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KISALTMALAR

ÖNSÖZ
Demokrasi, seçim gününün çok ötesinde, günlük yaşam tarzının parçasıdır. Tüm seçmenler ve partiler
için eşit şartlar, konuşma özgürlüğü, çeşitli ve bağımsız medya, aktif bir sivil toplum yaratılması ve her
kökenden yurttaşın ülkenin kamu hayatına gündelik katılımı demektir.
Demokrasi, biz Avrupalıların çok iyi kavrayıp özümsediği bir olgudur. Tarihimizdeki örneklerden
esinlenerek her gün dış politikamızda uygulamaya koyarız. Bir devleti veya toplumu “dirençli” yapan
olgunun, sadece demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları olduğuna inanırız: Kurumlar güvenilir
ve hesap verebilir olduğunda dış şoklara karşı güçlü ve dayanıklı olurlar. Esneklik, dış politikamızın temel
öğesidir ve hem Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası Küresel Stratejisinin (ABKS), hem de Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG’ler) temel konsepti haline gelmiştir. Bu bir Avrupa
yöntemidir ve dış politikada, demokraside ve işbirliğine daha açık küresel bir düzende daha barışçıl bir
bölge olma yolunda uygulanır. Ve bu Avrupalı yöntemi, demokrasi için “seçim gününün ötesinde,” ve
kalıcı nitelikteki taahhüdümüzü kapsar.
Özellikle dünya genelinde demokrasiye verdiğimiz destek göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin
dış politika konusunda eşsiz bir araç zenginliğine sahip olduğunu görürüz. Bu broşürde, ortaklarımızın
demokratik sistemlerini güçlendirmek ve seçimlerinin kalitesini iyileştirmek için kullanabilecekleri araçlar
sunulmaktadır.
Seçim Gözlem Misyonları bunların en bariz örnekleridir. Hiçbir seçim mükemmel değildir ve iyileştirilmesi
gereken alanlar her zaman mevcuttur: Dünya değiştikçe demokrasilerimiz de buna ayak uydurmalıdır.
- örneğin sosyal medyanın rolünü ele alırsak, kampanya finansmanı için yeni yöntemler, yeni seçim
teknolojileri bunlardan sadece birkaçıdır. Uluslararası gözlemcilerin bulunması, tüm ülkelerin kendi seçim
yapılarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir: Avrupa Birliği Ülkelerinin hepsinin, seçimleri izlemeleri için
sistematik olarak AGİT/DKİHB (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları
Birimi) örgütlerini davet ettiğini unutmayalım.
Avrupa Birliği, 2000 yılında standart bir seçim gözlem yönteminin kabul edilmesinden bu yana dünya
genelinde 64 ülkede 138 Seçim Gözlem Misyonu ve Seçim Değerlendirme Ekibi görevlendirdi. Ayrıca
2008 yılından bu yana, daha küçük çaplı toplam 81 Seçim Uzman Misyonu ve 2011 yılından bu yana
da toplam 11 Seçim Sonrası Takip Misyonu görevlendirdik. Bu da seçim gününün ötesinde konusundaki
taahhüdümüz açısından önemli bir adımdır.
AB, sadece seçimlerin şeffaflığı için değil aynı zamanda ilgili tüm aktörlere süreç konusunda akılcı
bir değerlendirme yapması için gözlemciler ve uzmanlar gönderir. Standart yöntemimiz, tamamen
Uluslararası Seçim Gözlemi İlkeleri Bildirisi doğrultusunda tarafsızlık, bağımsızlık, uzun vadeli taahhüt ve
müdahaleden kaçınma olarak tanımlanabilir.
Demokrasi asla dışarıdan ithal edilemez. Her gün beslenmesi gereken bu süreç, ancak ülke vatandaşları
tarafından tutkuyla sahiplenildiğinde güçlenecektir. Yerel seçmenlerle, ortaklık kurumlarıyla ve ortaklık
organlarıyla işbirliği bu nedenle çok önemlidir. Seçim gözlemcilerinin yaptığı tavsiyelerin, ülkenin reform
gündemine ve ulusal tartışmalara katkısı olabilir: Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği, oylar sayıldığında,
seçim gününün ötesinde çok farklı sonuçlar verebilir.
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Bu broşürde, hükümetlerle kurulan siyasi diyalogların, insan hakları Özel Temsilcimiz kanalıyla olanlar
dâhil her türden kurumla kurulan daimi temas ve ilişkinin, ve Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamento
üyeleri tarafından yürütülen parlamenter diplomasimizin hayati önemi anlatılmaktadır. Birleşmiş
Milletler’den Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na, Avrupa Konseyi’nden Afrika Birliği’ne, Amerikan
Devletleri Örgütü’nden Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne ve alt-bölgesel kuruluşlara kadar tüm bölgesel
ve uluslararası örgütler ile işbirliği yaparız. Kuruluşların ötesinde, sivil gözlemci gruplarıyla ve sivil toplum
kuruluşlarıyla da güçlü diyalog kanallarımız mevcut olup, bunlar demokrasiler için muazzam bir kaynak
ve olumlu değişimin güçlü lokomotifleridir.
Avrupa Birliği, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel, her düzeyde etkili olarak devreye/işbirliğine girebilir.
Diplomatik ağımızın benzeri olmadığı gibi, insani bağış konusunda da dünyada bir numarayız. Sivil
uzmanlarımızın profesyonelliği dünyanın her yerinde takdirle karşılanır ve ortaklarımız bizim inandırıcı
ve güvenilir bir güç olduğumuzu bilirler. Demokrasiyi desteklemek için, alet çantamızda gerektiğinde
kullanabileceğimiz, seçim reformlarını ve kapasite inşasını teşvik edecek birçok aracımız mevcuttur.
Siyasi girişimlerimizi daima teknik ve finansal açıdan destekleyebiliriz. Üye Ülkelerimiz, aynı hedeflere
doğru birlikte çalıştığında, kaynak, uzmanlık ve diplomatik etki yönünden müthiş bir güç elde ederler.
Bu en iyi uygulamalar listesi, dünya genelinde demokratik seçimleri güçlendirmek amacıyla tüm dış
ilişkilerimizde uyum ve işbirliği için sağlam fikirler verebilir.
Bu broşür, dünya genelinde demokrasi desteklenirken, Avrupa kuruluşları arasında
daha iyi türden sinerjiler yaratmak için yürütülen mevcut çalışmalar sonucunda
meydana getirilmiştir. Avrupa Birliği içinde uluslararası ortaklarımızla
ve ortaklık ülkeleriyle kurumsal işbirliğinin iyileştirilmesine yardımcı
olabilir. En iyi uygulamalar ve başarılı takip girişimleri üzerinde
odaklandığımızdan, özellikle Delegasyonlarda yer alan AB
personeli ve yine seçimler konusunda çalışan uygulamacılar
için çok yararlı bir araç olabilir.
Avrupa içinde ve dışında çoğu kimse, “sistemin”
kendisi
Çoğu

için

çalıştığını

insan

kendisine

hissedememektedir.
kulak

verilmediğini,

sistemde söz hakkının veya rolünün olmadığını
düşünmektedir.
çalışmadığını

Kurumların kendileri için

düşündüklerinden,

kurumlara

olan inançlarını yitirmişlerdir. Bu dışlanmışlık
duygusu,

demokrasilerimizin

düşmanıdır.

en

Demokrasilerimizi

büyük
iyileştirip

kurtarmak için atılması gereken en önemli adım,
inandırıcı, rekabetçi ve kapsayıcı seçimlerdir.
Federica Mogherini
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

GİRİŞ
Seçim

Gözlem

Misyonları

(SGM’ler),

Avrupa

Birliği’nin

(AB)

demokratikleşmenin

desteklenmesini ve insan haklarının gözetilmesini teşvik etme taahhüdünün, en gözle görünür
örnekleridir. AB SGM’lerinin ana hedefleri, seçimlere olan güvenin arttırılması, hilenin
caydırılması ve seçim sürecinin gerçeklere dayalı akılcı bir değerlendirmesinin yapılmasıdır.
SGM’lerin uzun vadeli hedeflerinin amacı, seçimlerin genel çerçevesinin ve gerçekleştirildiği
ortamın iyileştirilmesi, devlet kurumlarının bağımsızlığı ve hesap verebilirliği, iyi bir yönetişim
desteğiyle ortaklık ülkelerinin direncini arttırmaktır. SGM tavsiyeleri, gelecekteki seçimleri
iyileştirmekte yararlı olabileceği gibi, daha genel bir anlamda demokrasinin kök salması için
de hayati bir unsur olabilecektir.
AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerini sistematik olarak izleme konusunda kararlı olan AB,
bu tavsiyelerin geliştirilip teşvik edilmesi için, ortaklarımızın SGM’leri tarafından organize
edilenlerin yanı sıra yıllardır çok farklı eylemler gerçekleştirmiştir. İnsan Hakları ve Demokrasi
İçin İkinci Eylem Planı (2015-2019)1 AB ve AGİT/ODHIR SGM, AB ve AB Ülkeleri siyasi
diyalogları ve demokrasiye destek faaliyetleri konularındaki tavsiyelerinden yararlanmak için
en iyi uygulamaların bir araya getirilmesini gerektirmektedir.
Bu broşürün hazırlanmasındaki ana amaç, AB ve AGİT/DKİHB SGM ve Seçim Uzman
Misyonlarının (SUM’lar)2 tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek için geniş
kapsamlı AB araçları hakkındaki farkındalığı arttırmak, genel merkezde ve Delegasyonlarda
çalışan AB personelini yetkin kılmak, başarılı uygulamaları hayata geçirmek ve bu broşürde
ön plana çıkarılan başarılı örneklerin başka yerlerde de uygulanabilmesini sağlamaktır.
Broşürün, AB Ülkeleri için de yararlı olabileceği gibi, AB’nin, seçimler, insan hakları, sivil
toplum, kalkınma, demokratikleşme ve barış inşası konularında çalışan diğer kuruluşlarla
ortaklıklarının ve SGM sonrası takip konusundaki etkili işbirliğinin güçlendirilmesine
de katkısı olabilir. Ortaklık ülkelerindeki devlet makamları, siyasi partiler ve sivil toplum
kuruluşları (STK’lar) dâhil diğer paydaşlar için de yararlı olması beklenmektedir.
Bu broşürde, SGM tavsiyelerinin hayata geçirilmesini desteklemek için AB Delegasyonlarının
yetkililerle aktif olarak çalıştığı sahada ve genel merkezde AB tarafından kullanılan siyasi
ve operasyonel araçlar sunulmaktadır. Araçlar arasında şunlar yer alır: Siyasi ve diğer resmi
diyaloglar, programlama araçları da dâhil operasyonel araçlar, amaca özel tasarlanan ziyaret ve
misyonların kullanılması, kamu diplomasisi ve uluslararası forumlardaki çalışmalar. Broşürde
ayrıca SGM tavsiyelerinin hayata geçirilmesini teşvik etmek için Avrupa Parlamentosu’nun
(AP) yaptığı önemli katkıların altı çizilmektedir.

8

Broşürde aynı zamanda, siyasi diyalogların ve operasyonel araçların etkili biçimde nasıl
kullanıldığını ve AB kuruluşlarının akılcı seçim reformlarını desteklemek için nasıl birlikte
çalıştıklarını gösteren delegasyon deneyimlerini vitrine çıkaran vaka çalışmaları da
paylaşılmaktadır. Bu vaka çalışmaları sayesinde seçim reformu, demokrasiye destek ve insan
hakları konularındaki faaliyetlerin, SGM tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi
suretiyle, düşünce savunma ve program oluşturma işine nasıl entegre edilebileceği hakkında
genel bir fikir sahibi olmak için yararlı olacağı düşünülmektedir.
AB’nin işbirliği yaptığı devletler ve sivil toplum kuruluşları da, seçim süreçlerini iyileştirmeyi
hedefleyen seçim tavsiyelerini ve benzeri diğer faaliyetleri aktif olarak takip etmektedir.
Broşürde ayrıca, ortaklık kuruluşları tarafından yürütülen, AB’nin SGM sonrası takip yaklaşımı
hakkında bilgi ve ilham verecek girişimler ele alınıp incelenmektedir.
Ancak, gerçekleştirilen çok sayıda başarılı uygulamaya rağmen, tavsiyelerin hayata
geçirilmesiyle ilgili zorluklar devam etmektedir. Bunlar bir bakıma ortaklık ülkelerindeki
siyasi ortam olgusuyla ilgili olsa da, aynı zamanda, tavsiyelerin uygulamaya konabilmesi için
mevcut araçlardan yararlanma yollarının daha da iyileştirilmesi gerektiği gerçeğiyle ilgilidir.
Bu nedenle broşürde, AB aktörleri tarafından gerçekleştirilen sistematik takibin bu zorlukları
aşmada nasıl yardımcı olabileceği araştırılmaktadır.

Mali’deki Oy Verme Yeri, 2013. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti

1. Konsey tarafından 20 Temmuz 2015 tarihinde kabul edilen, 2015 – 2019 İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem
Planı Üzerine Konsey Görüşlerine Ek.

2. Seçim sürecinin yakından izlenmesinin yararlı olacağı düşünülmekle birlikte tam yetkili ve tam teşekküllü bir
AB SGM’sinin sahada görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, AB bir Seçim Uzman Misyonu
(SUM) veya Seçim Değerlendirme Ekibi (SDE) göndermeye karar verebilir.
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BÖLÜM 1

Avrupa Birliği ve
Seçim Gözlemi

BÖLÜM 1
1

N E D E N

S E Ç İ M

G Ö Z L E M İ ?

Seçim gözlemi, AB’nin, demokrasiyi destekleme, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için kabul
ettiği daha geniş kapsamlı politikasının önemli bir parçasıdır. Seçimler, insanların, kendilerini
yönetecek hükümetleri seçerken hür iradelerini ortaya koyabilmelerini sağlar. İdari kurumlar,
sadece halk tarafından halk adına yönetme yetkisi verildiğinde demokratik meşruluk kazanırlar
ve söz konusu yetkinin kullanılması konusunda hesap vermeleri de dürüst periyodik seçimler
yoluyla gerçekleşir. Ancak dürüst seçimler, tüm yurttaşların, herhangi bir ayrım söz konusu
olmaksızın, ifade özgürlüğü, dernek kurma, toplanma ve seyahat özgürlüğü de dâhil tüm temel
özgürlüklerini ve siyasi haklarını kullanabilmelerine bağlıdır.

“

Etkili bir sistem, düzenli, kapsayıcı, şeffaf ve
inandırıcı seçimlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle,
Avrupa Birliği’nin seçim gözlem misyonları
ve seçim yardım programları, tüm dünyada
demokrasileri, insan haklarını ve sivil toplum
katılımını teşvik amaçlı eylemlerimizin temel
öğesidir.

”

Federica Mogherini, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı3

Seçim gözlemi, seçim süreci için kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme sağlar ve
şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirebilir. Bu da halkın seçim sürecine olan güvenini arttırıp
seçime katılımı teşvik ederek seçimle ilgili olası anlaşmazlık konularının azaltılmasına yardımcı
olur ve sürdürülebilir barışın ve istikrarın korunmasına katkıda bulunabilir. Bu bakımdan, AB
tarafından yapılan seçim gözlemleri, AB’nin ortaklık ülkelerindeki kriz yönetimi ve barış inşası
girişimlerini tamamlayıp güçlendirebilir.

3. Avrupa Birliği Seçim Gözlemi El Kitabı Önsözü, 3. Baskı (2016).
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AB SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI SONRASI
İÇİN EN İYİ TAKİP UYGULAMALARI

AB, her ne kadar uluslararası gözlemin değerine inansa da, bir seçim sürecinin inandırıcılığını ve
meşruluğunu eninde sonunda belirleyecek tek unsur, seçim yapılan ülkenin halkıdır.

1.2 AB VE SEÇİM GÖZLEMİ
AB, ilk kez 1993 yılında bir SGM görevlendirdi. Daha sonra 1990’larda bunu hep geçici biçimde
organize edilen birçok başka misyon izledi. Avrupa Komisyonu, seçim gözlem faaliyetlerinin
giderek önem kazanıp verilen desteğin arttığının anlaşılması üzerine 2000 yılında AB Seçim
Yardımı ve Gözlem Tebliğini kabul etti.4
Daha sonra Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamento (AP) tarafından da tasdik edilen bu
Tebliğ sayesinde, seçim sürecinin tarafsız, bağımsız ve uzun vadeli değerlendirilmesine dayalı,
demokratik seçimler için uluslararası standartlarla uyumlu bir AB gözlem yöntemi tesis edilmiştir.
Kilit doküman niteliğindeki bu Tebliğ, anlaşmazlık sonrası yeniden istikrar oluşturma çabaları
içine giren AB’nin, demokrasi ve insan haklarını destekleme çalışmalarını tamamlayan gözlemler
için misyon gönderme politikası da dâhil, seçim gözlem faaliyetlerinde stratejik ve tutarlı bir
yaklaşım izlemesine olanak sağlamaktadır.

