir.
Daha önce Twitter ile ilgili kararname imzalayan ABD Başkanı Donald
Trump internet şirketlerinin kullanıcılara uyguladığı sansürden ve platformlarda
yapılan paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu olması gerektiğini belirtmiştir. Sosyal medya şirketlerinin tekelcilik yaptığını savunan Trump sosyal medyanın adaletsiz olduğunu ve elinden gelse kapatacağını ifade etmiştir.12 3 Kasım 2020 seçimi
yaklaşırken ABD başkanı ve sosyal medya şirketleri arasındaki tansiyonun daha da
yükseldiği gözlemlenmiştir.
Twitter, Cumhuriyetçi seçmenler arasında popüler olan ve Trump’a komplo
düzenlendiğine inanan QAnon teorisi ile bağlantılı içerikleri öneren hesaplara karşı
önlemler alacağını ifade etmiş ve akabinde meseleyle ilgili çeşitli ihlaller yaptığı tespit edilen 7 bin civarında hesabın kapatıldığını duyurmuştur.13 Yine benzer şekilde
Trump’ı destekleyen siyahlara aitmiş gibi göründüğü ifade edilen Twitter’daki bazı
sahte hesaplara yönelik, kullanıcı kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile inceleme
başlatılmış ve seçimden önce kapatılmıştır.14 Kendisine karşı yapılan engellemelere
ve rakibi Joe Biden’ın oğlu ile ilgili yayılan haberlerin engellendiğine ilişkin tepki
gösteren Trump, Twitter ve Facebook için “Demokrat Parti’nin üçüncü kolu gibi
çalışıyor” ifadelerini kullanmıştır.15
İlerleyen dönemlerde sosyal medya platformlarının toplumsal rolü ve etkisi üzerinde daha fazla durulacağı aşikardır. Bahsi geçen platformlara yönelik ülkelerin yasal
düzenlemeleri kişisel verilerin güvenliği, ulusal güvenlik, ticari rekabetin korunması
vb. konularda farklılıklar gösterse de dünyadaki genel eğilim sosyal medya platformlarının regüle edilmesi yönündedir.

12 “Trump, Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Kararnameyi İmzaladı”, Anadolu Ajansı, 28 Mayıs 2020.
13 “QAnon: Twitter’dan Komplo Teorisiyle İlgili Hesaplara Karşı Hamle”, Milliyet, 22 Temmuz 2020.
14 “Twitter, Trump Yanlısı Siyah Hesaplara Aitmiş gibi Görünen ‘Sahte’ Hesapları Kapattı”, Euronews Türkçe, 14
Ekim 2020.
15 “Trump’tan Twitter ve Facebook’a ‘Demokrat Partinin Üçüncü Kolu’ Yakıştırması”, Anadolu Ajansı, 15 Ekim
2020.
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7 Ocak

Facebook 2020 ABD başkanlık seçiminde deepfake ve yapay zeka ile değiştirilmiş
videoların silineceğini duyurdu.

21 Ocak

Macron ve Trump’ın internet devlerine uygulanan vergi konusunda anlaşma yolunda
olduğu duyuruldu.

4 Şubat

İrlanda Google hakkında konum bilgilerinin depolanmasına ilişkin şikayetler üzerine
inceleme başlattı.

5 Şubat

Rekabet Kurulunda Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumu kötüye kullandığı
gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı yapıldı.

12 Şubat

AB’nin Google’a verdiği 2,42 milyar avroluk cezaya karşı açtığı davanın duruşmaları
başladı.

13 Şubat

WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti.

14 Şubat

Rekabet Kurulundan Google’a genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye
kullandığı gerekçesi ile 98,3 milyon lira idari para cezası verildi.
Facebook CEO’su Zuckerberg, OECD’nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı.
Facebook yalan haberle mücadele için Reuters haber ajansı ile çalışma kararı aldı.

17 Şubat

Zuckerberg internet düzenlenmesi kararı öncesi AB Komisyonuna ziyarette bulundu.

18 Şubat

İspanya, ABD’li internet devlerine vergi düzenlemesi için yasa tasarısı hazırladı.

12 Mart

Twitter koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi.

16 Mart

Fransa’dan Apple’a rekabet kurallarına uymadığı gerekçesi ile 1,1 milyar avroluk ceza
kesildi.

4 Nisan

Google, koronavirüsle mücadeleye destek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

7 Mayıs

Facebook kendi Yüksek Yargı Konseyi’ni oluşturdu.

8 Mayıs

Facebook ve Google evden çalışma süresini yıl sonuna kadar uzattı.

13 Mayıs

Facebook kaldırılan şiddet ve nefret içerikli paylaşımların sayısında keskin bir artış
yaşandığını bildirdi.
Twitter uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirecek.

19 Mayıs

AB, koronavirüs ile ilgili yalan haberlerden Facebook CEO’sunu sorumlu tuttu.

22 Mayıs

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın 1 Temmuz’da rekabet
savunmasının yapılacağını bildirdi.

28 Mayıs

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformlarının paylaşımlarından hukuki olarak
sorumlu tutulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

10 Haziran

Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım davasında Myanmarlı yetkililerin Facebook verileri
istendi.

17 Haziran

Facebook ve Instagram kullanıcılarına siyasi reklam bloke etme izni verileceği açıklandı.

18 Haziran

Fransa, ABD’nin OECD’deki müzakerelerden (teknoloji şirketlerine vergi uygulanmasından)
geri çekilmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi.

1 Temmuz

Microsoft yalan haber ve dezenformasyonlarla yeterli mücadele gerçekleştirilmediği
gerekçesi ile tüm Facebook ve Instagram reklamlarını askıya aldı.

2 Temmuz

Facebook, YouTube ve Twitter, AB içerisinde platformlarında yayımlanan nefret söylemi ve
zararlı içerikten sorumlu olacak.

11 Temmuz

ABD, Fransa’nın dijital hizmet vergisine karşılık Fransız ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi
uygulayacağını duyurdu.

15 Temmuz

ABD’de Google’a kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açıldı.

18 Temmuz

İslami Cihad Hareketi harita uygulamalarından Filistin’i silen Google ve Apple’a tepki
gösterdi.

22 Temmuz

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’a komplo düzenlendiğini iddia eden QAnon teorisi
takipçilerine ait 7 bin hesabın kapatıldığını duyurdu.
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25 Temmuz

Amazon, Apple, Google ve Facebook CEO’ları ABD Kongresinde tekelleşme konusunda
rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verdi.

27 Temmuz

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı.

29 Temmuz

ABD Başkanı Trump, TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşündüklerini açıkladı.

