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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı
sürecine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş ve Aralık 2004'te faaliyete
geçmiştir.
Bu amacına ulaşmak için, Türkiye'deki fikir tartışmalarının bilgi-veri içeriğini
arttıracak araştırmalar yapan TEPAV, araştırmalarını politika üretilecek somut
konular üzerinde yoğunlaştırırken, sonuçları da somut ve uygulanabilir politika

TEPAV, politika önerileri geliştirmenin yanı sıra, bazı alanlarda somut projeler
geliştirmekte ve gerçekleştirilmelerine katkı sağlamaktadır. Uygulanmakta olan
kamu politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında da bulunan
TEPAV, çalışmalarını destekleyecek eğitim programları ve toplantılar organize
etmektedir.
TEPAV çalışmalarını, “objektif ve partiler-üstü” yaklaşımından ayrılmadan
sürdürmektedir.
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TEPAV

önerileri şeklinde ortaya koymaktadır. ,

Üç Araştırma Enstitüsü…
TEPAV araştırmacıları çalışmalarını üç Enstitü bünyesinde sürdürmektedir.
Kurulan ilk araştırma enstitüsü olan Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü
(Economic Policy Research Institute - EPRI)'de ülkemizde yaşanan ekonomik
dönüşüm sürecini anlamaya ve sürdürülebilir kılmaya yönelik politika analizleri
yapmaya öncelik verilmektedir. Bu kapsamda, EPRI'de yapılan çalışmalar sadece
ekonomi politikalarıyla sınırlı kalmamakta, iktisadi büyümeye katkıda bulunacak
dış politika ve kamu yönetimi politikalarının tasarlanması için de araştırmalar
gerçekleştirilmektedir.
İstikrar Enstitüsü (Economic Stability Institute - ESI) TEPAV'ın ikinci enstitüsü olarak
kurulmuştur. İstikrarın tek başına hükümetlerin basiretine , toplumun
kendiliğinden dirayetine emanet edilemeyecek kadar önemli ve değerli olduğu
saptamasından yola çıkılarak kurulan Enstitü, Mayıs 2006'da çalışmalarına
başlamıştır. İstikrar Enstitüsü kamu politikalarını, uluslararası gelişmeleri izleyerek
istikrar açısından sonuç doğurabilecek politika ve uygulamaları gün ışığına çıkartıp,

TEPAV

kamuoyunu bilgilendirerek, hükümete ve diğer kurumlara yardımcı olmaktadır.
Uluslararası Politikalar Araştırma Enstitüsü (International Policy Research Institute
– IPRI) TEPAV'ın üçüncü enstitüsüdür. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki
siyasi gelişmeleri öngörebilmesi ve dış politika alternatiflerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmakta olan IPRI, Temmuz 2006'da faaliyete başlamıştır.
İnsan Kaynakları
TEPAV'ın en değerli kaynağı insandır. Bürokrasi, akademiya ve iş dünyasında
deneyim kazanmış bir kadro ile Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden
yüksek lisans derecelerine sahip gençler TEPAV'da birlikte çalışmaktadır.
Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu çalışan sayısı 51'e ulaşmıştır.
TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, EPRI Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay,
İstikrar Enstitüsü Direktörü Merkez Bankası Eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ve
IPRI Direktörü Prof. Dr. Mustafa Aydın'dır.
Finansman Kaynakları
TEPAV, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan bir fon ile
kurulmuştur. İlk beş yılda faaliyetlerin bu fondan finanse edilmesi, beşinci yılın
sonunda ise TEPAV'ın yapacağı çalışmaların kendi finansmanını sağlaması
planlanmıştır. 2005 yılında TEPAV harcamalarının yüzde 97'si TOBB tarafından
finanse edilirken, yüzde 3'ü faaliyetlerden sağlanan gelirle finanse edilmiştir. 3.
yılın sonunda ise TOBB'un finansman oranı yüzde 79'a gerilerken, faaliyetlerin
payı yüzde 21'e yükselmiştir. Bu oranlar hızla başlangıçtaki hedefe
yaklaşmaktadır. TEPAV gelir kaynaklarının ve harcamalarının şeffaf olma
geleneğini hesaplarını bir bağımsız denetim kuruluşuna onaylatarak bu yılda
sürdürmüştür. Bu raporlara tepav.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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2001 krizini takiben Türkiye'yi niteleyen temel eğilim son derece derin bir
iktisadi ve siyasi dönüşüm süreci oldu. Krizin hemen ertesinde başlayan iktisadi
toparlanma süreci ile paralel giden göreli istikrar ortamı Türkiye ekonomisinin
küresel ekonomiye entegrasyonunu hızlandırdı. 1996 yılında Avrupa Birliği ile
imzaladığımız Gümrük Birliği anlaşması istikrar ortamında ilk kez çalışmaya
başladı. 2002 seçimleri iktisadi dönüşüme siyasi değişim boyutunu da ekledi.
Türkiye, Avrupa Birliği tam üyelik süreci ve IMF anlaşması çıpaları ile dönüşüm
sürecini kontrol altında tutuyordu.
İç Gündem: Büyümenin Zayıflayan Çıpaları
2007 yılı Türkiye ekonomisini istikrar yolunda tutan her iki çıpanın da ciddi hasar
gördüğü bir yıl oldu. Birinci olarak, Avrupa Birliği çıpasının zayıfladığını gördük.
Ancak bu çıpayı zayıflatan Türkiye olmadı. Bizim dışımızdaki nedenlerle,
tamamen Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içindeki siyasi tartışmaların etkisinde,
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan teminatı değer kaybetmeye başladı.
Türkiye'nin, 2007 seçimleri ile belirginleşen, kendi iç siyasi dönüşümünü
güçleştiren bu olgunun etkisini 2008 yılında da hissetmeye devam edeceğiz. AB
çıpasının zayıflaması Türkiye'nin hem iktisadi dönüşüm süreci, hem de siyasi
dönüşüm sürecini zorlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan ve 2008
yılını da etkileyecek tartışmalardan Cumhuriyet yürüyüşlerine ve elektronik
muhtıraya 2007 yılını çalkantılar yılı haline sokan, toplumsal kutuplaşmayı
artıran her meselede zayıflayan Avrupa Birliği çıpasının etkisi vardı.
İkinci olarak, IMF çıpası zayıfladı. AB çıpasının aksine, IMF çıpasını zayıflatan ise
tamamen Türkiye oldu. 2007 seçimlerine giden süreçte, bozulan bütçe disiplini
ve hasar gören bütçe saydamlığı önemli kayıplardı. Bunlar TEPAV Mali İzleme
Raporları'nda her ay zaten raporlandı. Bunlara ek olarak, 2007 yılında Sosyal
Güvenlik Yasası'nın Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmesi ve enerji fiyatlarının
idari kararlarla belirlenmesi 2007 yılını mali disiplin açısından kayıp bir yıl haline
soktu. 2007 seçimleri, kökleri 2006'ya uzanan bir disiplinsizliğe neden oldu.
Enflasyon gerçekleşmeleri ise, hedefe yaklaşmak bir yana, uzmanları
karamsarlığa sevkedecek bir seyir izledi. Böyle bir ortamda, TCMB'nin faiz
indirimleri Banka'nın kredibilitesini sorgulatmaya başladı.
2007 seçimleri öncesinde ekonomide alınması gereken yapısal önlemlerin uzun
bir süre alınmamış olması, AB ve IMF çıpalarının zayıflaması, büyüme sürecinde
2006 yılı ortasından beri görülmeye başlanan yavaşlama eğiliminin belirginlik
kazanmasına neden oldu. Böylece seçimleri AKP için bir zafere dönüştüren uzun
dönem ortalamalarının üzerindeki büyüme performansı, bu yıl ilk ciddi darbeyi
almış oldu.
Bu gündem içinde 2008 yılının temel soruları da şu şekilde ortaya çıkmaktadır:
2008 yılında, büyüme performansında 2007 yılında ortaya çıkan hasar tamir
edilebilecek midir? Ve 2008 yılında Türkiye ekonomisinin yeniden bir yüksek
büyüme patikasına oturtulabilmesi için ne yapmak gerekir?
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2007'den 2008'e Türkiye, Dünya ve TEPAV