Paraguay’a Gönderilen AB SGM’si, Çekirdek Ekip 2013

SGM böyle bir göreve sadece, AB gözlemcilerinin seçim sürecine yapıcı katkı yapacak olması ve
katma değer sağlama potansiyeli bulunması halinde gönderilmelidir. AB SGM’leri aynı şekilde,
sadece ilgili Ülkenin ve/veya seçim kurumlarının/yetkililerinin gözlemci talebinde bulunması
durumunda bu göreve gönderilmelidir. Ancak bir misyon gönderip göndermeme kararı, seçimin
uluslararası standartlara uygun olup olmadığı konusunda bir ön hüküm oluşturmamalıdır.

4. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-eu-election-assistance-and-observation-
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AB, seçim gözlemiyle ilgili diğer uluslararası organlarla işbirliğini ve bağlantıları arttırma
konusunda kararlıdır. Bu nedenle de Uluslararası Seçim Gözlemi İlkeler Bildirisi’ni (İB) tasdik
eden ilk kurumlar arasındadır. 2005 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler gözetiminde (BM)
dünyaya açıklanan İlkeler Bildirisi’yle (İB) evrensel bir uygulama ilkeleri oluşturulmuş ve bu ilkeler,
uluslararası seçim gözlemi için bir “altın standart”5 haline gelmiştir.

1.3 AB: KAPSAMLI VE UZUN VADELİ
YAKLAŞIM
1.3.1 AB SEÇİM GÖZLEMİ
AB, 2000 yılında, seçim süreçlerine AB desteği sağlamak için tutarlı bir yaklaşım ve seçim
gözlemi için de bir yöntem geliştirdiğinden, dünyada 64 ülke için toplam 138 SGM ve Seçim
Değerlendirme Ekibi (SDE) görevlendirmiştir. AB ayrıca 2008 yılından bu yana daha küçük çaplı
toplam 81 Seçim Uzman Misyonu (SUM) ve 2011 yılından bu yana da toplam 11 Seçim Sonrası
Takip Misyonu (STM)6 görevlendirdi. Bazı ülkelerde de, ardışık seçim süreçlerini değerlendirmek
için birçok misyon daha görevlendirildi.

GERÇEK TUTARLILIK
SEÇİMLER GÖZLEM

KATMA ULUSLARARASI
DEĞER KALICI STANDARTLAR
ŞEFFAFLIK

KATILIM

DEĞERLENDİRME

5. İB, AB, Avrupa Konseyi (AK), BM Sekretaryası, AGİT/DKİHB, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Afrika Birliği
(AU), AKPM, İngiliz Milletler Topluluğu Sekretaryası, Carter Merkezi, NDI, ASDSE, International IDEA, USSV,
ve Asya’dan, Latin Amerika’dan ve Avrupa’dan çeşitli STÖ ağları dâhil toplam 52 hükümetlerarası örgüt ve
seçimleri gözleyen STK tarafından uygun bulunmuştur. Daha fazla bilgi için:https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/6699/declaration-principles-international-election-observation_en

6. Nisan 2017’ye kadar.
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2000-2017 YILLARI ARASINDA
AB TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN
138 SGM’ler VE SDE’ler
49%

68 · AFRİKA

17%

24 · AMERİKA

23%

31 · ASYA · PASİFİK

10%

13 · ORTA DOĞU VE
KUZEY AFRİKA

1%

2 · AVRUPA

2008-2017 YILLARI ARASINDA AB
TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN 81 SUM

14

48%

39 · AFRİKA

16%

13 · AMERİKA

16%

13 · ASYA · PASİFİK

18%

14 · ORTA DOĞU VE
KUZEY AFRİKA

2%

2 · AVRUPA
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AB, tamamı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından fonlanan aşağıda
türde seçim misyonları görevlendirir.7

SGMLER
SEÇİM
GÖZLEM
MİSYONLARI

SDELER

SEÇİM
DEĞERLENDİRME
EKİPLERİ

SUMLAR
SEÇİM UZMAN
MİSYONLARI

STMLER
SEÇİM TAKİP
EMİSYONLARI

AB SGM’leri, seçim sürecini her yönüyle değerlendirmek için genellikle 6 ilâ
10 hafta görev yaparlar. Bir SGM, bir Baş Gözlemci (CO) ile merkezde görevli
bir Çekirdek Uzman Ekibi’nden ve bölge merkezlerinde görevli Uzun Dönemli
Gözlemcilerden (LTO) oluşur. Daha sonra oy verme işlemini ve sayım prosedürlerini
değerlendirmek üzere Kısa Dönemli Gözlemciler (STO) görevlendirilir.

AB, bir SGM görevlendirilmesi mümkün olmayan yerlerde az sayıda SGM
görevlendirmiştir. Bir Çekirdek Uzman Ekibi’nden oluşan SDE’lerde bir de
bölgesel-düzey unsuru yer alabilir. Ancak herhangi bir STO gönderilmez.

AB SUM’lari genellikle iki veya üç uzmandan oluşur.Görevi, seçim sürecinin
spesifik boyutlarını değerlendirmektir. Bir seçimin öncesinden başlayıp
seçim sırasında ve sonrasında ortalama iki aya kadar görev yaparlar.

AB STM’leri, SGM tavsiyelerinin uygulanma düzeyini değerlendirmek
için seçim döngüsü sırasında görevlendirilirler. Yetkililerden ve seçim
uzmanlarından oluşan STM’ler, önceki SGM’nin CO’su veya kıdemli bir AB
yetkilisi tarafından yönetilir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) çalışmaya katılan 57 ülkede Demokratik
Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (DKİHB) tarafından gerçekleştirilen uzun vadeli seçim gözlemi.8
AB ve AGİT/DKİHB karşılaştırılabilir yöntemler kullandığından, AB genellikle AGİT bölgesindeki
seçimleri gözlemlemez. Bununla birlikte, AP genellikle, AGİT Parlamenterler Meclisleri ve Avrupa
Konseyi (AK) bünyesindeki AGİT/DKİHB ve gözlemci gruplarla yakın işbirliği içinde olan seçim
gözlem delegasyonları görevlendirir. Her bir AB Ülkesi aynı zamanda AGİT’e ve AK’ye Üye
Devletlerden biri olduğundan, AB Ülkeleri vatandaşları, AGİT/DKİHB SGM’lerinde neredeyse her
zaman seçim gözlemcisi olarak görev alırlar.
AGİT/DKİHB, AB Ülkelerindeki seçimleri izlemek için sistematik olarak davet edildiğinden
başkalarının uygulamasını teşvik ettikleri standartlara kendileri de uyarlar.

7. Bknz: http://www.eidhr.eu/
8. Bknz: http://www.osce.org/odihr/elections/193741
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1.3.2 AB SEÇİM YARDIMI
AB, seçim gözlemi konusunda bir numaralı aktör olmanın yanı sıra, birçok ortaklık ülkesinde
seçim süreçlerine teknik ve malzeme tedariki konularında seçim yardımı veren ana sağlayıcılardan
da biridir.
Seçim gözlemi ve seçim yardımı, demokrasi için verilen tamamlayıcı bir destektir. AB, son
üç yılda 39 ülkede 180 milyon euro’yu aşan seçim destek projeleri gerçekleştirmiştir. Seçim
döngüsü süresince, daimi destek stratejileri, uygulamaya özel tasarlanan bu desteğin amacı,
seçim süreçlerini iyileştirmeyi ve ulusal paydaşların uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.
Ayrıca, yurttaşlara hizmeti hedefleyen temsili ve şeffaf demokratik kuruluşların geliştirilmesi için
de destek sağlanır.

ARAÇ

MALİ DESTEK
(EURO)

DÖNEM

DESTEKLENEN
PROJE

AVRUPA KALKINMA FONU

180 milyon

2010 · 2017

KALKINMA İŞBİRLİĞİ ARACI

34 milyon

2010 · 2017

49

AVRUPA KOMŞULUK ARACI VE
AVRUPA KOMŞULUK ORTAKLIK
ARACI

17 milyon

2010 · 2017

32

ÖN KATILIM ARACI

1.2 milyon

2010 · 2014

4

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
İÇİN AVRUPA ARACI

15 milyon

2010 · 2017

60

İSTİKRAR VE BARIŞA KATKI
ARACI

65 milyon

2010 · 2017

50

125’in
üstünde

1.3.3 SGM RAPORLARI VE TAVSİYELERİ
AB SGM’sinin nihai raporu, misyonun genel bulgularını ve seçim süreci hakkındaki görüşleri
ayrıntılı olarak ele alır ve seçimde, uluslararası standartların ne derecede gözetildiği konusunda
bir değerlendirme içerir.
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AB SGM nihai raporlarında yer alan tavsiyeler,
gelecekteki seçimleri iyileştirmeyi, demokratik
kuruluşları sağlamlaştırmayı ve daha geniş
demokratikleşme sürecini güçlendirmeyi amaçlar.

Tavsiyeler tipik olarak geniş bir sorunlar yumağına yöneliktir. Bunlar arasında temel özgürlüklerin
gözetilmesi ve seçim ortamı, hukuki çerçeve ve pratikte uygulanması, seçim yönetimi, medya
özgürlüğü, dengeli medya ilgisine erişim ve medya sahipliğinin şeffaflığı, kadınların ve azınlıklar,
engelliler ve iç göçmenler (İG’ler) gibi yeterince temsil edilmeyen grupların katılımı, oy verme
süreçleri ve bilgi teknolojilerinin kullanımı gibi konular yer alır. Siyasi parti ve kampanya
finansmanı, idari kaynakların istismarı, aday seçimi, parti içi demokrasi ve sosyal medyanın rolü
gibi konulara seçim kampanyalarında giderek daha ön plana çıkmaktadır. Bugün artık SGM
tavsiyeleri de bu sorunları ele almaktadır.

AB SGM’leri bağımsız oldukları için, seçim reformlarının ve desteğinin nerelerde gerekli,
uygulanabilir ve yararlı olabileceği konusunda iç görü sağlayabilecek yetkinliktedir. Dolayısıyla
AB SUM’ları yanı sıra AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyeleri, AB’nin seçim yardımı, insan hakları
programları, sivil toplum kuruluşlarına verilen destek, demokrasi ve iyi yönetişim programları
gibi konuların tasarımında göz önüne alınırlar.9
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (ADES) ve Komisyon Servisleri, AB SGM’larının tavsiyelerinin
uygulanıp uygulanmadığını takip etmek ve özellikle aşağıdaki konularda ilerleme kaydetmek
için ortaklık ülkeleriyle yakın işbirliği içinde çalışırlar: i) seçim yönetim organlarının kurumsal
kapasitelerinin güçlendirilmesi, ii) yerel sivil toplum örgütlerinin ve medyanın seçimler ve seçim
reformları konusunda haber yapabilmeleri için daimi kapasitelerinin geliştirilmesi ve yine, iii)
yurttaşların seçim sürecine ve demokratik kuruluşların işlerliğine olan güvenlerini tazelemeye
yarayan ülke-kaynaklı eylemlerin desteklenmesi.

9. Seçim yardımı konusunda Avrupa Komisyonu’nun rolüne dair kapsamlı bir genel bakışı Avrupa Komisyonu
Seçim Yardımı Metodolojik Kılavuzunda bulabilirsiniz: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/
election-desteği-metodolojik-guide_en.pdf
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1.4 AB SEÇİM YARDIMI AKTÖRLERİ
Çeşitli AB aktörleri, bir yandan uyumlu ve
koordineli yaklaşımlar izlemeyi sağlarken
diğer yanda da SGM tavsiyelerinin uygulanıp
uygulanmadığının takip edilmesini teşvik yönünden
tamamlayıcı rol oynarlar.

1.4.1 AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI
YÜKSEK TEMSİLCİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKAN
YARDIMCISI
Örneğin, AB’nin davet edildikleri durumda seçim gözlemcileri gönderebileceği ülkelerde yıllık
seçim önceliklerinin belirlenmesiyle ilgili genel siyasi sorumluluk, Avrupa Birliği Dış İlişkiler
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısına (YT/
BY) aittir. YT/BY, AB Ülkelerine ve AP’na danıştıktan sonra, AB SGM
görevlendirilmesi ve genel işlerliği konusunda karar verir. AB SGM
Baş Gözetici için atama kararı, AP’yla istişare sonrasında YT/BY
tarafından verilir.

1.4.2 AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ
İLİŞKİLER SERVİSİ
ADES

tarafından

desteklenen

YT/BY,

seçim

gözlem faaliyetlerini programlar ve seçim gözlem
politikasını uygular. SGM’lerin siyasi, metodolojik
ve teknik boyutlarını yakından izler ve seçim
gözlemi ve seçim yardımı görevleri arasında
uyumluluğu sağlamak için Komisyon servisleriyle
yakın

koordinasyon

sağlar.

İlgili

Komisyon

servisleriyle ve Üye Ülkelerle müştereken, ADES de
SGM tavsiyelerini izlemeden sorumludur. Ayrıca, ADES
ve Komisyon servisleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü
ve iyi yönetişimi desteklemek için AB politikalarını yönetirler ve
Üye Ülkelerle ve AP’yla koordinasyon içinde AB dış ilişkilerde insan
haklarını teşvik ederler.
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1.4.3 AVRUPA KOMİSYONU
Komisyon servisleri ve ADES AB siyasi eylem ve işbirliği arasında daha fazla sinerji oluşumunu
aktif olarak teşvik eder. Bu bağlamda AB SGM tavsiyeleri, seçim yardımı ve demokrasiye destek
projelerini tasarlarken Avrupa Komisyonu açısından kilit faktörlerdendir.
Komisyon’un Dış Politika Aracı (DPA) servisi, tam yetkili ve tam teşekküllü SGM’ler, SDE’ler,
SUM’lar ve STM’ler gibi seçim misyonlarının operasyonel ve finansal anlamda etkin biçimde
donatılıp oluşturulmasını sağlar. Tüm misyon üyeleri konusunda özenli davranması gereken
olan DPA, dışarıdan işe alınan sahada görevli uzmanlarla işbirliği içinde misyonların güvenliğinin
gözetilmesinden de sorumludur. DPA, ADES ve Ulusal Odak Noktalarla işbirliği yaparak,
seçim misyonu üyelerinin (Hizmet Sağlayıcı, Uzmanlar, Baş Gözlemci Vekili, Çekirdek Ekip ve
gözlemciler) işe alım sürecine de yön verir (her bir odak noktası, SGM’de çalışabilecek seçim
gözlemcisi adaylarını sunmakla görevlidir). DPA, örneğin çalışmaları ve/veya küçük çaplı
misyonları finanse edip dışarıdan işe alınan uzmanları hazırlayıp sahada görevlendirmek gibi
seçim misyonu alet kutusunda bulunan uygun araçları kullanarak SGM’ler sonrası takip sürecini
destekler.
ADES, Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını (ODGP) uygulama görevini yerine getirmesi
ve yine kalkınma politikası, demokrasiye destek, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim ve insan
haklarına saygı konuları dâhil Birliğin dış ilişkilerde tutarlılığı10 sağlaması konusunda YT/BY’yi
destekler. AB dış ilişkilerinin bir parçası olarak, Komisyon’un Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan
Sorumlu AB Komiseri (DG DEVCO) uluslararası işbirliği ve kalkınma politikasından ve yukarıda
belirtilen politika alanları dâhil yardımın küresel olarak yapılmasından sorumludur.
Komisyon’un Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri (DG NEAR),
genişleme müzakereleri sırasında ilerlemeyi izler ve aday ülkelerle, AB üyeliği için siyasi kriterleri
sağlayan potansiyel adaylara yön gösterir. Bu, seçimlerin ifa edilmesinin, demokratik seçimler
için belirlenen Avrupa taahhütleriyle ve diğer uluslararası yükümlülük ve standartlarla daha
uyumlu hale getirilmesi anlamına gelir. AB, ön katılım desteği sağlamak suretiyle, demokratik ve
dürüst seçimler icra etmekle ilgili olanlar dâhil Avrupa ve uluslararası standartların yanı sıra AB
hukukunu da benimseyip uygulayabilmeleri için ortakların kendi kapasitelerini oluşturmalarına
yardımcı olur. SGM tavsiyeleri, uyumu izlemek destek sağlamak için önemli bir referans sistemi
sunar.
AB, Doğudaki ve Güneydeki komşularıyla olan ilişkileri geliştirirken, Avrupa sınırlarında istikrarı
teşvik amacıyla çalışır ve komşu ülkelerin, Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) çerçevesinde istikrarlı
demokratik kuruluşlar inşa edebilmeleri için onları destekler. AB, AKP çerçevesinde, özellikle AB
ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerini ele alan ülke kaynaklı demokratik reformları destekler.

10. 26 Temmuz 2010 tarihli Konsey Kararı (2010/427/AB).

19

AB SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI SONRASI
İÇİN EN İYİ TAKİP UYGULAMALARI

1.4.4 AB DELEGASYONLARI
Komisyon ve ADES coğrafi masalarıyla yakın işbirliği içinde çalışan AB Delegasyonları, AB ve AGİT/
DKİHB SGM ve AB SUM tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek için ülkelerde
yürütülen günlük işlerden sorumludur. AB ve seçim süreciyle ilgili yerel aktörler arasında,
hükümet, parlamento, siyasi partiler, Seçim Yönetim Organı (SYO), STK’ler ve sivil gözlemciler
türünden asıl muhatap organlar olarak işlev görürler. AB Delegasyonları, AB Ülkeleriyle Misyon
Başkanları (MB’ler) seviyesinde işbirliği yaparak üçüncü ülkelerdeki idari yetkilerle siyasi diyaloğu
sürdürme ve SGM sonrası takip ile ilgili MB raporlarını hazırlama konusunda liderlik rolü
üstlenirler.

