
1

Arap Baharı olarak adlandırılan olgu gelişmeye devam ederken, Türkiye ve 
AB’nin dış politikası ile AB’nin dönüşüm yaşayan ülkelerdeki rolünü ve son 
gelişmelerin her iki taraf için yarattığı sonuçları tartışmak aciliyet kazan-

makta. Başta Akdeniz’dekiler olmak üzere hem AB’nin hem de Türkiye’nin yakın 
komşuları olan Arap ülkeleri siyasi, ekonomik ve sosyal öneme sahip. Paylaştıkları 
bu yakın coğrafyada istikrar, barış ve güçlü ekonomik kalkınmanın sağlanması her 
ikisinin de çıkarlarına hizmet edeceği için, Türkiye ve AB’ye bu ülkelerle işbirliği 
yapmasını tavsiye etmek yerinde olacak.

Dönüşümün nedenleri

 Şimdilik Arap Baharı’nın neyi gösterdiğinden ve sonunda nelere yol 
açacağından emin olmadığımız bir belirsizlik ortamı ve dönüşüm döneminden 
geçiyoruz. Ayaklanmaların altında yatan nedenler neler? Sokaklarda protesto 
eylemi yapan vatandaşlar gerçekten ne istiyor?
 Bölgedeki farklı akımlar, açık benzerlikler sergiliyor: İlki ve en önem-
lisi,  başta düşünce ve ifade konusunda olmak üzere,  özgürlük ve demokrasi 
isteği… Eylemciler ayrıca, ülkelerini yolsuzluk yapan yöneticiler ve temel haklarını 
çiğneyen düzenden temizlemek istiyor. Başta Mısır’da olmak üzere, bu ülkelerdeki 
demografik durum ile süregelen ekonomik kriz sonucu daha da kötüleşen olum-
suz ekonomik beklentilerin de ayaklanmalarda rolü var. Protestocular daha iyi 
yaşam koşulları, daha çok ve daha iyi iş olanakları ve bir sosyal güvenlik sistemi 
talep ediyor. Kısacası, yaşanan bölgesel dönüşüm, sosyal sorunların üst üste 
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yığılmasına tepki olarak ortaya çıktı. 
 Ancak, ayaklanmaların arkasındaki güçler ülkeden ülkeye 
değiştiğinden, bu devrimi aynı siyasi akımın yönettiğini ifade etmek 
imkansız. Deneyimlerimiz bu ülkelerin şimdi çok zor ve muhtemelen çok 
uzun bir dönüşüm sürecine girdiğini söylüyor. Doğu ve Orta Avrupa’da da 
görüldüğü gibi, bu tür dönüşümler uzun zaman alabiliyor ve aslında bu 
ülkelerin bazılarında süreç hala devam ediyor.

Bölgesel dönüşüme yardım etmek hem Türkiye’nin hem 
de AB’nin yararına

 Türkiye ve AB’nin bu değişimi azami ölçüde desteklemesinin, 
ortak çıkarlara hizmet edeceğini kabul etmek lazım. Temel ortak amaç, 
geçmişte terör saldırılarına yol açan şiddetin sık sık sahneye çıktığı  (ki bu 
durum gelecekte de muhtemelen sürecek) belki de dünyanın en tehlikeli 
bölgesinde barışı sağlamak olmalı. Ekonomik sıkıntılar kaçınılmaz şekilde 
yayıldığından, komşu ülkelerde ekonomik kalkınmaya destek vermek de 
her iki tarafın çıkarına olacak. Ayrıca, hem Türkiye hem de AB, komşu böl-
gelerdeki halkların refahını önemseme konusunda manevi sorumluluğa 
sahip. 
 Bu iç içe geçen çıkarlar çerçevesinde, Türkiye ve AB’nin 
zayıflıklarını örtüp avantajlı ve güçlü yanlarını birleştirecek bir ortak strate-
ji geliştirmeleri yararlı olacak. Ancak, bölgeye yönelik ortak bir yaklaşım 
geliştirme zorunluluğuna karşın, taraflar böyle bir strateji çizmekten 
şaşırtıcı derece uzakta. Çabalarımızı birleştirme zorunluluğuyla birlikte 
farklı aktörlerin rollerini ve aralarındaki dinamiği analiz etmenin önemi 
de  artıyor. Türkiye, Arap dünyası ve AB üçgeni arasındaki ikili ilişkiler ise 
zorluk ve gerilimlerle dolu.