30 Temmuz

Amazon, Facebook, Google ve Apple’ın üst yöneticileri ABD Kongresinde kendilerini
savunarak haklarındaki suçlamaları reddetti.

1 Ağustos

“İnternette unutulma hakkı” Türkiye’de de kullanılabilecek.
Brezilya devlet başkanı lehine yalan haber üreten hesapları kapatmayan Facebook’a
Brezilya mahkemesi tarafından 2,5 milyon TL ceza verildi.

4 Ağustos

Google’ın, sağlık verilerini ölçen Fitbit’i satın alma teklifi hakkında AB soruşturması
başlatıldı.

6 Ağustos

Facebook, Müslümanlara soykırım davasında Myanmarlı askerlerin verilerini paylaşmayı
reddetti.

7 Ağustos

Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak.

11 Ağustos

Birleşmiş Milletler, Facebook’un Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma delil olabilecek
verileri paylaşmadığını açıkladı.

20 Ağustos

Google, kanunda yapılan değişiklikler sebebiyle Türkiye’deki operasyonlarda değişikliğe
gitme kararı verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

1 Ekim

Türkiye’de sosyal medya yasası yürürlüğe girdi.

6 Ekim

Facebook, Türkiye’de temsilcilik açmama kararı aldı.

13 Ekim

Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden ve yalanlayan paylaşımları yasaklayacağını
duyurdu.

15 Ekim

Teknolojinin dört dev şirketi (Amazon, Google, Facebook, Apple) koronavirüs salgınında
New York ofislerini genişletti.

20 Ekim

ABD hükümeti teknoloji firması Google’a karşı “tekelcilikle mücadele” kapsamında dava
açtı.

29 Ekim

ABD Başkanı Trump büyük teknoloji şirketlerini Biden’ın yolsuzluklarını gizlemeye
çalışmakla suçladı.

4 Kasım

Türkiye, temsilci bildirmeyen sosyal medya şirketlerine 10’ar milyon TL idari para cezası
verdi.

11 Kasım

Facebook ve Google ABD başkanlık seçiminde başlattığı siyasi reklam yasağını bir ay daha
uzattı.

12 Kasım

Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket Google’ı pazar hakimiyetini kötüye
kullandığı ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesi ile AB’ye şikayet etti.

13 Kasım

Rekabet Kurumu, Google’a genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı
gerekçesi ile 196,7 milyon lira ceza kesti.
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2020’DE BATI
MEDYASINDA
TÜRKİYE
2020, Türkiye ve dünya için oldukça hareketli geçen ve olumlu-olumsuz birçok gelişmeyi beraberinde getiren bir yıl olmuştur. Bu gelişmeler arasında Çin’de ortaya
çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şüphesiz ilk sırada yer
almaktadır. Neredeyse bütün dünya ülkelerinde kendisini gösteren pandemi küresel
ölçekte ortak bir sorun olarak ele alınmış ve konuya dair gelişmeler adım adım takip
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İDLİB MESELESİ
Türkiye, Suriye’de devam eden ve tüm bölgenin güvenliğini ilgilendiren iç savaşın
olumsuz etkilerini en aza indirmek için zaman zaman bu ülkeye askeri müdahalelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda Ocak itibarıyla İdlib’de artan gerginlik nedeni ile
bölgeye eğitim ve koordinasyon amaçlı asker gönderilmiştir. Batı basını bu durumu
“Suriye’de kalıcı bir Türk ordusu mu olacak” endişelerini merkeze alarak aktarmayı
tercih etmiştir. 3 Ocak’ta Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı alması Batı
basınında Birleşmiş Milletler’in (BM) ve Rusya’nın konuya dair eleştirileri ön plana
çıkarılarak aktarılmıştır. Konuyla ilgili 5 Şubat’ta Voice of America (VOA) “Türkiye Uluslararası Baskı Artarken Libya’daki Askeri Konuşlanmaya Başladı”16 başlıklı
yazıyı yayımlamıştır. Yazı, Türkiye’nin asker yollama konusunda kararlı olmasına
rağmen ABD, Almanya, Rusya ve Mısır gibi ülkelerin diplomatik baskıya devam
ettiğini söylemektedir. 5 Şubat’ta ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olan The
New York Times’ta yayımlanan “Erdoğan, İlk Türk Askerlerinin Libya’ya Gittiğini
Açıkladı”17 başlıklı yazıda Türkiye’nin BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümetini
desteklemek için birleşik bir eğitim ve savaş gücünün parçası olmak için Libya’ya
asker yolladığı ifade edilmiştir. Ancak yazıda aynı zamanda Türkiye’nin Libya’da
Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirliği gibi ülkelerin gizlice desteklediği bir savaşa
dahil olduğu belirtilmiştir.
Türkiye, bölge halkının huzuru için aldığı askeri yardım kararının ardından 28
Şubat 2020’de 33 askerini şehit vermiştir. Bu durum İdlib’de yükselen şiddetin ve
tansiyonun en önemli göstergelerindendir. Şehrin yakılıp yıkılmasıyla beraber birçok
Suriyelinin göç etmeye başlaması Avrupa medyası tarafından yalnızca “göçmen krizi”
çerçevesinden ele alınmıştır. İngiliz medyasında (BBC, The Guardian, Daily Express,
Daily Mail, Reuters vb.) bu temalara sıkça rastlanmaktadır. Türkiye’nin zaten çok
sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığı belirtilerek bu durumun Türkiye’yi olumsuz
etkileyebileceği kaydedilmiştir. Özellikle BM’nin bölgedeki gözlemlerine yer verilen
haberlerde İdlib çevresinde bir insanlık dramı yaşandığı ve siviller için İdlib’de güvenli sığınakların bulunmadığını ifade etmiştir.18
VOA’nın “Türkiye ve Rusya İdlib’de İnsani Felaketten Korkuyor”19 başlıklı haberinde çok sayıda Suriyelinin sınıra doğru ilerlemesiyle bir mülteci krizinin yaşanacağından endişe edildiği aktarılmıştır. “Rusya, 33 Türk Askerini Öldüren Kuzey