1.4.5 AVRUPA PARLAMENTOSU
Avrupa Parlamentosu (AP), önceliklerin belirlenmesi, seçim gözleminin gerçekleştirilmesi ve
seçimleri izleme yoluyla, seçim gözlemi konusundaki en belirgin rolü üstlenir. Dışişleri ve
Kalkınma Komiteleri başkanlarının eş başkanlık ettiği 15 üyeli bir organ olan, Parlamento’nun
Demokrasi Destek ve Seçimler Grubu (DDSG), seçim gözlemiyle, kapasite inşası faaliyetleriyle
ve parlamenter demokrasiye destekle ilgili konularda, AP için siyasi kılavuzluk yapıp, denetim
olanağı sağlar. Dolayısıyla, her türlü seçim ve demokrasiye destek konusunda AP’nun ana
taydaşıdır.
YT/BY, gözlem misyonları (tam yetkili ve tam teşekküllü
olanlar veya sadece uzman olanlar) göndermek
için öncelikleri belirlerken, Parlamentoyla
düzenli olarak istişare eder ve önerilerin
ilgisi ve uygunluğu konusunda görüş
bildirir.
Misyon

görevlerinin

konusuna

gelince

ifası
AB

SGM’lerine, Baş Gözlemci
(BYV)

olarak

doğrudan

YT/BY tarafından atanan
bir Avrupa Parlamentosu
Üyesi

(APÜ)

başkanlık

eder.

Ayrıca

AP,

AB

SGM’leri çerçevesine tam
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olarak entegre edilmiş olan yaklaşık yedi kişilik bir parlamenterler delegasyonunu STO olarak
görevlendirir.
Son olarak da, AP, seçimleri izleme konusunda aktif olarak devreye/işbirliğine girmektedir. Bu
da, SGM’nin nihai raporunda yer alan ilgili tavsiyeler doğrultusunda, esas olarak üçüncü ülkenin
parlamentosuna yönelik olarak yürütülen odaklı kapasite inşası faaliyetleri yoluyla sağlanır. Bu
da, parlamenterler arası toplantılar için AP ve taydaşları arasında düzenli irtibat kurulması veya
AP komitelerinin veya AP siyasi gruplarının gerçekleştireceği ziyaretler yoluyla da yapılabilir.
Nihai olarak kabul edilen ilke kararlar da seçimle ilgili konulara ışık tutabilir ve uygun eylemi
almaları için diğer AB kuruluşlarına çağrıda bulunabilir.

1.4.6 AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
Seçim gözleminin siyasi niteliği olduğundan, AB politikasının tutarlılığını sağlamak için Konseyin
Siyasi ve Güvenlik Komitesiyle (SGK) seçim öncelikleri konusunda istişare edilir. ADES ayrıca
SGM’lerin oluşturulması konusunda ilgili Konsey Çalışma Gruplarını bilgilendirir. Ayrıca, Üye
Ülkelerin Odak Noktaları, ADES’la işbirliği yapılarak Komisyon servisleri tarafından seçilen uzun
ve kısa dönemli seçim gözlemcilerini önerirler.

Avrupa Konseyi, Brüksel, Mart 2017
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Avrupa Birliği
SGM Sonrası Takip Politikası
ve Uygulaması

BÖLÜM 2
2.1 GELİŞEN BİR POLİTİKA ORTAMI
Seçimler sırasında dahi olsa AB’nin demokrasi ve insan haklarını destekleme eyleminin önemi
Avrupa Birliği Antlaşması (ABA) Madde 21’de taçlandırılmıştır: “Birliğin uluslararası alandaki
eylemi; kurulmasına […] ilham kaynağı olan ve dış dünyada desteklemeyi hedeflediği şu ilkelere
dayanır: demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrenselliği ve
bölünmezliği […]”.
AB, seçim gözlemi için aşağıdaki tabloda belirtilen kapsamlı ve evrilen bir politika çerçevesi
geliştirdi:

TARİH

POLİTİKA DOKÜMANI

NİSAN
2000

AB Seçim Desteği Hakkında Komisyon Gözlem Tebliği ve

KASIM
2009

AB’nin Dış İlişkilerinde Demokrasiye Destek Eylemi Gündemi ve Konsey
Görüşleri

HAZİRAN
2012

İnsan Hakları ve Demokrasiye Dair AB Stratejik Çerçevesi ve Eylem Planı
(2012-2015)

NİSAN
2015

İnsan Hakları ve Demokrasiye Dair AB Eylem Planı 2015-2019

2000 Yılı Seçim Destek ve Gözlem Tebliği, seçimleri gözlemlemek ve seçim yardımı sağlamak
için genel AB hedeflerini ve metodolojisini ortaya koyar. Kabul edildiği tarihten itibaren, AB
demokrasiye destek politikası çerçevesinde sağlam biçimde tesis edilen AB seçim gözlemi
faaliyetlerinin uyumluluğunu ve tutarlılığını sağlamıştır.11
AB’nin Dış İlişkilerinde Demokrasi Desteği için 2009 Yılı Konsey görüşleri ve Demokrasiye
Destek Eylemi Gündemi, AB’nin demokrasiye destek politikası bağlamında, özellikle daha büyük
bir etki yaratmak için birlikte yakın çalışan AB ve Üye Ülkelerle ilgili gelişmesi konusunda önemli
bir kilometre taşıdır.12

11. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-eu-election-assistance-and-observationcom2000191-20000411_en.pdf

12. AB’nin dış ilişkilerinde, demokrasiye verdiği desteği güçlendirmek konusundaki Konsey görüşleri, 17 Kasım
2009. Bkz: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
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İnsan Hakları ve Demokrasi İçin 2012 Yılı Stratejik Çerçevesi, şu hedefi gerçekleştirmek için
belirlenmiştir: “Tüm seçim döngüsünü desteklemek için diğer seçim gözlemi organlarının (örneğin
AGİT/DKİHB) hazırladığı raporların yanı sıra AB OEM raporlarını da sistematize etmek, bu OEM
sonrası takip görevlerinde kullanılmasını ve tavsiyelerinin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak”.13

“İnsan Hakları ve Demokrasiye Dair AB Eylem Planı (2015-2019), Gözlem Misyonlarının
etkin takip yapabilmelerini sağlamak için en iyi uygulamaların bir araya getirilmesi
ihtiyacını daha da fazla vurgulamaktadır. Önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız
zorluk, daha geniş demokrasi desteğiyle bağları güçlendirmek olacaktır.” 14

İnsan Hakları ve Demokrasiye Dair Eylem Planı (2015-2019), AB SGM’si tavsiyelerinin
hayata geçirilmesinden yararlanmak için eylemlerin yoğunlaştırılmasını istemektedir.15 2
no’lu Hedef, SYO’larla diyalog kurup onlara destek vermek suretiyle seçimlerin dürüst
biçimde gerçekleştirilmesini desteklemenin önemini vurgularken, 32 no’lu Hedef de,
AB ve AB Ülkesi siyasi diyalogları ve demokrasiye destek faaliyetleri konusundaki AB
SGM ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinden yararlanmak için en iyi uygulamaları bir araya
getirmek suretiyle, diğerleri arasında seçim gözleminin etkisini maksimize etmeyi amaçlar.
SGM tavsiyelerinin uygulanmasının teşvik edilmesi, AB’nin iç ve dış ilişkilerinin ortak boyutu
olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) dâhil, AB’nin faaliyetlerini yönlendiren daha
geniş bir politika çerçevesiyle tam anlamıyla tutarlıdır. AB, seçim yardımıyla, SDG 16’da belirtilen
barışçıl ve kapsayıcı toplumların oluşturulması hedefine katkıda bulunur. Ayrıca, insan haklarına
saygı duyulan ve hukukun üstünlüğünün uygulandığı güçlü demokrasiler genellikle istikrarlı ve
güvenli ülkelerdir.
Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel Güvenlik Stratejisi (EUGS),16 AB, iyi
yönetişimi, hesap verebilen kuruluşları, ve sivil toplumla yakın çalışmayı desteklemek suretiyle
ülkelerin ve toplumların direncini artırmak için çalışmaktadır.

AB SGM tavsiyelerini uygulamak suretiyle seçim
çerçevelerini iyileştirmek, tartışmalı seçimler
sırasında kuruluşların siyasi şoklara dayanma
kapasitesini güçlendirebilir.

13.
14.
15.
16.
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https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
YT/BY Federica Mogherini, Avrupa Birliği Seçim Gözlemi El Kitabı Önsözü, 3. Baskı (2016).
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
Avrupa Birliği’nin 17 Ekim 2016 tarihli Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel Güvenlik Stratejisi Hakkında
Konsey Görüşleri. EUGS beş öncelik alanı belirledi: güvenliği ve savunmayı güçlendirmek; devletin ve toplumun
direncine yatırım yapmak; anlaşmazlıklar ve krizlere karşı entegre bir yaklaşım geliştirmek; bölgesel düzenleri
teşvik edip desteklemek; ve küresel yönetişimi güçlendirmek.
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2.2 AB’NİN SGM SONRASI TAKİP YAKLAŞIMI
SGM tavsiyelerinin uygulanması genellikle yasal değişiklikler gerektirir. Bazı diğer SGM tavsiyeleri
seçim yönetiminin ötesine geçerek, örneğin dürüst seçimler için gerekli temel özgürlükleri ele
alan, seçimlerin gerçekleştirildiği geniş demokratik ortamı iyileştirmeyi amaçlar.

Tavsiyelerin uygulanması, basit bir teknik konu
olmadığı gibi aksine, seçimin düzenlendiği ortamın
iyi anlaşılmasını, etkili diplomasiyi ve güçlü kamu
savunuculuğunu gerektiren son derece siyasi
sonuçları olabilir.

2.2.1 KILAVUZ İLKELER
AB Demokrasiye Destek Eylemi Gündemi17 demokrasiye destek konusunda ana ilkeleri belirler.
Son yıllarda demokrasiye destek programları bu gündem ışığında tasarlanmaktadır. SGM sonrası
verilen tavsiyelerin takip edilmesi için kılavuz ilkelerin çoğu, aşağıdakiler dâhil bu gündemden
hareketle belirlenir:

aa ÜLKEYE ÖZGÜ YAKLAŞIM İZLEMEK;
aa ULUSAL SAHİPLENMEYİ SAĞLAMAK;
aa SEÇİM DÖNGÜSÜ BOYUNCA ÇALIŞMAK;
aa EYLEMLERİN VE KOORDİNASYONUN UYUMLULUĞUNU
SAĞLAMAK;
aa ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPMAK;
aa ANLAMLI DİYALOGLAR KURMAK;
aa SİVİL TOPLUMLA KALICI ORTAKLIKLAR TESİS ETMEK;
aa SGM SONRASI TAKİP FAALİYETLERİNİ AB ARAÇLARININ
TAMAMINI KULLANARAK YAYGINLAŞTIRMAK;
aa SGM SONRASI TAKİP FAALİYETLERİNE GÖRÜNÜRLÜK
KAZANDIRMAK.

17. AB’nin Dış İlişkilerinde Demokrasi Desteği Konusundaki Konsey Görüşleri, 17 Kasım 2009.
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aa ÜLKEYE ÖZGÜ YAKLAŞIM

Her ne kadar AB’nin bir ülkeyle çalışması spesifik nitelik taşısa da, tüm ülkelerle olan ilişkilerinde
ABA Md. 21’de belirtilen ilkeler geçerlidir:

AB ilkeleri küresel nitelikte olmakla birlikte, bunları
geliştirme stratejisi, her ülkeye özgü koşullar
çerçevesinde özel olarak belirlenir.

Demokrasi inşası süreci çok çeşitli ortamlarda gerçekleştirilir ve SGM sonrası takip için belirlenen
AB eylemi, ülkenin kendine özgü ortamının ve ihtiyaçlarının iyice anlaşılmasına bağlıdır.
Ülkeye özgü bir yaklaşım, ülkenin insan gücü ve ekonomik kaynaklarının yanı sıra genel siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel ortamının da analiz edilmesini kapsar. Bu analizde, çeşitli AB
aktörleri tarafından geliştirilen araçlardan yararlanılır. Bu araçlar arasında Afrika, Karayipler ve
Pasifik (ACP) ülkeleri için yönetişim profilleri, Genişleme raporları, MB raporları, SGM raporları,
AB Özel Temsilcileri (ABÖT’ler) raporları yanı sıra BM Evrensel Periyodik Gözden Geçirme (EPGG)
gibi uluslararası forumlarda geliştirilen araçlar yardımıyla dış aktörler tarafından gerçekleştirilen
mevcut ulusal analizler yer alır.
SGM sonrası takip sürecinde ülkeye özgü bir yaklaşımın uygulanması,
aynı zamanda AB işbirliğinin türünün ve düzeyinin de
belirlenmesini gerektirir. Ayrıca en yakın bağlantılı
ulusal ve yerel kuruluşlar ile SGM sonrası takip
faaliyetlerinde işbirliği yapılacak kuruluşlar
ve yine kullanılacak en iyi araç karması
da belirlenmelidir. SGM tavsiyelerinin
farklı

ülkelerde

uygulanması

konusunda geçmişte elde edilen
değişik düzeydeki başarılar, farklı
siyasi

ortamlara

bağlı

olabilir.

Ülkenin resmi yetkililerinin, SGM
tavsiyelerinin uygulanmasını ciddi
biçimde değerlendirip bunları
gerçekleştirme
istekliliği

konusundaki

muhtemelen

ülkeye

özgü olan en önemli değişkendir.
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aa ULUSAL SAHİPLENME

“

Uluslararası seçim gözlemi, seçimlerin
yapıldığı ülkedeki halkın ve yine uluslararası
toplumun yararı için gerçekleştirilir.

”

Uluslararası Seçim Gözlemi İlkeleri Bildirisi (2005)

AB, ortaklık ülkelerinin, kalkınma stratejilerini ve programlarını sahiplenme ilkelerine bağlı
kalmayı taahhüt etmiştir. AB ve diğer uluslararası seçim gözlemci grupları tarafından yapılan
tavsiyeler genellikle ülkenin reform gündemi için önemli unsurlardır. Bu da, tavsiyelerin ulusal
bağlamda çok güçlü biçimde “sahiplenildiği” anlamına gelir.
Ülkeye özgü stratejilerin çoğunda ana odak noktası, seçim reformu için uluslararası aktörlerle
birlikte çalışma konusunda ülke hükümetinin veya yasama organının istekli olup olmamasından
bağımsız olarak, sivil toplumla birlikte çalışmak ve onu desteklemektir. Neredeyse her ortamda,
SGM tavsiyelerinin uygulanması da dâhil demokratik reformları savunan yerel STK’lerle ve
görünür aktörlerle birlikte çalışmak esastır.
GENİŞ BİR YEREL AKTÖR KADROSUYLA ÇALIŞMAK ·
MYANMAR’DAKİ SEÇİM SÜREÇLERİNE VE DEMOKRASİYE DESTEK (STEP)
Dört uluslararası kuruluş ve dört yerel kuruluş tarafından uygulanan Seçim Süreçlerine
ve Demokrasiye Destek (STEP Demokrasisi) girişimi, kapsayıcı, barışçıl ve inandırıcı seçim
süreçlerini desteklemekte ve Myanmar’daki demokratik geçiş ortamını güçlendirmek
için paydaşların dayanışma kapasitesini artırmaktadır. Birlik Seçim Komisyonu (BSK),
parlamento, siyasi partiler, medya kuruluşları ve ülkedeki seçim gözlemi konusunda
çalışan STK’ler, seçmen ve yurttaşlık eğitimi ve reform savunma birliği gibi kilit nitelikteki
tüm ulusal paydaşlar tarafından yakından koordine edilen entegre bir programdır.
Ulusal ve uluslararası uzmanlığı bir araya getiren özgün bir çözüm olan STEP
Demokrasisi, seçim döngüsünün tüm safhaları boyunca yerel sahiplenmeyi güçlü
biçimde kucaklamaktadır. Uluslararası ve yerel kuruluşlar arasındaki ve Myanmar’daki
demokrasi paydaşlarıyla olan sağlam işbirliği üzerine inşa edilmiştir. Kullandığı
metodolojiler, kapsamlı teknik danışmanlık, kapasite geliştirme, seçmen eğitimi ve
diyalog teşviki yoluyla sürdürülebilir bilgi transferi yapılabileceğini kanıtlamıştır.
İlk olarak Kasım 2015’te seçimlere hazırlık faaliyetlerine odaklanmış ve 2017 yılında
süresinin uzatılmasından sonra AB SGM tavsiyelerinin uygulanması ve seçim yardımı
odağının ötesinde daha fazla sürdürülebilir demokratikleşme hedeflendiğinden
bugün, diğerleri arasında seçim sürecinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmaktadır.18
Bu proje, Kalkınma İşbirliği Aracından (KİA) finanse edilmektedir.