Türkiye’nin rol modeli olma ihtimali

 Daha önce de bahsedildiği gibi, bölgede hangi siyasi yapıların 
ortaya çıkacağını şimdiden kestirmek olanaksız. Olaylar, açık amaçlar, 
farklı bir strateji, tanımlanabilir liderler ve belirlenmiş kurallarla örülü 
tek bir devrimle başlamadı.ve yeni bir demokratik düzen de  mevzuatın 
değiştirilmesiyle basitçe oluşturulamaz. Ayrıca, ülkeler dönüşüm süre-
cinde yol göstericiliğe ihtiyaç duyduğundan liderlik konusunun da 
tartışılması gerek.
 Buradaki moda deyim, rol modelidir. Sürecin başlangıcında da 
belirtildiği gibi, bu ülkeler açıkça kendi kalkınma deneyimleri için ilham 
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alacakları bir örnek arıyor. Güçlü bir konuma sahip olan Türkiye, bu rolü 
oynayabilecek tek ülke ve bunu yapmak için pek çok fırsata sahip. Böyle 
bir sorumluluğun içerdiği zorluklara rağmen, Türkiye bu görevi üstlenmeye 
istekli.
 Türkiye’nin yol göstericiliğinin lehindeki en önemli faktör, nüfusunun 
büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin Arap Baharı’nın arkasındaki 
temel değerleri (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların 
korunması) tamamıyla uygulayabileceğini kanıtlamış olması konusu. Arap 
dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemi azımsanmaması gereken din ve 
kültür, Türkiye’nin en büyük avantajı. Türkiye, kültürel zemini, dini ve coğrafi 
yakınlığı ile Batı Avrupa ülkeleri ya da diğerlerine göre, dönüşüm sürecindeki 
ülkelere erişim avantajına sahip.
  Başbakan Erdoğan’ın Libya ve Mısır’daki söylemleri bu açıdan son 
derece önem taşıyordu. Erdoğan, yeni demokrasinin laik olması gerektiğini, 
ancak laik demokrasinin güçlü dinsel bağlar ve değerler barındıran si-
yasi akımların varlığını da engellemeyeceğini ifade etmişti. Bu noktayı 
vurgulaması, bölgede laik demokrasi fikrine direnen kuvvetli siyasi güçlere 
yönelik samimi bir mesaj oldu. Erdoğan’ın laiklik konusunda fikrini ifade et-
mesi aynı zamanda Avrupa ülkelerine de erişmesini sağladı. Zira Avrupa’da 
bazı gözlemciler hala mevcut Türk hükümetinin nihai amacının laik olmayan 
bir devletin yaratılması olduğuna inanıyor.
  Erdoğan’a rağmen, Türkiye’nin bölgede rol oynamasına engel ola-
bilecek faktörler olduğunu da kabul etmek gerek. Türkiye’nin Arap dünyası 
ile ilişkisini karmaşıklaştırabilecek muhtemel bir faktör, bu ülkelerin es-
kiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmaları. Bu tarihi zeminin 
halkın ortak belleğinde ne derece yer aldığı ve bugünkü politikaları nasıl 
etkilediği konuları daha ciddi bir tartışmayı gerektiriyor.  Türkiye’nin em-
peryal geçmişinin olumsuz mirası nedeniyle bazı komşu ülkeler Türklerin 
kendilerine nasihat vermesinden hoşlanmayabilir. Türkiye, bu sınırları aklında 
tutarak süreçte başrol oynayabilir ve oynamalıdır da. Öte yandan, Türkiye’nin 
bunu yaparken komşu ülkelere hükmetmeye çalışan bir bölgesel güç gibi 
hareket etmekten kaçınması gerekli. Türkiye, örnek oluşturacak, yardım öne-
recek, en iyi uygulamaları paylaşacak ve istenirse kılavuzluk yapacak bir lider 
rolü oynamaya hazırlıklı.

