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Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerini takip eden pek çok kişinin kafasında ikili ilişkilerin nereye gittiği
sorusu yer almaktadır. Bu sorunun temel sebebi geride bıraktığımız 2007 yılı ve 2008 yılının ilk çeyreğinde ikili
ilişkilerde beklenen ivmenin yakalanamamasıdır. Halbuki AB üyeliğine hazırlanan bir ülkenin adeta seferlik ilan
etmişçesine yoğun bir faaliyet içerisinde olması gerekmektedir. Türkiye’nin son dönemde bu görüntüden uzak
olmasının sebebini sadece çeşitli iç ve dış politika gelişmeleri ile açıklamak mümkün değildir. Bir an önce
ülkemizin AB üyelik hedefi konusundaki kararlılığını ortaya koyacak adımlar atılmalıdır. İlerleme Raporlarında da
altı çizildiği gibi gerçekleştirilen reformların uygulanması konusundaki sorunlar çözülmelidir.
Türkiye’nin attığı en kayda değer adımlardan birisi 17 Nisan 2007 tarihinde düzenlenen basın
toplantısında açıklanan “AB Müktesebatına Uyum Programı”dır. 2007-2013 dönemine ilişkin AB müktesebatına
uyum kapsamında gerçekleştirilecek çok sayıda birincil ve ikincil düzenlemelerden oluşan program adeta somut
bir yol haritası niteliğindedir. Programın 3 ayda bir gözden geçirilmesi kararlaştırılmış ve son Hükümet
Programı’nda DPT tarafından program kapsamında öngörülen çalışmaların ne derece gerçekleştirildiğinin
izleneceği açıklanmıştır. Yapılan bu izlemenin kamuoyuna mutlak suretle aktarılması gerekmektedir. Türkiye’nin
bir program ortaya koyması katılım müzakereleri sürecindeki kararlığının göstergesidir. Bu kararlılık programın
uygulanmasında ve izlenmesinde de sürdürülmelidir.
Bilindiği üzere müzakere sürecinde ekonomik ve sosyal alanda kapsamlı bir değişim gerçekleşecektir.
Bu değişim başta Türk iş dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyecektir. Dolayısıyla AB
müktesebatına uyumun yaratacağı etkilerin önceden analiz edilmesi, bu analizlerin neticeleri dikkate alınarak
ileriye dönük planların şekillendirilmesi gerekmektedir.
Bir diğer önemli husus müzakerelerde teknik alanda atılan adımların Brüksel’de anlatılmasıdır. Başlangıçta
Başmüzakerecilik görevinin Sayın Dışişleri Bakanı tarafından üstlenilmesi, katılım müzakereleri sürecindeki
çalışmalara büyük bir önem ve ağırlık verileceği izlenimi yaratmıştır. Ancak başmüzakerecilik görevi dışında
Sayın Dışişleri Bakanı’nın Brüksel’de ve önemli başkentlerde yoğun temaslar yapması gerekirken gelişen
olayların da etkisi ile ağırlık Avrupa dışı bölgelere verilmiştir. Temennimiz önümüzdeki günlerde Sayın Bakanın
AB konularına daha fazla eğilerek sürece yeniden dinamizm katması, çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi 2008
yılının gerçek anlamda bir “AB Yılı” olmasıdır.
40 yılı aşkın bir süredir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda çalışan İktisadi Kalkınma Vakfı
sıralanan tüm bu hususları dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin her daim
gündemin öncelikli maddesi olması gerektiği görüşünden yola çıkarak kamuoyunun dikkatini bu konuya
yönlendirecek toplantılar düzenlemekte, bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bilgilendirme faaliyetlerimizde
toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelinmekte ve bu kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda projelerimiz
şekillendirilmektedir. Örneğin Türkiye’nin çeşitli illerinde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik genel toplantıların
yanı sıra iş dünyasının ihtiyaçları temel alınarak belirli sektörleri ve/veya müktesebatın belirli başlıklarını ve

düzenlemelerini ele alan seminerler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kamuoyunu bilgilendirmede medyanın rolü
dikkate alınarak Türk medyasının önde gelen temsilcileriyle Türkiye-AB ilişkilerinde meydana gelen gelişmeleri
görüşmek üzere bir araya gelinmektedir. Tüm bu faaliyetler Vakfımızca hazırlanan yayınlar ve araştırmalarla
desteklenmektedir. Ayrıca İKV web sitesi sadece Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesi, müzakere süreci vb.
konularının değil aynı zamanda ikili ilişkilerdeki en son gelişmelerin de izlenebileceği önemli bir başvuru kaynağı
haline gelmiştir.
Vakfımızın önemle üzerinde durduğu bir diğer husus Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgilendirmenin
sadece iç kamuoyuna değil AB nezdinde de yapılmasıdır. Bu kapsamda öncelikle Brüksel’de AB kurumlarında
Türkiye ile ilgili çalışan kişilere yönelik “Window to Turkey” toplantıları başarıyla gerçekleştirilmiştir ve
önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. İKV Brüksel Temsilciliği ve çeşitli İKV heyeti Brüksel’de
gerçekleştirdikleri düzenli temaslarda AB kurumlarından yetkililere gelişmeleri aktarmakta, onları
bilgilendirmektedir. Önümüzdeki dönemde Avrupa Komisyonu çalışanlarının ve Avrupa Parlamentosu’ndan
parlamenterlerin ülkemize davet edilerek toplantılarımızın Türkiye’de sürdürülmesi gündemdedir. Bunun yanı
sıra Vakfımız AB kamuoylarında Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde kaydettiği ilerlemeyi anlatacak çeşitli
faaliyetler ve toplantılar düzenlemeyi planlamaktadır. Geniş kitleleri Türkiye ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda
doğru bilgilendirmek, mevcut önyargıları ve yanlış bilgileri değiştirmek amacıyla İngilizce olarak hazırlanan bir
yayınımızın dağıtımı yapılacaktır.
Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin AB tam üyelik hedefi toplumun tüm kesimlerini etkileyen
kapsamlı bir dönüşüm projesidir. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için hükümet, iş dünyası,
üniversiteler ve sivil toplum birlikte çalışmalıdır. Ülkemizin kısır tartışmalarla zaman kaybetme lüksü olmadığı
akıldan çıkarılmadan toplumun tüm kesimlerinin Türkiye’nin AB üyelik hedefi doğrultusunda çalışmalarını
hızlandırması gerekmektedir.