18. Liderliğini Uluslararası IDEA’nın yaptığı konsorsiyumda, üç uluslararası organizasyon - Partiler ve Demokrasi İçin
Danimarka Enstitüsü (PDDE), Democracy Reporting International (UDR), Friedrich Neumann Vakfı (FNV) - ve dört ulusal
sivil toplum aktörleri (Scholar Enstitüsü, Myanmar Egress, Naushawng Eğitim Ağı ve Hornbill) yer almaktadır.
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Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AB SGM 2015 Myanmar Baş Gözlemcisi Alexander Graf Lambsdorff ve diğer SGM üyeleri Aung San Suu Kyi ile bir arada

Seçim Yönetim Organları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları
dâhil ulusal paydaşlarla ve özellikle sivil gözlemci gruplarıyla
istişare süreci yoluyla AB SGM tavsiyeleri üzerinde çalışmak,
tavsiyelerin daha geniş bir ulusal taban tarafından sahiplenilmesini
teşvik eder.

aa SEÇİM DÖNGÜSÜ BOYUNCA ÇALIŞMA

AB Seçim Yardımı ve Gözlemi Konusunda Komisyon Tebliği, seçim gözlemine ve desteğine
kısa dönemli ve etkinlik odaklı yaklaşımdan uzaklaşma konusunda atılmış geri dönülemez bir
adımdır. Bu tarihten itibaren ADES, Komisyon servisleri ve AP, kalıcı bir yaklaşım geliştirmeye
devam ederek seçim döngüsü boyunca destek vermeye başlamıştır.
Seçim Döngüsü yaklaşımı seçimleri, sürekli bir devinim içinde birbirini etkileyen, karşılıklı ilişki ve
korelasyon içinde olan bir unsurlar silsilesi olarak görür.

K

Pratikte bu, erken siyasi işbirliği üzerinde daha çok odaklanılmasına rağmen, AB’nin seçimler
konusundaki ilgisinin sürekli olduğu anlamına gelir. Operasyonel açıdan bakıldığında bu odak,
kapasite geliştirmeye vurgu yaparak desteğin sürekli kılınması üzerine yoğunlaşır. Sürdürülebilirlik,
seçim politikalarının ve uygulamalarının ekonomik, gerçekçi ve ulusal paydaşların bugünkü ve
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmasına bağlıdır.
Çoğu SGM tavsiyesi, seçim sürecinin teknik mekaniğinden daha çok seçimlerin yapıldığı ortamla
ilgilidir. Bu nedenle de, bazı tavsiyeler için öngörülen zaman cetveli diğerlerinden farklı olabilir.

28

TA

Ü
Ğ
Ü
L
N
Ü
T
S
R
Ü
A
L
N UM
U
K UR
U
K ZK

İÇERİK RKAP
EFO S

AM

PAN

st
ra
t

SEÇİ
MS
ON
gözden
RA
geç
SI
İrm
e·

G

SEÇ

H
E
S

KA B

LEN

Y A · O Y K ULL A N M A · S

İM DÖNEMİ

ME

O

Ç
NU

LA

LU
F
K
İ
TI K
İR İFA DE
AK

·K

• engellilerin oy
kullanması
• oy verme
• sayım
• sonuçların dökümü
• resmi sonuçlar
• itirazlar ve
başvurular

R

CU

IK

M YRILIĞI
ZÜ A

• aday gösterme
• kampanya
düzenleme
• medya erişimi
• davranış kuralları
• anlaşmazlık çözme
• oy pusulalarının
basımı

seçim fonlama
operasyonel planlama
personel alımı
seçim güvenliği
tedarik
prosedür geliştirme
yetkili eğitimi
• seçmen ve yurttaşlık eğitimi
• paydaşlarla irtibat
• gözlemci akreditasyonu
• parti kaydı
• seçmen kaydı
• kampanya finansmanı

EM
İ DÖN
CES

YL

•
•
•
•
•
•
•

AYIT
ÖN
İLGİ · K
M·B
İTİ
· EĞ

DA

• denetimler
• performans
değerlendirmesi
• yargı reformu teklifleri
• arşivleme ve araştırma
• sınır incelemesi
• EMB reformu
• seçmen kaydı
güncelleme
• kurum geliştirme
• mesleki ve sistemsel
güçlendirme

R
LE
ÜÇ

PL
A

İ·
ej

SE

M
Çİ

EM
N
M
DÖ REFOR

A

ÖR

ÜT

G

A
AM
NL

ABİLİR
L
U
R
O ADIN
L
S
İ
K
L
K
ARI
P
NK
A
A

BA H
ĞI U
M

ÇÖ

IM
L
TI

AK
MA PM FAFLIK
F
YA
ŞE

G
A
Z
Ü
Ö
R
R
L
M
N
Ü
I
İ
I
Ğ
L
EŞİT İ
T
S
Ğ
A
S
S
Ü
ETKİL
A
FIR
İ
I
B

Ğ
O
Ç

L
U

L
N
I
PS G
Ç
A
H
Ş
I
L
R
BA
ÜVE
A
P
A
A
O
NİLİRLİK
ĞI
T
T
M
E
M
N
MS A
K
A
E
L
L HAR
IZ
U
O
K
Y
D

AR

AF

ERNEKLER

İL

İ
G
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Bazı tavsiyeler her ne kadar, seçim döngüsü içinde
spesifik bir zaman cetveline göre ele alınsa da,
temel özgürlüklerle ilgili kısıtlamaları kaldırmak için
zamanın uygun olmaması asla bir mazeret değildir.

2012 yılında Doğu Timor’da oy verme. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti

Takip faaliyeti, her ne kadar tüm seçim dönemine yayılsa da, spesifik takip eylemlerinin
zamanlaması ve kapsamı, ülkenin özgün koşulları ışığında dikkatle ele alınmalıdır. SGM nihai
raporunun yayınlanmasından hemen sonraki dönem potansiyel olarak, reform öncelikleri ve
tavsiyelerin uygulanması konusunda belirlenen eksikliklerin ve hataların ne şekilde ele alınması
gerektiğini tartışmak için en uygun zamandır. Ancak, AB SGM tavsiyelerinin hemen seçim
sonrası dönemde ve hatta bir seçim döngüsü içinde dahi değerlendirmeye alınması için her ülke
aynı derecede istekli olmayabilir. Her halükarda, bunların ilgi boyutu ve yararlılığı zamana bağlı
değildir. Bazı ülkelerde SGM tavsiyeleri, yıllar sonra dahi siyasi partiler arasındaki seçim reformu
tartışmaları için bir temel oluşturmuştur.
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KAMBOÇYA’DAKİ UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİ

AB, 1998 ve 2008 yılları arasında Kamboçya’da dört SGM görevlendirdi. AB, 2008 AB
SGM tavsiyelerinin uygulanması konusunda yeterli ilerleme kaydedilmediği için, 2013
Ulusal Meclis Seçimlerinde, tam yetkili ve tam teşekküllü bir SGM yerine iki kişilik bir
SGM görevlendirdi.
2013 seçimleri muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (KUKP) için önemli
kazanımlar sağladı. KUKP, Ulusal Seçim Komitesinin (USK) bağımsızlık ve tarafsızlık
konusunda yetersiz olmasının yanı sıra özellikle seçmen kaydı ve seçmen kimlik tespiti
sürecinde düzensizlikler olduğunu iddia etti.
Tartışmalı seçimlerin yol açtığı siyasi kriz ancak iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (KHP) ve
KUKP arasındaki 22 Temmuz 2014 tarihli siyasi anlaşmayla çözümlenebildi. Takip eden
reform sürecinde, Ulusal Meclis Üyeleri Seçim Kanununun (UMÜSK) ve USK kanunun revize
edilmesi ve USK’ye yeni bir statü vermek için de bir anayasa değişikliği yapılması gerekti.
Yeni mevzuat, bazı önemli AB SGM tavsiyelerini ele alırken 2015 yılında STM raporunda
şu husus irdeleniyordu: “Şeffaf ve açık bir işe alım sürecine sahip çok partili siyasal üye
yapısıyla anayasal bir organ olarak oluşturulacak bağımsız bütçeli yeni bir Ulusal Seçim
Komitesi (USK), siyasetin ve halkın güvenini arttırmak yönünden çok önemli bir adımdır.
UMÜSK, İl ve Komün seviyesindeki USK organları için açık ve şeffaf bir işe alım süreci
getirdi ve bu da tesis edilecek siyasi güven düzeyini korumak için önemliydi.”19 Ancak,
bazı SGM tavsiyeleri sadece kısmen uygulandı ve diğerleri uygulanmadı.
SGM ve SUM tavsiyeleri doğrultusunda hareket eden AB Delegasyonu, seçim yardımı için
üç ana alan tespit etti: i) USK için kapasite inşası; ii) seçmen kaydı sürecine destek olmak;
ve iii) sivil topluma da bir rol verilerek seçmen ve yurttaşlık eğitimine destek vermek.
Seçmen listelerinin oluşturulması, USK’de danışmanların görevlendirilmesi yanı sıra, 4
Haziran 2017 mahalli seçimler ile 22 Temmuz 2018 parlamento seçimleri öncesinde
ülkedeki gözlem alanı da dâhil STK süreçlerini desteklemek için BM Proje Hizmetleri
Birimi (BMPHB) tarafından 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan 10 milyon euro
değerindeki projeyle bu alanlardaki çalışmaları daha da hızlandırıldı. BMPHB, SGM
tavsiyelerinin çözüm oluşturma safhasında işe dâhil edilmesi için bir analiz yaptı. Bu
proje KİA tarafından fonlandı.
Seçim çerçevesi, teknik açıdan önemli düzeyde iyileştirilmesine rağmen, siyasi partilerin
kısıtlayıcı bir mevzuata tabi olmaları, muhalefet liderlerinin ve sivil toplum üyelerinin
gözaltına alınması ve temel özgürlüklerin kısıtlandığı şeklindeki algıların artması gibi
sorunların halen çözülmesi beklenmektedir. AB, Kamboçya Hükümetini, güvenilir ve
demokratik seçimler için uygun ortam sağlanması konusunda teşvik etmektedir.

19. Bkz: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/efm_cambodia_2015_final_report_publ.pdf
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Yakınlaşan bir seçimin hukuki çerçevesi konusunda kapsamlı bir reform yapılması iyi bir
uygulama olarak görülmese de tecrübeler, bu tür reformların genellikle seçimler öncesinde
yapıldığını göstermektedir. Seçim döngüsü içinde çok geç bir dönemde AB desteği için gelen bir
talebi kabul etmenin her ne kadar siyasi riskleri olsa da, samimi demokratik reform çabalarını
desteklemekten kaçınmanın da riskleri vardır. Ancak her bir spesifik tavsiyenin belirli bir tarihten
sonra gerçekleşme şansı düşecek ve uygulama yapıcı olmaktan uzaklaşabilecektir, ve hatta bazı
durumlarda seçim sürecinin inandırıcılığı ve halkta yaratacağı güven duygusu zedelenebilecektir.

aa UYUM VE KOORDİNASYON

AB SGM tavsiyelerinin takibi konusundaki uyumluluk ve koordinasyon, ADES, Komisyon,
Konsey ve Üye Ülkeler tarafından desteklenen YT/BY’nin ortak sorumluluğudur. AP, her ne
kadar bağımsız eylemler gerçekleştirse de, işbirliği ve koordinasyon için her zaman önemli
fırsatlar mevcuttur. Haziran 2012 tarihli AB Stratejik Çerçevesi ve Eylem Planı çerçevesi, diğerleri
arasında, AB’ye Üye Ülkelerin, AB SGM tavsiyelerinin takibi ve uygulanması konusunda rapor
düzenlenmeleri gerektiğini öngörmektedir. Ülke düzeyinde AB MB raporları, AB Delegasyonları
tarafından koordine edilir. Farklı Konsey Çalışma Gruplarında tartışılan bu raporlar, AB ve Üye
Ülkeler arasındaki SGM sonrası takip sürecinin koordinasyonu için önemli birer araçtır.

UGANDA – SİYASİ VE OPERASYONEL ARAÇLARIN UYUMLULUĞU
AB Delegasyonu ve AB Ülkeleri, Uganda’da demokrasiye destek için uzun yıllar çok
yönlü bir işbirliği gerçekleştirmiş ve bu ülkedeki çok partili sistemin güçlendirilmesine
önemli katkılarda bulunmuştur. Kalkınma ortakları yıllardır karma programlar
ve örneğin Demokratik Yönetişim Aracı (DYA) gibi havuz fonları vasıtasıyla
çalışmaktadır. Bu da siyasi diyalogları büyük ölçüde kolaylaştıran durumların
koordine edilebilmesini sağlamaktadır. Yıllar boyunca kurulan ilişkiler, mükemmel
bir bilgi kaynağı olarak çeşitli irtibat olanakları yaratmış ve yine gerek hükümetin
ve gerekse sivil toplum aktörlerinin gözünde yüksek düzeyde inandırıcılık, etki ve
erişim olanağı sağlamıştır.
AB, Uganda’da üç genel seçimi gözlemlemiştir (2006, 2011 ve 2016). AB
Delegasyonu ve Üye Ülkeler, 2011 SGM tavsiyelerinde yer alan reformların
uygulanması gerektiğini 2016 seçimleri öncesinde aktif olarak savunmuştur. MB’ler
arasında kurulan güçlü üst düzey konsensüs, ayrıntılı bir öncelikli eylem listesi
hazırlanarak seçim döngüsü boyunca, hükümet nezdinde hak savunucularının
koordinasyonun gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu da, seçimlerle ilgili sorunların
üst düzeyde ve sistematik biçimde ele alınması gerekliliğini göstermiştir.
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SGM tavsiyelerinden yararlanmaya devam etmişlerdir. En önemlisi de, dengeli ve
kapsamlı bir yaklaşım için, yerel sivil toplum kuruluşları dâhil ilgili tüm aktörlerle
uzun yıllara dayalı ilişkilerden yararlanılmış olmasıdır. AB SGM seçimler hakkındaki
genel değerlendirmeleri ve misyonların tavsiyeleri, siyasi diyaloglarda sık sık dile
getirilmiş ve Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanlarının ortaklaşa kaleme aldığı bir
mektupla bunların önemi ön plana çıkarılmıştır.
Uganda’da her ne kadar seçim reformları halen uygulamaya geçirilmeyi beklese
de, AB, SGM tavsiyelerinin sistematik biçimde teşvik edilmesiyle tutarlı ve inandırıcı
bir ortak olduğunu göstermiştir.

Seçim gözlemi yapan diğer kuruluşların tavsiyelerine de gerekli ilgi ve özen gösterilmektedir.
Uygulamanın etkili olmasını, mükerrer uygulama riskinin azaltılmasını ve uyumluluğun
arttırılmasını sağlamak ve özellikle de çelişkili mesajlardan ve önerilerden kaçınmak için diğer
uluslararası SGM’lerle ve yerel STK’lerle koordinasyon şarttır.

Gözlemci kuruluşlar ile takip sürecine katılan
farklı aktörler arasında, öncelikli tavsiyelerin
uyumlulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunulması özellikle faydalıdır.

Bir takım öncelikli tavsiyelerin geliştirilmesi, değişik gözlemci kuruluşların yaptığı çeşitli tavsiyeler
arasındaki farklılıkların ulusal yetkililer tarafından ön plana çıkarılması riskini azaltır.

aa ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

BM, AGİT, Avrupa Konseyi (AK), Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ), Afrika Birliği (AU) ve
alt-bölgesel örgütler dâhil çok geniş bir uluslararası kuruluş topluluğu seçim süreçlerinin
iyileştirilmesinde rol üstlenmektedir. AB, özellikle AB SGM görevlendirildiği dönemlerde,
Uluslararası Seçim Gözlemi İlkeler Bildirisini (İB) destekleyen organlarla ve bu kuruluşlarla yakın
işbirliği yapmaktadır.
İB toplantılarının aktif katılımcısı olan AB, SGM tavsiyelerinin uygulanmasını teşvik etmek için,
uluslararası ortaklarla işbirliği yoğunluğunu arttırma konusunda kararlıdır.
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İB’ler arası koordinasyon ve işbirliği konuları dâhil, SGM tavsiyelerini takip stratejisi, doğal bir
toplantı gündem maddesidir.
SGM nihai raporları, BM dâhil birçok farklı kuruluşa dağıtılmaktadır. Bu ve diğer SGM raporları,
BM İhtiyaç Değerlendirme Misyonları sahaya gönderilirken ve seçim yardımı programlarının
tasarlanması sırasında önemli başvuru belgeleri olarak işlev görürler.
AK, ülkelerin dürüst seçimler gerçekleştirmesi ve kapsayıcı demokratik toplumlar inşa etmesi için
çalışmaktadır. AB ve AK ortak ilgi alanlarında da yakın çalışma içindedir: Avrupa Komisyonu ve
AK, AB’nin Komşuluk ve Genişleme bölgelerinde demokratik istikrarı geliştirme düşüncesinden
hareketle, 2014 yılı başlarında, aralarındaki işbirliğinin arttırılmasını hedefleyen bir Niyet Beyanı
(NB) imzaladı. ADES, yasa gereği AK Demokrasi Komisyonu (genellikle Venedik Komisyonu
olarak adlandırılır) tarafından organize edilen bir forum olan Demokratik Seçimler Konseyi’nde
geçici olarak yer alır.