Dış Gündem: Finansal Kriz ve Avrasya'nın Dönüşümü
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İçeride Avrupa Birliği ve IMF çıpaları ciddi bir hasara uğrar ve ekonomimiz
yüksek büyüme oranı patikasından 2001 krizinden beri ilk kez sapma eğilimi
gösterirken, dış ekonomik ve siyasi gelişmeler de artan riskliliğe ve dolayısıyla bir
dizi fırsata işaret ediyordu. Bunlar arasında Türkiye'yi en çok etkileyen iki
hususun öne çıktığını söyleyebiliriz:
Bunlardan ilki, ciddiyeti hakkında hiç kimsenin artık şüphe duymamaya başladığı
uluslararası bankacılık krizi oldu. Gelişmiş ülkelerdeki bankaların bireysel
gayrimenkul kredileri pazarındaki davranışlarından kaynaklanan bankacılık krizi,
ilk kez üçüncü çeyrek banka bilançolarında etkisini göstermeye başladı. Banka
bilançolarındaki hasarın büyüklüğü bankaların yeniden sermayelendirilmesi için
büyük fonlara ihtiyaç duyulmasına neden oldu. İmdada özellikle petrol üreticisi
ülkelerde son dönemde biriken „memleket fonları“(sovereign wealth funds)
yetişti. 2008 yılında en çok bu fonlardan bahsedildiğini duyacağız ve bu fonları
daha saydam kılmak için alınması gereken önlemleri tartışacağız. Ama aynı
süreçte banka yeniden sermayelendirmesinden daha az bahsetmek zorunda
kalacağız. Bu arada bireysel gayrimenkul kredileri pazarındaki servet kaybının
yarattığı tüketim daralmasının etkilerine bakacağız. Bu özellikle ABD piyasası için
geçerli olacak.
Türkiye benzeri ülkeler ise fon akımlarında bankacılık krizi nedeniyle menkul
kıymetleşmenin daha az kullanımı sonucu ortaya çıkacak daralmanın etkilerini
öncelikle hissedecekler. Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım akışı devam
ederken, bir bütün olarak fon akımlarının maliyeti daha yüksek olacak. Petrol
üreticisi ülkelerde biriken servete öncelikle merkez ülkelerde ihtiyaç olduğu için,
bizim gibi ülkeler buradaki pastadan ikincil olarak pay kapabilecekler.
Uluslararası fon akımlarındaki bu göreli daralmadan Türkiye öncelikle
etkilenecek ülkelerden biri olacak. Yüksek cari işlem açıklarının ekonomimizde
yarattığı kırılganlık 2008 yılında hissedilecek. Bu nedenle 2008 yılında sona
erecek olan IMF anlaşmasının yerine yine IMF'yi içeren hızlı bir düzenlemeyi
hemen düşünmeye başlamak gerekiyor. Özellikle büyüme oranını yüksek
patikada tutmayı istiyorsak, bu konuyu gündemin üst sıralarına taşımak
zorundayız.
Uluslararası gündemde öne çıkan ikinci husus ise, Avrasya'nın ortasındaki
yeniden yapılanma süreci oldu. Avrasya'nın doğu ucunda Çin tempolu bir
biçimde büyümeye ve küresel ekonomiye entegre olmaya devam ediyor.
Avrasya'nın batısında ise, istikrarlı bir pazar olan Avrupa bulunuyor. Rusya'dan
Afganistan'a, Pakistan'dan Irak'a Avrasya'nın ortası ise güçlü bir yeniden
yapılanma sancısı içinde. İki ucu istikrarlı, ortasında ise belirsizliğin hakim olduğu
bu Avrasya tablosu içinde Türkiye çok kritik bir duruma gelmektedir.
Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin küresel ekonomi içinde oynayacağı rol,
bugünlerde Avrasya'nın orta bölgesindeki yeniden yapılanma sürecinde
kendisine belirleyeceği rota ile yakında alakalı görünmektedir. Türkiye
Avrasya'da belirsizliğin hakim olduğu bölgedeki tüm ülkelerden daha sağlam bir
kurumsal yapıya sahiptir. Hızla büyüyen, istikrarlı, demokratik, laik bir sosyal
hukuk devleti olarak Türkiye'nin Avrasya'nın orta bölgesindeki dönüşüme pozitif
katkı sağlamasını beklemek gerekmektedir. Yukarıdaki sıfatların tanımladığı
kurumsal altyapı Türkiye'yi bölge içinde güçlendirmekte ve işlevini belirgin
kılmaktadır. Buradan yola çıkarak görmemiz gereken, Türkiye'nin, Avrasya'nın
orta bölgesinde oynayacağı rolün, göreli olarak güçlü kurumsal yapısının
avantajını kullanarak kendi iktisadi ve siyasi dönüşümünü sağlıklı bir biçimde
tamamlayabilmesi ile yakından alakalı olduğudur.
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Bu iç ve dış gelişmeler ortamında ilk yapılması gereken, Türkiye ekonomisini
yeniden tempolu büyüme patikasına oturtmak için alınması gereken tedbirleri
almaktır. Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için atılması gereken
adımlara odaklı TEPAV araştırma ve uygulama gündemi bu amaçla
tasarlanmaktadır. Ekonomi Etütleri Programımız bu amaç etrafında
örgütlenmiştir. Yatırım İklimi, Sanayi Politikası ve İktisadi Öncelikler
Raporlarımız'dan sonra 2008 yılında gündeme damgasını vuracak daha sektörel
ve bölgesel çalışmalar için hazırlıklarımız devam etmektedir. Türkiye'nin,
şirketlerimizin artan rekabet gücü ilk öncelik alanımızdır. 2008 yılında ilk kez
2005'te dile getirmeye başladığımız ve geçen yıllarda Türkiye gündemine
oturttuğumuz mikro reform kavramının içini dolduracağız.
İkinci olarak ise, Avrasya'nın orta bölgesindeki yeniden yapılanma sürecinin
fırsatları ve tehditlerine odaklanmak gerekmektedir. Bölgesel ekonomik
entegrasyona örnek projelerle destek sağlamak üzere tasarladığımız
disiplinlerarası programımız Filistin-İsrail için Ankara Forumu örneğinden sonra,
Afganistan ve Pakistan için İstanbul Forumu projesi ile devam etmektedir. İngiliz
Hükümeti ile Basra için Türk özel sektörünün yapabilecekleri konusunda temas
kurmuş bulunuyoruz. Ayrıca Irak'tan başlayarak stratejik riskler üzerinde de
çalışmalarımız sürmektedir.
Üçüncü olarak ise, bugün üzerinde durulması gereken temel mesele, Avrupa
Birliği hakkında AB içi tartışmaların yoğunluk kazanacağı bir sürece girilmiş
olmasıdır. Türkiye, AB içi yeniden yapılanma tartışmalarında, AB ülkeleri arasında
bir pazarlık konusu olmaya aday görünmektedir. Türkiye'nin gerek iç kamuoyuna
gerekse de AB kamuoyuna yönelik farklı öncelikler içeren bir iletişim stratejisine
ihtiyacı vardır. AB İletişim Ağı Projemiz bu çerçevede 2007 yılında tasarlanmış ve
2008 yılında derinleştirilecektir. İletişim stratejisinin temel gereği her ülkeye ve
her kesime iletilecek mesajın ayrı ayrı tasarlanmasıdır. Ortada farklı ülke ve
kesimleri hedef alan bir mesajlar seti ile ayrıntılı bir mesaj içeriği olmadan iletişim
stratejisi olamaz. Türkiye'nin bugün bu alandaki temel problemi buradadır.
Hedef kitle ve mesajın içeriği ise bir günde tanımlanamaz. İktisadi etki
analizlerinden, iletişim ağlarının oluşturulmasına öncelikle bir faaliyet gündemi
oluşturulması AB'ye yönelik çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.
Dördüncü olarak, istikrar ortamının muhafazası için çalışmalarımız devam
etmektedir. Mali İzleme Raporlarımız artık bir ekol haline gelmiş bulunmaktadır.
Siyasi istikrarı bozabilecek yeni anayasa tartışmalarına müdahale için tasarlanan
ve sekreteryasını üstlendiğimiz Anayasa Platformu Girişimi 2007 yılında
gündeme damgasını vurmuştur. Anayasa Platformu Girişimi ile katılımlı bir
anayasa hazırlama sürecinin olabilir olduğu ilgili herkese açıklıkla gösterilmiştir.
Yeni anayasanın ayrım değil, birlik sembolü olmasının mümkün olduğu yolunda
son derece anlamlı bir adım atılabilmiştir.
Bu dört önceliğimize yönelik 2007 yılı çalışmalarımızın detaylarını Faaliyet
Raporumuz'da bulabilirsiniz.
TEPAV: Araştırmadan İletişim ve İşbirliğine
Türkiye neyin yapılacağı kadar, işlerin nasıl yapılacağının da önemli olduğu bir
dönemden geçiyor. Bu yüzden, TEPAV olarak bu süreçte “güvenilir bir ortak“
olarak iş sürecinin içinde yer almaya çalışıyoruz. Kamu bürokrasisi ile, Dünya
Bankası ile, FAO ile, OECD ile ortak projeler, ortak çalışma platformları
oluşturmaya önem veriyoruz. Ülkemizde kamu politika tartışmalarına ilişkin
birinci bilgi kaynağı olma hedefimize eriştiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Dünya
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Bankası ile 2006 sonundan beri yaptığımız projeler, ülkemizde şu ana kadar
kamu politikalarına ilişkin, özellikle mikro düzeyde yapılmış en kapsamlı veri
toplanması ve analizi çalışmalarını oluşturuyor. Yine Dünya Bankası ile beraber
kurduğumuz Bilgi Merkezi vasıtasıyla çalışmalarımızın kamuoyu ile
paylaşılmasını da sağlıyoruz.
Ülkemizde kamu ile özel sektör arasındaki diyalog açısından çok önemli bir
adımın da bu yıl sonunda TEPAV aracılığı ile atıldığını vurgulamak isterim. 2006
yılında yayınladığımız Sanayi Politikası Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda
kurulması önerilen Sanayinin Rekabet Gücü Daimi Özel İhtisas Komisyonu, bir
Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde faaliyete geçti ve ilk toplantısını 30 Kasım
2007 tarihinde yaptı. Bu Komisyon, sanayimizin rekabet gücünün artırılmasına
yönelik orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturacak ve yapılması gereken reformlar
konusunda hükümet ile sürekli ve kurumsal bir diyalog sağlayacak.
Sekreteryasını DPT ile birlikte yürüteceğimiz bu Komisyon'un artık içini
doldurmaya başladığımız mikro reformların hızla uygulanması için çok önemli
bir kanal olacağını düşünüyorum.
2007: TEPAV'da “İlk“ler Yılı
Bu Komisyon Türkiye için bir “ilk“ oluşturuyor. Ancak, 2007 yılında TEPAV için
daha birçok ilki yaşadık. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
• 100 bin Euro'luk İlk AB hibemizi kazandık ve başarı ile projeyi tamamladık.
• 1 milyon Euro'luk ilk AB projemizi bir konsorsiyumla birlikte kazandık.
Böylece Güney Doğu'da ilk projemize de başlıyoruz.
• TOBB-ETÜ ile birlikte kamuda yeniden yapılandırmaya yönelik ilk TÜBİTAK
projemiz için kapasite inşasını tamamladık.
• Çankaya Köşkü'nde ilk etkinliğimizi düzenledik ve TEPAV binasında üç
Cumhurbaşkanı'nı ilk kez ağırladık.
• Bir Dünya Bankası raporunun kapağının üzerine TEPAV logosunu da
ekleyerek ilk kez yayımlattık ve uluslararası açıdan büyük bir saygınlık
kazandık.
• İlk geniş katılımlı toplumsal projemizi Anayasa Platformu Girişimi'nin
sekreteryası ile üstlendik.
2008'de yeni ilklere imza atmaya, yukarıda çerçevesini çizdiğim gündemde
tartışmalara yön vermeye ve ülkemizin geleceğini etkileyecek politika kararları
üzerindeki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken,
kurumsallaşmak yolunda yeni adımlar atmaya, insan kaynaklarımızı geliştirmeye
ve Türkiye'nin en genç araştırmacı kadrosunun eğitimine de öncelik vereceğiz.
Bizleri her zaman destekleyen finansörlerimize, mütevelli heyeti üyelerimize ve
tüm çalışmalarımıza emek veren TEPAV çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Güven Sak
Direktör
TEPAV
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TEPAV'ın organizasyonu temelde enstitüler ve onların altındaki programlar
şeklinde örgütlenmiştir. Ancak, TEPAV'ın disiplinlerarası çalışmaları desteklemesi
nedeniyle, yürütülmekte olan çalışmalar genellikle bir enstitü ya da programla
sürdürülmektedir. Bu nedenle, faaliyetler anlatılırken enstitü temelli değil, alan
temelli sınıflandırma daha doğru ve pratik sonuç vermektedir.
Bu çerçevede, TEPAV'ın temel faaliyet alanını Türkiye'nin rekabet gücünü
artıracak araştırmalar yapmak, politikalar önermek olarak tanımlamaktayız.
Diğer faaliyet alanları olan AB sürecinin de içinde yer aldığı “Bölgesel Ekonomik
Entegrasyon”, “Kamuda Yeniden Yapılanma”, “Kazanımların Korunması” ve
“Risk/Fırsat Alanları”nı, “Rekabet Gücü” çalışmalarıyla sıkı sıkıya bağlı olarak
görmekte ve o çerçevede değerlendirmekteyiz.
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2001 krizinin ardından rekabet gücü olgusu Türkiye ekonomisinin temel sorun
alanı haline gelmiştir. Küresel ekonomiyle hem ticari hem finansal açıdan hızlı bir
bütünleşme sürecine girilmesi, aynı zamanda da ekonomik faaliyetlerin giderek
özel sektöre dayalı hale gelmesi, Türk firmalarının küresel ekonomide
konumlarını son derece önemli kılmıştır. Dünyaya açık, özel sektöre dayalı bir
ekonominin büyümesi, firmaların büyüme kapasiteleriyle, dolayısıyla rekabet
güçleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda, Türk firmalarının rekabet gücüne
dair karşılaştırmalı analizlerin yapılması ve bunlara dayanan politika önerilerinin
geliştirilmesi TEPAV faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. TEPAV
tarafından, Türkiye'de sanayi politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve
çok sayındaki politika alanındaki konuların ve düzenlemelerin rekabet gücüne
etkisini araştırmak amacıyla bir dizi faaliyet 2007'de sonuçlandırılmıştır.
Bunlardan ilki TEPAV'ın da ilk projesi olan ve 2005 yılında başlatılan “Yatırım
Ortamı Değerlendirme Çalışmaları”dır. Bu çalışma kapsamında, Dünya
Bankası'nın birçok ülkede uygulamış olduğu Yatırım Ortamı Anketi yapılmış,
anket verileri üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların ve arka plan çalışmalarının
yer aldığı raporun yazımı tamamlanmıştır. “Türkiye Yatırım Ortamı
Değerlendirme Raporu”, Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen ve medyanın
büyük ilgi gösterdiği bir toplantıyla kamuoyuna açıklanmıştır. Dünya Bankası'nın
birçok ülkede yayımladığı bu türden bir kitabın üzerine ilk kez ortak çalıştığı
kurumun logosunu basması ise TEPAV için gurur kaynağı olmuştur.
Bu yıl sonuçlandırdığımız diğer bir projemiz, Rekabet Kurumu, TOBB ve Dünya
Bankası'nın ortaklığında ve süreçleri TEPAV tarafından yürütülen ''Rekabet
Politikası ve Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Hukuki Çerçeve''
isimli projedir. Bu proje çerçevesinde, “Türkiye'de Rekabetçilik ve Düzenleme”
adlı bir rapor yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
2007 yılı faaliyetlerimizden biri de, geçmişte Türk araştırmacılar tarafından yapılan
ve Gümrük Birliği sürecinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ele alan bir dizi
analitik çalışma kamuoyunun dikkatine sunulmak amacıyla derleyerek, “Gümrük
Birliği ve Türk Sanayisi Üzerine Etkileri” adlı bir kitap yayımlamak olmuştur.
Bu yıl önem verdiğimiz bir diğer gelişme ise, Sanayinin Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu kurulması ve TEPAV'ın sekreterya
görevini üstlenmesi olmuştur.
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2007 yılı içinde en önemli saydığımız ve ülke gündemini etkileyen
çalışmalarımızdan biri de “İkinci Nesil Reform Sürecinin Öncelikleri” adlı
çalışmamız olmuş, çalışmanın sonuçları bir rapor haline getirilmiş ve Ağustos
2007'de kamuoyuna duyurulmuştur. Bu çalışmayla birlikte TEPAV referanslı,
ikinci nesil reformlar tartışmaları yapılmaya başlamıştır. Bu çalışma 2008 yılının
da özel öncelikleri arasında yeralacaktır.
A.1. Sanayi Politikası
Türkiye'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların küresel rekabet
politikasına ihtiyaç bulunmaktadır. TEPAV araştırma gündemini bu ihtiyacın
bilincinde olarak tasarlamaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar gerçekleştirilen
faaliyetlerle birlikte TEPAV hem karar alıcılar hem de araştırmacılar nezdinde
referans kurum olarak anılmaya başlamıştır. Sanayi politikası tasarımına girdi
teşkil edebilecek çalışmaları gerçekleştirebilecek güçlü bir kapasite inşa
edilmiştir.
A.1.1 Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi: Daimi Özel İhtisas
Komisyonu
Devlet Planlama Teşkilatı'nın IX. Kalkınma Planı hazırlıkları sürecinde oluşturulan
Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu'nun başkanlığını ve raportörlüğünü
TEPAV üstlenerek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı sanayi
politikası çerçevesinin şekillenmesinde önemli bir görev yüklenmiştir. Bu
çerçevenin önemli bir ayağını kamu ve özel sektör arasında etkin bir diyalog
mekanizmasının kurulması ve sürekli olarak işletilmesi oluşturmaktadır. Bu
kapsamda, 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Başbakanlık Genelgesi'yle Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel
İhtisas Komisyonu kurulmuştur. Genelgede, sanayinin rekabet gücünü
geliştirmek üzere orta ve uzun vadeli politika ve stratejiler oluşturulması, bu
politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi için detaylı çalışma ve analizlerin
Daimi Komisyon tarafından yaptırılacağı belirtilmiştir. Daimi Komisyon'un
sekretaryasını DPT ve TOBB'un ortaklaşa yürüteceği belirtilmiştir. TOBB adına
sekretarya görevini TEPAV üstlenmiştir. 30 Kasım 2007 tarihinde Daimi
Komisyon'un ilk toplantısı Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in başkanlığında,
Sanayi Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
A.1.2. Değer Zinciri, Sektörel Analizler ve Kümelenme Çalışmaları
Önümüzdeki dönemde, sanayi politikası girişimlerini desteklemek amacıyla,
sektörlerin bağlayıcı kısıtlarını analiz edebilen ve bunlar ışığında politika önerileri
geliştirebilen bir kapasitenin TEPAV bünyesinde kurulması için çalışmalara
başlanmıştır. 2007 yılında TEPAV araştırmacıları kümelenme ve değer zinciri
konularıyla ilgili çok sayıda toplantı, konferans ve kongreye katılım sağlanmış,
konuyla ilgili Türkiye'den ve yurtdışından uzmanların içinde bulunduğu bir
network oluşturulmuştur.
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yarışında arka sıralarda kalmaması için kapsamlı ve doğru tasarlanmış bir sanayi