16 Dorian Jones, “Turkey Starts Military Deployment in Libya as International Pressure Rises”, Voice of America,
6 Ocak 2020.
17 Carlotta Gall, “Erdogan Announces First Turkish Troops are Heading to Libya”, The New York Times, 5 Ocak
2020.
18 Bethan McKernan, “700,000 Displaced by Idlib Fighting as Syria-Turkey Tensions Rise”, The Guardian, 11
Şubat 2020; Charles Lister, “Why Erdogan cant Afford to Back Down Over Conflict with Assad and Russia”, The
Telegraph, 22 Şubat 2020.
19 AP, “Turkey, Russia Fear Humanitarian Disaster in Syria’s Idlib”, Voice of America, 16 Şubat 2020.
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Suriye’de Saldırı Sorumluluğunu Reddetti”20 başlıklı The Washington Post haberi ise
“Çatışma Putin ve Erdoğan arasındaki yakın ilişkiyi giderek gerginleştiriyor” ifadelerine yer vermiştir. The Wall Street Journal ise “Türk Birlikleri Suriye’nin Son İsyancı
Kalesine Savaşta Kaybetti”21 başlıklı haberinde 33 askerin şehit edilmesiyle biten saldırının Türkiye’yi üçüncü dünya savaşına götürdüğünü iddia etmiştir.
GÖRSEL 1. VOICE OF AMERICA’NIN İDLİB MESELESİNE DAİR HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: Voice of America

AYASOFYA CAMİİ’NİN İBADETE AÇILMASI
Türkiye’de Ayasofya’nın ibadete açılması uzun yıllardır toplumun en büyük beklentileri arasındadır. Zaman zaman çeşitli protestolarla ve yazılı-sözlü açıklamalarla
gündeme gelen bu talep hükümet tarafından dikkate alınmış ve 24 Temmuz 2020’de
Cuma namazı eşliğinde Ayasofya, cami olarak ibadete açılmıştır. Bu durum Batı
medyasına büyük ölçüde “Erdoğan’ın İslami idealleri çerçevesinde Türkiye’yi dizayn
etmeye çalışması” olarak yansımıştır.
The Washington Post gazetesinde yer alan “Ayasofya’yı Tekrar Cami Yapma Sorunu” başlıklı yazı22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün konuya
dair yaklaşımlarını karşılaştırmıştır. Seküler bir lider olarak Mustafa Kemal’in birçok
kültürün ortak noktası olan Ayasofya’yı müze olarak kullanmayı tercih ederken İslami ideallere sahip Erdoğan’ın ise bu çok kültürlülüğe karşı bir tavırla müzeyi camiye
çevirdiği tezini işlemiştir. Voice of America ise Türkiye’nin Ayasofya kararına dünyadan gelen tepkileri ön plana çıkararak birçok farklı milletten gelen mesajları iletmiş20 Kareem Fahim ve Robyn Dixon, “Turkey Vows to Escalate Military Action after 33 Soldiers Die in Syrian Strike”,
The Washington Post, 28 Şubat 2020.
21 Jared Malsin, “Turkish Troop Losses Mount in Battle for Syria’s Last Rebel Stronghold”, The Wall Street
Journal, 28 Şubat 2020.
22 Ishaan Tharoor, “The Trouble with Making Hagia Sophia a Mosque Again”, The Washington Post, 13 Ocak
2020.
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tir.23 Özellikle Rusya’daki Ortodoks kilisesinin Hristiyan mozaiklerinin gizlenmesine
dair eleştirilerine yer verilmiştir. İngiliz medyasının önde gelen kuruluşlarından BBC
ve The Guardian Türkiye’nin politik ve kültürel bir savaşın ortasında olduğunu iddia
ederek Ayasofya kararını eleştirmiştir. BBC “Ayasofya: Türkiye İkonik İstanbul Müzesini Camiye Çeviriyor”24 başlıklı yazıda Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının
Mustafa Kemal’in seküler reformlarının bir sembolü olduğu ve Erdoğan’ın bu sembolü ortadan kaldırdığı iddia edilmiştir.
GÖRSEL 2. THE GUARDIAN GAZETESİNİN AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASINA DAİR
HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: The Guardian

The Guardian ise “Ayasofya: İdeolojik Savaşın Kalbinde Olan Müze Camiye
Çevrildi”25 başlıklı yazısında –BBC ile benzer şekilde– Ayasofya’nın müze olarak
kullanılmasının Türkiye’deki sekülerizmin sembolü olduğu ancak Erdoğan ve des23 Dorian Jones, “Turkey Battles Criticism Over Decision to Turn Hagia Sophia Into Mosque”, Voice of America, 22 Temmuz 2020.
24 “Hagia Sophia: Turkey Turns Iconic Istanbul Museum into Mosque”, BBC, 10 Temmuz 2020.
25 Bethan McKernan, “Hagia Sophia: The Mosque-Turned-Museum at the Heart of an Ideological Battle”, The
Guardian, 30 Haziran 2020.
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tekçilerinin bu durumu değiştirdiğini belirtmiştir. Alman mecralarından Deutsche
Welle, Erdoğan’ın İstanbul’daki Ayasofya’yı bir seçim malzemesi haline getirdiğini
ileri sürmüştür.26 1930’dan itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya’nın seküler düzenin sembolü olduğu ve Erdoğan’ın bunu İslamcı destekçilerinin oyunu almak için
camiye dönüştürdüğü belirtilmiştir.