AGİT/DKİHB İLE AB ORTAKLIĞI
AB, AGİT’e katılan Devletlere AB SGM’leri göndermez. Bununla birlikte, seçim gözlemi
alanında, AB ve AGİT/DKİHB arasında uzun yıllara dayanan yakın bir işbirliği geçmişi
mevcuttur. Örneğin, İnsan Hakları ve Demokrasiye Dair Eylem Planı (2015-2019, AB
ve Üye Ülkelerin siyasi diyaloglarında ve demokrasiye destek faaliyetlerinde, AB ve
AGİT/ODHIR SGM tavsiyelerinden yararlanılabilmesi için en iyi uygulamaların bir araya
getirilmesini şart koşmaktadır.
AP, AGİT/DKİHB’nin uzun dönemli misyon görevlendirdiği ülkelere düzenli olarak
gözlemci delegasyonları gönderir. AP ve AGİT/DKİHB, AK Parlamenterler Meclisiyle ve
AGİT’le birlikte, ön bulgularını ve görüşlerini yayınlarlar. AGİT/DKİHB SGM başkanları,
bilgi alışverişinde bulunmak ve AGİT/DKİHB’nin ana tavsiyeleriyle ilgili sunumunu izlemek
için düzenli olarak AP’na davet edilirler.
Yüksek Temsilci veya Komisyon, ülkedeki uluslararası seçim gözlem misyonunun kendi
müşterek ön bildirisini yayınlanmasının ardından, AGİT/DKİHB tarafından gözlemlenen
seçimlerle ilgili bildiriler yayınlar. Bu AB bildirileri, AB’nin Viyana’daki Uluslararası Örgütler
Nezdindeki Delegasyonu tarafından takip edilir ve AGİT Daimi Konseyine sunulur. AP
Kararları, örneğin Beyaz Rusya’daki durumun çözümünde olduğu gibi, genellikle AGİT/
DKİHB raporlarına ve ortak bildirilere atıfta bulunur.20
Ayrıca AGİT/DKİHB ile olan yakın ilişkisini koruyan Komisyon, kısa bir süre önce, Batı
Balkanlarda AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin uygulamasının izlenip desteklenmesi için
geliştirilen pilot bir proje üzerinde müştereken çalışmayı ve bunu yaparken de seçim
idaresi, seçmen kaydı ve kampanya sırasındaki medya çalışmalarıyla ilgili sorunlar üzerine
odaklanmayı kabul etmiştir.

34

20. Beyaz Rusya’daki durum hakkında 24 Kasım 2016 tarihli Avrupa Parlamento Kararı (2016/2934(RSP)).

BÖLÜM 2

AB, Müşterek Afrika-AB Stratejisinin ve kendi Demokratik Yönetişim ve İnsan Hakları Ortaklığının
hayata geçirilmesi için Afrika Birliğiyle birlikte çalışır. Takip ve seçim gözlemcilerinin eğitimi dâhil
seçim gözlemi yöntemi konusunda AU Komisyonu Siyasi İşler Departmanına ve Demokrasi ve
Seçim Destek Birimine (DSDB) teknik yardım sağlar.

Afrika Birliğine Üye Ülkelerin Devlet Başkanları, AGİT/DKİHB, ADÖ ve Carter Merkezi SGM’leri ile Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler, İngiliz Milletler Topluluğu, ECCAS, ECOWAS EAC, ASDSE ve NDI yetkilileri, Johannesburg, Kasım 2016

aa DİYALOG

SGM tavsiyelerinin, seçim ve demokratik reform konusundaki ulusal tartışmalar için bilgi
sağlaması ve ortaklık ülkeleri yetkilileri tarafından da etraflıca değerlendirilmesi önemlidir.

Etkili diyalog kurabilmek, demokratik reform için
koşulların iyileştirilmesine ve hatta uygun koşulların
yaratılmasına katkısı olabilir.

Diyaloglar hemen her bağlamda önemlidir; özellikle de reform için fırsatlar olmasına rağmen
siyasi çoğulculuğun tehdit altında olduğu yerlerde daha da önemlidir.
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AB, AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek için ortaklık
ülkeleriyle yapılandırılmış diyaloglar kurar. Bunlara siyasi diyaloglar, insan hakları diyalogları,
insan hakları alt-komiteleri, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS+) diyalogları, programlama
diyalogları ve katılım ülkeleriyle ve AB komşu ülkeleriyle ilişkiler çerçevesinde yapılan diğer
politika diyalogları dâhildir.

FARKLI GRUPLARDAN ULUSAL PAYDAŞLARLA DİYALOGLAR KURULMASI:
aa SGM tavsiyelerinin ele alınıp uygulanması kararları konusunda kilit aktörler
konumundaki idari yetkililer, Dışişleri, Adalet ve İçişleri dâhil çeşitli bakanlıklarla
diyalog kurarlar.
aa Parlamentolar, seçimler konusu da dâhil, anlamlı reformlar gerçekleştirmek için
gerekli kanunların onaylanıp meşruiyetin sağlanması için hükümeti sorumlu tutma
konusunda hayati rol oynarlar.
aa Siyasi partiler, demokrasinin temelidir. Seçimlerle ve siyasi reformlarla ilgili sorunlar
konusunda yelpazenin her alanından siyasi partilerle diyalog kurulması şarttır.
aa Seçim süreçlerinin idaresi konusunda kilit bir rol üstlenmiş olmaları kendilerine
seçim reformu öncelikleri konusunda benzersiz bir perspektif sağladığından
SYO’larla kurulan diyaloglar da önemlidir.
aa STK’ler, insan haklarının ve demokrasinin kilit savunucularıdır. Bunlar, seçimleri
tarafsız gözlemciler olarak izlerler ve genellikle geniş kapsamlı diyaloglarda çok
yararlı olan kendi seçim tavsiyelerini ve reform önceliklerini geliştirip kamuyla
paylaşırlar.

Doğu Timor’a gönderilen AB SGM’si, 2012
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PARAGUAY’DA DİYALOĞU GÜÇLENDİRMEK
Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo’nun Haziran 2012’de görevinden
azledilmesinden 2013 seçimlerine kadar geçen sürede ülkede istikrarsızlık hakim
oldu ve bölgesel ilişkilerde de zorluklarla karşılaşıldı. Başkanın azledilmesini
demokratik düzenin ihlali olarak değerlendiren Güney Ortak Pazarı (LAOP) ve
Güney Amerika Ulusları Birliği (LAÜB), Paraguay’la ilişkilerini askıya aldı. AB,
Paraguay yetkililerinin talebi üzerine bir SGM görevlendirdi.
SGM’nin, nispeten sorunsuz bir seçim kampanyası ve barışçıl bir seçim günü
için gerekli koşulları tesis etmek suretiyle iç gerilimin azaltılmasına katkıda
bulunduğuna dair konsensus oluşmuştur. SGM’nin bildirisi, bölgesel ilişkilerin
normalleştirilmesinin önünü açmıştır. Paraguaylılar her ne kadar kendi seçim
sistemlerine ve idarelerine güven duyma eğiliminde olsalar da, iyi işleyen bir seçim
sisteminde bile iyileştirilmesi gereken unsurlar olduğuna işaret eden 33 tavsiye
nihai rapora girdi. Ayrıca, bir SGM’nin görevlendirilmesi, Paraguay ve AB arasındaki
ilişkileri güçlendirerek daha derin bir siyasi diyaloğun kurulmasını sağladı.
SGM tavsiyeleri şu konulara odaklandı: devletin üç temel organı, seçim yasası,
seçim idaresi, seçmen kaydı, aday kaydı, kampanya ve parti finansmanı, medyanın
rolü, insan hakları, cinsiyet, seçim gözlemi, oy hakları ve seçimler sonuçlarının bir
araya getirilmesi ve yayımlanması. Hükümet, nihai raporu ve tavsiyeleri olumlu
karşıladı.
Yeni seçilen Hükümet ve AB, 2014-2020 dönemi kalkınma işbirliği çalışmaları için
belirlenen 168 milyon euro tutarındaki Çok Yıllı Endikatif Program bütçesinden
10 milyon euro’nun SGM tavsiyeleri ve yönetişim uygulamaları için ayrılması
konusunda mutabık kaldılar.
2014 ve 2015 yıllarında, seçim yönetiminden sorumlu yerel organ olan Seçim
Adaleti Yüksek Mahkemesi (İspanyolca kısaltması TSJE), seçmen listeleri, yurt
dışındaki Paraguaylıların oy vermesini kolaylaştıracak olanakların genişletilmesi,
yardımla oy vermenin getirilmesi, bağımsız adayların katılımının düzenlenmesi,
oy verme yerlerinde güvenliğin iyileştirilmesi, oy verme yerlerinin rasyonelize
edilmesi, oy verme yerinde görev yapan personelin eğitimlerinin iyileştirilmesi, ve
seçim anlaşmazlıklarının hızla çözüme bağlamasının iyileştirilmesi gibi yasal reform
gerektirmeyen tavsiyelerin çoğunu uygulamaya koydu.
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aa sİvİl toplumla ortaklık

AB’nin yaklaşımı, yerel seviyede sivil toplumla samimi ortaklıklar kurulmasının gerekliliğini
vurgulamaktadır. AB, yurttaşlardan oluşan gözlemci gruplarının kapasitelerini geliştirmek için ciddi
destek vermektedir ve bu konuda da, kullanılan uzun vadeli ve kapsamlı metodoloji ile değerlendirmede
ve raporlamada uluslararası standartların kullanılmasına özel olarak odaklanılmaktadır.

AB VE STÖ ORTAKLIĞI: SİVİL GÖZLEMCİLER İÇİN AB FORUMU
Avrupa Komisyonu tarafından 15 - 16 Eylül 2016 tarihleri arasında Brüksel’de
düzenlenen İkinci Yurttaş Gözlemciler Forumu, yaklaşık 90 ülkeden 250’ye
yakın yurttaş gözlemci kuruluş liderini bir araya getirdi. Yurttaş gözlemcilerin
karşılaştıkları temel zorlukları ele alıp bu konuda sağlanan ilerlemeleri açıklama
fırsatı bulan katılımcılar, tavsiyelerin, uluslararası ve yurttaş gözlemciler arasında
etkili biçimde koordine edilmesinin ve tavsiyelerin takibi konusundaki işbirliğinin
önemini vurguladılar. AB, bu hedef doğrultusunda, İB’e olan taahhüdünün ve
destek veren kuruluşların arkasında olduğunu tekrarladı. Forum, DİHAA tarafından
finanse edildi.

Tanzanya’da oy kullanan seçmenler, 2010. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti

Birçok sivil gözlemci kuruluş, uluslararası gözlemci kuruluşları kapsayan İB gibi, Seçimlerin
Yurttaş Örgütlerince Tarafsız Olarak Gözlenmesine ve İzlenmesine Dair Küresel İlkeler Bildirisini
de imzalamıştır.21 Bu bildiriyi imzalayan kuruluşlar, Küresel Seçim Gözlemcileri Ağını (YSİKA)
oluşturmakta ve seçim reformu ve SGM tavsiyelerini etkili biçimde takip etme konularında
önemli roller oynamaktadırlar.

21. Ocak 2016 itibarıyla, Seçimlerin Yurttaş Örgütlerince Tarafsız Olarak Gözlenmesine ve İzlenmesine Dair Küresel

38

İlkeler Bildirisi, 250’nin üstünde sivil gözlemci grubu tarafından imzalanmış bulunmaktadır.

BÖLÜM 2

aa SGM SONRASI TAKİP FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLİ ARAÇLAR
KULLANARAK YAYGINLAŞTIRMAK

Tüm dış ilişkilerinde insan haklarını, her zaman yaygınlaştırmak için çalışan AB, insan hakları
konusunu, çok kapsamlı olan AB dış politika yelpazesinin merkezine oturtur. AB SGM
tavsiyelerinin çoğu, insan haklarıyla ve seçimlerin gerçekleştirildiği demokrasi bağlamıyla ilgilidir.
Bu nedenle de seçimlerin sadece teknik yönlerini değil, daha çok siyasi ortamı etkilerler. Bu
açıdan bakıldığında SGM raporları, insan haklarını ve demokrasiyi savunma deneyiminin bir
parçasıdır. AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin uygulanması, AB’nin aday ve komşu ülkeleriyle olan
müzakerelerine de konu olmaktadır.
LÜBNAN’DA SEÇİM REFORMUNU SAVUNMA
AB, 2005 ve 2009 yıllarında Lübnan’a SGM’ler gönderdi. 2005 seçimleri sonrasında
hükümet, kamuoyunda Boutros Komisyonu olarak bilinen bir Seçim Yasası Ulusal
Komisyonu’nu atadı. Komisyon, Haziran 2006’da, Başbakan Fouad Siniora’ya bir
Seçim Yasası taslağı sundu. Parlamento 2008 yılında, Boutros Komisyonu tarafından
tavsiye edilen hükümlerden bazılarını içeren ve Kampanya finansmanı için ayrıntılı
hükümler, medyanın yayın kapsamı, Seçim Kampanyası Denetim Komisyonunun
(SKDK) kurulması, seçimlerin aynı günde yapılması, ve yurt dışındaki Lübnanlıların
da oy verebilmesini sağlamakla birlikte ileride yürürlüğe girecek bir hüküm de
dahil olmak üzere, yeni bir seçim yasası kabul etti. Ancak bu yeni yasada, Boutros
Komisyonu tarafından yapılan diğer tavsiyeler (seçimlerde basılı standart oy
pusulasının kullanılması ve seçim yönetiminin İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler yerine
bağımsız bir komisyon tarafından yapılması gibi) yer almadı.
2009 yılındaki SGM, seçim süreçlerini iyileştirmek için yeni tavsiyelerde de
bulundu; bunların çoğu da Seçim Reformu İçin Sivil Kampanya (SRSK) konusunda
çalışan Lübnan STÖ grubu tarafından savunulan konularla yakından ilgiliydi. 2013
yılında, SRSK bünyesinde yer alan lider kuruluşlardan biri olan Lübnan Demokratik
Seçimler Derneği (LDSD), Lübnan vatandaşlarının seçim reformuna yoğun biçimde
katılımlarını teşvik etmek ve LDSD bünyesinde, seçim reformu için destek ve lobi
faaliyeti gerçekleştirecek platformlar oluşturmak amacıyla geliştirdiği Lübnan
Seçim Reformuna Destek projesi için Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (AKOA)
vasıtasıyla AB’den bir fon sağladı.
Bu proje, Lübnan iç siyasetine hakim olan Suriye savaşının ve iki yıllık başkanlık
boşluğunun gölgesinde ve parlamento seçimlerinin 2013 yılından beri ertelendiği
bir siyaset ortamında yürütüldü. Ancak bu ortama rağmen,

39

AB SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI SONRASI
İÇİN EN İYİ TAKİP UYGULAMALARI

proje, seçim sorunları konusundaki farkındalığın arttırılmasına katkıda bulundu.
Aynı şekilde yurttaşların, oy verme haklarını kullanmalarını ve temsilcilerini de
dürüst, şeffaf ve hesap verebilir biçimde zamanında seçmelerini sağlayacak seçim
reformlarını uygulamak için yetkililerle çalışmalarını teşvik etti. Bu savunuculuk
çabaları her ne kadar henüz somut bir yasal reform atılımına dönüşmüş olmasa
da, proje, bölgedeki istikrarsızlıktan kaynaklanan siyasi belirsizlik dönemi süresinde
seçim reformu konularının gündemde tutulmasına yardımcı oldu. 2013 ve 2016
yılları arasında Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların, uzun zamandır yapılamayan
ve 2017 yılında yapılacak olan seçimler öncesinde makul bir seçim reformu
gerçekleştirmek suretiyle meyvelerini vereceği umut edilmektedir.
AB, 2013 yılından beri seçim yönetimi konusunda sürdürülebilir kapasite
geliştirmeyi, seçim kampanyasında denetim kapasitesini arttırmayı, halkın katılımını
sağlayacak girişimleri ve seçmen eğitimini güçlendirmeyi ve seçim anlaşmazlığı
çözüm yollarını iyileştirmeyi amaçlayan BM Kalkınma Programı Lübnan Seçimleri
Destek Projesini (LSDP) de finanse etmektedir. Seçim Reformlarının Uygulanması
İçin Sürdürülebilirlik İnşası (2014-2017) adlı LSDP2 projesinin amacı, seçim çerçeve
reformlarının hazırlanması ve inşası için kapasite yaratılması; halkın farkındalığının
ve anlayışının geliştirilmesi; ve kadınların seçimlere katılımının artırılmasıdır. LSDP2,
Ekim 2016’da seçim reformu tekliflerinin envanterini çıkarmak için parlamenterler,
hükümet yetkilileri, STK’ler ve STÖ’ler dâhil 350 katılımcının yer aldığı Parlamento
Seçimleri İçin Hukuki Çerçeve konferansını düzenledi.