AB, Türkiye için güvenilir bir ortak olarak hareket edebilir mi? 
Ortak dış politika sorunu

 Bu çabalarında güçlü bir şekilde desteklenmeye ihtiyaç duyacak 
Türkiye için AB, çetin bir potansiyel ortak. AB’nin Orta Doğu’da rol oynamaya 
yönelik beklentilerini daha iyi kavramak için, AB ve Arap dünyası arasındaki 
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nüfusunun 
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ilişkinin anlaşılması gerek. AB bazı yönlerden açık bir şekilde dezavantajlı. 
AB kurumlarının üyeleri ve üye devletlerin iktidardan düşen yöneticilerle on 
yıllardır isteyerek işbirliği içinde oldukları bir gerçek. Bu yaklaşım, açıkça Reel 
Politik üzerine kuruluydu: Bu ülkelerde halkın taleplerinin bastırılması ile 
şiddet içeren önlemler pahasına bile istikrarı temin etme ve güvence altına 
alma arzusu, demokratik değerlerle insan haklarının önüne geçmiş gibiydi.  
Ancak, Reel Politik hesabının çok ciddi bir yanlış olduğu ortaya çıktı.
Bununla birlikte, Arap dünyasında AB’nin ve bazı üye devletlerin itibarı ve 
etkisi bazen şaşırtıcı derecede yüksek olabiliyor. Bazı Arap ülkeleri için AB 
hala en önemli siyasi ve ekonomik ortak. Bu yüzden AB’nin bölgede ak-
tif işbirliğine dayanak sağlayacak çok güçlü temelleri bulunmakta. Fakat 
bunu yapmak için Avrupalıların öncelikle AB’deki mevcut krizin üstesinden 
gelmesi ve özellikle enerjide üye devletlerin bölgeye yönelik birbirleriyle 
rekabet eden politikalarını yönetmesi gerekiyor.
 AB, hem dönüşüm sürecinde rol oynamak, hem de Türkiye’nin 
dönüşüm sürecini kolaylaştırmadaki çabalarını desteklemek için kapsamlı 
bir dış politika geliştirme.. Arap Baharı, AB’nin eksikliklerini son derece 
açık bir şekilde gözler önüne serdi. Örneğin, karar verme süreçleri ağır ve 
anlaşılmaz olmayı sürdürüyor: Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi kararını 
desteklemekten kaçınması nedeniyle AB’nin, Libya konusunda ortak bir 
strateji geliştirmesi mümkün olmadı.
 Ayaklanmalardan sonra AB üyesi ülkeler, şaşkınlık ve sevinç içeren 
bir tepki verdi. Fakat aynı zamanda bu tepkide, olayların nihai sonucunu 
tahmin edememekten kaynaklanan korku ve belirsizlik de vardı. Birçok anal-
ist, köktenci İslam’ın yönetimi ele alacağına dair açık bir riskin bulunduğunu 
ve devrimin Avrupa ülkelerinin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturacağını 
savunuyor. Bölge hakkında daha fazla bilgiye sahip analistler reddetse de, 
bu tür görüşlerin tartışılması gerekli. Aynı şekilde, bazı Avrupa ülkeleri geçiş 
sürecinin düzgün bir şekilde yönetilememesi durumunda istikrarsızlığın 
Kuzey Afrika’dan büyük çaplı bir göç hareketini tetikleyebileceğinden ve 
bunun ekonomik ve sosyal sistemlerine yük getireceğinden endişe duyuyor.
 Avrupa kamuoyunun bölgedeki gelişmelere ilişkin olumsuz algısına 
rağmen, AB’nin Arap dünyasındaki nüfuzu, Birliğin bu dönüşümdeki rolünü 
haklı göstermeye yetecek. Özellikle de üye devletler ve AB kurumları, belli 
ülkelerin geleneksel etkisini kullanmayı ve politikalarını koordine etmeyi 
başarırsa… AB’nin elindeki en büyük araç, komşu ülkeler politikası Bu 
politika kuzeydeki komşu ülkeler ile Akdeniz’den güneye sınır ülkelerden 
oluşuyor. Bu tür bir ayrım, AB’ye olası katılım konusunda bu iki bölgenin 
farklı statülerini yansıtmakta. Aslen Avrupalı olan kuzeydeki komşu ül-
keler potansiyel olarak üye devlet olabilirken, Akdeniz ülkelerinin bir üy-
elik perspektifi bulunmuyor. Onun yerine, Akdeniz ülkelerinin AB ilişkileri 
“Akdeniz Birliği” mekanizması aracılığıyla kurumsallaştı. İşlevsel olmayan 
yapısı göz önüne alındığında, Akdeniz Birliği’ne ilişkin yüksek beklentiler 
henüz gerçeklik kazanamadı.  Birlik, Barselona Süreci ile aynı kaderi yaşama 