TÜRKİYE’NİN SONDAJ ÇALIŞMALARINA
YAKLAŞIM
Amerikan medyası Oruç Reis gemisinin çalışmaları ile başlayan süreci daha çok
“AB’nin Türkiye’ye uyarıları ve Türkiye-Yunanistan arasında çatışma” bağlamında
sunmuştur. Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası ilkelere uymadığı için büyük bir gerilime sebep olduğu ve AB ilkeleriyle çelişecek şekilde bölgede tedirginlik oluşturduğu iddia edilmiştir. The Washington Post ve The New York Times gazeteleri konuyu
“Türkiye’nin Enerji Arayışı Tansiyonu Yükseltti”, “Türkiye Farklı Bir Para Krizine
Daha Hazırlanıyor”, “Yunanistan Türkiye’nin Akdeniz’de Enerji Arayışının İllegal
Olduğunu Söyledi”27 gibi temalarla sunmuştur. Fox News ise Akdeniz’de Yunanistan
ve Türkiye arasında doğan gerilime “AB’nin en büyük ordu gücüne sahip” olduğunu
vurguladığı Fransa’nın dahil olduğunu söylemiştir.28 Hemen hemen tüm haberler
Türkiye ve Yunanistan arasında yıllardır devam eden sorunların tarihçesine yer vererek güncel tartışmaları aktarmıştır. İki ülke arasındaki sorunların kronikleştiği ve
çözümünün zor olduğuna işaret edecek şekilde çatışma tarihine yer verilmesi ve sık
sık Yunan devlet adamlarının ifadeleriyle “sorunun kaynağı Türkiye” mesajının iletilmesi haberlerde dikkat çeken noktalardır.
İngiltere’nin resmi haber ajansı olan Reuters ve Arap sermayesi destekli The Independent, Oruç Reis ile başlayan sondaj çalışmalarını Yunanistan ve Türkiye arasındaki çatışma olarak aktarmıştır. Sık sık Erdoğan’ın “Eğer bir saldırı ile karşılaşırsak
bedeli ağır olur” açıklamalarını başlığa çeken mecra Fransa’nın da olaya dahil olduğunu söyleyerek AB’nin Türkiye karşıtı duruşuna değinmiştir.29 Avrupa medyasının
bu konuyla ilgili en dikkat çekici haberlerinden biri ise şüphesiz The Guardian gazetesinde yer alan “Erdoğan Zorba ve Tehditkar. Avrupa Onun Denizler için Tehlikesini Görmezden Geliyor”30 başlıklı yazıdır. Haber “Türkiye’nin rakiplerine ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı bölgesel istikrarı tehdit ediyor ancak kimse harekete
26 “Erdogan Turns Istanbul’s Hagia Sophia into a Campaign Issue”, Deutsche Welle, 2 Temmuz 2020.
27 Selcan Hacaoglu ve Paul Tugwell, “How Tensions are Rising Over Mediterranean Gas Fields”, The Washington
Post, 21 Ağustos 2020.
28 Bradford Betz, “France Sends Forces Into Eastern Mediterranean to Quell Tensions Between Greece, Turkey”,
Fox News, 13 Ağustos 2020.
29 “Erdogan Says Turkey ‘will Not Back Down’ in East Med Standoff”, Reuters, 7 Ağustos 2020; “Erdogan: Turkey
has Restarted Drilling in East Mediterranean Amid Tensions with Greece”, The Independent, 7 Ağustos 2020.
30 Simon Tisdall, “Erdoğan is Both a Bully and a Menace. Europe Ignores Him at Its Peril”, The Guardian, 16
Ağustos 2020.
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geçmeye hazır değil” ifadelerine yer vermiştir. Erdoğan’a “seçilmiş diktatör” diyen
yazı “Avrupa’nın Erdoğan sorunu 2016’daki bir darbe planını atlattığından beri giderek kötüleşti” sözleriyle dikkat çekmektedir. BBC International ise Yunanistan ve
Türkiye’nin sık sık çatışma yaşadığını ancak bu son olayın iki NATO üyesine savaş
sözcükleri söylettiğini ifade etmiştir.31 Doğu Akdeniz’de büyük bir yarış ve çatışma
yaşandığını söyleyen haber bölgede eskiye nazaran “çok daha iddialı bir Türkiye”
olduğuna dikkat çekmiştir.

KARABAĞ’IN ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILIŞI
Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışma Türkiye’nin verdiği önemli destekle birlikte Azerbaycan lehine sonuçlanmıştır. Zafere ulaşmadan önce ise Ermenistan birçok sivili öldürmüş ve bölgede kaos çıkmasına neden olmuştur. Dünyanın
gözleri önünde siviller saldırıya maruz kalırken birçok ülkenin tavrı ise Türkiye’yi
Azerbaycan’a verdiği destekten ötürü eleştirmekle sınırlı kalmıştır. İlgili haberlerin
daha çok Ermenistan yetkililerinin söylemleri çerçevesinden aktarıldığı görülmektedir. Örneğin İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail “Ermenistan Başbakanı, Karabağ’da Azerbaycan’ı Destekleyen ‘Terörist Saldırılarla’ Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Türk İmparatorluğunu Yeniden Kurmaya Çalıştığını İddia Ediyor”32 başlıklı bir haber yapmıştır. Haber, Ermenistan başbakanının Erdoğan’a dair iddialarını
başlığa çekmiş ve sözde Ermeni soykırımını hatırlatarak Türkiye’yi suçladığı açıklamalarına da yer vermiştir. Haberde Türkiye’nin konu ile ilgili açıklamalarının bulunmaması tek sesli bir yayıncılık yapıldığını göstermektedir.
Alman haber ajansı Deutsche Welle’nin haberinde ise Ermenistan’ın, Türkiye’nin Azerbaycan için Kuzey Suriye’den asker gönderdiği iddiasına yer verilmiştir.
Ermenistan’ın iddialarına göre Türkiye Azerbaycan’ı yalnızca diplomatik olarak değil
askeri olarak da sahada desteklemektedir. Haber Ermenistan’ın neden olduğu sivil
ölümlerinden çok Türkiye’ye dair iddialara odaklanmış ve AB dış politika sözcüsünün Türkiye’yi kastederek söylediği “Hiçbir dış müdahale kabul edilemez”33 sözlerini
ön plana çıkarmıştır.
Fransa’nın önemli haber kaynaklarından France 24 ise “Ölümler Artıkça Ermenistan ve Azerbaycan Ateşkesi Reddediyor”34 haberi ile Karabağ ayrılıkçı lideri
Harutyunyan’ın Türkiye’nin çatışmaya dahil olduğunu ifade ettiğini ve Türkiye’yi
“gerçek düşman” olarak nitelediğini söylemektedir. Harutyunyan, Türkiye’nin Suriye’deki isyancı grupları desteklediğini ve Azerbaycan’a sevk ettiğini iddia etmektedir.

31 “Turkey-Greece Tensions Escalate Over Turkish Med Drilling Plans”, BBC, 25 Ağustos 2020.
32 “President Erdogan is ‘Trying to Reinstate the Turkish Empire’ with ‘Terrorist Attacks’ Supporting Azerbaijan in
Karabakh, Armenian PM Claims”, Daily Mail, 7 Ekim 2020.
33 “Armenia-Azerbaijan Conflict: Death Toll Rises in Nagorno-Karabakh”, Deutsche Welle, 28 Eylül 2020.
34 “Armenia and Azerbaijan Reject Calls for Ceasefire as Deaths Mount”, France 24, 1 Ekim 2020.
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GÖRSEL 3. FOX NEWS’IN AZERBEYCAN-ERMANİSTAN ÇATIŞMASINA DAİR
HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: Fox News