A.1.3. Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışmaları
Yatırım ortamındaki başlıca sorunların belirlenmesi, şirketlerin verimliliği ile
rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen faktörlerin incelenmesi ve bu
sorunların giderilmesine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 2005
yılında “Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışmaları” başlatılmıştır. Bu çalışma
kapsamında, Dünya Bankası'nın birçok ülkede uygulamış olduğu Yatırım Ortamı
Anketi, TOBB veri tabanından elde edilen ve 17 ilde, 8 ana sektörde faaliyet
gösteren 1300 firmaya uygulanmıştır.
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2007 yılında anket verileri üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların ve arka plan
çalışmalarının yer aldığı raporun yazımı tamamlanmıştır.
“Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu”, Aralık ayında İstanbul'da
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TEPAV
Direktörü Güven Sak ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau'nun
katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantıyla kamuoyuna açıklanmıştır.
Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme çalışmasının tamamlanmasından sonra
Yerel Yatırım İklimi Değerlendirme Projesi gündeme alınmıştır. Proje
kapsamında, yine Dünya Bankası ile birlikte bölgesel kalkınma politikalarına
katkı yapacak şekilde, daha önceki şirketler örneklemi, bölgesel düzeyde analiz
yapmaya imkân verecek şekilde güncellenecektir.
A.1.4. Bölgesel Kalkınma: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da İktisadi Gelişme
Perspektifi
Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları, kalkınma sorununa
bölgesel yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu noktadan hareketle TEPAV, “Bölgesel
Kalkınma” çalışmalarını 2007 gündemine almıştır. Bu çalışmalardan ilkiyle
amaçlanan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iktisadi ve sosyal gelişmenin
önündeki engelleri araştırmak, sorunun çözülmesi için somut politika ve
uygulanabilir proje önerileri geliştirmektir. Bu çalışma kapsamında, bir proje
teklifi yılın ilk yarısında hazırlanmış ve TEPAV tarafından TOBB'a sunulmuştur.
2007 yılı sonunda, TEPAV araştırmacılarından oluşan bir ekip, pilot il seçilen
Diyarbakır'da ön görüşmelerde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda,
kentteki siyasi ve ekonomik duruma dair edinilen izlenimler hakkında, projeye
girdi oluşturması amacıyla bir rapor yazılmıştır.
A.1.5. İmalat Sanayi Verimlilik Projesi
2006 yılında başlatılan ve TCMB'nin veri tabanı kullanılarak, imalat sanayinde
faaliyet gösteren yaklaşık 5,000 firmanın büyüme, karlılık, finansman durumu ve
istihdam yapısı üzerine yapılan çalışmalara 2007 yılında da devam edilmiştir.
1991-2003 yılları arasında imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların
büyümesinin belirleyicilerini (sektörel, makroekonomik ve firmaya özgü
faktörler) inceleyen bir rapor hazırlanmıştır. 2006 yılında hazırlanmış olan “Türk
Özel İmalat Sanayi Firmalarının Finansman Yapıları, Karlılık ve Büyüme
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Performanslarında 1990'larda Oluşan Gelişmeler” adlı rapor hakem sürecinin
ardından yayına hazırlanmıştır. Bu raporların “TEPAV Araştırma Raporları Serisi”
kapsamında yayınlanması planlanmaktadır. Bunlara ek olarak, imalat sanayi
firmalarının bütünü için yapılmış olan çalışmalar sektör ve ölçek bazında
detaylandırılarak, sektörlerdeki finansmana erişim problemleri, büyümenin
önündeki engeller ve şirketlerin verimlilik performansları incelenmiştir.
A.1.6. Türkiye'nin İhracat Yapısının Analizi
Türkiye ekonomisinin 2001 krizinden sonra kesintisiz bir biçimde büyümesinin
yanı sıra, Türk özel sektörü artık daha çok sayıda ülkeye daha çok sayıda ürün
ihraç etmeye başlamıştır. Ekonomik büyüme ile ihracatın yapısı arasında
doğrudan bir ilişki olduğundan hareketle TEPAV bünyesinde kapsamlı bir rapor
hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu raporda, Türkiye'nin ihracattaki pazar ve ürün
çeşitliliği, sektörlerin ihracat performansı, ihracatta ithal girdi kullanınımın zaman
içindeki değişimi ve ihracat yapısının gelişmişlik ve kalite düzeyinin 1995-2005
döneminde gösterdiği değişim on dokuz ülkeyle karşılaştırılarak incelenecektir.
Şimdiye kadar, çalışmada kullanılacak yöntemin belirlenmesine yönelik kapsamlı
bir yazın taraması yapılmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ticari Mallar
Veritabanı'ndan 160 ülkenin, 1989–2006 döneminde, 5500 adet üründen
gerçekleştirdiği ihracat miktarı verileri düzenlenerek, ilk analizler tamamlanmıştır.
Bu çalışmanın sonuçları, TEPAV'da yürütülen bir diğer çalışma olan, “Dış
Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin (DEİK) küresel ekonomide son dönemde yaşanan
değişim sürecine göre yeniden yapılandırılması”na da katkı sağlayacaktır.
A.1.7. Sektör Meclisleri Anketi
Şirketler kesiminin 2002 yılından bu yana yaşanan ekonomik dönüşüm
sürecinden nasıl etkilendiği, yeni yatırımların önündeki engellerin önem sırası,
ilgili politika önerilerine verecekleri tepkiler ve önümüzdeki dönemdeki
faaliyetleri hakkında fikir edinmek amacıyla TEPAV, TOBB, Türkiye Sektör
Meclisleri ve Ekonomik Araştırmalar Dairesi kanalı ile bir anket çalışması
yapmıştır. Bu çerçevede, anket sonuçlarını analiz eden bir doküman hazırlanmış,
TEPAV içinde ve TOBB Türkiye Sektör Meclisleri ve Ekonomik Araştırmalar
Dairesi'nde tartışmaya açılmıştır.
A.1.8. Gümrük Birliği ve Türk Sanayisi Üzerine Etkileri
Geçmişte Türk araştırmacılar tarafından yapılan ve Gümrük Birliği sürecinin
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini ele alan bir dizi analitik çalışma
kamuoyunun dikkatine sunulmak amacıyla derlenerek “Gümrük Birliği ve Türk
Sanayisi Üzerine Etkileri” adlı bir kitap yayınlanmıştır. Kitapta, “AB ile Gümrük
Birliği'nin Türkiye İmalat Sanayiine Etkileri”, “Tekstil ve Hazır Giyim
Sanayiilerinde Uluslararası Rekabet ”, “Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin Bölgesel
Ticaretine Etkileri” ve “2000'lerde Türk Otomotiv Sektörü” başlıklı çalışmalara
yer verilmiştir.
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en önemli sebeplerinden biri, ihracatındaki artışlardır. Artan ihracat hacminin

Mahsülleri Ofisi yetkilileri, Ticaret Borsaları temsilcileri, aralarında tarım
bakanlarının da bulunduğu 191 ülkeden karar alıcılar ve akademisyenler,
hükümet ve özel sektör temsilcileri katılmıştır.
Tarım çalışmaları kapsamında bir de kitap basımı gerçekleştirilmiştir. ODTÜ'den
Prof. Dr. Erol Çakmak, Doçent Nadir Öcal ve Araştırma Görevlisi Hasan Dudu
tarafından hazırlanan “Türk Tarım Sektöründe Etkinlik:Yöntem ve Hanehalkı
Düzeyinde Nicel Analiz” isimli çalışma TEPAV yayını olarak bastırılmıştır.
Tarım konusunda ayrıca, Türkiye'nin AB Üyeliğinin Tarım Sektörüne Etkilerini
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İnceleyen Modelleme Çalışmaları da devam etmektedir.
A.2.3. Gençlerin İstihdamı Üzerindeki Yüklerin Azaltılması: İstihdam, Kayıt
dışılık ve Bütçe Üzerindeki Etkiler
TEPAV 2007 yılında istihdam politikalarına yönelik çalışmaları gündeme almış ve
DPT'ye bir proje teklifi sunulmuştur. Projeye ön hazırlık kapsamında, 1998–2006
yılları için Hanehalkı İşgücü Anketi veritabanı temin edilmiş, veriler
düzenlenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca, gençlerin istihdamına
yönelik diğer ülkelerdeki uygulama örnekleri incelenerek, ülkelerin istihdam
yapısı, genç istihdamında karşılaşılan problemler ve alınan aktif/pasif istihdam
politika kararlarını Türkiye perspektifinde değerlendiren bir özetleyen bir
çalışma yapılmıştır. Çalışma Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. İnsan Tunalı'nın
danışmanlığında yürütülmektedir.
A.2.4. Tüketici Davranışları
TEPAV, 2006 yılından itibaren tüketici davranışlarındaki değişimlerin Türkiye
ekonomisine olan etkilerini araştırma gündemine almıştır. 2007 yılı içerisinde
sosyal dönüşümlere bağlı olarak tüketici davranışlarındaki değişimlerin
perakende piyasasındaki rekabet yapısını nasıl etkileyeceğini araştırmak
amacıyla “Tüketicilerin Mağaza Değiştirme Eğilimleri” konulu bir proje
başlatılmıştır. Proje kapsamında 2000–2006 döneminde 28 ilden ve 5000'in
üzerinde haneden toplanan Hanehalkı Tüketim Paneli verileri kullanılarak
tüketicilerin mağaza değiştirme karakteristiklerinin hangi etmenlere bağlı olarak
ne yönde değiştiğini inceleyecek analizlere başlanmıştır. Proje Sabancı
Üniversitesi Doç. Dr. Alpay Filiztekin'in danışmanlığında yürütülmektedir.
A.2.5. Politika ve Değerlendirme Notları
2007 yılında ekonomik gündemi oluşturan konularda yapılan araştırma
sonuçlarını özetleyen politika notları ve değerlendirme notları, internet sitesinde
ve TEPAV-Bülten'de yayınlamıştır. Bu kapsamdaki çalışmalar aşağıda
özetlenmektedir.
• 2007 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, Türkiye
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında
bir değişiklik yapmıştır. Merkez Bankası'nın Mart başında, Şubat ayı verileri
kullanarak, oluşturduğu beklenti ile gerçekleşme arasındaki farkı açıklamak
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yönelik diğer ülkelerdeki uygulama örnekleri incelenerek, ülkelerin istihdam
yapısı, genç istihdamında karşılaşılan problemler ve alınan aktif/pasif istihdam
politika kararlarını Türkiye perspektifinde değerlendiren bir özetleyen bir
çalışma yapılmıştır. Çalışma Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. İnsan Tunalı'nın
danışmanlığında yürütülmektedir.
A.2.4. Tüketici Davranışları
TEPAV, 2006 yılından itibaren tüketici davranışlarındaki değişimlerin Türkiye
ekonomisine olan etkilerini araştırma gündemine almıştır. 2007 yılı içerisinde
sosyal dönüşümlere bağlı olarak tüketici davranışlarındaki değişimlerin
perakende piyasasındaki rekabet yapısını nasıl etkileyeceğini araştırmak
amacıyla “Tüketicilerin Mağaza Değiştirme Eğilimleri” konulu bir proje
başlatılmıştır. Proje kapsamında 2000–2006 döneminde 28 ilden ve 5000'in
üzerinde haneden toplanan Hanehalkı Tüketim Paneli verileri kullanılarak
tüketicilerin mağaza değiştirme karakteristiklerinin hangi etmenlere bağlı olarak
ne yönde değiştiğini inceleyecek analizlere başlanmıştır. Proje Sabancı
Üniversitesi Doç. Dr. Alpay Filiztekin'in danışmanlığında yürütülmektedir.
A.2.5. Politika ve Değerlendirme Notları
2007 yılında ekonomik gündemi oluşturan konularda yapılan araştırma
sonuçlarını özetleyen politika notları ve değerlendirme notları, internet sitesinde
ve TEPAV-Bülten'de yayınlamıştır. Bu kapsamdaki çalışmalar aşağıda
özetlenmektedir.
• 2007 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, Türkiye
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında
bir değişiklik yapmıştır. Merkez Bankası'nın Mart başında, Şubat ayı verileri
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İnceleyen Modelleme Çalışmaları da devam etmektedir.