Sivil gözlemciler faaliyetlerine hazırlanıyor, Lübnan, 2009
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BÖLÜM 2

aa EYLEMLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ

AB’nin misyonlar gönderdiği ülkelerde AB SGM tavsiyeleri konusundaki farkındalık artırmaya
yönelik çabalara rağmen bazen kilit aktörlerin dahi bu konularda yeterli farkındalığı olmadığı
görülmektedir. Bu nedenle, SGM takibiyle ilgili eylemlerin görünürlüğünün sağlanması nihai
hedef olmamakla birlikte, bu daha çok, vatandaşların kilit AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyeleriyle
ilgili farkındalıklarının artırılmasına hizmet etmektedir. Ülkede bir sosyal yardım programı
başlatılması da savunuculuk anlamında önemli bir araç olacaktır.
PAKİSTAN’DA SGM TAVSİYELERİ KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI

UDR etkinliği “Seçim gözlemi tavsiyeleri paketinin açılması”, Pakistan, 2015

Uluslararası Demokrasi Raporu (UDR), 2008 AB SGM tavsiyelerini daha sistematik
olarak ele almaya yönelik projeyi gerçekleştirmek için aldığı AB’nin İstikrara ve
Barışa Katkı Aracı (İBKA) fonu yardımıyla 2010 yılında Pakistan ofisini açtı. UDR’nin
yedi yıllık bir zaman dilimi içinde seçim reformlarıyla ilgili sürekli mesaj göndermesi
ve AB’nin üst düzeyde yürüttüğü diplomasi, konuyu genel bir gündem maddesi
olmaktan çıkarıp parlamento gündemine taşımıştır.
UDR, çalışmalarının bir parçası olarak, seçim gözlemi tavsiyeleri paketinin açılması
adını verdiği bir sosyal yardım programı başlattı. 2013 AB SGM nihai raporu ve
tavsiyeleri ülke genelinde dağıtıldı ve 1.000’den fazla paydaşa ulaşan büyük
çaplı bir dizi kurultay çalışmasında ele alınıp tartışıldı. Dört eyaletin tamamında,
birden fazla yerde düzenlenen bu tam gün etkinliklerinin amacı, seçim reformu
sorunlarıyla ilgili farkındalığı ve işbirliğini arttırmak, diyaloğu teşvik etmek ve
öncelikler konusunda paydaşların görüşlerini almaktı. Paket, takip eden yerel
seçimlerden sonra tüm ülkeye yayıldı.
2017 yılı itibarıyla, Pakistan Parlamentosu, yeni bir seçim yasası çıkarmayı
düşünmektedir. Mevcut haliyle bu yasanın geçirilmesi, 2013 yılında (diğer konular
da dâhil toplam 50 tavsiye içinden) seçim yasası reformuyla ilgili 36 AB SGM
tavsiyesinden 32’sinin kısmi veya tam olarak uygulanması anlamına gelecektir.

41

EOM
SEÇİM
GÖZLEM
MİSYONLARI

EEM

SEÇİM
UZMAN
MİSYONLARI

EFM

SEÇİM SONRASI
TAKİP
MİSYONU

KOSOVA*
LİBYA
TUNUS
NİJER
MALİ
CEZAYİR
BURKİNA FASO
FAS
MORİTANYA
SENEGAL
MEKSİKA

GAMBİYA

HONDURAS
HAITI

GUATEMALA

GİNEA·BISSAU

EL SALVADOR

GİNEA

NİKARAGUA

SIERRA·LEONE

VENEZUELA

LİBERYA

GUYANA

FİLDİŞİ·SAHİLİ

EKVATOR

GANA

PERU

TOGO
BENIN

BOLİVYA

NİJERYA
PARAGUAY

GABON
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ANGOLA
KONGO

SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI (ABSGM) · ADES · avrupa KOMİSYONU:
w w w. eueom . eu

GÜNEY AFRİKA
DEMOCRATİK KONGO CUMHURİYETİ
ZAMBİYA
ZİMBABVE

*Kosova: Bu tanımlama, statüye daİr görüşlerİ dİkkate almaksızın, BMGK kararı 1244/1999
	ve Uluslararası Adalet Mahkemesİ’nİn (UAM) Kosova’nın bağımsızlık İlanına
İlİşkİn mütalaa İle uyumludur.
** Fİlİstİn: Bu tanımlama, Fİlİstİn Devletİnİn tanındığı şeklİnde algılanmamalı ve Üye
Ülkelerİn de bu konudakİ bİrseysel görüşlerİ dİkkate alınmakzsızın
yapılmaktadır.

MALAVİ

w w w. eueom . eu

2000’DEN BERİ
A
B
SEÇİ
MİSYONU Y
M
AYILI
MI
MISIR
SUDAN
LÜBNAN
FİLİSTİN**
ÜRDÜN

AFGANİSTAN

IRAK

PAKİSTAN

ÇAD

NEPAL

YEMEN

BHUTAN
BANGLADEŞ
MYANMAR
TAYLAND
KAMBOÇYA

ETİYOPYA
CİBUTİ
SOMALİ
RUANDA
UGANDA
KENYA
TANZANYA
KOMORLAR
BURUNDİ
MADAGASKAR
MOZAMBİK
SVAZİLAND
MALDİVLER
SRİ LANKA
ENDONEZYA
DOĞU·TİMOR
SOLOMON ADALARI
FİJİ

BÖLÜM 3
Avrupa Birliği’nin SGM
Sonrası Kullanılmak Üzere
Sahip Olduğu Araçlar

BÖLÜM 3
AB, SGM tavsiyelerini teşvik için en uygun platformlardan biri olduğu gibi aynı zamanda da uluslararası
forumlarda yer alan önemli bir siyasi aktör ve önde gelen uluslararası bağışçılardan biridir.

AB, seçim reformlarını ve demokrasiyi
desteklemek için kapasite inşasını teşvik edip
kolaylaştırmak için kullanabileceği çok zengin bir
araç portföyüne sahiptir. Eylemlerin uyumluluğu
ve en uygun araçların seçimi, başarı için esas
unsurlardır.
Bu bölümde, genellikle yakın uyum ve işbirliği içinde AB ve Üye Ülkeler tarafından kullanılan
kapsamlı araç portföyüne genel bir bakış sunulmaktadır. Bu araçlar, genel itibarıyla siyasi ve
operasyonel araçlar olarak sınıflandırılabilir. Ancak, AB’nin yaklaşımının çok yönlü olduğu ve söz
konusu siyasi ve operasyonel araçların birbirinden bağımsız, ayrık yöntemler olarak değil, aksine
birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.
Ana araçlar; diyaloglar, program oluşturma araçları ve AB SGM Baş Gözlemcisinin Geri Dönüş
Ziyareti ile Seçim Sonrası Takip Misyonları (STM’ler) gibi amaca özel ziyaret ve misyon gönderme
yöntemlerinden oluşur. Ancak, bunlardan ne ölçüde yararlanılabileceği hususu, söz konusu
olabilecek ortaklık ülkesiyle olan ilişkinin niteliğine bağlıdır. Bu ilişkilerin niteliği ise kısmen,
Cotonou Anlaşmasında ve ikili AB Ortaklık Anlaşmalarında olduğu gibi AB ve üçüncü ülkeler
arasında akdedilen spesifik resmi anlaşmalar yoluyla belirlenmektedir.

HONDURAS’TA SEÇİM REFORMUNUN GÜNDEME TAŞINMASI
Honduras’taki son deneyimler seçim gözlemi ve izleme misyonlarının özellikle, mevcut
tüm araçların koordineli ve uyumlu biçimde kullanılabildiği daha geniş bir stratejinin
parçası olduklarında, demokratik reformun siyasi gündeme alınması yönünden çok
önemli etkileri olabildiğini gösterdi.
2013 yılında bir AB SGM gönderildikten sonra, AB’nin ve Üye Ülkelerinin, seçim ve
siyasi reformlarla ilgili tartışmalarda yüksek düzeyde görünür kilit ortaklar olarak öne
çıktığı görülmüştür. AB SGM görevini tamamladıktan sonra, AB Delegasyonu, Honduras
yetkileriyle, sivil toplumla ve diğer aktörlerle kurduğu siyasi diyalog kapsamında AB SGM
tavsiyelerini izleme sürecinin öneminin vurgulanması konusunda aktif bir rol aldı.
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AB Delegasyon ve Üye Ülkeler, Brüksel’e ve Tegucigalpa’ya yapılan üst düzey ziyaretler ve
buralarda yürütülen yapılandırılmış siyasi diyaloglar sırasında, seçim reformu konusunda
her seviyede tutarlı ve uyumlu bir duruş sergilenmesini sağlamak için yakın koordinasyon
içinde çalıştılar. G16 bağışçı grubu yardımıyla ana paydaşlarla kurulan diğer diyaloglarda
başkanlık görevini yürüten AB Delegasyonu, seçim reformuna ek ivme kazandırmak için
seçimler konusunda yuvarlak masa etkinliği düzenledi.
AB Delegasyonu aşağıdakiler de dâhil birçok başka girişimde daha bulunmuştur:
demokratik reformu destekleme olasılığını belirlemek için (çok yıllı endikatif programda da
öngörüldüğü gibi) ikili kalkınma işbirliği kanalıyla bir hazırlık misyonunu görevlendirmek
ve siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı konusundaki şeffaflığı arttırmak
üzere teknik uzmanlık sağlaması için EUROsociAL22 programını davet etmek. Delegasyon,
belli başlı gazetelerde, TV haber kanallarında, tartışma programlarında, radyoda ve sosyal
medyada röportajlar, basın toplantıları ve bültenleri yardımıyla kamu diplomasisi alanında
aktif rol oynamıştır.
Aralık 2015’te, Honduras’a bir STM gönderildi. Misyona
medyada geniş yer verilmiş ve ardından da, birçok seçim
reform konusu yeniden gündeme alınmıştır. Bunlar
arasında şunlar yer almıştır: Siyasi partiler ve seçim
kampanyası finansmanının şeffaflığı konusunda
yeni bir yasa tasarısı (Ekim 2016’da Kongre
tarafından onaylanmıştır), siyasi partilerin
seçim yönetim organlarında daha iyi
temsil edilmesi; kadınların ve erkeklerin
seçimde aday olmaları için eşit fırsat
tanınması; ve seçim kampanyalarında
dürüst uygulamaları güçlendirecek
önlemlerin alınması.
Mart 2017’deki ön seçimler için bir
SUM görevlendirildi ve AB seçim
alanındaki ana aktörlerden biri olarak
konumlandırıldı. SUM analizi, Kasım
2017’de yapılacak genel seçimler dikkate
alındığında,

AB’nin

ve

Üye

Ülkelerin

üstleneceği rolün şekillenmesine yardımcı

ls

olacaktır.

22. EUROsociAL, Avrupa ve Latin Amerika arasındaki işbirliğini güçlendirmek için kurulmuş bir Avrupa Komisyonu
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programıdır. Hedefi, her iki bölgedeki taydaş kuruluşlar arasında, denkler-arası öğrenme ve deneyim alışverişi
yoluyla sosyal uyumu güçlendirecek kamu politikalarındaki değişikliklere katkıda bulunmaktır.

BÖLÜM 3

3.1 SİYASİ ARAÇLAR
3.1.1 KONSEY GÖRÜŞLERİ
Konsey tarafından kabul edilen görüşler, belirli bir konuda siyasi bir duruş içerebilir. Bu görüşler,
örneğin AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) çerçevesindeki spesifik etkinlikle veya
söz konusu ülkedeki durumla ilgili AB duruşunu ifade etmek için kullanılabilir. Bunlar, siyasi
bir duruşu ifade edebilir veya AB adına uluslararası bir etkinliği değerlendirebilir.23 Bir takım
Konsey görüşleri, örneğin Gürcistan’la24, Pakistan’la25 ve Myanmar’la ilgili26 SGM tavsiyelerine
atıfta bulunabilir, Konsey bu yolla, AB’nin inandırıcı, kapsayıcı ve şeffaf seçimler konusundaki
beklentileri hakkında hükümetlere açık bir mesaj gönderebilir ve SGM tavsiyelerinin uygulanmasını
isteyebilir.

3.1.2 AB MİSYON BAŞKANLARI RAPORLARI
Ülke seviyesinde, AB Misyon Başkanları (MB’ler) tarafından hazırlanan SGM takip raporları,
AB Delegasyonlarınca koordine edilir. MB raporları27, AB tavsiyelerinin uygulama durumları
hakkında net bir resim çizer ve bunların uygulanmalarını iyileştirmek için seçenekler sunar. Bu
MB raporları da, yapılandırılmış siyasi diyaloglar için bir temel oluştururlar.

3.1.3 KONSEY ÇALIŞMA GRUPLARI
Konsey Çalışma Grupları, AB ve Üye Ülkeler arasındaki SGM sonrası takibin koordinasyonu için
ana forumlardan biridir. Bu Gruplar, Seçim Gözlem, Uzman ve Seçim Sonrası Takip Misyonları
sonuçları hakkında bilgilendirilir. Ayrıca, AB MB raporları çeşitli Konsey Çalışma Gruplarında
tartışılır. Bundan amaç, AB’nin ortak ülkelerle ilişkileri yönünden tavsiyelerin uygulanmasının
daha geniş bir bağlamda envanterini çıkarmak ve tavsiyelerin uygulanmasının bu diyaloglarda
ele alınmasını sağlayarak siyasi ve insan hakları konulu diyaloglarına hazırlanmaktır.

23.
24.
25.
26.

Kaynak: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/conclusions-resolutions/
Konsey görüşleri, 15 Ekim 2012.
Konsey görüşleri, 18 Temmuz 2016.
Myanmar/Burma’da yapılacak seçimler hakkındaki 22 Haziran 2015 tarihli Konsey görüşleri ve 20 Haziran
2016 tarihli Dış İlişkiler Konseyi (FAC) görüşleri.

27. Kamuya açık olmayan dokümanlar.
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3.1.4 SİYASİ DİYALOGLAR
AB, ortaklık ülkeleriyle, spesifik bir ülkeyle veya
bölgesel gruplamaya göre yapılan anlaşmalar
uyarınca yapılandırılmış çeşitli siyasi ve insan
hakları

diyalogları

çerçevesinde

çalışır.

Diyaloglar, YT/BY’nin ve üst düzey yetkilinin
ve

MB’ler

seviyesinde

Komiserlerin

de

dâhil olduğu üst düzey temaslar yoluyla
gerçekleştirilir.

Diyaloglar,

ABÖT’ler

yürütülebilir.

Demokrasi

tarafından

da

ve

haklarının

insan

yaygınlaştırılması,

AB’nin dış ilişkilere yaklaşımının temelini
oluşturduğundan,

AB

SGM

tavsiyeleri

hakkındaki tartışmalar bu diyaloglarda gündem
konusu olabilir. AB Ülkeleri ikili diyaloglarında
da, SGM tavsiyelerinin uygulanması konusunu
gündeme getirebilir.

DİYALOG MADDE 8, COTONOU ANLAŞMASI
Siyasi diyalog, Cotonou Anlaşması çerçevesinde AB’nin, Afrika, Karayipler ve Pasifik
ülkeleriyle (ACP) ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Anlaşmanın 8. Maddesi, “temel
unsurlar” olarak bilinen insan haklarının gözetilmesi, demokratik ilkeler, hukukun
üstünlüğü ve iyi yönetişim dâhil geniş bir konu yelpazesini kapsayan düzenli, kapsamlı
ve dengeli bir siyasi diyalog kurulması için spesifik bir çerçeve belirler. Kurumsal bir
çerçevede olsun olmasın, bu diyaloglar, ihtiyaca bağlı olarak, en uygun formatta ve
bölgesel, alt-bölgesel veya ulusal düzey dâhil en uygun seviyede ve esnek bir biçimde
yürütülür.28
ADES, SGM tavsiyelerinin takibinin, ulusal yetkililerle siyasi diyalog yoluyla ele alınması
için görevlendirilmiştir. Takip, (İçişleri ve Adalet Bakanlıkları gibi) ilgili bakanlıklarla
ve parlamentolar, siyasi partiler, Seçim Yönetim Organları, STK’ler ve diğer ortaklar
dâhil, seçim süreçlerine katılan diğer kilit paydaşlarla diyalog yoluyla da yapılabilir. Bir
konunun ele alınması, seçim reformunun ve SGM tavsiyelerinin takibinin “gündemde”
tutulmasını sağlar.
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İNSAN HAKLARI DİYALOGLARI
MB’ler, AB’nin demokrasi ve insan hakları konusundaki öncelikli eylemleri için ülke
düzeyinde karar verirler. Bu öncelikler, üçüncü ülkelerle İnsan Hakları diyalogları
çerçevesinde tartışılır.
Birçok AB SGM tavsiyesi, seçimlerin yapıldığı insan hakları uygulamaları ortamını
ilgilendirdiğinden, bu diyaloglar, spesifik SGM tavsiyelerinin tartışılması için önemli
bir fırsat sunarlar. İnsan haklarıyla ilgili diyalog kurulan ülkelerin sayısı son yıllarda
arttı. Halihazırda 40’dan fazla üçüncü ülkeyle aktif AB diyaloğu ve istişaresi
sürdürülmektedir.29 2016 yılında 42 ortaklık ülkesiyle insan hakları konusunda 32
diyalog ve 6 istişare gerçekleştirildi.30 Üçüncü ülkelerle girilen ikili ilişkilerin yanı sıra
AB’nin insan hakları diyalogları, Avrupa’yla ve yerel sivil toplumlarla amaca özel sivil
toplum seminerleri dâhil bu istişareleri teşvik için önemli bir fırsat sağladı. Diğer resmi
diyalog girişimleriyle, insan hakları konuları da revize edildi.