“Arap dünyasında 
AB’nin ve bazı üye 
devletlerin itibarı 
ve etkisi bazen 
şaşırtıcı derecede 
yüksek olabiliyor. 
Bazı Arap ülkeleri 
için AB hala en 
önemli siyasi ve 
ekonomik ortak.”
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riski altında. Bununla beraber, Arap dünyasındaki yeni durum cesaretimizi 
kırmamalı, aksine bizleri bu kez daha başarılı olmak umuduyla yeniden den-
emeye teşvik etmeli.

Bölgesel dönüşümün jeopolitik zorluklarını göğüslemek için 
ortak bir strateji geliştirmek

 Türkiye ve AB, Arap Baharı yavaş yavaş geliştikçe bölgedeki jeop-
olitik sorunları ortaklaşa ele almak üzere çabalarını birleştirmek, ortak si-
yasi ve ekonomik çıkarlarını tanımlamak, siyasi araçlar belirleyerek ortak bir 
strateji geliştirmek zorunda. Bu tür bir çalışmanın AB’nin Avrupa’da ortak 
bir tutum geliştirmeye yönelik girişimleriyle paralel olması gerekiyor. Arap 
dünyasındaki duruma samimi bir biçimde bakıldığında, dönüşümün aldığı 
yönden bağımsız olarak AB ve Türkiye’nin daha yakın bir ilişki kurmalarına 
ciddi biçimde ihtiyaç olduğu görülmekte. Gelişmeler olumsuz yönde ilerler 
ve barışı tehdit etmeye başlarsa, işbirliği ihtiyacı daha da güçlenecek.  Öte 
yandan, olaylar doğru yönde ilerler ve bölgede demokratik bir dönüşüm 
yaşanırsa, bu sürece katkıda bulunmak Türkiye’nin de AB’nin de yararına 
olacak.
 Bu ülkelerde demokrasi yanlısı bir tutum benimsemesine rağmen 
Türkiye’nin açık bir demokratikleşme gündemi bulunmuyor. Türkiye, üçüncü 
bir ülkede dönüşümü desteklemek üzere AB’nin şartlılık politikasına ben-
zer araçlar da geliştirmiş değil.  Öte yandan AB, bu tür bir değişimin nasıl 
başarılacağına dair bilgi birikimine ve gerekli donanıma sahip. Her durumda 
aynı araçlar kullanılamasa da AB bu konuya ilişkin politikalara sahip. AB’de 
farklı koşullarda farklı yerlerde demokrasiyi desteklerken birikim edinmiş 
uzmanların varlığı, değerli bir deneyim kaynağı.
 Farklı avantajları göz önüne alındığında, AB ve Türkiye’nin güçlerini 
birleştirmeleri akıllıca olacak. Türkiye bölgeye daha iyi erişebilirken, AB ise 
olumlu bir değişim için gerekli araçlara ve deneyime sahip. Bu Türkiye ve AB 
arasında daha yakın bir politika koordinasyonu ve geniş kapsamlı işbirliği 
için apaçık bir durum oluşturuyor.

Üyelik sürecini canlandırmak: Jeopolitik öneme sahip bir 
proje

 Avrupa Birliği ve Türkiye jeopolitik açıdan bu tür önemli bir projede 
işbirliği yapabilseydi taraflar arasında duraksayan ilişkiler canlanarak ivedilik 
ve önem kazanacaktı. 2005 yılında başlayan iç krizinde çamura saplanan AB, 
Türkiye’nin ilerlemesini takdir eden açık ve destekleyici sinyaller gönder-
meyi başaramadı ve bu da mevcut açmaza neden oldu. Fakat böylesi önemli 
bir projede başarılı bir şekilde güç birliği yapmak, en az Doğu Genişlemesi 
kadar tarihi bir fırsat yaratabilirdi.
 Üyelik süreci her zaman değilse de, Türkiye örneğinde stratejik 