A.3.4. Türkiye'nin AB Üyeliğinin Tarım Sektörüne Etkilerini İnceleyen
Modelleme Çalışmaları
AB'ye uyum sürecinde tarım sektöründe yaşanılacak olası değişikliklerin tespiti ve
değerlendirilmesi, tarım sektörü reformlarının oluşturulmasında ve bölgesel
kalkınma politikalarının belirlenmesinde hayati bir önem taşımaktadır. 2006
yılında TEPAV bünyesinde oluşturulan kapasite, 2007 yılında da tarım sektörü
üzerinde etki ve senaryo analizleri çalışmalarına devam etmiştir. Bu çerçevede,
“Global Trade Analysis Project (GTAP)” platformu vasıtasıyla Türkiye'nin AB'ye
ekonomik uyumunun tarım sektörüne etkisini inceleyen, jenerik bir modelleme
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çalışması yapılmış ve çalışmanın bulguları raporlanmıştır. Bu çalışmaya ek olarak,
Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ortaklığında “Türkiye Tarımsal Politika Etki
Analizi Modeli (TARMOD)” başlıklı bir proje geliştirilerek, TÜBİTAK'a
başvurulmuştur. Bu projenin amacı, ülkemizde uygulanmakta olan ya da DTÖ ve
AB yükümlülüklerimiz dolayısıyla uygulanması beklenen tarımsal destek ve tarım
ürünlerinin uluslararası ticaretine ilişkin politikaların tarım ürünlerinin üretim ve
tüketimi ile ithalat ve ihracatı üzerindeki olası etkilerinin analiz edilebileceği çok
ürünlü bir tarımsal sektör modelinin geliştirilmesidir.
A.3.5. Türkiye Hesaplanabilir Genel Denge Modeli
Genel denge modelleri, ekonominin tümünü, çok sektörlü, sağlam
mikroekonomik temellere dayalı, dış dünyayla etkileşimli olarak
modelleyebilen, araçlarla sonuçlar arasındaki ilişkinin takip edilmesine olanak
veren ampirik benzetim (simülasyon) modelleridir. Ekonomik politika
kararlarının ya da dışsal şokların, sektörel üretim, istihdam, dış ticaret etkilerinin
piyasa ve aktörlerin davranışlarını modelleyerek ve alınan kararların ya da
şokların doğrudan ve dolaylı etkilerini hem yön, hem de mertebesini
hesaplayabilecek laboratuarlardır. Bu açıdan bakıldığında, hesaplanabilir genel
denge modelleri etki analizi kapsamında güçlü araçlardır. TEPAV çatısı altında
Türkiye için bir hesaplanabilir genel denge modeli geliştirilmesi ve politika
analizlerinde kullanılması öngörülerek, 2007 yılı başından itibaren Türkiye
hesaplanabilir genel denge modeli kurma çalışmaları başlatılmıştır.
Modelin makro ve mikro detayları (sektörel sınıflandırma, hanehalkı ve işgücü
kategorileri, yapısal özellikler, vb.) belirlenmiştir. 1998 girdi-çıktı matrisinin
toplulaştırılmasının ardından, modelin veri gereksinimi olan Sosyal Hesaplar
Matrisi (SHM) oluşturulmuştur. Ayrıca, girdi-çıktı matrislerini öteleme tekniği
olan RAS konusunda kapasite geliştirilmiş, modele katkı sağlayacak ekonometrik
çalışmalar derlenmiştir. Türkiye Hesaplanabilir Genel Denge Modeli'ne temel
oluşturacak olan International Food Policy Research Institute (IFPRI) modelinin
analitik yapısı Türkiye'ye uyarlanmaya başlanmış, uyarlanan model Türkiye verisi
(tek sektör, tek hanehalkı tipi) ile çalıştırılmıştır.
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kuruluşlarında, yerel idare ile sivil toplum örgütlerinde, bölgesel kalkınma
ajanslarında ve medyada farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. Projenin
diğer amaçları, paydaşların katılacağı kapsamlı etki analizi eğitimleri verilerek
örnek uygulama ile kapasitenin geliştirilmesi ve yayınlanacak rapor ile sürece
katkı sağlanmasıdır. Bu çerçevede, çeşitli seminer ve çalıştayların ardından, etki
analizi uygulama kapasitesinin oluşturulması açısından, Türkiye'nin Ulusal
Program önceliği olan ''Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan belirli kirletici
emisyonların sınırlandırılması hakkında 88/609/EC (LCPD-2001/80/EC) Konsey
Direktifi”ne ilişkin örnek bir mikro etki analizi yapılmış, çalışmada sadece linyit
belirlenmiş, yurtdışından gelen uzmanlar tarafından paydaşlara Düzenleyici Etki
Analizi konusunda eğitim verilmiş, Danışma Kurulu ve Çalışma Grubu
oluşturulmuş, seçilen termik santraller (Yatağan, Çan ve Seyitömer Termik
Santralleri) ziyaret edilmiş, termik santrallerden ve paydaşlardan edinilen bilgiler
ışığında yapılan etki değerlendirmesi çalışması sonlandırılmıştır.
A.3.2 Düzenleyici Etki Analizinin Türk Yasal Çerçevesine Uyumlaştırılması
Avrupa Birliği'nin teknik yardım ihalesine girmek üzere TEPAV'da çalışmalar Eylül
2007'de başlatılmıştır. Projenin amacı Türkiye'de mevzuat hazırlama ve politika
tasarım süreçlerinde Düzenleyici Etki Analizi'nin (DEA) etkin kullanılmasını
sağlamaktır. İhaleye ilgi duyan yerli ve yabancı potansiyel ortaklarla görüşmeler
ve yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, WYG International
liderliğinde İspanya'dan FIIAPP ve Türkiye'den İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV)
ile konsorsiyum kurulmuş ve Aralık 2007'de ön başvuru süreci tamamlanmıştır.
A.3.3. REACH Tüzüğünün Türk Kimya Sanayi Üzerindeki İktisadi Etkileri
(ERCIT)
2005 yılı sonunda yasalaşan ve 2006 ortasında yürürlüğe giren REACH Tüzüğü,
AB'de üretilen ve AB'ye ihraç edilen kimyasalların kayda alınması,
değerlendirilmesi, izne tabi tutulması ve yasaklanması gibi süreçleri yeniden
belirleyerek, kimya sektöründe rekabetçi yapıyı derinden etkileyecek
düzenlemeler getirmektedir. REACH'e yönelik geliştirilecek politikalar, Türk
kimya sektörünün önümüzdeki dönemdeki başarısını belirleyecektir. Türkiye
için son derece önemli olan REACH Tüzüğü'ne yönelik hazırlıkların bir an önce
tamamlanması gereğinden yola çıkarak TEPAV bünyesinde bir proje
geliştirilmiştir. Projenin ana amacı, REACH'in Türk kimya sektörü üzerindeki
etkilerinin tespiti ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için kapsamlı bir eylem
planının hazırlanmasıdır. TEPAV, söz konusu projenin finansmanı için öncelikli
olarak AB fonlarından yararlanılmasını öngörmüş ve “AB ile Türkiye arasında Sivil
Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde Üniversiteler,
Araştırma ve Düşünce Kuruluşlarına yönelik olarak açılan hibe programına
başvurmuştur. Türkiye'den ODTÜ Kimya Bölümü'nün ve İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV)'nın ortak olacağı projede, İngiltere'den Hull Üniversitesi ve Litvanya'dan
Kaunas Teknoloji Üniversitesi yabancı ortaklar olarak yer alacaktır. Ayrıca TOBB,
projeye iştirakçi olarak katkı sağlamaktadır.
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termik santralleri üzerine odaklanılmıştır. Proje kapsamında, paydaşlar
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Türkiye için bir hesaplanabilir genel denge modeli geliştirilmesi ve politika
analizlerinde kullanılması öngörülerek, 2007 yılı başından itibaren Türkiye
hesaplanabilir genel denge modeli kurma çalışmaları başlatılmıştır.
Modelin makro ve mikro detayları (sektörel sınıflandırma, hanehalkı ve işgücü
kategorileri, yapısal özellikler, vb.) belirlenmiştir. 1998 girdi-çıktı matrisinin
toplulaştırılmasının ardından, modelin veri gereksinimi olan Sosyal Hesaplar
Matrisi (SHM) oluşturulmuştur. Ayrıca, girdi-çıktı matrislerini öteleme tekniği
olan RAS konusunda kapasite geliştirilmiş, modele katkı sağlayacak ekonometrik
çalışmalar derlenmiştir. Türkiye Hesaplanabilir Genel Denge Modeli'ne temel
oluşturacak olan International Food Policy Research Institute (IFPRI) modelinin
analitik yapısı Türkiye'ye uyarlanmaya başlanmış, uyarlanan model Türkiye verisi
(tek sektör, tek hanehalkı tipi) ile çalıştırılmıştır.
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B. BÖLGESEL EKONOMİK ENTEGRASYON
TEPAV Türkiye'nin bölgesel ekonomik entegrasyonunu hızlandıracak, Türk iş
dünyasının bölgesel-küresel bağlantılarını artıracak süreçlere katkı sağlayan ve
Türk özel sektörünün uluslararası görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen
projelerine 2007 yılında devam etmiştir.
Özel sektöre ve serbest piyasa kurallarına dayalı ekonomilerin güçlendirilmesi,
özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki demokratikleşme sürecine de
önemli katkıda bulunacaktır. Bölgedeki temel ihtiyaçlardan biri özel sektörün
dönüşüme öncülük edebilmesi ve örgütlenebilmesidir.
Türk özel sektörünün gelişim tecrübesi, bu süreçte bölgeye ışık tutabilecek niteliktedir.
Türkiye'nin “Organize Sanayi Bölgeleri” (OSB) modeli, komşu ülkelerin küresel
ekonomiye entegrasyonlarında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanabilecekleri bir
modeldir. Türkiye'de OSB'ler 1960'lardan beri yerel düzeyde elverişli yatırım
ortamları yaratmaya katkı sağlamış binlerce küçük ve orta büyüklükteki işletmeye
üstün nitelikli altyapı hizmeti sağlamanın yanında, şirketlerin üstündeki bürokrasi
yükünü de azaltmış ve düzenli şehirleşmeye önemli katkılarda bulunmuştur.
Yerel seviyede istihdam yaratmaya yönelik başarılı Türk OSB modelinin diğer
ülke özel sektörleri aracılığıyla uygulanabileceği düşünülmektedir. Böylelikle
hem ülkelerin genç nüfuslarına istihdam olanakları yaratılacak, hem de sanayi
bölgeleri arasındaki ağlar sayesinde yerel şirketler küresel pazarlara
bağlanacaktır. Benzer ağların çoğalması, aynı zamanda ülkeler arasındaki barış
ortamının sağlanmasına da çok önemli katkıda bulunacaktır.
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Söz konusu projelerin, Türkiye ekonomisi için de önemli yararlar sağlaması
beklenmektedir. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere bazı sektörlerimizde
sıkıntılı bir döneme girilmiştir. Bu sektörlere yakın zamanda yapılmış olan
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yatırımlar Çin ve Hindistan gibi ucuz işgücünün olduğu ülkelerden gelen yoğun
rekabet ile karşı karşıyadır. Bu yatırımların, işgücünün ucuz olduğu ve bir takım
teşvik mekanizmalarını yoğun olarak sağlandığı bölgelere taşınması, kısa ve orta
vadede bu tür sektörlerin Türkiye ekonomisine tekrar kazandırılmasını
sağlayacaktır.
B.1. Uluslararası Çatışma Alanlarında Sanayi Bölgeleri
B.1.1. İsrail-Filistin Modeli
Filistin ekonomisinin endüstri bölgeleri kurup işletme yolu ile geliştirilmesini
hedefleyen TOBB-Barış İçin Sanayi girişimi çerçevesinde, 2007 yılında önemli
gelişmeler kaydedilmiştir..
İlk olarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Erez Sanayi Bölgesi'nin yeniden
canlandırılması ile ilgili teknik hazırlıklar, bölgedeki siyasi gelişmelere rağmen
devam etmiştir. Erez Sanayi Bölgesi'ni işletmek için TOBB-BİS adı altında bir
işletici şirket İstanbul'da kurulmuş, bölgenin içinde bulunduğu siyasi koşullar
nedeniyle ancak Ağustos 2007'de Ramallah'ta kayıt altına alınabilmiştir. Filistin
Endüstri Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Yüksek İdaresi (PIEFZA) Eski Direktörü
Naser Jaber, Ağustos 2007'de TOBB-BİS'i Filistin'de temsil etmek üzere
görevlendirilmiştir. Erez Sanayi Bölgesi için hazırlanan fiziblite raporu Temmuz
2007'de tamamlanmıştır. PIEFZA ile imzalanacak olan ve bu kurum ile işletici
şirket arasındaki ilişkiyi belirleyen imtiyaz sözleşmesinin ilk taslağı
tamamlanmıştır. Aynı şekilde işletici şirket ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında
imzalanacak olan ve mal geçişleri ile güvenlik konularına değinen protokol taslağı
da yine 2007 yılı başında hazırlanmıştır.
2006 yılında uzun bir ara verilen ve İsrail, Filistin, Türk oda kuruluşlarını biraraya
getiren Ankara Forumu toplantıları 2007 yılında yeniden hız kazanmıştır.
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Dördüncü Ankara Forumu toplantısı Ocak 2007'de Tel Aviv'de düzenlenmiş,
Forum'un Filistinli katılımcıları hayatlarında ilk kez bu diyalog mekanizması
sayesinde Tel Aviv'e gelmişlerdir. Beşinci Ankara Forumu toplantısı, Mart ayında
Washington, DC'de düzenlenmiş, Amerikan karar alıcılar, proje ile ilgili
Forumu'nda, Forum aktivitelerinin OSB'ler ile sınırlı kalmaması ve
çeşitlendirilmesi ile ilgili kararlar alınmıştır. Bu toplantıda, aynı zamanda Batı
Şeria'da yeni bir OSB projesine başlanması konusu gündeme gelmiştir. 13 Kasım
2007'de Ankara'da düzenlenen ve 2007 yılının son Ankara Forumu toplantısı
olan yedinci toplantı, İsrail, Filistin ve Türk Cumhurbaşkanları'nın katılımlarıyla
Çankaya Köşkü'nde düzenlenmiştir. Bu toplantının sonunda, üç Cumhurbaşkanı,
Türk özel sektörünün Batı Şeria'daki girişimlerini desteklediklerini anlatan bir
metnin altına imza koymuşlardır. Aynı gün, bu toplantı çerçevesinde Türkiye
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas
ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres TEPAV'da biraraya gelmişlerdir.
2007 yılı Ankara Forumu aktivitelerinin görünürlüğünün artması açısından da
önemlidir. Haziran 2007'de Dünya Bankası Özel Sektör Çalışma Grubu,
kendisini feshederek Ankara Forumu'na katılmaya karar vermiştir. Amerikan
Odaları Birliği ve Quartet ofisi de Ankara Forumu toplantılarına gözlemci
statüsünde katılmaya başlamışlardır. Kasım 2007'de ise Quartet Ofisi'nin Filistin
Başbakanı Salam Fayyad ve İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile ortak
düzenlediği basın toplantısında, TOBB-BİS Projesi'nin, önümüzdeki dönemde
desteklenecek dört proje arasında olduğu açıklanmıştır.

B.1.2. Yeni Alanlar
TOBB-BİS Projesi'nin başarısı, benzer başka girişimleri de gündeme getirmiştir.
Bu çerçevede, Irak-Kuveyt (Basra) ve Afganistan-Pakistan arasında sanayi bölgeleri
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Türk özel
sektörü ile ülke özel sektörleri arasında konuya ilişkin ilk görüşmeler yapılmış,
bölgelerin siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili durumları hakkında bilgiler verilmiştir.
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bilgilendirilmişlerdir. Eylül 2007'de Doğu Kudüs'te düzenlenen Altıncı Ankara

B.1.3. İpek Yolu
TOBB tarafından kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri'nin Türk sınır kapılarında
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yürüttüğü yap-işlet-devret modelinin, Orta Asya Cumhuriyetlerinde sınır
kapılarının modernizasyonuna emsal teşkil etmesini sağlamak amacıyla
tasarlanan Modern İpek Yolu Projesi kapsamında raporlar hazırlanmış ve ilgili
makamlara iletilmiştir.
B.2. Avrupa Birliği Uyum Süreci
B.2.1. Avrupa Birliği Uyum Sürecinin İzlenmesi
B.2.1.1. TEPAV görüşleri:
2007–2013 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum
Programına ilişkin olarak hazırlanan yol haritasına ilişkin değerlendirme notu
TEPAVgörüşü olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)'ne iletilmiştir.
Müzakere Başlıklarına ilişkin TEPAV görüşleri:
• Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde İşletme ve Sanayi Politikası başlığı ile ilgili
olarak 4 Ocak 2007 tarihinde ABGS'de gerçekleştirilen bir çalışma
toplantısına katılım sağlanmış ve “Opinion on Turkey's Negotiating Position
Paper Regarding Enterprise and Industrial Policy Chapter in the EU Accession
Negotiations” başlıklı TEPAV görüşü ABGS'ye ve TOBB'a iletilmiştir.
• Şubat 2007'de Avrupa Birliği müzakere sürecinde “Ekonomik ve Parasal
Politika” fasıl başlığına ilişkin görüşü TEPAV tarafından hazırlanarak ABGS'ye
iletilmiştir.
• Mart 2007'de müzakere başlıklarınların “İstatistik” fasılına ilişkin TEPAV
tarafından hazırlanan görüş ABGS'ye iletilmiştir.
• Mart 2007'de “Mali Kontrol” başlığı ile ilgili değerlendirme notu ABGS'ye
gönderilmiştir.
• Temmuz ayında AB Müktesebat Uyum Süreci çerçevesinde “Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması” faslına ilişkin müzakere pozisyon belgesi için görüş
hazırlanmıştır.
• Ekim 2007'de TEPAV bünyesinde yürütülen “Çağdaş İpek Yolu Projesi”
hakkında Trans-Avrupa Ağları faslında ABGS tarafından hazırlanan müzakere
pozisyon belgesine girdi teşkil edebileceği düşünülen bir bilgi notu
hazırlanmıştır.
B.2.1.2. Mali Yardımlara ilişkin çalışmalar:
AB yardımlarını tek çatı altında toplayan IPA programının 2007 dağılımını
gösteren Ulusal Programın dağılımını ve uygunluğunu tartışmak üzere kurum içi
IPA toplantısı düzenlenerek görüş alış verişinde bulunulmuş ve TEPAV görüşleri
AB Komisyonu'na iletilmiştir.
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Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından
hazırlanan “Multi-annual Indicative Planning Document” (MIPD) dokümanına

Politika / Değerlendirme Notları
Nisan 2007'de Türkiye'nin AB'ye üyeliğine şüphe ile yaklaşan ve zamanı
geldiğinde halkoyuna sunulması görüşünü savunan Fransa'daki yaklaşan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye açısından doğru değerlendirebilmek için
mevcut tabloyu mercek altına alan bir değerlendirme notu hazırlanmıştır.
Mayıs 2007'de TEPAV Kıbrıs Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Et tu, Brute:
AB'nin Kıbrıslı Türklere verdiği sözlere ne oldu?” Başlıklı politika notu
yayımlanmıştır. Politika notu, 15 Mayıs 2007'de, Avrupa Birliği Daimi Temsilciler
Meclisi'nin (COREPER) alt komitesinde Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusu
görüşülecek olması nedeniyle Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün ne anlam ifade
ettiği, nasıl gündeme geldiği ve sonrasında ne olduğu konularına açıklama
getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Mayıs 2007'de “AB'nin Hazmetme Kapasitesi ve Türkiye'nin Üyeliği: Tanımlar Ve
Yorumlar'' başlıklı politika notu yayımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, özellikle
Türkiye'nin konumuna atıfta bulunarak, hazmetme kapasitesi (ya da Avrupa
Komisyonu'nun yakın tarihlerde benimsemeye karar verdiği adıyla entegrasyon
kapasitesi) denilen kavramı incelemektir.
Haziran 2007'de “Ekonomik ve Parasal Birlik Müzakerelerinin Açılamayışının
Hazin Öyküsü'' başlıklı bir değerlendirme notu hazırlanarak, Daimi Temsilciler
Komitesi (COREPER) toplantısından çıkan ve açılacak müzakere başlıkları sayısını
ikiyle sınırlayan karar ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.
Eylül 2007'de Kadınların siyaset içindeki rolünü ve siyasete yaklaşımını tartışan
ve Türkiye açısından değerlendirmelerin de bulunduğu “Siyasetin Cinsiyeti''
başlıklı bir politika notu hazırlanmıştır.
Ekim 2007'de Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye İlerleme Raporu,
TEPAV AB Çalışmaları grubu tarafından değerlendirilerek hükümetin yol haritası
ile karşılaştırmalı bir matrise yerleştirilerek hazırlanmıştır.
Kasım 2007'de İsrail-Filistin barış sürecini hızlandırmayı hedefleyen ve 28-29
Kasım 2007 tarihlerinde Amerika'da düzenlenen Annapolis toplantısı ile ilgili bir
değerlendirme notu hazırlanmıştır.
B.2.2 AB – Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu
TEPAV, AB çalışmaları içerisinde iletişim çalışmalarına özel bir önem vermektedir.
AB-Türkiye iletişim stratejinin tasarımına doğrudan katkıda bulunmak amacıyla
tasarlanan “European Network – Türkiye Projesi”,