AB’YE ADAY VE ADAY ADAYI ÜLKELER İLE SİYASİ DİYALOGLAR
Aday ülkelerle ilişkilerin spesifik bir niteliğe sahip olması, özel olarak tasarlanmış
yaklaşımların uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Avrupa Komisyonu, genişleme
sürecinin bir parçası olarak, AB yasalarının uygulanması ve katılım kriterlerine
uygunluğu konusunda aday ülkenin gelişmesini de izler. Komisyon bu bağlamda, aday
ülkenin SGM tavsiyelerini siyasi kriterler çerçevesinde nasıl uyguladığını izler ve ülkede
istikrarlı kuruluşların hakim olması amacıyla, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü,
insan haklarını ve azınlık haklarının gözetilip korunmasını sağlayacak düzenli diyaloglar
kurar. Komisyon, adayı, demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi hakkında olanlar
dâhil AB’ye katılım için gerekli koşullar konusunda yönlendirir.

KARADAĞ’DA TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ GÜÇLENDİRMEK
Komisyon, Yargı ve Temel Haklar (Fasıl 23) konusunda Karadağ’la yürütülen
Genişleme müzakereleri kapsamında, barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğü
yasasıyla ilgili reformun, Avrupa standartlarıyla uyumlu bir biçimde düzenlenmesi
hususunda Karadağ’a ön katılım desteği sağladı. Destek, Avrupa Komisyonu’nun
Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı (TDBMA) çerçevesinde sağlandı.

29. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre, Norveç, Avustralya ve AB aday ülkeleri dâhil ortaklık ülkeleriyle
AB arasında İnsan Hakları İstişareleri gerçekleştirilir. Bunu yaparken ülke içindeki insan hakları sorunlarından
ziyade çoklu ilişkiler üzerine odaklanılır.

30. Bu rakamlara, Cotonou Anlaşması Madde 8 çerçevesinde gerçekleştirilen diyaloglar dâhil edilmemiştir.
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AB’nin Batı Balkanlarla ilişkileri, İstikrar ve Ortaklık süreci olarak bilinen özel bir çerçeve
dâhilinde yürütülmektedir. Batı Balkanlarda istikrarlı, müreffeh ve iyi işleyen demokratik
toplumların hakim olmasını amaçlayan bu süreç, Arnavutluk’a, Bosna Hersek’e ve
Kosova’ya üyelik perspektifi sunar*.31 Söz konusu ülkelerin, seçimlerle ilgili olanlar dâhil
Avrupa standartları ve uluslararası standartlar ile AB yasalarını benimseyip uygulamaları için
kapasite inşa etmelerine yardımcı olur. Komisyon, diğer aday ülkelere de yaptığı gibi, İstikrar
ve Ortaklık süreci konusundaki taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla
aday adaylarındaki gelişmeleri izler ve onlara yönlendirme sağlar. Bu genellikle, AGİT/DKİHB
SGM’leri tarafından yapılan tavsiyeleri de kapsar.
AB KOMŞU ÜLKELERİYLE DİYALOGLAR
ADES ve Komisyon servisleri, 2015 yılında gözden geçirilen Avrupa Komşuluk Politikası
(AKP) kapsamında, adil seçimler yoluyla sağlam, istikrarlı ve hesap verebilir demokratik
kurumlar ve toplumlar oluşturmalarına yardımcı olmak için Avrupa’nın doğusundaki
ve güneyindeki komşularla yakın olarak çalışırlar. AKP gözden geçirmesinin kilit
öğelerinden biri, ortakların demokratik reformları sahiplenmesi ve bu konudaki
çalışmalara katılımıdır. Farklılaştırma ilkesi uygulandığında, her bir komşuyla işbirliğinin,
aralarında iyi yönetişimin ve demokrasi ve hukukun üstünlüğünün ön plana çıktığı
karşılıklı mutabık kalınan bir öncelikler dizesine bağlı olduğu görülür.
Doğuda Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna, güneyde Tunus, Lübnan, Ürdün, Cezayir,
Mısır olmak üzere AB’nin bu ülkelerle diyalogları, Ortaklık Anlaşmaları çerçevesinde
yürütülür. Diğer komşu ülkelerle olan AB diyalogları, ortaklık anlaşmaları çerçevesinde
ele alınır. Bu diyaloglarda, AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin takibi konusu da
etraflıca ele alınır.

Tunus’ta yurttaşlık eğitimi, 2011. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti

50

31. * Statü açısından ihtirazi kayıtla kullanılan bu ifade, Kosova bağımsızlık bildirisi hakkındaki 1244/1999 sayılı
BM Güvenlik Konseyi Kararı ve Uluslararası Adalet Divanı görüşleriyle uyumludur.
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GÜRCİSTAN’DA MEDYA KONUSUNDA ÇALIŞMA
Gürcistan’a gönderilen AGİT/DKİHB SGM’leri medyanın seçim mücadelesini ele
alışını iyileştirmek konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Avrupa Birliği, Avrupa
Komşuluk Aracı (AKA) tarafından fonlanan bir medya izleme projesi yardımıyla
seçimlerin medya tarafından profesyonel olarak ele alınmasının geliştirilmesini
desteklemiştir. İzleme, gözlemci kuruluş kapasitelerinin inşasına da katkıda bulunan
bu proje kapsamında eğitilen ve yönlendirilen sivil toplum kuruluşları tarafından
gerçekleştirilmiştir. En son Ekim 2016 ulusal seçimleri süresinde de olduğu gibi
medyanın çeşitli konuları ele alış biçiminde bir takım değişiklikler gözlenmiştir.
İzleme raporlarına göre medyanın daha az kutuplaştığı, daha objektif ve dengeli
olduğu gözlenmiştir.

3.1.5 AB İNSAN HAKLARI ÖZEL TEMSİLCİSİ
AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi (ABÖT), sık sık SGM tavsiyelerinde de yer alan temel özgülüklerin
gözetilmesi ve hukukun üstünlüğü konularıyla ilgili sorunlar üzerinde hükümetlerle düzenli
olarak çalışmaktadır. Buna, bağımsız ve etkili yargı ile güçlü Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının
(UİHK’lar) ve sağlıklı parlamentoların oluşturulması yanı sıra basın özgürlüğü ve dernek kurma,
toplanma ve düşünceyi ifade özgürlüklerini teşvik edip koruyan yasaların kabul edilmesi de
dâhildir. ABÖT, 2016 yılında diğerleri arasında Beyaz Rusya’ya, Myanmar’a ve Honduras’a yaptığı
ziyaretler sırasında bu ülkelerle, önde gelen AGİT/DKİHB ve AB SGM tavsiyelerin uygulanıp
uygulanmadığını ele aldı.

3.1.6 KAMU DİPLOMASİSİ
AB, yapılandırılmış diyaloglar dışında, medya ve kamu forumları vasıtasıyla seçim reformunu
savunmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Kamu diplomasisi, örneğin bir yargı reformu söz
konusu olduğunda ve özellikle de en uygun zamanda devreye sokulduğunda, AB ve AGİT/DKİHB
SGM tavsiyelerine itibar kazandırmak için ana araçlardan biridir.
Kamu Diplomasisi, AB tarafından her düzeyde yürütülebilir. Kamuya yapılan açıklamalarda, YT/
BY ve hükümet sözcüsü genellikle SGM tavsiyelerine atıfta bulunur ve bunların uygulanmalarını
teşvik eder. YT/BY, Komiserler, APÜ’ler, üst düzey yetkilileri ve AB Delegasyonu Başkanları
tarafından yapılan konuşmaların, medya röportajlarının, basın bültenlerinin, sosyal medya
paylaşımlarının hepsi, SGM tavsiyeleriyle ilgili farkındalığın yaygın biçimde arttırılmasına ve
uygulamalara dikkat çekip ivme kazandırılmasına hizmet eder.
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3.1.7 AVRUPA PARLAMENTOSU ARAÇLARI
AP, AB’nin demokrasiye verdiği desteğin kilit aktörlerinden biridir. Demokrasiye destek faaliyetlerinin
tümü, siyasi yönlendirme sağlayan ve seçimle ilgili konuları denetleyen, parlamenter demokrasiyi,
insan haklarıyla ilgili eylemleri ve arabuluculuğu, kolaylaştırma ve diyalog girişimlerini destekleyen
Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu (DDSG) çerçevesinde gerçekleştirilir. DDSG, 2014
yılında, demokrasiye destek faaliyetlerini modernize etmeyi kararlaştırdı ve faaliyetlerin uyumlu
ve tamamlayıcı biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan Kapsamlı Demokrasi Desteği Yaklaşımını
(KDDY) kabul etti. KDDY, verimliliği ve kaldıraç gücünü maksimize etmek için, daha uzun bir
zaman dilimi çerçevesinde daha az sayıda ülkede / bölgede seçim döngüsü ve hedefleri etrafında
oluşturulan odaklı ve göreve özel tasarlanmış faaliyetler öngörmektedir. AP, siyasi sahiplenmeyi ve
sahadaki görünürlüğü arttırmak için öncelikli her ülkeye bir başkan üye atar. Ülkedeki seçimlerin
AP tarafından gözlemlenmiş olması ön şartına bağlı olarak, demokrasiye destek faaliyetlerinin
yürütüldüğü ülkeleri kapsayan liste gözden geçirmeye tabidir.
Seçimler sırasında belirlenen bir ihtiyaç ortaya çıkarsa veya yeni seçilmiş parlamentodan bu
konuda bir talep gelirse, bazı spesifik seçim öncesi ve sonrası faaliyetler de organize edilebilir.
Faaliyet yelpazesi, aşağıdaki farklı seçim döngülerini kapsar:

1
2

AB veya AGİT/DKİHB çerçevesine tam olarak entegre edilmiş AP
delegasyonları göndererek yapılan seçim gözlemi;

3

Sadece Sakharov Ödülünü ve Sakharov Ödülü ağını değil aynı
zamanda parlamenterler ve insan hakları savunucuları için özel
olarak tasarlanan programları da kapsayan insan haklarıyla
ilgili eylemler; arabuluculuk / kolaylaştırma / diyalog faaliyetleri,
özellikle partiler-arası diyalog ve konsensüs inşası; ve

4

Parlamentoların temel fonksiyonlarını (yasama, denetim, temsil)
güçlendirmek için amaca özel tasarlanan parlamenter destek
faaliyetleri, bunların kapasitelerini sürdürülebilir bir biçimde arttırır
ve SGM’lerden gelen tavsiyeleri uygulamak için gereken adımlar
da dâhil, reform süreçlerini destekler;

Seçimle ilgili şiddet olaylarını önlemek için seçim öncesi faaliyetler.

AP ’nun demokrasi desteği faaliyetleri, desteğin tutarlılığını ve eylemlerin tamamlayıcılığını
sağlamak için Yüksek Temsilciyle ve Komisyonla yakın işbirliği içinde gerçekleştirilir. AB Kurumları,
SGM tavsiyelerinin daha iyi uygulanmasını sağlama hedefine yönelik olarak, SGM sonrası takip
konusundaki eylemleri ve faaliyetleri arasında daha fazla sinerji oluşturmak için bilgi alışverişini ve
diğer işbirliği olanaklarını derinleştirecek yollar aramaktadır. Aynı zamanda da, üçüncü ülkelerin
gelişen ihtiyaçlarını ve kapasitelerini tatmin edecek aktivitelerinin esnekliğini iyileştirmek için yollar
belirlemeye çalışmaktadırlar. AP sahadaki faaliyetlerini, kurumsal olsun olmasın diğer tüm bağışçılarla
ve ortaklarla mümkün olan en yakın işbirliği ve koordinasyon yardımıyla gerçekleştirir.
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Bu faaliyetler dışında AP, özellikle SGM tavsiyelerinin izlenmesi için genelde demokrasinin
desteklenmesine katkısı olan diğer araçları da kullanabilir. Özellikle AP Başkanının üst düzey
ziyaretleri ve parlamentolardan gönderilen konuşmacıların ziyaretleri, düzenli parlamenterler
arası toplantılar, Karma Parlamenterler Meclisleri çerçevesindeki diyaloglar veya siyasi parti
camiasındaki irtibat yetkilileri vasıtasıyla AP’nun muhataplarıyla gerçekleştirdiği düzenli
siyasi diyalog ve parlamenter diplomasisi bunlardan biridir. AP grubu, Üyeler arasındaki ve
Komisyonla, Yüksek Temsilciyle veya (dönemsel) Konsey Başkanıyla olan tartışmalar ve alınan
kararlar yardımıyla, vurgulanması veya seslendirilmesi gereken noktaları ve hususları gündeme
getirebilir ve bunların altını çizebilir.
AP’NUN NİJERYA’DA DEMOKRASİYİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİ
Nijerya’daki 2015 genel seçimleri, ülkenin demokratik gelişmesindeki önemli bir aşamayı
temsil etmektedir. AP, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin 3 Şubat 2016
tarihinde Strazburg’da AP Grubuna yaptığı konuşmada, yeni siyasi liderlik için en üst
düzeyde destek verdi.
IDEG, Nijerya’da demokrasinin konsolidasyonuna verdiği desteği devam ettirmek için
Aralık 2016’da Nijerya Ulusal Meclisi (NUM) için demokrasiye verdiği desteğe öncelik
tanımayı kararlaştırmış ve faaliyetleri denetlemek için bir başkan üye atadı. AP, bu kişinin
siyasi yönlendirmesi çerçevesinde, NUM’un ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı olarak
kapasite inşası faaliyetleriyle ilgili bir program oluşturmuştur. Programda, eğitimler, en
iyi uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi için AP’na yapılan çalışma ziyaretleri, gerekli
arabuluculuk ve diyalog faaliyetleri, parlamenterler için özel seminerler ve
konferanslar yer almaktadır. Yetkili organlar tarafından yapılacak
yıllık gözden geçirme sonrasında bu faaliyetler, 2,5 yıllık bir
zaman dilimi içinde veya gerek AP ve gerekse NUM’un
2019 yılı içindeki mevcut yetki süresinin sonuna kadar
uygulanacaktır.
Program, Nijerya’daki AB Delegasyonu dâhil,
ADES’la yakın koordinasyon ve işbirliğiyle
geliştirilmektedir. Örneğin, AP’dan gelen
başkan üye, Şubat 2017’de yaptığı ilk
NUM ziyareti sırasında, Nijerya’ya bir
OEM sonrası takip misyonu gönderme
düşüncesiyle, 2015 OEM tavsiyelerinin
izlenmesi için Bağımsız Ulusal Seçim
Komisyonuyla

(BUSK)

toplantılar

düzenlemiştir. Bu misyonun görevi,
bir dizi parlamentodan parlamentoya
kapasite

inşası

faaliyetleriyle

birleştirilmiştir.

53

AB SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI SONRASI
İÇİN EN İYİ TAKİP UYGULAMALARI

3.1.8 SAHA MİSYONLARI VE ZİYARETLERİ
SGM’NİN GERİ DÖNÜŞ ZİYARETLERİ
Bir AB SGM izleyerek, Baş Gözlemci (BG), Baş Gözlemci Vekili (BGV) ve Çekirdek Ekibin
diğer üyeleri nihai raporu sunmak için ülkeye geri dönerler. Geri Dönüş Ziyareti sırasında
da bu raporu hükümete ve seçim yetkililerine, siyasi partilere ve STK’lere verirler. BG, bu
toplantılarda raporda yer alan değerlendirmenin dayanağını, tavsiyelerin niteliğini açıklar
ve tavsiyelerin uygulanması için atılacak pratik adımları tartışır. BG, nihai raporu kilit
durumdaki muhatap organlarla paylaştıktan sonra, resmileşen nihai raporu medyayla
ve daha geniş halk kitleleriyle paylaşmak için bir basın toplantısı düzenler. Nihai raporla
birlikte BG tarafından yapılan alıntılar da dâhil bir basın bülteni yayınlanır.
Geri Dönüş Ziyaretinde, AB Delegasyonu ve Üye Ülkeler için verilen bir brifingin yanı sıra,
bulguların, görüşlerin ve tavsiyelerin tartışılabildiği, seçim paydaşları için düzenlenen
bir yuvarlak masa etkinliği de yer alır. Tavsiyeler hakkında ortak bir anlayışa ulaşılması
açısından bu diplomatik brifing önemlidir. Öte yandan paydaşlar için düzenlenen
yuvarlak masa etkinliği, tavsiyelerin yerel paydaşlar tarafından sahiplenilmesini teşvik
amacı güder.
Geri Dönüş Ziyaretleri, döngünün daha başlarında, ulusal ve uluslararası paydaşların,
seçim sürecinin nasıl iyileştirilebileceği hakkındaki görüşleri arasında birlik veya uyum
sağlama amacına hizmet eder ve ileride yapılacak konferanslar için ana konular etrafında
bir konsensüs oluşturmaya yardımcı olur.