“AB ve Türkiye’nin 
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ve deneyime sahip.”
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ve jeopolitik bir proje halini aldı. Türkiye’nin katılımı konusunda güçlü 
tek argüman ülkenin stratejik ve jeopolitik yapısı oldu ve olmaya devam 
ediyor. Avrupalılar değişen bir dünyada ve dolayısıyla değişen bir çevrede 
yaşadığımızı anlamak zorunda. 21. yüzyılda bölgesel ittifaklar yeterli değil. 
Sorunlarımızı çözmek için güçlü küresel işbirliğine ihtiyacımız var. Avrupa 
içinde derinleşen kriz ve dünya çapında artan zorlukların olduğu günümüz 
koşullarında Avrupalılar, AB’nin diğer güçler karar alırken kenara itilmeyecek, 
marjinalleşmeyecek ve es geçilemeyecek küresel bir oyuncu olmak zorunda 
olduğunu anlamalı.
 Hindistan ve Çin gibi nüfusu Avrupa’nın üç katı olan büyük pi-
yasalarla rekabet etmek durumunda olan Avrupalılar, siyasi ve ekonomik 
olarak güçlü olmak zorunda. Bu bağlamda Türkiye bir bölgesel güç olarak 
AB’nin ortaklık gereksinimini tamamlıyor. Türkiye kendi bölgesinde süper 
güç olmaya çalışsaydı, İran ve Rusya gibi bölge ülkeleriyle çok büyük so-
runlarla yaşayacaktı. Fakat bölgede güçlü ve lider bir aktör olarak Türkiye, 
bütünleşme ve işbirliği için itici güç olmaya devam edecek.
 Türkiye’nin bölgesel bir güç olmak için çaba sarf etmesi bazen üyelik 
çabalarını raydan çıkardığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Fakat aslında Türkiye’nin 
bölgede daha büyük sorumluluk alması ve etkisini artırması Avrupa’ya en-
tegrasyonu gerekli kılan bir sebep.. Orta Doğu, Orta Asya veya karşılıklı 
çıkarların bulunduğu diğer bölgelerde güçlü rol oynama kapasitesine sa-
hip bir üye devlet, AB için önemli bir avantaj olacak. Ayrıca, Türkiye yüzünü 
hem ekonomik hem de kültürel anlamda Avrupa’ya çevirmiş durumda. AB 
sadece Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı değil, aynı zamanda Türkiye’ye 
gelen doğrudan yatırımların yüzde 90’ıyla en büyük yatırımcısı. Bu sağlam 
temel, gelecekte daha üst bir seviyeye taşınabilecek bir ortaklık için zemin 
oluşturmalı.

Tavsiyeler

 Orta Doğu’daki dönüşüm süreci iktidar arayan farklı gruplar arasında 
mücadelelere sahne olma riskini de taşıyor. Bu da demokrasiye geçişi destekl-
eme zorunluluğunun bir başka nedenini oluşturuyor. Demokratikleşme bir 
günde olmaz. Demokratikleşmenin sağlanması için, demokrasiyi tatbik ede-
cek kişiler eğitilmeli ve demokratik normlar ile kurumların yaygınlaşmasına 
destek verilmeli. Konunun ivediliği göz önüne alındığında, Türkiye ve AB’nin 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da demokratik dönüşümü gerçekten arzu eden 
reformcu güçleri kuvvetlendirmesi gerekiyor.
 Arap dünyasındaki dönüşüm sürecinin Avrupa ve Türk sistemlerine 
daha yakın bir çizgide yürümesini temin etmede Akdeniz Birliği gibi kurum-
lar hayati bir rol oynayabilir. Bu tür araçları daha etkin biçimde kullanmak 
için çaba harcanmalı. Maalesef, bu açıdan AB içinde hem hükümet hem 
de toplumsal düzeyde bir görüş birliği mevcut değil.  Avrupa içindeki bu 