Avrupa'nın önde gelen

düşünce kuruluşlarının direktörleri ve uzmanlarından bir iletişim platformu
oluşturmuş ve şimdiden olumlu bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlamıştır.
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ilişkin TEPAV görüşü hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, Avrupa'nın saygın üniversite ve sivil toplum örgütlerinden Oxford
Üniversitesi, London School of Economics (LSE) ve Chatham House ile
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başlayacak yeni projeler için 2007 yılında altyapı hazırlıkları tamamlamıştır.
B.2.2.1. European Network – Türkiye Projesi “Talking Turkey”
TEPAV, Roma merkezli İtalyan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü “Istituto Affari
Internazionali” (IAI) ile birlikte Avrupa'daki etkin düşünce kuruluşlarının kanaat
önderlerini ortak çalışma zemininde bir araya getirecek bir networking projesi
başlatmıştır. “European Network – Türkiye Projesi”, kısa dönemde Avrupa'nın
önde gelen düşünce kuruluşlarının
direktörleri ve uzmanları ile bir iletişim
platformu oluşturmayı amaçlamıştır. Proje
orta vadede Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle
sağlıklı bir iletişim stratejisi oluşturulmasına
katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Proje kapsamında, 1-2 Mart 2007
tarihlerinde Roma'da bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. On AB ülkesinden
uzmanlarla yapılan çalışmada, Türkiye'nin
üyeliğine ilişkin koşullar, üyeliğin Avrupa'ya
etkileri ve Türkiye'ye karşı önyargılar Avrupa başkentlerindeki perspektiflerden
değerlendirilmiştir.
4 Haziran 2007 tarihinde Ankara'da düzenlenen ikinci toplantıda network
katılımcılarının sunumlarının ardından Türkiye'deki bürokratik, akademik ve
medya çevreleri ile Avrupa Birliği'ne üyeliğin farklı boyutları tartışılmıştır. Ankara
toplantısında Türkiye'nin AB ile iletişim stratejinin bir bütün olarak algılanmasının
güçlükleri değerlendirilmiş, her ülkeye özel ikili bir yaklaşım sergilenmesi gereği
ortaya çıkmıştır.
IAI ve TEPAV tarafından hazırlanan ve çeşitli Avrupa Birliği üye ülkelerinde
Türkiye'nin AB'ye katılımına karşı sergilenen yaklaşımları inceleyen rapor, 3 Ekim
2007'de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda
tanıtılmıştır. Toplantıya IAI ve TEPAV temsilcileri ve rapora katkıda bulunan
araştırmacıların yanı sıra Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri, çeşitli
kuruluşlardan gözlemciler, TOBB yetkilileri ve basın mensupları katılmışlardır.
B.2.2.2. Avrupa'daki Üniversite ve STK'lar ile Ortak Çalışmalar
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğu ve iletişim stratejisinin
önemli bir diğer ayağı Avrupa'daki saygın üniversite ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği girişimleridir. Bu kapsamda TEPAV, Oxford Üniversitesi, London School
of Economics (LSE), Chatham House ile 2008'de başlayacak yeni projeler için
2007 yılında altyapı hazırlıklarını tamamlamıştır.
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Oxford Üniversitesi ile TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi, ODTÜ, TEPAV
arasında akademik eğitim ve siyasal yönelimli araştırma alanlarında işbirliği
yapılmasını öngören mutabakat metni, 30 Mayıs 2007 tarihinde ODTÜ Kültür ve

LSE
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Aydın Doğan Vakfı ve Afken Holding'in maddi
katkılarıyla, London School of Economics (LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesinde
kurulmuş olan Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'ün birinci Danışma Kurulu
toplantısı 12 Eylül 2007 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde
gerçekleştirmiştir. Kürsü başkanlığına atanan Prof. Dr. Şevket Pamuk'un hazır
bulunduğu toplantıda, LSE Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Danışma
Kurulu'nun üyelik, toplanma ve çalışma usullerini düzenleyen 'görev kapsamı'
(Terms of Reference) belgesinde mutabık kalınan değişiklik ve eklemeler
yapılmıştır.
TEPAV, Kürsü'nün kuruluşuna katkı sağlayan TOBB adına çalışmaları
yürütmektedir.
B.2.3. Türkiye'de Avrupa Birliği Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları
B.2.3.1 Yerel Gazeteci Bilgilendirme Seminerleri
Yerel basın mensuplarına, Türkiye'nin içinde yer alacağı Avrupa Birliği müzakere
süreci konularında donanım kazandırmak, Türkiye'de yaşanan dönüşüm
sürecini ortaya koymak ve ekonomimizin küreselleşmeye entegrasyonunu nasıl
en sağlıklı biçimde gerçekleştirebileceğini aktarmak amacıyla 2006 yılında
başlayan bu proje kapsamında yerel toplantılara 2007 yılında devam edilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında 6ncı toplantı 23 Mart 2007 tarihinde Bolu Ticaret
ve Sanayi Odası'nda düzenlenmiştir.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında 28 Eylül 2007 tarihinde 7.si gerçekleştirilen
AB Sürecinde Yerel Medya toplantısına yerel gazete ve televizyonlardan medya
mensuplarının geniş katılımı sağlanmıştır.
AB Sürecinde Yerel Medya Seminerleri'nin 8.si 6 Ekim 2007 tarihinde
Çanakkale'de gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda
gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayreddin Dereli, yerel basının bilgi akışını
sağlamada vatandaşlara daha yakın olduğunu belirterek, seminerin önemine
dikkat çekmiştir.
B.2.3.2. Yerel Kalkınma İçin Akademisyenler Platformu
Yerel Kalkınma İçin Akademisyenler Platformu'nun amacı, bir akademik platform
oluşturarak, yerel üniversitelerde Avrupa Birliği üzerine çalışan nitelikli
- 24 -

B. BÖLGESEL ENTEGRASYON

Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalanmıştır.

