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REFORM EYLEM GRUBU: 28 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ TOPLANTI VE ETKİLERİ 

Dilara Acer 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu 

2003 Eylül’ünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından, Kopenhag siyasi kriterlerinin 

uygulanış sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir “Reform İzleme Grubu (RİG)” kuruldu. Grup, hem gerekli 

mevzuatların uyumlaştırılması hem de yapılan reformların takip edilmesi bağlamında önemli faaliyetler 

gerçekleştirdi. 23 Temmuz 2014’teki son toplantısına kadar toplam 27 defa toplanan heyet, bu yıl ilk 

kez, 3 yıl ara verdikten sonra tekrar bir araya geldi. Alınan karara göre, heyet, artık reformları izleyen 

değil eyleme döken bir anlayışla “Reform Eylem Grubu” olarak faaliyetlerine devam etme kararı aldı. 

Bu noktada, söz konusu gelişmenin, uzun süredir bir duraksama dönemine girmiş olan AB-Türkiye 

ilişkilerine olumlu yansıması beklenebilir. Bu somut girişim, bir başka açıdan da, son dönemde 

gerginleşmiş olan Türkiye-ABD ilişkilerini dengelemek üzere bir arayış olarak değerlendirilebilir. Hatta 

bazı uzmanlar daha da ileri giderek bu adımı “Türkiye AB’den Uzaklaşıyor” algısına bir cevap olarak 

görme eğilimindeler. Zira pek çok konuda stratejik ortaklığı bulunan bu iki aktörün, hem kısa hem de 

uzun vadede birbirinden tümüyle kopması pek gerçekçi bir varsayım olamayabilir. Bu yüzden, 11 Aralık 

2018’de gerçekleşecek olan bir sonraki REG toplantısında, vize serbestisi ve gümrük birliği revizyonu 

gibi, iş dünyasının da ilgisini daha yakından çekecek önemli bir takım konular tartışmaya açılabilir. 

 

SURİYE POLİTİKASINDA İDLİB MESELESİ 

Burcu Demir 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

Özellikle son gelişmelerle beraber İdlib, Suriye iç savaşının geleceğini belirleyecek bir “kritik kale” 

durumuna gelmiştir. Şehrin öneminin bu derece artmasında içinde barındırdığı ideolojik grupların yanı 

sıra şehir merkezlerine ve özellikle de Lazkiye’ye olan yakınlığının etkisi büyüktür.  Bilindiği gibi, Türkiye, 

Mayıs 2017’de, Suriye’nin müttefikleri olan Rusya ve İran ile Astana’da bir zirve yapmış ve İdlib’i 

“çatışmasızlık bölgesi” ilan etmişti. Ancak yaşanan bu son gelişmeler, söz konusu ittifakın beklenilen 

ortamı yaratmadığını göstermiş oldu. Gerginliğin başlama nedeni olarak gösterilen gelişmeler, 

Suriye’nin İdlib’e kimyasal saldırıda bulunması ve ABD’nin Şayrat Hava üssüne füze saldırısı 

düzenleyerek misilleme yapması olarak değerlendirilebilir.  
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İdlib’in rejim karşıtı güçlerin elinde kalmaya devam etmesi ABD açısından önem arz etmektedir. ABD, 

İdlib üzerindeki denetimini sürdürerek, hem olası terörist unsurların o bölgeye yerleşmesini 

engellemek hem de bu kritik bölgenin rejim kuvvetlerinin kontrolüne geçmesini engellemek istiyor. 

Zira hem rejim kuvvetleri hem de müttefiki Rusya, İdlib’in ele geçirilmesini Suriye’nin toprak 

bütünlüğünün korunması bağlamında çok hayati görmektedir. Meselenin Türkiye açısından önemine 

değinilecek olursa, bölgede yaşanan gelişmeler hemen sınırda oluşacak büyük bir göç dalgasına neden 

olabilir. Bu ihtimal şimdilik arka planda gibi dursa da olası bir kimyasal saldırı ve bölgede yaşam 

koşullarının ciddi oranda bozulması, bu ihtimali kuvvetlendirebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 

İdlib’teki radikal cihatçı grupların da bir sonraki yerleşme bölgesi Türkiye olacaktır. Bu durum ciddi bir 

güvenlik krizine yol açabilir.  

 

TÜRKİYE’NİN HUDUT KOMŞUSU SURİYE 

Ebru Çelik 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencisi 

Türkiye’nin hemen sınırında, Kuzey’de Hatay ve Afrin, Doğu’da Halep, Batı’da Lazkiye ile çevrilmiş olan 

İdlib bölgesi, Suriye’de yıllardır sürmekte olan savaşın en kritik noktası haline geldi. Özellikle göç, terör 

ve güvenlik açısından Türkiye’nin çok yakından takip etmek durumunda olduğu bu şehirdeki son 

gelişmelere Ankara hükümetinin uzak kalması beklenemezdi. Zira her ne kadar nüfusunun çoğunluğu 

Sünni Arap ise de, kuzeyinde bulunan PYD/YPG unsurları ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır.  Henüz 

2011 yılında bu bölgeden Türkiye’ye gerçekleşen ilk sivil göç dalgası sırasında pek çok silahlı radikal 

unsur Türkiye’ye yerleşmiştir. Bu yüzden, Ankara’ya göre İdlib’e yapılması muhtemel yeni bir 

operasyon, yeni bir göç dalgasına sebebiyet verebileceği gibi, Türkiye’nin bölgedeki tüm kazanımlarını 

da tekrar risk altına sokabilir. Başka bir ifadeyle, Fırat Kalkanı ve El-Bab operasyonlarıyla temizlenen 

alanların tehlikeye girmesi bir yana, Afrin’ deki kazanımlar dahi ciddi bir tehditle yüz yüze kalabilir. Bu 

sebepten dolayı, gereken önlemleri almak için, Türkiye, İdlib içinde 12 gözlem kontrol noktası kurdu. 

Eğer bu önlemler istenilen sonuçları veremezse Türkiye’nin karşılaşabileceği iki ciddi sonuç var: Birincisi 

yeni bir büyük göç dalgasının hudutlardan içeri girmesi. İkincisi ise bu göç dalgasıyla birlikte içeri gizlice 

nüfuz etmiş radikal silahlı unsurların ülke içine yerleşmesi. 

 