Amerikan basınında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Türkiye ve
Rusya’nın savaşa müdahil olma ihtimali çokça tartışılmıştır. ABD’nin önemli gazetelerinden The Washington Post’ta yayımlanan “Suriyeli Paralı Askerlerin Ölümü Türkiye ve Rusya’nın Dağlık-Karabağ’daki Çatışmaya Dahil Olabileceğine İşaret Ediyor”35
başlıklı içerik Türkiye’ye yöneltilen “Suriyeli askerler Azerbaycan’a yardım için gönderiliyor” suçlamalarını gündeme taşımıştır. Habere göre çatışma sırasında hayatını
kaybeden Mahmoud Najjar isimli Suriyeli paralı askerin akrabaları Türkiye’nin bu
askere para ödediğini iddia etmiştir. Türkiye’nin Azerbaycan için aynı zamanda drone gibi askeri ekipman yardımı yaptığı da hatırlatılarak bu sav güçlendirilmeye çalışılmıştır. Amerikan medyasının en ilginç haberlerinden birini “Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında Ölümler Arttıkça Tansiyon Yükseliyor: ‘Bu Cihatçılara Karşı Bir
Savaştır’”36 başlığıyla Fox News sunmuştur. Haber “İnsanlar ve binalar paramparça
olurken büyük ölçekli bir insanlık krizi giderek yaklaşıyor” ifadelerine yer vermektedir. Habere göre ABD hükümeti her ne kadar her iki tarafa da yardım ve ateşkes
çağrısında bulunsa da Demokratlar büyük ölçüde Azerbaycan’ı ve Türkiye’yi suçlamakta ve Senatoda bulunan Demokratlar Ankara ve Bakü yönetimlerinin çatışmaları
kışkırttığını iddia etmektedir.
35 “Deaths of Syrian Mercenaries Show How Turkey, Russia Could Get Sucked into Nagorno-Karabakh Conflict”,
The Washington Post, 14 Ekim 2020.
36 Hollie McKay, “Death Toll Soars as Armenia-Azerbaijan Conflict Escalates: ‘This is a Fight Against Jihadists”,
Fox News, 9 Ekim 2020.
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TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS SALGINI
Birçok ülke koronavirüsle karşılaştıktan sonra salgınla mücadele için çeşitli önlemler almaya başlamış ya da hastalığı kendi seyrine bırakarak doğal bağışıklık
sistemini takip edeceklerini duyurmuştur. Türkiye ise koronavirüsün Avrupa sınırlarına girmesiyle birlikte olası bir salgın durumunda neler yapılacağını görüşmek üzere Bilim Kurulu oluşturmuş ve özellikle komşu ülkelerle sınır ilişkilerini
koronavirüs karneleri üzerine düzenlemiştir. Alınan önlemlere rağmen sınırları
aşıp ülkeye giren virüse karşı Türkiye vatandaşlarını korumak için önlemlerini en
üst seviyede tutmuştur.
CNN International virüsün yayıldığı ilk günlerde yayımladığı bir video haberle Türkiye’nin vaka sayısına göre ilk on ülkeden biriyken ölüm sayısının oldukça düşük olduğuna vurgu yapmıştır. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için
alınan sert tedbirlere dikkat çekmiş, devletin gerektiğinde 65 yaş üzeri kişilerin evine giderek emekli maaşlarını verdiğini ya da ihtiyaçlarını karşıladığını aktarmış ve
sağlık sisteminin koronavirüsle mücadelede etkili metotlar izlediğini söylemiştir.37
Ancak haberler bir müddet sonra Türkiye’nin koronavirüs ile mücadeledeki başarısından ziyade hastalığın Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediği ve Erdoğan’ın
kriz durumunu kendi siyasi otoritesini güçlendirmek için kullandığı iddiaları üzerine odaklanmıştır.
Financial Post’un yayımladığı “Koronavirüs Türkiye’nin Ekonomisini Yok Edecek” başlıklı yazı salgının ülke ekonomisine zarar verdiğini ve Erdoğan’ın bu krizi
durdurmak yerine daha da derinleştirecek adımlar attığını iddia edilmiştir.38 Erdoğan’ın küresel salgını kutuplaştırıcı söylemlerle halı altına süpürdüğü diğer sorunlarla
karıştırdığı, ülkeler arası güven ve dayanışmaya ihtiyaç olan salgın günlerinde Türkiye’nin ekonomik ortaklıklar konusunda güven vermediği savunulmuştur. Türkiye sağlık sisteminin ABD’den bile iyi olduğu halde sağlık çalışanlarının ücretlerinin
İtalya’dakilerin yarısı kadar bile olmadığı söylenmiştir.
The New Yorker dergisi ise Erdoğan’ın Türkiye’de otoriter bir yönetim izlediği iddiaları ile birlikte “Koronavirüs Türkiye’de Otoriter Rejimle Tanıştı”39
haberini işlemiştir. Dünyanın en yüksek vaka ve ölüm sayılarına sahip ABD’de
yayımlanan bir dergi olarak Türkiye’deki ölüm sayılarının habere konu olması
dikkat çekicidir.

37 “Turkey is Taking a Gamble On its Coronavirus Response”, CNN International, 16 Nisan 2020.
38 Aykan Erdemir ve John A. Lechner, “The Coronavirus will Destroy Turkey’s Economy”, Financial Post, 8 Nisan
2020.
39 “‘Isaac Chotiner’, The Coronavirus Meets Authoritarianism in Turkey”, The New Yorker, 3 Nisan 2020.
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GÖRSEL 4. WASHINGTON POST GAZETESİNİN TÜRKİYE’DEKİ
KORONAVİRÜSE DAİR HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: The Washington Post