akademisyenleri bir araya getirmek, akademisyenlerin görüşlerini
paylaşmalarına ve aralarındaki işbirliğini geliştirmelerine olanak sağlamak,
uygun akademisyenlerin uygun yerel odalarla iletişim ve işbirliğine geçmelerini
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sağlayarak yerel/bölgesel kalkınma süreçlerini desteklemektir.
2006 senesinde başlatılan “ Yerel Kalkınma için Akdemisyenler
Platformu''projesinin ikinci toplantısı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile
Dumlupınar Üniversitesi'nin katkılarıyla 22-23 Ocak 2007 tarihlerinde
Kütahya'da gerçekleştirilmiştir.
17 Kasım 2007 tarihinde “Yerel Kalkınma için Akdemisyenler Platformu'' projesi
kapsamında Antalya'da “Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)
Sonbahar Zirvesi” gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bölgesel gelişme konusunda iyi
deneyimler ile uzman görüşlerinin paylaşılacağı bir panel düzenlenmiştir. Batı
Akdeniz Bölgesiyle ilgili bir çalışma Zirve'de sunulmak üzere TEPAV-BAGEV ortak
basımı olarak yayımlanmıştır.
B.2.3.3. Lizbon Projesi
Avrupa Birliği'nin küresel rekabet karşısında gücünü artırmak ve 2010 yılına
kadar AB ekonomisini bilgi teknolojilerine dayalı dünyanın en rekabetçi
ekonomisi haline gelmesini sağlamak amacıyla 2000 yılında Lizbon Stratejisi
belirlenmiştir. Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecini devam ettiren bir ülke olarak
AB'nin gündemindeki gelişmeleri yakından takip etmesi önem taşımaktadır.
Bu çerçevede İngiliz Büyükelçiliği ve EPIC
(Economic Policy Information Institute)
tarafından 19–21 Şubat tarihlerinde
düzenlenen “Lizbon Stratejisi'nin
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Kurumlar Arası
İşbirliği ve Eğitim Projesi” toplantısının açılış
gününde TEPAV Direktörü Güven Sak
“Lisbon Strategy and Turkey's Priorities”
konulu bir sunum yapmıştır. 20- 21 Şubat
2007 tarihlerinde “Rekabet” ve “İnovasyon”
, 12 Mart'ta “Eğitim”, 13 Mart'ta “İstihdam”
ve 14 Mart'ta “Çevre ve Enerji” konularında
verilen seminerlerde TEPAV Dış Politika
Etütleri ve TEPAV Ekonomi Etütleri araştırmacıları sunum ve moderatörlük
yapmışlardır.
Ekim ayında İngiltere Büyükelçiliği'nin sağladığı “Küresel Fırsatlar Fonu”
kapsamında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Büyükelçilik
ve European Policy Information Center (EPIC) ortaklığı ile yürütülmekte olan
Lizbon Sürecine İlişkin Farkındalık Yaratma Projesi'nin ikinci ayağı, 16-19 Ekim
2007 tarihlerinde Bilkent Hotel'de düzenlenen geniş katılımlı bir eğitim programı
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ile başlamıştır. Dört gün süren eğitimler sonucunda Türkiye'den kamu kesimi,
özel sektör ve sivil toplumdan gelen katılımcıların Lizbon Sürecinin ve AB siyasa
deneyimlerinin Türkiye için geçerli ve yararlı olabilecek yönleri konusunda
analizi ve Lizbon Gündemi'nin alt başlıklarında Türkiye'deki durumu sergileyen
bir dizi bilgi kiti TEPAV tarafından hazırlanmıştır.
Bu seminerler sonucunda seçilen 30 kişilik bir uzman ekibine, 15-16 Kasım 2007
tarihlerinde, Çevre ve Enerji konularında daha ayrıntılı bilgi edinebilecekleri ve
gözlemlerini tartışma imkanı bulabilecekleri daha gelişmiş bir seminer programı
düzenlenmiştir. Kasım ayında gerçekleştirilen seminerlerin birinci gününde
İngiltere'den gelen uzmanların konu hakkında İngiltere'nin ve çeşitli AB üyesi
ülkelerin deneyimlerini aktarmış, ikinci günde ise TEPAV uzmanları tarafından bu
deneyimlerin Türkiye için yararlı olabilecek yönlerinin ülkemiz koşullarına
uyarlanması ve benimsenmesi yönünde atölye çalışmaları yürütülmüştür.
B.3. Türkiye'de Dış Ekonomik İlişkilere Yeni Bakış
Küresel ekonominin gelişme trendi; petrol ve hammadde fiyatlarındaki seyir;
mukayeseli avantajlarda başta Çin olmak üzere bilhassa bazı ülkelere doğru kayış
ve geleneksel ihracat kalemlerinde yeni rakiplerin belirmesi; Doha Round
çoktaraflı ticaret müzakerlerinde belirsizliklerin henüz ortadan kalkmamış
olması; Avrupa Birliği sürecinde yaşanan gelişmeler ve özellikle bu bağlamda
Gümrük Birliği konusunda ortaya çıkan yeniden yapılanma ihtiyacı
düşünüldüğünde, Türkiye'nin dış ekonomik ve ticari ilişkilerinin gözden
geçirilmesi kamu kurumları için olduğu kadar özel sektör açısından da büyük
önem taşımaktadır
Bu bakış açısıyla TEPAV, 2007 yılında, konunun daha detaylı analiz
edilebilmesini sağlayabilmek ve yeni araştırma projeleri başlatabilmek amacıyla
bir dizi hazırlık çalışması gerçekleştirmiştir
Bunlardan ilki Türk dış ticaret politikasının incelenmesi, değerlendirilmesi ve
politika oluşum sürecine katkı sağlanabilmesi amacıyla “Gelecek 10 Yılda
Türkiye'nin DışTicaretinde Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesi konulu uluslararası
katılımlı bir konferansına ilişkin hazırlık çalışmalarıdır. Diğer bir grup çalışma ise
Türkiye için yeni dış ekonomik ilişkiler modeline uygun kurumsal yapılanma
faaliyetlerine ilişkindir. Bu çerçevede Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin (DEİK)
küresel ekonomide son dönemde yaşanan değişim sürecine göre yeniden
yapılandırılmasına katkı sağlayacak bir raporun DEİK ile işbirliği içinde TEPAV
tarafından hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır.
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aydınlatılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında kamu politikası, düzenleyici etki
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C. KAMUDA YENİDEN YAPILANMA
Dünyada 80'lerin sonundan itibaren kamu yönetiminde değişim rüzgârları
esmektedir. Değişimi verimsiz kamu harcamaları, hantal bürokrasi ve yüksek
borç yüklerinin yol açtığı kötü ekonomik performans tetiklemiştir. Anglosakson
ülkelerde başlayan ve daha çok kamu mali yönetimine odaklanan reform, bütün
dünyada devletin yapısı ve işlevlerinin topyekûn sorgulandığı bir değişim
furyasına yol açmıştır.
Türkiye bu değişim dalgasına 90'lardaki siyasi ve iktisadi istikrarsızlık sonucu
gecikerek ancak 90'ların sonunda ve çeşitli travmalardan sonra kapılmıştır. AB
adaylık sürecinin başlaması ve siyasi istikrarın sağlanması son yıllarda değişimin
ivmesini önemli ölçüde arttırmıştır.
TEPAV bu dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesinin ve ilgili paydaşlarca
benimsenmesinin kalkınmanın “sürdürülebilir” kılınması açısından hayati
olduğuna inanmaktadır.
C.1. Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla mücadeleyi gündemde tutmak ve yolsuzlukla mücadelenin farklı
boyutları ile ilgili politika tartışmalarına bilgi ve platform sağlamak amacıyla her
yıl düzenlenen yolsuzlukla mücadele konferansının üçüncüsü 5-6 Aralık 2007'de
Yerelleşme ve Yolsuzluk temasıyla gerçekleştirilmiştir. Aralarında Dünya Bankası,
Avrupa Konseyi, OECD-SIGMA uzmanlarının da bulunduğu yerli ve yabancı
uzmanlarca yerelleşmenin yolsuzluk üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı
çalışmalar ve ülke örnekleriyle aktarılmıştır. Bunun yanında kamu hizmet
kalitesinin artırılmasını amaçlayan yerelleşme politikalarının etkinliği için
vazgeçilmez olan merkezi yönetimin yerel yönetimleri denetlemesi ve yerel
düzeyde kamuoyu denetiminin etkinleştirilmesi konuları konferans kapsamında
düzenlenen atölye çalışmalarında ele alınmıştır.
C.2. Kamu Reformu ve Yerelleşme
C.2.1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Yerelleştirilmesi Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) 2005 yılında kaldırılarak bütün taşra
teşkilatı, personel ve makina parkı ile birlikte İl Özel İdarelerine devredilmiştir.
KHGM'nin kapatılarak varlıklarının İl Özel İdarelerine devrine ilişkin
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değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma çalışması başlatılmıştır. Araştırma
kapsamında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (KHGM) İl Özel İdarelerine
devri konusunda 1) Verimlilik 2) Etkinlik 3) Hizmet Kalitesi 4) Geçiş dönemi
politikaları açısından analizleri yapılmaktadır. Bu çerçevede Ankara İl Özel İdaresi
ile bir protokol imzalanmış özel idare yöneticileri, köye yönelik hizmetlerde
çalışan personel, kaymakamlar, muhtarlarla ve ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı'ndan yetkililerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir, köy hizmetlerine yönelik
veriler değerlendirilmiştir. Araştırma çalışmasının taslak raporu tamamlanmıştır.
C.2.2. Katılımcı Bütçeleme
Katılımcı bütçeleme çoğunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin halkın
katılımı ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçelendirildiği bir süreci tarif
etmektedir. 1989 yılında Brezilya'nın Porto Alegre kentinde temelleri atılan süreç
bugün farklı biçimlerde Arjantin'den Kanada'ya, Fransa'dan İngiltere'ye dünyada
yüzlerce şehirde bir yerel demokrasi modeli olarak kullanılmaktadır. TEPAV
Çanakkale Belediyesi'ndeki uygulama pratiklerini inceleyerek katılımcı
bütçelemenin Türkiye'deki yerel yönetim ve katılım mekanizmaları çerçevesinde
nasıl uygulanabileceğine dair model önerilerini içeren bir rapor hazırlamıştır.
C.2.3. Stratejik Planlama
Modern kamu yönetiminin temel dayanağı olan “stratejik yönetim” anlayışı kamu
kuruluşlarının orta vadeli bir perspektifte hedef ve öncelikleri ile bu hedef ve
öncelikler çerçevesinde kaynak dağılımını belirlemesini gerektirmektedir. Gerek
orta vadeli amaçlar, gerek kısa vadeli hedefler ve faaliyetlerin belirlenmesi farklı
alternatifler arasından önceliklere dayalı tercihler yapmayı zorunlu kılmaktadır. 8
Ocak 2007 tarihinde düzenlenen “Çok Amaçlı Karar Verme” eğitim seminerinde
karar analiz yöntemlerinin temel parçaları ve yaklaşımı örneklerle açıklanarak, en
çok kullanılan yöntemlerden analitik hiyerarşi süreci (AHP) üzerinde durulmuş ve
yöntemin kamu planlama ve bütçe süreçlerinde uygulanabilirliği katılımcılarla
tartışılmıştır. Büyük bir ilgi gösterilen seminerde Adalet Bakanlığı, Başbakanlık,
Çalışma Bakanlığı, DPT, Gümrük Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan uzman ve yöneticiler yer almıştır.
Yerel yönetimlerin stratejik planlama hazırlama yükümlülükleri kapsamında
yaşadıkları kapasite eksiklikleri dikkate alınarak yerel yönetimler için stratejik
plan hazırlama rehberi çalışmaları sürdürülmektedir. Hazırlanan taslak çalışması
konu ile ilgili uzmanlar ve uygulayıcıların önerileri çerçevesinde
geliştirilmektedir. Rehber 2008 yılı içinde tamamlanacaktır.
C.2.4. Türkiye'nin AB Bütünleşme Sürecinde Yerel Demokrasinin
Desteklenmesi için Polonya ve Türkiye Arasında Sivil Toplum İşbirliği Projesi
TEPAV, TESEV ve Polonya'dan Foundation in Support of Local Democracy (FSLD)
tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen projede
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iştirakçi olarak yer almıştır. Proje kapsamında 22-28 Nisan 2007 tarihlerinde
Polonya'da çalışma gezisi gerçekleştirilmiştir. Çalışma gezisi kapsamında
Polonya'da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, AB fonlarının sivil toplum
tarafından izlenmesi, yerel yöneticilerin eğitimi gibi konulardaki projeler
tanıtılmıştır, Polonya'nın yerel yönetim deneyimi incelenmiştir. Proje
kapsamında 22-23 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen “Sivil
Toplumun Yerel Yönetim Reformundaki Rolü” konulu 18. Sivil Toplum
Kuruluşları Sempozyumu'nun içeriğinin hazırlanmasına katkı sağlanmış
yerelleşme konulu çerçeve sunum yapılmıştır.
C.2.5. Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi için Kamu İşletmeciliği Eğitim Merkezi
Oluşturulması Çalışmaları
World Bank Institute ve Local Government and Public Service Reform Initiative
(LGI) ortaklığında Kafkaslar, Orta Asya ve Türkiye'den kamu yöneticilerinin
sosyal, idari ve ekonomik reformların uygulanmasına yönelik kapasitelerinin
geliştirilmesi için TEPAV ve TOBB-ETÜ işbirliğinde üniversite bünyesinde bir
eğitim ve araştırma merkezi oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.
Konuyla ilgili olarak 21-22 Haziran 2007 tarihlerinde Ljubljana-Slovenya'da
bulunan ve güney ve doğu Avrupa bölgesine yönelik faaliyet gösteren “Center for
Excellence in Finance” isimli eğitim merkezine çalışma gezisi gerçekleştirmiştir.
Çalışma gezisinin ardından Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da
kamu yöneticileri ve donör kuruluşlarla bir eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirmek
üzere Local Government and Public Service Reform Initiative'a bir proje teklifi
(36.050 USD) hazırlanmıştır. Proje teklifi LGI tarafından kabul edilmiştir. İhtiyaç
analizi çalışması literatür çalışması, 2008'de gerçekleştirilecektir.
C.2.6. Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Sorunlarının Çözümü için
Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum Belediyelerinin Desteklenmesi
için Teknik Yardım Projesi
Avrupa Komisyonu tarafından açılan göç konulu bir proje teklif çağrısı için WYG,
Deleeuw, VNG (Hollanda Belediyeler Birliği), TESEV ve TEPAV tarafından bir
konsorsiyum oluşturulmuştur. Konsorsiyum idari ve mali kapasitesi yeteli
görülerek kısa listeye kalmış ve teklifte bulunması istenmiştir. Konsorsiyum
gerekçe, strateji aktivite planı ve uzun dönemli uzmanları içeren ayrıntılı bir proje
teklifi hazırlamıştır. Konsorsiyumun hazırladığı teklif ihaleyi kazanmıştır.
Proje kapsamında belirtilen illerde a) Hızla artan bir nüfusun ihtiyacını
karşılayacak kamu hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi, sunulması ve
yönetilmesi için kapasite geliştirilmesi çalışmaları ve b) Kırdan kente göçle
gelenlerin kente uyumu için katkı sağlamasını temin etmek üzere kurulan
toplumsal merkezlerin yönetilmesine destek sağlanacaktır. Proje 3 Aralık 2007
tarihi itibariyle başlamıştır.
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Yerel düzeyde iş yapma performansının izlenmesi için IFC ortaklığında “Doing
Business” göstergelerinin çeşitli illerde izlenerek yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik politikalara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Ekonomi
Etütleri ile birlikte Doing Business göstergelerinden hangilerinin yerel ölçekte
izlenebileceği konusunda bir fizibilite çalışması gerçekleştirilerek IFC'ye
gönderilmiştir.
Yerel yönetimlerin hizmet performansının izlenmesi konusunda en sık kullanılan
araçlardan biri vatandaşların hizmetlere ilişkin memnuniyetinin ölçülmesidir.
KALDER'in yürütmekte olduğu Türkiye Müsteri Memnuniyet Endeksi
çalışmasına ek olarak Türkiye Vatandaş Memnuniyeti Endeksi geliştirilmesi ve 16
büyükşehir belediyesinde hizmet memnuniyetinin ölçülmesi için ortak
çalışmalar başlatılmıştır.
C.2.8. Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin
Geliştirilmesi Projesi
Maliye Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu ve TÜBİTAK – KAMAG fonuyla TOBBETÜ tarafından yürütülen projenin gerçekleştirilmesine TEPAV akademik ve
organizasyonel katkı sağlamaktadır.
Proje a) Makroekonomi ve mali politikalarda kullanımı b) mikroekonomi ve
enerji ve sağlık sektörlerindeki vaka çalışmalarıyla birlikte harcama
programlarında politika analizleri yapılması c) Mali politikaların etkisini analiz
etmek için genel denge modelinin kullanılması konusunda başta Maliye
Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşların eğitimini amaçlamaktadır. 2007 yılında
projenin makroekonomi ve mikroekonomi bileşenlerinde müfredat
oluşturulması çalışmaları yürütülmüş sağlık ve enerji vaka çalışmaları
başlatılmıştır.
C.3. Yerel/Bölgesel Kalkınma
C.3.1. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu
Ekim 2006'da Ankara'da ODTÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen 1. Bölgesel Kalınma
ve Yönetişim Sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşan kitap Mart ayında
yayınlanmıştır.
2. Bölgesel Kalınma ve Yönetişim Sempozyumu Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi
Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğiyle, 25–26 Ekim 2007 tarihlerinde İzmir'de
gerçekleştirilmiştir. Sempozyum'da çok düzlemli yönetişim, teknoloji geliştirme,
inovasyon politikaları ve bölgesel politikada Avrupa Birliği'nin etkisi gibi
konuların yanı sıra, Türkiye'de bölgesel kalkınma alanında gelinen durum ve
kalkınma ajanslarının faaliyetleri ele alınmış ve özel sektör, kamu sektörü ve sivil
toplum temsilcilerinin katımıyla tartışımıştır. Sempozyum uluslararası ölçekte ün
yapmış araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları ve Türkiye'de merkezi ve yerel
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düzeyde konuyla ilgili çalışan kurum, kuruluş ve bireyleri bir araya getirmiştir.
Sempozyumda ayrıca Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları konulu
sunum yapılmıştır.
C.3.2. Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Ağ Toplantısı
Bölgesel kalkınma politikalarının ve uygulamalarının değerlendirildiği yuvarlak
masa toplantısı 14 Eylül 2007'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya bölgesel
ekonomiyi geliştirme amaçlı kurulan vakıflar, proje ekipleri, girişimler ve hizmet
birlikleri katılmıştır. Katılımcı kuruluşlar bir yandan bölgesel kalkınma alanındaki
deneyimlerini paylaşırken diğer yandan da bölgesel kalkınma ile ilgili
politikaların uygulanmasına ilişkin sorunlar tartışılmıştır.
C.3.3. Bölgesel Kalkınma Ülke Deneyimleri
Bölgesel kalkınma ülke deneyimleri çalışmaları çerçevesinde Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti'ndeki bölgesel kalkınma politika ve uygulamalarını ayrıntılı olarak
değerlendiren raporlar yayınlanmıştır.
C.3.4. Yerel/Bölgesel Ekonomik Analiz Rehberi
Yerel yönetimler, bölgesel kalkınma ajansları ve hizmet birliklerindeki yönetici ve
uzmanlara yönelik olarak yerel ekonomik analiz rehberi hazırlanmaktadır.
Rehberde Shift Share Analizi, Veri Zarflama Analizi, Input-Ouput analizi
Economic Base Model ve Location Quotient Analizi yöntemleri ile ilgili
okuyucunun kendi kendine öğrenebileceği pratik bilgiler içermektedir. Rehberin
taslak çalışmaları tamamlanmıştır
C.4. Piyasaların Yeniden Düzenlenmesi
C.4.1. Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı
Kamu eliyle yürütülen ve kamu hizmeti niteliği taşıdığı kabul edilen faaliyetlere
ilişkin özelleştirme uygulamalarında ortaya çıkan hukuksal sorunların tespiti,
tasnifi ve analizi; mevcut hukuksal anlayış ile ekonomi disiplininin bu
konulardaki bakış açıları arasındaki ilişkilerin, benzer ve farklı yönlerinin tespit
edilmesi, karşılaştırılması ve bunların hukuksal sorunlar üzerindeki etkilerinin
analizi için bir araştırma çalışması başlatılmıştır. Raporun taslak çalışmaları
tamamlanmış ve 19 Haziran 2007 tarihinde konu ile ilgili kamu idareleri,
sendikalar ve akademisyenlerin katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı yapılarak
rapora ilişkin görüş ve eleştiriler alınmıştır.
C.5. Diğer
C.5.1. Anayasa Platformu Sekreteryası Çalışmaları
TEPAV'ın 2007 yılı içinde yaptığı en önemli çalışmalardan biri Anayasa Platformu
Sekreteryası görevini yürütmek olmuştur. Yeni anayasa yapım sürecinin, ülkede
yeni bir çatışma alanı olarak gündemi tıkayıp, gelişmeleri engelleyecek bir risk
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potansiyeli ile, ülkenin önünü açacak bir uzlaşma kültürü yaratmadan, kamuda
yeniden yapılanmaya kadar bir dizi fırsat potansiyelini aynı anda taşıdığı tespitini
yapan TEPAV kendisine önerilen sekreterya görevini büyük bir heyecanla kabul

Bu süreç, sivil toplumun anayasa yapımına
temel oluşturacak ilkeler üzerinde tartışması
ve uzlaşmaya çalışmasını temin etmek için
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sivil kanadını
oluşturan kuruluşlardan TOBB, TİSK, Türk-İş,
Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, TESK ve
TZOB, Anayasa Platformu Girişimini
oluşturmalarıyla başlamıştır. Daha sonra
TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, MEMURSEN, TUSKON, ASKON, TÜGİK, KAGİDER,
KADER, TÜGİAD ve Televizyon Yayıncıları
Derneği'nin de katılımıyla, girişim grubu
daha da genişlemiştir. Anayasa Platformu
Girişimi'nin talebi üzerine sekreterya
görevini TEPAV üstlenmiştir.
TEPAV bu kapsamda anayasa yapım süreçleri ile ilgili çeşitli ülkelerin
deneyimlerini inceleyen çalışma metinleri yayınlamıştır. Tartışma odaları, kaynak
bilgiler ve süreç ile ilgili haberlerden oluşan www.anayasaplatformu.net sitesi
hazırlanarak yayınlanmaya başlanmıştır. 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da
Anayasa Platformu Ulusal Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay sonucunda ortaya
çıkan ortak ilkeler, 12 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında
kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, 18 Aralık 2007 tarihinde makamına
düzenlenen bir ziyaretle, Platformu oluşturan kurumların başkan ve temsilcileri
tarafından TBMM Başkanı Köksal Toptan'a sunulmuştur.
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TEPAV Anayasa Platformu Girişimi'nin sekreteryası görevini 2008 yılında
yürütmeye devam edecektir. 2007 yılında başlatılan tartışma sürecinin sonunda
ortaya çıkan bilgi boşluklarına çare aramak, tartışma sürecine malumat sağlamak
için çeşitli alanlarda uzmanlardan oluşacak ihtisas komisyonları çalışmaya
başlayacaktır. Ihtisas komisyonlarının öncelikle a) fren ve dengeleme sistemleri,
b) Ekonomik istikrar c) Kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi alanlarında
oluşturulması planlanmaktadır. Şubat 2008'de İstanbul'da daha da geniş bir
katılımla İkinci Ulusal Çalıştay'ın toplanması ve ilk Çalıştay'dan çıkan ilkelerin
yanı sıra, uzlaşmazlık noktaları olarak görülen konuların da bu Çalıştay'da
yeniden ele alınması planlanmaktadır. Çalışmalar sonunda ortaya çıkacak ve sivil
toplumun anayasanın yapımı ve içeriği konusundaki ayrıntılı görüşlerini ortaya
koyacak nihai rapor, Nisan ayı içinde TBMM'ye sunulacaktır.