“Türkiye ve AB’nin 
Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da 
demokratik 
dönüşümü 
gerçekten 
arzu eden 
reformcu güçleri 
kuvvetlendirmesi 
gerekiyor.”
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farklılıkları gidermek için bazı mekanizmalar tasarlamak yerinde olacak.
 Ortak çıkarlarını ortak politikaya dönüştürmek için Türkiye ve 
AB daha yakın bir işbirliğine girmeli. Taraflar bu konuda AB’nin özellikle 
Arap dünyasına yönelik olarak demokrasiyi güçlendirmeyi ve sivil toplum 
örgütlerinin yetkilendirilmesini amaçlayan geçmiş politikalarından der-
sler çıkarabileceği gibi halk düzeyinde ve kapasite geliştirmeyi amaçlayan 
projeler de geliştirebilir. 
 Türkiye ve AB’deki siyasilerin Sovyet İmparatorluğu’nun ve Arap 
dünyasındaki otokrat liderlerin çöküşlerinden de çıkaracakları dersler var: 
Halkın hak ve hürriyetlerinden yoksun olduğu bir toplumda uzun vadeli 
istikrar söz konusu olamaz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kalıcı isti-
krar için zorunlu koşul olmayı sürdürüyor. Bu ilkelere saygı gösteren siyasi 
düzenlerin kurulmasına yardımcı olmak Avrupa ve Türkiye’nin bölgede 
gerçekleştireceği ortak çalışmaların odak noktasını oluşturmalı.
Ayrıca AB’de politika yapıcılar, İslam değerlerini temel alan politika ile İslamcı 
politika arasında önemli bir fark olduğunu kabul etmeli.  Dinil zemine sahip 
partiler AB’nin her yerinde mevcut ve hatta bu partiler bazı ülkelerde önde 
gelen güçleri oluşturuyor. 
 Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki yeni jeopolitik durumu kullanarak, 
Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabiliriz. Rejim değişikliği süre-
cinden geçen ülkeleri olumlu bir dönüşüme sevk etme yolunda işbirliği 
yapmak Türkiye-AB ortaklığını yeniden canlandırmak için en iyi fırsatı 
oluşturuyor. Avrupalılar sabırlı davranmalı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin 
bir üyesi olacağına dair verdiği karara uymalı.. Bu arada, Türklerin de AB’deki 
siyasi şartların hızla değişebileceğini kabul etmesi gerekiyor. Avrupa’nın kilit 
ülkelerinde üyelik süreci için daha uygun koşullar yaratacak tamamen farklı 
bir siyasi tablo, iki yıldan kısa bir süre içinde ortaya çıkabilir. 

Bu not Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin SAM Makale serisi ile bağlantılı 
olarak yayımlanmıştır.
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International Policy and Leadership Institute 
(IPLI) 

Bugünün ve yarının politika yapıcılarını bir araya 
getirerek Akdeniz Avrupası’nda iyi yönetişimi güçlen-
dirmeyi amaçlayan bir politika enstitüsü olan IPLI, son 
dönemde ortaya çıkan İnsan Güvenliği disiplininin 
Akdeniz Avrupası’nda kamu politikalarının analiz 
edilmesi ve şekillenmesinde etkin bir araç olarak rol 
oynayabileceğine inanıyor. 

Merkez ofisi Paris’te bulunan IPLI, kamu işleri, kamu 
politikası ve uluslararası ilişkiler alanında çeşitli pro-
gramlarla aralarında Sciences Po, the Hertie School of 
Governance Berlin’in de bulunduğu pek çok prestijli 
uluslararası akademik kurumla birlikte çalışıyor.

Web sitesi: www.policyleadershipinstitute.org

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV)  

Partiler üstü ve kar amacı gütmeyen bir düşünce 
kuruluşu olan TEPAV, üretilecek her bilginin, 
geliştirilecek her fikrin Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
katkı sağlayacağı inancıyla bir grup işadamı, bürokrat 
ve akademisyen tarafından 2004 yılında Ankara’da 
kuruldu. 

Kamu politikalarının tasarımına katkı sunmayı ama-
çlayan TEPAV, Türkiye’deki fikir tartışmalarının bilgi/veri 
içeriğini artırmayı hedefliyor. TEPAV ayrıca ekonomik 
kalkınmaya aktif olarak katkıda bulunan ve güncel 
sorunların çözümüne yönelik olarak kilit politika 
yapıcıları ve fikir adamlarını biraraya getiren projeler 
gerçekleştiriyor. TEPAV tüm faaliyetlerini akademik etik 
ve kaliteden ödün vermeden sürdürüyor.

Web sitesi: www.tepav.org.tr 
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