GÖRSEL 5. FINANCIAL POST’UN TÜRKİYE’DEKİ KORONAVİRÜSE DAİR HABER ÖRNEĞİ

Kaynak: Financial Post
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Türkiye’nin aldığı geniş çaplı önlemler görmezden gelinerek Erdoğan’ın vatandaşı sadece “bireysel karantina” uygulamaya davet ettiği söylenmiştir. Süreç
içerisinde dikkat çeken bir diğer habere Can Dündar imzası ile The Washington
Post’ta rastlanmaktadır. “Türkiye’de Siyasi İslam Akılcı Sağlık Politikasının Önüne
Geçiyor40” yazısı ile Dündar, Diyanet İşleri Başkanlığını ve Erdoğan’ı hedef almaktadır. Dündar’ın iddiasına göre umreden dönen kişilere karantina uygulanmamış
ve bu nedenle virüs ülkeye yayılmıştır. Umreye giden onlarca kişiyi tanıma ihtimali
olmayan Dündar, çoğunun AK Parti’ye oy verdiğini de iddia etmiştir. Dini bağlılığı olan her vatandaşın AK Parti’li olduğunu varsayan bu sığ yaklaşımla umreden
dönen kişilerin kişisel karantinaya uymadıkları ifade edilmiştir. Ancak çok kısa bir
süre içerisinde umreden dönen vatandaşlar KYK yurtlarında karantinaya alınmış
ve ilk vakanın ardından sosyal hayatı kısıtlayan diğer önlemlerle beraber camiler de
ibadete kapatılmıştır. Dündar, zoraki bir çıkarımla Türkiye’de siyasal İslam tehlikesi
olduğu algısını uyandırmak istemiştir.
2020’nin son aylarında vaka sayılarında görülen artış da mecraların dikkatini
çekmiş ve birçok habere konu olmuştur. Avrupa’da vakalarda çok daha keskin bir
yükseliş hakimken ve birçok devlet tekrar oldukça kısıtlayıcı önlemler alma yoluna
giderken Türkiye’nin bu durumdan etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Artan vaka sayıları genişletilen önlemleri de beraberinde getirmiştir. Associated Press
“Türkiye’nin Koronavirüs Ölüm Sayısı Nisan Seviyesine Döndü”41 başlıklı haberiyle
sağlık bakanının açıklamalarından yola çıkarak vaka ve ölüm sayılarında artışa dikkat
çekmektedir. Haber, “Türkiye, Temmuz sonundan bu yana yalnızca semptomatik
vaka sayısını açıkladığı için eleştiriliyor ve teyit edilen toplam enfeksiyon sayısı belirsiz” ifadelerine yer vermiştir.
The Guardian ise “Türkiye, Koronavirüs Artışıyla Mücadele için Daha Sert Tedbirler Alınması Çağrılarına Direniyor”42 haberiyle Türkiye’de birçok vatandaşın ve
sağlık çalışanının alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşündüğünü iddia etmiştir. Doğru ve şeffaf bir bilgilendirme sürecinin olmadığına ve söylenen vaka-ölüm
sayılarının gerçeği yansıtmadığına dair iddialara yer verilmiştir. İngiliz Reuters ise
daha çok Türkiye’nin aldığı yeni önlemlere değinmiş ve kısmi sokağa çıkma yasağı,
restoran ve kafelerin kapatılması gibi Kasım içerisinde alınan önlemlerin sıkı takip
edilmesi için devletin çalışmalara başladığını söylemiştir.43
Dünya 2020’de birçok konuda ortak hareket etmek ve birbirini takip etmek
durumunda kalmıştır. Şüphesiz koronavirüs salgını devletler için ortak hareket etme
noktasında en birleştirici unsur olarak yer almıştır. Türkiye, salgına karşı sergilediği
40 Can Dündar, “In Turkey, Political Islam is Getting in the Way of Rational Health Policy”, The Washington Post,
26 Mart 2020.
41 “Turkey’s COVID-19 Deaths Returns to April Levels”, Associated Press, 14 Kasım 2020.
42 “Turkey Resists Calls for Tougher Measures to Tackle Covid-19 Surge”, The Guardian, 4 Kasım 2020.
43 “Turkey Urges Discipline Ahead of New COVID-19 Curfews”, Reuters, 18 Kasım 2020.

360

setav.org

2020’DE MEDYA

başarı ile birçok gelişmiş devlet tarafından mercek altına alınmıştır. Bunun dışında
bölgedeki sorunlarda sergilediği etkin ve yapıcı rol ile Türkiye sık sık dünya gündeminde ilk sıralarda yer almıştır. İdlib, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarındaki yaklaşımı bu duruma örnek gösterilebilir. Öte yandan Ankara’nın yalnızca
uluslararası değil ulusal konularda attığı adımlar da Batı basınının ilgisini çekmiştir.
Ayasofya’nın cami olarak kullanıma açılması ve Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi bunun en önemli göstergelerindendir.
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İNFODEMİNİN
ORTAYA ÇIKIŞI
VE İNFODEMİYLE
MÜCADELE
STRATEJİLERİ

Koronavirüs salgını 2020’ye damgasını vuran en önemli gelişme olmuştur. Küresel
dünya düzeninin sağlamış olduğu imkanlar neticesinde salgın çok kısa sürede dünyaya yayılmış ve ortaya çıkan vakalar meselenin basit bir grip salgını olmadığını gözler önüne sermiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DHÖ) ancak Mart’ta pandemi ilan
ettiği salgın hayatın her alanını etkisi altına almıştır. İnsanlar, devletler, sivil toplum
kuruluşları, özel şirketler vb. birçok aktörün hayat pratiklerini baştan aşağı değiştiren
koronavirüs salgını küresel siyaset alanında da yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. AB’nin koronavirüsle mücadele sürecinde ortaya koyduğu performans Birliğin
“potansiyel üye adayı” pozisyonunda olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in ifadeleriyle özetlenebilir: “Avrupa dayanışması sadece kağıt üzerinde…” Vucic’in tespiti aynı zamanda uluslararası alanda dengelerin değiştiği ve değişebileceği
mesajını da içermektedir. Bu noktada “yeni dünya düzeni” tartışmaları tekrardan
gündeme gelmiştir. Koronavirüsle birlikte yeni bir dünya düzeni oluşturacağı fikri iki
iddia üzerine temellenmiştir. Bunlardan ilki uluslararası kurum ve bölgesel yapıların
gücünü kaybedeceği ve önemini yitireceği; devletlerin daha içe kapanık ve korumacı
siyasete yöneleceğidir. İkincisi ise koronavirüsün büyük bir değişime yol açmayacağı
yönündedir. Yeni dünya düzeni iddialarından hangisinin gerçekleşeceği muallak olsa
da koronavirüs pandemisinin ortaya koyduğu en önemli gerçek devletlerin risklerle
baş edebilme kapasiteleri ve bu mücadele sürecinde “bilgi”nin oynadığı rol olmuştur.