- 33 -

D. KAZANIMLARIN KORUNMASI

D
.
K
A
Z
A
N
I
M
L
A
R
I
N
K
O
R
U
N
M
A
S
I
D. KAZANIMLARIN KORUNMASI
Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, bölgesel ekonomik entegrasyonda
gelişme sağlanması ve kamunun yeniden yapılanması ve bu alandaki çalışmalar
son derece önemlidir. Ancak, bugün bunları konuşulabiliyor olmamızın
temelinde geçmişteki kazanımların ve onlar için ödenen bedellerin olduğu
unutulmamalıdır.
Bu çerçevede kazanımların korunması gerekmektedir. Sağlanmış olan istikrarın
korunmasında bazı parametrelerin izlenmesi ve herhangi bir bozulma
durumunda başlangıçta uyarı işlevinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
TEPAV bu çerçevede mali istikrara ilişkin izlemeyi uzunca bir dönemdir başarıyla
sürdürmektedir. Parasal izlemeye ilişkin altyapı çalışmalarını ise tamamlamış
bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde parasal izleme de başlayacak ve
sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.
D.1. Kamu Maliyesinde İstikrar
Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların temelinde kamu maliyesi
yönetimindeki aksaklıkların yattığı bilinen bir olgudur. Son yıllarda sağlanan
ekonomik istikrarın ve büyüme sürecinin devamlılığı açısından kamunun mali
disiplinden taviz vermemesi, mali saydamlık ilkelerine uygun davranması
gerekmektedir. Bütçelerin demokratik yaşamda taşıdığı önemi dikkate
alındığında bu disiplinin sadece hükümetlere bırakılmayacak kadar ciddi bir
konu olduğu bütün dünyada genel kabul görmektedir.
Nitekim gelişmiş batılı ülkelerde, kamuoyu adına kamu bütçe sürecinin, mali
mevzuatın ve mali saydamlığın izlenmesi sivil toplum örgütleri/bağımsız düşünce
kuruluşları tarafından uzun süredir yapılmaktadır.
D.1.1. Mali İzleme Raporu
TEPAV uzunca bir süredir aylık bütçe sonuçlarının değerlendirildiği Mali İzleme
Raporu yayınlamaktadır. Bu raporlarda, bütçe sonuçlarının değerlendirilmesinin
yanı sıra Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın değerlendirilmesi gibi
konular da ele alınmaktadır.
Ayda bir yayınlanan Mali İzleme Raporu basın, özel sektör, sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra başta Maliye Bakanlığı ve DPT olmak üzere kamu kurum
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ve kuruluşlarınca da yakından izlenmekte, dikkate alınmakta ve referans olarak
kullanılmaktadır.
D.1.2. Mali Saydamlık İzleme Raporu
TEPAV bünyesinde sürdürdüğümüz kamu sektöründe mali saydamlığın
izlenmesi çalışmaları, devletin milletten aldığı kaynakları nasıl kullandığına ilişkin
bilgileri ne ölçüde kamuoyu ile paylaştığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle
saydamlık ve hesap verilebilirliğin sadece kulağa hoş gelen “şık“ söylemler
olmaktan çıkarılıp gerçek yaşamda ne anlama geldiğini ve topluma neler
anlattığını daha somut olarak ortaya koymak mümkün olmaktadır.
Gelişmeler ülkemiz kamu mali yönetiminin özellikleri dikkate alınarak
oluşturulmuş olan mali saydamlık endeksi çerçevesinde izlenmektedir. Bir tür
algılama endeksi olarak tasarlanan mali saydamlık izleme endeksi ile ülkemizde
mali saydamlığın düzenli olarak ölçülmesi, problemli olarak görünen alanların ve
geliştirilmesi gereken konuların saptanması ve hükümetlerin bu konudaki
performanslarının değerlendirilmesine devam edilecektir.
D.1.3. Kurallı Maliye Politikası Çalışmaları
TEPAV'ın bu yıl ülke gündemine soktuğu konulardan biri de, kamu maliyesinde
istikrar çalışmaları çerçevesinde “Kurallı Maliye Politikası” olmuştur.
Önümüzdeki dönemde nasıl bir maliye politikası tasarımına gidilmesi gerektiği
konusunda alternatif sunmak amacıyla kurallı maliye politikasını ve diğer
ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek tartışmaya açan “Kurallı Maliye Politikası”
metni TEPAV Bülten'de yayınlanmıştır. Bu konudaki çalışmalara, yasal
düzenlemeler ve yeni anayasa bağlamında görüş ve politika önerilerinin
üretilmesiyle gelecek yıl da devam edilecektir.
D.2. Parasal İzleme
D.2.1. Parasal İzleme Raporu
Bu rapor çerçevesinde, makroekonomik bir bakış açısıyla parasal büyüklükler
dikkatle izlenecek, olası risk unsurları tespit edilmeye çalışılacak ve bunlara karşı
uygulanabilecek ekonomi politikaları vurgulanacaktır. Bu amaçla bir çerçeve
oluşturulmuştur.
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E. ULUSLARARASI POLİTİKA ARAŞTIRMALARI
E.1. Irak Çalışmaları
2003 yılında ABD müdahalesinin ardından gerek Irak içerisinde yaşanan şiddet
sarmalı ve yönetim zaafiyeti gerekse de Irak'ın kuzeyinde oluşan bölgesel
yapılanma, Türkiye açısından özellikle güvenlik bağlamında Türkiye için riskler
ve fırsatlar doğurmuştur. Konunun Türkiye açısından taşıdığı önem dolayısıyla
TEPAV, Irak sorununa yönelik birçok dar katılımlı kapalı toplantı gerçekleştirmiş
ve ayrıca konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Konuya ilişkin
yürütülen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:
• Şubat ayında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen konferansa
katılan TEPAV|IPRI Direktörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Irak sorununun
geleceği ve Türkiye üzerine olası etkileri hakkında bir sunum
gerçekleştirmiştir.
• Nisan ayında Uluslararası Kriz Grubu'nun (ICG) Orta Doğu- Kuzey Afrika
Projesi Direktör Vekili Joost Hiltermann'ın konuşmacı olduğu bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda ICG tarafından yayınlananan
'Kerkük raporu' tartışılarak, genel olarak Irak ve özellikle de Kerkük'te gelinen
durum değerlendirilmiştir. Ayrıca ABD yönetiminin Bağdat Güvenlik Planı
tartışılmıştır.
• Ağustos ayında Center for Strategic and International Studies (CSIS) Türkiye
Projesi Direktörü Bülent Alirıza'nın konuşmacı olduğu toplantıda “22
Temmuz 2007 seçimlerinin ardından Türk- Amerikan ilişkileri” ele alınarak
Bush yönetiminin son 15 ayında izleyeceği Irak politikası değerlendirmiştir.
Kasım ayında, Alırıza, tekrar TEPAV'ın konuğu olmuş, gerçekleştirilen
toplantıda genel olarak Amerika'nın Orta Doğu politikaları hakkında
tartışılmıştır.
• IPRI Direktörü Mustafa Aydın ve TEPAV araştırmacılarından Nihat Ali Özcan
ve Neslihan Kaptanoğlu tarafından IPRI Orta Doğu Çalışmaları serisinin ikinci
raporu olan “Riskler ve Fırsatlar Kavşağı'nda Irak'ın Geleceği ve Türkiye”
başlıklı rapor, 18 Temmuz'da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna
açıklanmıştır. Rapor, Aralık sonu itibariyle, güncellenmesinin ardından basım
için hazır hale getirilmiştir.
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• Aralık ayında, Uluslararası Kriz Grubu'ndan Joost Hiltermann yıl içerisinde
ikinci kez TEPAV'da düzenlenen toplantının ana konuşmacısı olmuş, Irak-İran
ile ilgili son gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkileri,
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1980'lerdeki İran-Irak Savaşı'nın ve özellikle de Halepçe katliamının bugünkü
politikalar, stratejiler ve psikolojiler üzerindeki etkilerini tartışmıştır.

E.2. Kıbrıs Çalışmaları
Nisan 2004'te Ada'da yaşanan Annan Planı referandumu sonrasında yeni bir

boyut kazanan Kıbrıs sorunu, AB ile yürütülen katılım müzakereleri boyunca

Türkiye'nin önüne en fazla getirilecek konulardan biri olmaya devam etmiştir.

2004 sonrasında sorunun kazandığı yeni parametreler Türkiye ve KKTC için

önemli risk ve fırsatlar barındırmaktadır. Bu alanda faaliyetlerini sürdüren TEPAV,

Kıbrıslı Türklerin maruz kaldıkları siyasi, ekonomik ve kültürel izolasyonların

hukuki ve siyasi zemininin sorgulanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

TEPAV bünyesinde oluşturulan Daimi Kıbrıs Çalışma Grubu, konuya ilişkin birçok

kapalı toplantı düzenlemiş ve Türkiye ve KKTC'de politika tasarım sürecine önemli

girdi sağlamıştır. Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

• 2006 yılında siyasi ve ekonomik izolasyonların Kıbrıs sorununun tarafları
arasında asimetrik bir ilişki yaratması sebebiyle sorunun çözümü önünde
yarattığı engelleri ele alan bir rapor hazırlanmıştır. Rapor, KKTC'de ilgili
mercilere ve Dünya Bankası temsilcilerine iletilmiştir.

• AİHM nezdinde Kıbrıslı Türklerin bireysel hak arama girişimlerine hukuki
destek sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu hususta, özellikle
TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Arat'tan
hukuki mülahazalarda destek alınmıştır.

• Türk limanlarının GKRY ile ilişkili gemilere açılması sorununa ilişkin
hazırlanan hizmete özel hukuki mütaala ilgili kurumlara iletilmiştir. Anılan
konuda, “Kötü Yönetilen AB Müzakere Süreci: Örnek Vaka Limanlar
Meselesi” başlıklı politika notu yazılmıştır.

• Ocak ayında Kıbrıs Sorununa ilişkin Türkiye'nin izleyebileceği strateji ve siyasa
tercihlerini tartışmak ve ortaya konan görüşler ışığında TEPAV|Kıbrıs
Projesi'nin gündemini ve öncelikli çalışma alanlarını belirlemek amacıyla
Ocak ayında Türkiye ve KKTC'den akademisyen, bürokrat ve uzmanların
katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.

• Şubat ayında, Kıbrıs sorununa ilişkin Oxford Üniversitesi Güneydoğu Avrupa
Çalışmaları Merkezi tarafından derlenen raporda yayınlanan “Time for a
Reality Check in Cyprus: Is Federalism still the only game on the island?”
başlıklı makale yazılmıştır.

• TEPAV|Kıbrıs Projesi kapsamında yürütülen “Gündem, Durum Tespiti ve
Öngörü” toplantı serisinin ikincisi, Kıbrıs sorununa ilişkin Türkiye ve KKTC'nin
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izleyebileceği strateji ve uzun erimli siyasa tercihlerini tartışmak amacıyla
Mart ayında gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ''II. Uluslararası
İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi'' başlıklı 2 günlük seminerde TEPAV ve ODTÜ
Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin ayrı bir toplantı
düzenlenmiştir. Ayrıca TEPAV ve ODTÜ heyeti, KKTC'de bulundukları süre
zarfında KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat ve KKTC Başbakanı Ferdi Sabit
Soyer ile görüşmüştür. Anılan görüşmelerde, TEPAV heyeti AB tarafından
hazırlanan 'Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün siyasi ve hukuki zeminin KKTC'nin
hukuksal statüsü açısından değerlendirmiştir.
• TEPAV| Kıbrıs Çalışma Grubu Mayıs ayı içinde, AB'nin Kıbrıslı Türklerin maruz
kaldıkları izolasyonları hafifletmek amacıyla gündeme getirdiği tüzüklerin
hukuksal ve siyasi dayanaklarını inceleyen bir rapor ile Annan Planı'nın 24
Nisan 2004 tarihinde Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilmesinin ardından
AB'nin Kıbrıslı Türklerin maruz kaldıkları ekonomik izolasyonları hafifletmek
amacıyla gündeme getirdiği Yeşil Hat, Mali Yardım ve Doğrudan Ticaret
Tüzüklerine ilişkin bir politika notu hazırlamıştır.

Anılan konuda “Et tu,

Brute?”: AB'nin Kıbrıslı Türklere verdiği sözlere ne oldu? Başlıklı politika notu
yayımlanmıştır. 15 Mayıs 2007'de, Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Meclisi'nin
(COREPER) alt komitesinde Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusu görüşülecek
olması nedeniyle Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün ne anlam ifade ettiği, nasıl
gündeme geldiği ve sonrasında ne olduğu konularına açıklama getirmek
amacıyla hazırlanmıştır. Bunlara ilaveten, anılan tüzüklerin hukuksal ve siyasi
dayanaklarını inceleyen hizmete özel bir rapor hazırlamıştır. KKTC
yetkililerine iletilen raporda AB'nin ortaya koyduğu tüzüklerin hukuki
dayanağına ilişkin Konsey ve Komisyon Hukuk Servisleri arasında yaşanan
görüş ayrılıklarını örneklerle açıklanmıştır.
• GKRY'nin, sahildar ülkelerle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ve
petrol/doğalgaz arama ruhsatları verilmesine ilişkin ikili anlaşmalar akdetmesi
ile Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz deniz alanına taşındı. TEPAV ve TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü işbirliğiyle,
GKRY'nin söz konusu anlaşmalar suretiyle Doğu Akdeniz'de egemenlik
alanını genişletme çabalarını, uluslararası hukukun taraflara tanıdığı yetkiler
ışığında tartışmak amacıyla Kasım ayında bir toplantı gerçekleştirilmiştir
E.3. Karadeniz Çalışmaları
Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel gelişmeler, Karadeniz Havzası'nı küresel
aktörlerin nüfuz mücadelesinin öncelikli sahalarından birisi haline getirmiş ve
bölge ülkeleri arasında siyasi ayrışmalara sebep olmuştur. Bölgenin yeniden
yapılandırılmasına yönelik girişimlerin kısa ve orta vadede artarak devam edeceği
öngörülmektedir. Bu gelişmelerin Türkiye için yeni fırsatlar, riskler ve politika
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• Nisan ayında Lefkoşa'da Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği tarafından

ihtiyaçları doğuracağı ortadadır. Tarihsel olarak Karadeniz'de değişimin öncüsü
olan Türkiye'nin aktif, etkin ve bütüncül bir politika belirlenmesi noktasında
TEPAV, iligli kurumlar arasında eşgüdüm sağlamak üzere bir proje yürütmüştür. 1
Mayıs 2007 ile 31 Ekim 2007 tarihleri arasında Türkiye'nin üstleneceği KEİ
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Dönem Başkanlığı, bölgeye yönelik orta ve uzun erimli politika belirlenmesi ve
bölgede Türkiye'nin etkinliğinin arttırılması için önemli bir fırsat olarak

görülmüştür. Bu çerçevede, TEPAV ve TOBB-ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü

tarafından yürütülen “Türkiye'nin, Karadeniz Bölgesi'nde Etkinliğini Artırmaya

Yönelik Bütüncül, Proaktif ve Etkin Politika Önerileri Geliştirme Projesi”

kapsamında üç konuda (siyaset, ekonomi ve güvenlik) uzmanlar tarafından

kapsamlı raporlar yazılmıştır.

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı süresince Türkiye'nin
Karadeniz havzasındaki etkinliğini arttırmaya yönelik olarak yürütülen
projenin tanıtıcı toplantısı Şubat ayında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, son
yıllarda Karadeniz Havzası'nda yaşanan bölgesel ve küresel gelişmeler
değerlendirilerek, söz konusu alana ilişkin çalışmalar yürütmek amacıyla
Daimi Karadeniz Çalışma Grupları kurulmuştur. Bu çalışma gruplarının,
Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince izlemesi gereken strateji ve
politikaları raporlar ve politika notlar ile duyurması planlanmıştır.

• Proje kapsamında oluşturulan siyasi, güvenlik ve ekonomi komisyonları
birinci ara toplantılarını Mart ayında yapmışlardır.