362

setav.org

2020’DE MEDYA

DHÖ’nün ancak Mart 2020’de pandemi olarak ilan ettiği koronavirüs salgını
sonrası yapmış olduğu açıklamalarda literatüre yeni bir kavram girmiştir; “infodemi”.44 Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan infodemi kavramı DHÖ Genel Direktörü
Dr. Tedros’un Şubat 2020’de yaptığı açıklama ile gündeme gelmiştir: “Biz sadece bir
pandemi ile değil aynı zamanda infodemi ile de mücadele ediyoruz.” İngilizce information ve pandemic sözcüklerinin birleşiminden oluşan infodemi kavramı gerçek
olmayan, hatalı ya da doğru olmayan bilgilerin paylaşımı ve yayılımı anlamına gelmektedir. Koronavirüs pandemisi sürecinin getirdiği psikolojik ve fizyolojik etmenlerden dolayı infodemi içeren haber ve ögelerin paylaşımında artış görülmüştür. Bu
artışın konvansiyonel medyadan ziyade daha çok sosyal medya mecralarında yayıldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla pandemi sürecinin getirdiği yıkıcı etkiler, infodemik içeriklerin sosyal medya mecralarında hızlı yayılımıyla beraber daha yıkıcı hale
gelmiştir. Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan ve bilgi kirliliğini ifade eden infodemi
kavramıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Hepimizin ortak düşmanı
Covid-19 ancak mücadele ettiğimiz bir diğer ortak düşman ise infodemidir” ifadelerine yer vermiştir. Guterres’in ifade ettiği gibi infodemi, koronavirüs ile mücadelenin
özellikle de kriz iletişimi safhasında devletler için büyük bir sorun teşkil etmiştir. Yapılan araştırmalara göre doğru olmayan ve dezenformasyon içeren bilgilerin en kolay
şekilde sosyal medya mecralarında yayıldığı gözlemlenmiştir. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre en fazla infodemi içerdiği düşünülen bilgi kaynaklarının başında
yüzde 39 ile Facebook, yüzde 29 ile Instagram ve internet haber siteleri, yüzde 28
ile televizyon haberleri, yüzde 22 ile Twitter ve yüzde 20 ile WhatsApp gelmektedir.45
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse herkes akıllı telefon ya
da bilgisayar kullanabilir hale gelmiştir. İnsanların rahat şekilde ceplerinde taşıdıkları
ve kolayca kullanabildikleri akıllı telefonlar sayesinde sosyal medya mecralarına erişim daha da ulaşılabilir duruma evrilmiştir. Dolayısıyla pandemi sürecinin getirdiği
korku, panik ve kriz psikolojisiyle beraber insanların birbirlerinden ve gündemden
haber alma ihtiyaçları her zaman olduğundan daha fazla şekilde artmıştır. Bu haber
alma ihtiyacının getirdiği durum ile beraber Twitter, Facebook, Instagram, YouTube
gibi platformlara olan ilgi artmış ve insanlar elde ettikleri bilgilerin doğruluğuna ve
ispatına bakmaksızın sürecin getirdiği psikolojik vaziyetten ötürü infodemi içeren
paylaşımlar yapmış ya da bu paylaşımlara maruz bırakılmıştır.46
İnsanları paniğe ve korkuya sürükleyen, doğruluğu kanıtlanmamış paylaşımlar
çeşitli hesaplar tarafından dolaşıma sokulur ve anında milyonlarca insan tarafından
görülebilir. İnsanlar pandemi sürecinin getirdiği korku ve kriz psikolojisinden do44 Turgay Yerlikaya, “İnfodemi: Koronavirüsle Mücadelede Yeni Bir Safha”, Kriter Dergi, Yıl: 5, Sayı: 46, (2020),
s. 90-91.
45 “TRT Akademi İnfodemi Araştırması Raporu”, TRT Akademi Dergisi, Sayı: ???, (2020), s. 228-249.
46 Nural İmik Tanyıldızı, COVID-19 Salgını Sürecinde Sağlık İletişiminde Sosyal Medya, (İKSAD Yayınları, Ankara:
2020), s. 45.
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layı paylaştıkları ya da maruz bırakıldıkları içeriklerin ne derece yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini hesaplayamayabilir. Bu sebeple de azımsanmayacak ölçüde infodemi
içeren paylaşım dijital ağlarda dolaşıma girebilir. Bu paylaşımlarla beraber toplum
üzerinde hakim olan kriz ve panik psikolojisi artış gösterir. Dolayısıyla infodemi de
koronavirüs gibi yıkıcı sonuçlara sebep olabilir. İnsanların bilinçsiz şekilde paylaştıkları doğruluğu kanıtlanmamış içerikler insan sağlığını da tehlikeye atmaktadır.
ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsle mücadele kapsamında insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesiyle ilgili yaptığı açıklama en popüler infodemi
örnekleri arasında yer almıştır.
GÖRSEL 6. TRUMP’IN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA VÜCUDA
DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLMESİYLE ALAKALI DEUTSCHE WELLE TÜRKÇE HABERİ
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Koronavirüs pandemisinin dünya üzerinde yayılmaya başladığı dönemlerde sosyal medyada “virüsün laboratuvar ortamında üretildiği” iddiası ortaya atılmıştır. Bu
iddiaya göre koronavirüs, Pasteur Enstitüsü tarafından 2004’te laboratuvar ortamında üretilmiştir. İddiada bulunan kişinin söylemlerine göre Pasteur Enstitüsü tüm
bunları aşılarının daha fazla satması için yapmıştır. Bu iddialar YouTube ve Facebook
üzerinden yirmi dört saat içinde milyonlar tarafından izlenmiştir. Pasteur Enstitüsü
tüm bu açıklamaları reddetmiştir. Konuyla ilgili olarak Nature dergisinde de “virüsün
laboratuvar ortamında üretilmediği” karşı iddiası ortaya atılmıştır.47 Her iki örnekte
de görüldüğü üzere infodemi kapsamında ortaya atılan iddiaların birçoğu dijital ağlarda “tık” sayısını artırmaya yöneliktir. Bu sebeple dijital platformlarda “tık” sayısını,
beğeni, izlenme ve paylaşım sayılarını artırmak için insanların “infodemik” paylaşımlara yer verdiği söylenebilir.
GÖRSEL 7. KORONAVİRÜSÜN LABORATUVAR ORTAMINDA FRANSIZ PASTEUR
ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 2004’TE ÜRETİLDİĞİ İDDİASI

İnfodemi içeren paylaşımlar toplumsal infial ve korkuya sebep olmanın yanı sıra
siyasi sürece de olumsuz şekilde etki eder. Koronavirüs sürecinde virüsün yayılması,
virüse yakalanan hastaların tedavi edilmesi, yeni vaka artışının engellenmesi noktasında büyük gayret sarf eden devletler ve hükümetler sosyal medya mecralarında da
47 Rahmi Gündüz, “Pasteur Enstitüsü’nün, Koronavirüsü 2004’te İcat Ettiği İddiası Sosyal Medyada Çığ Gibi
Yayıldı”, Euronews Türkçe, 19 Mart 2020.
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dezenformasyon içeren paylaşımlarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Manipülasyon içeren infodemi paylaşımları ile siyasal iletişim süreci yıpratılmaya çalışılmış, siyaset arenasındaki muhalifler rakip olarak gördükleri hükümeti pandemi ile
mücadelede köşeye sıkıştırmaya çalışmışlardır.
İnfodemi ile mücadele kapsamında devletler çeşitli önlemlere başvurmuştur.
Fransız hükümeti koronavirüs sürecinde doğru olmayan, dezenformasyon içeriklerle mücadele için internet sitesi kurmuştur. Fransa hükümet sözcüsünün yaptığı
açıklamada “Covid-19 krizi yalan haberlerin yayılmasına uygun zemin hazırlıyor.
Güvenilir ve doğrulanmış bilgi kaynaklarına her zamankinden daha çok başvurmak
gerekiyor. Fransız hükümeti artık bu amaca hizmet eden özel bir alan sunuyor” ifadelerini kullanarak infodemi ile mücadele etmeye yardımcı olacak sitenin tanıtımını
yapmıştır. İnternet sitesinde yalan haberler, kaynağı doğrulanmamış içerikler ve dezenformasyon dolu ögelerle mücadele edileceği açıklanmıştır. Hükümetlerin aldığı
önlemlerin yanı sıra bireylerin de infodemiye karşı bazı tedbirler alması gerekmektedir; (i) kaynağı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmaması, (ii) haberin veya bilginin
kim tarafından yazıldığının iyi şekilde araştırılması, (iii) sadece resmi sosyal medya
hesaplarının dikkate alınması gibi tedbirlerin uygulanması önemlidir.48 Bu noktada
eski ABD Başkanı Trump, infodemiyi engelleme adına Silikon Vadisi’nden yardım
talep etmiştir. Trump’ın talebine olumlu yanıt veren dünyanın önde gelen dijital ağ
sağlayıcıları infodemi içerikli paylaşımların kaldırılması noktasında gerekli adımları
atacaklarını açıklamışlardır.49
Sonuç olarak koronavirüs süreciyle birlikte ortaya çıkan infodemi kavramı doğru olmayan, yanlış içeriklerin yayılması anlamına gelmektedir. Pandemi sürecinde
infodemi içeren paylaşımlar sosyal medya mecraları üzerinden kolay ve hızlı şekilde
yayılmış; toplum psikolojisinden infiale, pandemi ile mücadeleden kriz iletişimine
birçok alanda olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Pandemi sürecinde erişim, kullanım ve içerik üretip dolaşıma sokma kolaylığı sebebiyle sosyal medya infodemi içeren
paylaşımların artmasına ve yayılmasına hizmet eder duruma gelmiştir. İnfodemi ile
mücadelede iki stratejisi ön plana çıkmıştır; “ferdi” ve “kurumsal”.50 Her iki boyutu
da içine alacak şekilde infodemi ile mücadele noktasında yapılması gerekenler Şekil
2’deki gibi özetlenebilir.

48 Ali Murat Kırık ve Vahdet Özkoçak, “Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Sosyal Medya ve Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: ???, (2020).
49 Tony Romm, “White House Asks Silicon Valley for Help to Combat Coronavirus, Track Its Spread and Stop
Misinformation”, The Washington Post, 11 Mart 2020.
50 Turgay Yerlikaya, “Koronavirüs ile Mücadelede Yeni Risk Alanı: İnfodemi”, SETA Perspektif, Sayı: 269, (Nisan
2020).
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ŞEKİL 2. İNFODEMİ
MÜCADELE
ŞEKİL 2. İLE
İNFODEMİ
İLEÖNERİLERİ
MÜCADELE ÖNERİLERİ
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İnfodemi ile Mücadelede
Bireysel Sorumluluk

İnfodemi ile Mücadelede
Kurumsal Sorumluluk

Sosyal Ağ İçeriklerine Şüphe ile
Yaklaşmak

İnfodemi ya da Yalan İçerik
Paylaşımlarını Hızlı Tespit Etmek

İçeriklerin Kaynaklarını Kontrol
Etmek

Asılsız Paylaşımları Engellemek

İçerik Paylaşımı Yapan Hesapları
Kontrol Etmek

Asılsız Paylaşım Yapan Hesapları
Askıya Almak

Paylaşılan İçeriğin Doğruluğunu
Teyit Etmeden Beğeni ve
Paylaşım Yapmamak

Yerel ve Bölgesel Otoriteler ile
İş Birliği Yapmak

İçeriğin Sebep Olacağı Olumsuz
Durumları Göz Önünde
Bulundurmak

Bağımsız Gerçek-Yalan Denetim
Sistemi Geliştirmek
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Suriye’de kısmen sessiz bir yıl geride kaldı. Ancak DEAŞ ve YPG gibi terör
örgütleri saldırılarına devam ettiler. Türkiye ise 2020’de bölgenin en aktif
aktörüydü. Ankara’nın gündeminde Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ çatışması ve ABD, Rusya ve AB ile ilişkiler vardı. Uluslararası siyasetin
yanı sıra Türkiye siyasetinin bir numaralı gündem maddesi de doğal olarak
salgın ve salgınla mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen salgınla mücadelenin temel yaklaşımı sağlık krizinin olumsuz
sosyal ve ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak şeklindeydi. Buna ek
olarak 2020’nin siyaset gündeminde ittifak tartışmaları, muhalefet partilerinin iç sorunları ve kurultaylar diğer gelişme başlıklarıydı. Eğitim ne yazık ki
küresel salgından en fazla etkilenen alanların başında geldi. Medya alanında ise küresel anlamda yeni medya, internetin ve sosyal medya kuruluşlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi öne çıkan gündem başlıklarıydı.
SETA’nın her yılın son haftasında yayımladığı Türkiye yıllığı ülkemizde örnekleri çok az görülen bir çalışma biçiminin en önemli temsilcisi durumundadır. 2020 yıllığı da okuyuculara hem çok zengin bir içerik sunuyor hem
de gelecek yıla dair öngörü için bütüncül bir bakış açısı sağlıyor.
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lağanüstü gelişmelere sahne olan 2020 sona erdi. Koronavirüs
salgını adeta her şeyi tersine çevirdi. 2020 boyunca salgının gölgesinde ABD-Çin rekabeti, ABD başkanlık seçimi, AB’nin geleceği ve Brexit, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye, Suriyeli mülteciler ve Avrupa’da yükselen İslam karşıtı söylem ve yılın son dönemlerinde Karabağ
çatışması ana gündemler arasında yer aldı. Batı dünyası 2020 boyunca
sorunlarla boğuşurken Rusya bu durumdan istifade etmeye çalıştı. Putin
liderliğindeki Moskova yönetimi Avrupa üzerindeki etkisini artırmaya çalışırken diğer yandan da özellikle Suriye’deki askeri varlığını tahkim etti. Çin
de ABD’ye karşı daha ciddi bir meydan okuma olarak yükselirken bir yandan da küresel ticari girişimlerini korumaya çalıştı. Avrupa ise bütün bir yıl
boyunca salgının neden olduğu karmaşayı yönetmekle uğraşırken Brexit
sonrası Avrupa’nın siyasal ve ekonomik geleceğini tartıştı.
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