• Karadeniz Projesi kapsamında 12-15 Nisan 2007 tarihleri arasında Trabzon'da
2 gün boyunca bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. 2 günlük çalışma programı
süresince Proje bünyesinde kurulan ekonomi, siyasi ve güvenlik raporu
komisyonları çalışmalarını Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nın toplantı
salonlarında birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirmişlerdir.

• Hükümetler arası Karadeniz Zirvesi Öncesi TEPAV, Karadeniz ülkelerinin ilgili
uzman, akademisyen ve kanaat önderlerinin katıldığı “Karadeniz Geleceğini
Arıyor” konulu bir sivil toplum zirvesinin toplanmıştır. Toplantının açılışına 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Gürcistan Parlamentosu Başkanı Nino
Burdjanadze birer açış konuşması yapmışlardır. Toplantı çerçevesinde
“Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Dinamikleri” ve “Karadeniz Bölgesi'nin
Siyasi ve Güvenlik Boyutları” konularının ele alındığı iki yuvarlak masa
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi ile TEPAV'ın birlikte yürüttüğü “Karadeniz Projesi” çerçevesinde
kamu ve özel sektörden uzmanlar ile akademisyenlerin yer aldığı çalışma
gruplarınca hazırlanan taslak rapor da tartışılmıştır.

• TEPAV|Karadeniz projesi kapsamında hazırlanması düşünülen siyasi,
ekonomik, güvenlik ve Türkiye raporlarının yazımına devam edilmektedir.
Rapor, 2008 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
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E.4. Enerji Çalışmaları
Enerji ve enerji güvenliğinin küresel siyaset açısından artan önemi dolayısıyla,
Information Network on Conflict and State Building (LINKS) ve TEPAV
işbirliğinde, Enerji ve Enerji Güvenliği Ankara Forumu çalışma grubu kurulmuştur.
• Enerji ve Enerji Güvenliği Ankara Forumu, “Avrupa Enerji Güvenliği ve
Türkiye” konulu ilk toplantısını Mart ayında yapmıştır. Akademi, bürokrasi, iş
dünyası ve medya temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda enerji uzmanı
Mehmet Öğütçü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Strateji Dairesi
Başkanı Murat Ulu, İngiltere Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan Richard Marriot
birer sunum yapmıştır.
• Enerji ve Enerji Güvenliği Ankara Forumu, “Büyük Güçlerin Enerji Politikaları
Rekabeti ve Dünya Enerji Geleceği” konulu ikinci toplantısını Nisan ayında
yapmıştır. Toplantıda, Harvard Üniversitesi Hazar Çalışmaları Projesi
Araştırma Direktörü Brenda Shaffer, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği
Müsteşarı Dimitri Zykov, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)
Genel Koordinatörü Necdet Pamir birer sunum yapmıştır.
E. 5. Amerika Çalışmaları
Bir fırsat ve iyi yönetilmediği taktirde ise bir risk alanı olarak değerlendirilebilecek
olan Türk-Amerikan ilişkileri de faaliyetler arasında yer almıştır. Konu ile ilgili şu
faaliyetler yürütülmüştür:
• Ocak ayında Amerikan Başkanı Bush'un Ulusa Sesleniş Konuşmasını
değerlendiren bir değerlendirme notu hazırlanmıştır.
• Amerika'nın Orta Doğu politikalarındaki önemi göz önüne alındığında,
Amerikan politika yapıcıları bilgilendirmek amacıyla, İsrail-Filistin-Türk oda
kuruluşlarını biraraya getiren Ankara Forumu toplantılarının beşincisi Mart
2007'de Washington, DC'de düzenlenmiştir.
• Geçmişte ve günümüzde Amerikan Kongresi'nde ve Senatosu'nda çalışanları
biraraya getiren “US Former Members of Congress” derneği ile olan ilişkiler
devam ettirilmiştir. Bu ilişkiler çerçevesinde, Amerikan Kongre Üyeleri 2007
yaz döneminde Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuşlardır.
• Ağustos ve Aralık aylarında, Türk- Amerikan İlişkileri ile ilgili bir yuvarlak masa
toplantısı düzenlenmiş, toplantıda CSIS Türkiye Projesi Direktörü Bülent
Alirıza, Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirmiştir.
• Haziran 2007'de Washington DC'deki “American University” hukuk fakültesi
öğrencileri TEPAV tarafından ağırlanmış, katılımcılar TEPAV'ın faliyetleri, Türk
dış politikası, Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen son nokta ve Türk
ekonomisindeki son gelişmelere yönelik bilgilendirilmiştir.
- 40 -

E. ULUSLARARASI POLİTİKA
ARAŞTIRMALARI

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, London

• Haziran ayında, 2008 Kasım ayında Amerika'da yapılacak seçimleri
değerlendiren bir değerlendirme notu hazırlanmıştır.
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• Ağustos 2007'de, “ US Former Members of Congress” ile ortaklaşa olarak,
Amerikan Kongresi'nde hukuki ve siyasi işlere bakan üst düzey çalışanların
katılımıyla TEPAV binasında bir akşam yemeği düzenlemiştir. Bu yemekli
toplantıda TEPAV aktiviteleri tanıtılmış, katılımcılar Türkiye'deki son
seçimlerin sonuçları ve Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili bilgilendirilmiştir.

E.6. Terörizm Çalışmaları
Özellikle 2007 yılının son çeyreğinde Türkiye'de artan PKK terörünün etkisiyle

TEPAV bünyesinde Türkiye'de terörizmin siyasi, ekonomik ve kültürel

kaynaklarına ilişkin bir dizi çalışma gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Terör

sorununa ilişkin bir dizi saha çalışması yapılmış ve arka plan notları hazırlanmıştır.

Bu konuda yürütülmesi öngörülen TEPAV çalışmalarına ilişkin çalışmalar 2008

yılı faaliyet programında ele alınacaktır.

• Geçmişte ve günümüzde Amerikan Kongresi'nde ve Senatosu'nda çalışanları
biraraya getiren “US Former Members of Congress” derneği ile olan ilişkiler
devam ettirilmiştir. Bu ilişkiler çerçevesinde, Amerikan Kongre Üyeleri 2007
yaz döneminde Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuşlardır.

• Ağustos ve Aralık aylarında, Türk- Amerikan İlişkileri ile ilgili bir yuvarlak masa
toplantısı düzenlenmiş, toplantıda CSIS Türkiye Projesi Direktörü Bülent
Alirıza, Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirmiştir.

• Haziran 2007'de Washington DC'deki “American University” hukuk fakültesi
öğrencileri TEPAV tarafından ağırlanmış, katılımcılar TEPAV'ın faliyetleri, Türk
dış politikası, Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen son nokta ve Türk
ekonomisindeki son gelişmelere yönelik bilgilendirilmiştir.

• Haziran ayında, 2008 Kasım ayında Amerika'da yapılacak seçimleri
değerlendiren bir değerlendirme notu hazırlanmıştır.

• Ağustos 2007'de, “ US Former Members of Congress” ile ortaklaşa olarak,
Amerikan Kongresi'nde hukuki ve siyasi işlere bakan üst düzey çalışanların
katılımıyla TEPAV binasında bir akşam yemeği düzenlemiştir. Bu yemekli
toplantıda TEPAV aktiviteleri tanıtılmış, katılımcılar Türkiye'deki son
seçimlerin sonuçları ve Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili bilgilendirilmiştir.
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Toplantılar
TEPAV'da kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu yıl da çok sayıda yuvarlak
masa toplantısı, çalıştay, seminer, konferans ve sempozyum düzenlenmiştir.
2007'de, bugüne kadar yapılan 87 toplantıya yaklaşık 4,300 kişi katılmıştır.
Kamu-özel sektör mensubu, yerli-yabancı bu katılımcı ve konuşmacılar bir araya
bulunmuşlardır.
Bu toplantılardan bazıları:
• "AB 7.Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı Ve Proje Hazırlama Eğitimi''
Toplantısı. 18–19 Ocak 2007
• “Etki Analizi” Projesini Açılış Toplantıları. 23-24 Şubat 2007
• Türk-Amerikan İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı. 22 Mart 2007
• Enerji Çalışma Grubu İlk Toplantısı. 23 Mart 2007
• Türkiye-Rusya İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı. 3 Nisan 2007
• Enerji Ve Enerji Güvenliği Ankara Forumu…27 Nisan 2007
• Etki Analizi Projesi Teknik Çalıştayı. 7 Mayıs 2007
• American Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerini TEPAV'da…
8 Haziran 2007
• “Türkiye'de Özelleştirmenin Hukuk Ve Ekonomisi” Raporu Tanıtım Toplantısı.
19 Haziran 2007
• Hükümetlerarası Karadeniz Zirvesi Öncesi STK Zirvesi. 24 Haziran 2007
• Uluslararası Kriz Grubu Raporu Tanıtım Toplantısı. 27 Ağustos 2007
• 6. Ankara Forumu Toplantısı Doğu Kudüs'te. 4 Eylül 2007
• Yerel Ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları TEPAV'da. 14 Eylül 2007
• Avrupa Parlamentosu'nda “Türkiye'yi Konuşmak” Toplantısı. 3 Ekim 2007
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geldikleri bu toplantılarda bir çok önemli konuda fikir alışverişinde

• Lizbon Sürecine İlişkin Eğitim Toplantıları. 16-19 Ekim 2007
• “Batı Trakya Türk Azınlığının Sosyo-Ekonomik Sorunları” Konulu Hazırlık
Toplantısı. 22 Ekim 2007
• 2. Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu. 26 Ekim 2007
• TEPAV 3 Cumhurbaşkanı Ağırladı. Türkiye, İsrail Ve Filistin Cumhurbaşkanları
Ankara Forumu Çerçevesinde TEPAV'da Bir Araya Geldi. 13 Kasım 2007
• Bulgaristan Heyeti TEPAV'da.15 Kasım 2007
• Kıbrıs Sorununda Yeni Boyut: Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanlarının
Sınırlandırılması Sorunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de
Egemenlik Alanını Genişletme Çabaları Bir Yuvarlak Masa Toplantısında
Tartışıldı. 19 Kasım 2007

İLETİŞİM

• İran Ve Irak'taki Son Gelişmeleri Değerlendirme Toplantısı. 4 Aralık 2007
• TEPAV 3. Yolsuzlukla Mücadele Konferansı. 5-6 Aralık 2007.
• Anayasa Platformu “Ulusal Çalıştay”ı. 8-9 Aralık 2007.
• TEPAV-Dünya Bankası Yatırım Ortamı Raporu Tanıtım Toplantısı. 11 Aralık
2007
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Yayınlar
TEPAV kurulduğu günden bu yana çok sayıda rapor, değerlendirme notu, politika
notu, değerlendirme tebliği ve kitap yayımlamıştır. 2007 yılında yayınladığımız
politika notu sayısı 6, değerlendirme notu sayısı 16, rapor sayısı 21 ve kitap sayısı
11 olmuştur. Özellikle kitaplığımızın her gün biraz daha zenginleşmesi bize
büyük gurur vermektedir.

Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi
Eğitim
TEPAV | Yönetişim Etütleri
02-2007

Türkiye'de Rekabetçilik ve
Düzenleme
TEPAV | Ekonomi Etütleri
10-2007

Gümrük Birliği ve Türkiye
Sanayisi Üzerine Etkileri
TEPAV | Ekonomi Etütleri
02-2007

Yenilik, İş Birliği ve Girişimcilik
- Batı Akdeniz Bölgesi (AntalyaBurdur-Isparta-İbbs TR61)
Kobi'lerinin Tutumlarının
Değerlendirilmesi
TEPAV | Yönetişim Etütleri
11-2007

İstikrar Programlarında Mali
Uyumda Kalite Sorunu:2000
Sonrası Dönem Türkiye
Deneyimi
TEPAV | Yönetişim Etütleri
04-2007

Türkiye Yatırım Ortamı
Değerlendirmesi Cilt 1-2
TEPAV | Ekonomi Etütleri
11-2007

Türkiye'nin Rekabet Gücü için
Sanayi Politikası Çerçevesi
TEPAV | Ekonomi Etütleri
07-2007

Türk Tarım Sektöründe Etkinlik:
Yöntem ve Hanehalkı Üzerinde
Nicel Analiz
TEPAV | Ekonomi Etütleri
12-2007

İkinci Nesil Reform Sürecinin
Öncelikleri
TEPAV | Ekonomi Etütleri
08-2007

Irak’ın Geleceği ve Türkiye
TEPAV | IPRI
12-2007

- 44 -

İLETİŞİM

2007 yılında yayımlanan kitaplar:

T
E
P
A
V
B
Ü
L
T
E
N
TEPAV Bülten
TEPAV bu defa sizlere daha doğrudan ulaşabileceği, yaptığı araştırmaları ve
üzerinde çalıştığı projeleri daha geniş bir kesime aktarabileceği, bir anlamda
zihin dünyasını sizlerle paylaşabileceği bir yayın çıkartıyor: TEPAV Bülteni.
Bundan sonra, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği zaman dilimine tanıklık
yapacak, güncelin yanı sıra evrensel, yerelin yanı sıra küresel meselelerin ve
bunların etkileşimin yarattığı o pek net olmayan alanı beraberce tanımaya
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çalışacağız.
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TEPAV- Dünya Bankası Bilgi Merkezi
Bilgi Merkezi , Dünya Bankası Grubuna ve TEPAV'a ait yayınların mümkün olan
en geniş kitleye ulaşmasını sağlamak için hizmet vermek ve kalkınma konusunda
Türkiye'nin en güçlü odak noktası olma amacıyla kuruldu. Geçtiğimiz günlerde
kuruluşunun 1. yılı kutlanan Bilgi Merkezi özellikle, kalkınma konuları ve Dünya
Bankası operasyonları ile ilgili bilgiye ve son dönem Dünya Bankası ilişkili
belgelere ulaşmaya çalışanlar için merkezi
temas noktası olarak hizmet veriyor. Merkez
aynı zamanda, Dünya Bankası proje, belge,
rapor ve yayınlarına on-line erişimi de
sağlıyor.
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Basında TEPAV…
TEPAV'ın araştırmaları akademik niteliklerinin yanı sıra karar alıcılara yönelik
somut ve uygulanabilir öneriler de getiriyor. Çalışmaların etkili olabilmesi için
hem kamu hem de özel sektör temsilcilerinin bu çalışmalardan haberdar
edilmesi büyük önem taşıyor.
Bu çerçevede, kurulduğu günden bu yana TEPAV basın ile ilişkilerine büyük
çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasında basın ile yakın bir işbirliği
sürdürülürken, diğer yandan yapılan çalışmalara basından temsilciler davet
edilerek, görüşlerinin alınmasına özel bir önem verilmiştir.

Bunun sonucunda, 3 yıl gibi kısa bir sürenin sonunda, TEPAV Türkiye'nin en
tanınan düşünce kuruluşlarından biri haline gelmiştir. TEPAV, bütçe, etki analizi,
istihdam ve ikinci

nesil reformlar konularında mutlaka fikir alınma gereği

duyulan bir kuruluş haline gelmiştir.
2007 yılında yerel ve ulusal düzeyde 90'ı aşkın farklı yayında 1,200'ü aşkın haber
ve köşe yazısı yer almıştır. Çok sayıda yerel ve ulusal TV'de haberlerine yer
verilmiş ve uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur.
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önem vermiş ve simetrik bir ilişki tercih etmiştir. Bir yandan TEPAV'ın
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