Afganistan’da seçim hazırlıkları sürerken. Fotoğraf: Jason Toy - BMKP, AGİT/DKİHB izniyle çoğaltılmıştır.
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SEÇİM SONRASI TAKİP MİSYONLARI
AB, bazı durumlarda bir Seçim Sonrası Takip Misyonu (STM) görevlendirebilir. Bu
STM’lerin amacı, SGM’nin Geri Dönüş Ziyaretinden sonra AB SGM tavsiyelerinin hangi
ölçüde uygulandığını ve seçim reform girişimlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğini
değerlendirmek ve nasıl daha fazla ilerleme kaydedilebileceği konusunda öneriler
getirmektir.
2012 yılındaki ilk AB STM’si sonrasında 14 misyon görevlendirilmiştir. İzleme faaliyeti
seçim döngüsünün tamamı boyunca gerçekleştirilse de, bir STM’nin görevlendirilmesi
özenle ele alınmalı ve ülkenin spesifik koşullarına ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.
Genelde STM’ler, seçim döngüsünün ortalarında görevlendirilirler.
STM’ler, ülkeyi, ADES yetkililerini ve bazen de diğer Komisyon yetkililerini tanıyıp bilen
dışarıdan işe alınmış seçim uzmanlarından oluşur. STM’ler, önceki SGM’nin BG’su
veya üst düzey bir AB yetkilisi tarafından yönetilir. Ülkeye özel olarak oluşturulan STM
metodolojisinde, ilgi durumlarının devam edip etmediğinin ve önceliklendirmelerinin
değerlendirilmesi için tavsiyeler gözden geçirilir. Bu metodolojide, misyona görünürlük
sağlamak için genellikle resmi ve sivil paydaşlara yönelik bir yuvarlak masa ve kamu
etkinliği yer alır. STM’ler, seçim reformları hakkında ek tavsiyeler içeren bir nihai rapor
üretirler.

Genç seçmenler seçim listelerinde adlarını ararken, Mali, 2013. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti
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ARAŞTIRMA MİSYONLARI
Araştırma Misyonunun (AM) ana amacı, bir AB SGM’sinin görevlendirilmesinin yararını,
tavsiye edilebilirliğini ve yapılabilirliğini değerlendirmektir. Bu misyon, seçimden yaklaşık
altı ay önce görevlendirilir. Araştırma Misyonları, önceki AB SGM’sinin tavsiyelerinin
ne ölçüde uygulandığını inceler. Kısa zamanda büyük değişiklikler gerçekleştirmeleri
mümkün olmamakla birlikte, Araştırma Misyonları, seçim sürecini aksatmadan
irdelenebilecek tavsiyeleri ön plana çıkarır. Tavsiyelerin uygulanmasının analizi, YT/
BY’nin, geçmişte seçimleri zaten gözlemlenmiş olan bir ülkeye yeni bir SGM/SUM
gönderip göndermeme kararında önemli rol oynar.

AB DELEGASYONLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN UZMAN FAALİYETLERİ
Bazı AB Delegasyonları, AB SGM’si tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik bir stratejinin
planlanması ve paydaşlarla istişare ve koordinasyon konularında yardımcı olmaları ve
yasa değişikliklerinde de, tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için
bağımsız seçim uzmanları görevlendirdiler.

SENEGAL VE NİJER’DE UZMANLARDAN YARARLANMA
AB Delegasyonu, Senegal’de 2012 AB SGM’si tavsiyelerinin uygulanmasını
değerlendirmek için bağımsız bir seçim uzmanı görevlendirdi. Uzmanın raporu,
yetkililerle birlikte ele alınıp medyada da yoğun biçimde yer aldı. Bu süreç, ilk
olarak SGM tarafından tavsiye edilen kimlik saptamaya ve seçmen kaydına yönelik
iki kilit öncelik üzerinde harekete geçilmesi konusunda AB Delegasyonu ve
hükümet arasında mutabakata varılmasını sağlayan sağlıklı bir diyalog kurulmasıyla
sonuçlandı. Aday gösterilmenin ve kayıt sürecinin kolaylaştırılması, bağımsız
aday olarak seçime katılma olanağının tanınması, yurt dışında yaşayan Senegal
vatandaşlarına oy hakkı verilmesi ve yerel seçim komitelerinin oluşturulması dâhil,
2012 AB SGM’si tavsiyelerinin bazıları, Senegal’in yeni seçim yasasında yer aldı.
Temmuz 2013’de Nijer’de, 2011 AB SGM’si tavsiyelerinin uygulanmasının, Seçim
Sürecinin Desteklenmesi Konusunda Mali Sözleşme 2010-2011 (10. Avrupa
Kalkınma Fonu) çerçevesinde değerlendirilmesi için teknik bir misyon görevlendirildi.
Bu rapor, kalıcı bir Seçim Yönetim Organı Sekretaryası oluşturulması ihtiyacı;
seçim yasasından anayasaya uygun olmayan hükümlerin çıkarılması ve yasaların
ve mevzuatın uyumunun sağlanması; seçmen kaydı sisteminin, stratejik ve
entegre biçimde revize edilmesi; seçimleri finanse etme düzenlemelerinin açıklığa
kavuşturulması; ve kadın Parlamenterler için kota öngören yasanın uygulanması
dâhil seçim reform önceliklerini ön plana çıkarttı. Rapor, AB Delegasyonunun,
diyalog ve operasyonel destek konusuna daha da fazla odaklanmasını sağladı.
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3.2 Operasyonel araçlar
2000 yılı Komisyon Tebliğinde şu ifade yer almaktadır: “Seçim gözlemi, seçim yardımının siyasal
tamamlayıcısıdır”. AB, bu tamamlayıcı yaklaşım doğrultusunda ve mümkün olan durumlarda,
SGM tavsiyelerinin yaygınlaştırılması ve önceki SGM/SUM tavsiyelerinin işbirliği programlarında
ve projelerde, ülke stratejik belgelerinde ve Ulusal / Bölgesel endikatif programlarda sistematik
olarak değerlendirilmesi konusunda kararlıdır. Komisyon servisleri ve AB Delegasyonları, ortaklık
ülkelerindeki yetkililerle ve sivil organlarla programlama konusunda diyaloglar gerçekleştirdi.

AB SGM’si tavsiyelerinin, ev sahibi ülke yetkilileri
tarafından ne ölçüde göz önüne alındığı, AB’nin,
seçimleri mali açıdan destekleyip desteklememe
konusundaki kararlarını etkileyebilir.

SGM tavsiyeleri çok farklı konulara odaklandığından, bunların uygulanmasına AB’nin verdiği
destek, seçim yardımı programlarıyla sınırlı değildir. Özgür medyaya verilen destek, aktif ve
katılımcı STK’ler, bağımsız yargı, insan hakları savunucuları ve yurttaşların hizmetinde olan
temsili ve şeffaf demokratik kuruluşlar, hepsi yüksek derecede ilgilidir. Bu programlara verilen
destek devamlı olup, bu desteğin seçim döngüsü paralelinde gerçekleştirilmesi her zaman akılcı
bir yaklaşım değildir. Bazı kapsamlı eylemler her ne kadar spesifik AB SGM tavsiyeleriyle görünür
biçimde bağlantılı olmasa da, genelde bunlar, AB SGM raporlarında uyarılan aksaklıkları aşma
hedefini güder. AB seçim yardımı projeleri ya finansal araçlar, projeler ve programlar kanalıyla
ya da üçüncü ülkelere doğrudan bütçe yardımı vermek suretiyle fonlanır.

Oyların sınıflandırılması, Tunus, 2011. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti
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3.2.1 İŞBİRLİĞİ PROGRAMLAMA: AB FONLAMA YÖNTEMLERİ

FİNANSAL ARAÇLAR
2010 yılından bu yana AB, yaklaşık 70 ülkede, toplam 310 milyon euro tutarını aşan
320’den fazla seçim yardımı projesine fon sağladı. Komisyon, AB ve AGİT/DKİHB
SGM tavsiyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak uygulanmasını amaçlayan, çok yıllı
seçim süreçlerini, demokrasi ve insan hakları işbirliği programlarını ve projelerini
fonlamak için, coğrafi araçlar dâhil birçok farklı araçtan ve avantajlı kredilerden
yararlanabiliyor:
Avrupa Kalkınma Fonu (AKF)32 ACP ülkeleri ve yurt dışı bölgeler için AB
kalkınma yardımının ana fonlama kaynağıdır. Son yedi yılda, seçim yardımı
projelerinin yüzde 60’ından fazlası (180 milyon euro), AKF tarafından
finanse edilmiştir. 2017 yılındaki süregelen projeler, Nijerya, Zimbabve,
Kenya, Zambiya, Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki seçim
hazırlıklarını desteklemek amacına yönelikti. AKF projeleri esas olarak,
Seçim Komisyonu veya seçim sürecinde rol üstlenen kurumlar gibi kamu
kuruluşlarını destekleme amacına odaklanır. Ancak bu destek, Gine’nin
başkenti Konakri’de ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde olduğu gibi sivil
nitelikli aktörleri destekleyen eylemler paralelinde gerçekleştirilebilir.
Kalkınma İşbirliği Aracı (KİA)33, Latin Amerika, Güney Asya, Kuzey ve
Güney Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Afrika gibi yaklaşık
47 ülkedeki eylemlere fonlama sağlar ve Pan Afrika Programını kapsar.
Son yedi yılda, toplam 34 milyon euro değerindeki yaklaşık 49 sözleşme
finanse edilmiştir. 2017 yılındaki süregelen projeler, Kamboçya, Kırgızistan,
Pakistan ve diğer ülkelerdeki seçim komisyonlarını teknik yardım sağlamak
suretiyle desteklemiştir. KİA aynı zamanda, sivil toplumun, seçim gözlemi ve
seçim mevzuatı konularında çalışmasını destekleyen birçok projenin finanse
edilmesine vesile olan, tematik Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler
(STÖ-YY) programını içerir. 2010 ve 2017 yılları arasında, bunların toplamı,
yaklaşık 3,5 milyon euro’ya ulaşmıştır. KİA ayrıca, AU’nun Seçim Gözlem
kapasitesini arttırmak için bir teknik yardım projesi üzerinden Pan Afrika
tematik programını finanse eder.

32. https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/europeandevelopment-fund_en

33. http://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/
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Avrupa Komşuluk Aracı (AKA),34 doğu ve güney komşularından 16
ülkeyi hedef alarak, refah paylaşımı ve iyi komşuluk ilişkileri alanlarında
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 2010 ve 2017 yılları arasında, AKA veya
Avrupa Komşuluk Ortaklık Aracı (AKOA)35 üzerinden toplam 17 milyon
euro değerinde yaklaşık 32 proje finanse edildi.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (KÖYA)36 ve ardından gelen Katılım Öncesi
Yardım Aracı II (KÖYA II), aday ve potansiyel aday ülkeler arasında, AB
üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülükler konusunda hazırlanmalarını
sağlayan siyasi ve ekonomik reformları hayata geçiren ülkeleri desteklemek
için yardım eder. KÖYA, 2010 yılından 2014 yılına kadar toplam 1,2 milyon
euro tutarında dört seçim yardımı projesini finanse etmiştir.

TEMATİK ARAÇLAR
2010 yılından 2017 yılına kadar toplam 15 milyon euro tutarında 60 kadar
projenin finanse edilmesine yardımcı olan Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı (DİHAA)37. DİHAA, merkezi küresel programlar ve
yerelleştirilmiş Ülke Bazlı Destek Planları(CBSS) birleşimi vasıtasıyla çalışır,
ve AB SGM’ler hakkında spesifik hükümler içeren tek finansal araçtır.
DİHAA Çok Yıllı Endikatif Program, AB SGM tavsiyelerinin etkili biçimde
uygulanmasını sağlamak için, seçim gözlemi konusunda çalışan diğer
kuruluşların (örneğin AGİT/DKİHB) raporları ile AB SGM tavsiyelerinin etkili
biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.
İstikrar ve Barışa Katkı Aracı (İBKA)38 ve ondan önceki İstikrar Aracı (İA),
bazıları doğrudan AB SGM tavsiyelerinin uygulanmasıyla ilgili olan, seçim
şiddetini azaltmayı hedefleyen seçim projeleri için fonlama sağlamıştır. Son
yedi yılda toplamda 65 milyon euro’yu aşkın değeri olan 50 proje fonlanmıştır.
Son dönemde verilen destekler arasında Nijerya’daki Seçimlerde Şiddetin
Azaltılması (SŞA) projesi, Benin’deki Parlamento ve Başkanlık Seçimleri
Güvenlik Kuvvetleri (PBSGK) projesi ve Togo’daki Togo Dokunulmazlık
Karşıtı Dernekler Birliği (DKDB) projesi yer almaktadır.

34.
35.
36.
37.
38.

http://www.euneighbours.eu/en/policy.
AKOA’nın yerini Mart 2014’te AKA almıştır.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en.
http://www.eidhr.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/peace-and-security/instrumentcontributing-stability-and-peace_en.
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BÜTÇE DESTEĞİ
Araçlara ek olarak, Bütçe Desteği de AB SGM takibiyle ilgili olabilir. 2014 yılından bu yana bütçe
desteği, seçimleri desteklemek için beş ülkede toplam 72 milyon euro tutarında unsur içermiştir.
AB Bütçe Desteği Kılavuz İlkelerinde belirtildiği gibi, “bütçe destek sözleşmesinin doğru şekli,
programın spesifik hedefleri ve beklenen sonuçlara göre belirlenmelidir. Koşulların, diyaloğun
ve performans göstergelerinin kullanımı, bu spesifik hedefleri ve beklenen sonuçları ele almak
üzere özel olarak tasarlanmalıdır.”39 AB SGM tavsiyeleri, Bütçe Destek programlarında, hedefleri
ve belirteçleri formüle etmek için kullanılabilir. AB SGM raporları, seçim yardımı alanında
yürütülen faaliyetleri içeren programların sonuçlarını doğrulamak için kullanılabilir.
Destek sözleşmelerinin daha geniş hedefleri doğrultusunda seçime özel sınırlı sayıda belirteç
oluşturulması yoluyla bu yaklaşım Sektör Reform Sözleşmelerinde (SRS’ler) ve Devlet İnşa
Sözleşmelerinde (DİS’ler) test edilmiştir. Bu işlem, Tunus’ta, Burkina Faso’da, Togo’da ve
Nijer’de yapılmıştır. Togo’da ve Nijer’de en son AB SGM tavsiyeleri doğrultusunda hedef, her oy
verme istasyonundaki sonuçların zaman geçirmeden yayınlanması koşulu getirilmesi suretiyle
seçim sürecinin şeffaflığını teşvik etmek olmuştur. Nijer’de, İletişim Yüksek Konseyi’ne seçim
kampanyası boyunca medyanın düzgün biçimde denetlenmesinin sağlanması için finansal
olanaklar sağlamak için ikinci bir belirteç oluşturulmuştur.
Ayrıca AB SGM tavsiyeleri, ülke Bütçe Destek programları çerçevesinde, Risk Yönetim
Çerçevesi (RYÇ) aracına yüklenmiştir.40 AB SGM tavsiyelerinin uygulanmasıyla İlgili bilgi, ülke
RYÇ profilinin yıllık gözden geçirme süreci kapsamına dâhil edilmiştir.

KIRGIZİSTAN’DA BÜTÇE DESTEĞİ VE SGM TAVSİYELERİ
Avrupa Komisyonu 2015 yılında Kırgızistan’da, seçmenin sürece ve daha genel anlamıyla
da seçimlerin güvenilirliğine olan inancını pekiştirme yöntemi olarak, Yeni Oy Verme
Teknolojilerinin (YOVT) uygulamaya sokulmasıyla ilgili malzeme finansmanı için bir Bütçe
Destek yöntemi olan ilk Sektör Reform Sözleşmesini (SRS) devreye sokmuştur. Seçim
sektöründe reformu destekleme üzerine odaklanan bu yaklaşım sektörü, elde ettiği sonuçlar
yönünden ölçümlemiş ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerini takip sürecini kolaylaştırmıştır.
Finansal destek, diğer alanlar arasında, 2011 AGİT/DKİHB SGM’nin, birleşik seçmen
kaydı sistemini iyileştirme yönündeki spesifik tavsiyelerin uygulanmasına yöneliktir. 2015
parlamento seçimleri için görevlendirilen AGİT/DKİHB SGM, biyometrik seçmen kaydı ve
kimlik saptama uygulamasındaki bazı aksaklıklara dikkati çekmiş ve özellikle veri koruma
konusunda iyileştirmeler tavsiye etmiştir. Bu da, tavsiyelerin uygulanmasının bazen,
gelecekteki SGM’lerin önerebileceği türden iyileştirmelere ihtiyaç duyulacağını göstermiştir.

39. Sözleşme formları arasında, İyi Yönetişim ve Kalkınma Sözleşmesi (GGDC), SRS ve DİS yer alır.
40. RYÇ aracı, spesifik risk profiline adapte edilerek, bütçe desteğinin, siyasi yönetişim, makro-ekonomik istikrar, kalkınma
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risk, kamuda finansal yönetim, yolsuzluk ve sahtekarlık gibi konuları kapsaması sağlanmıştır. Bu çerçeve, program
oluşturmada, program tasarımında ve uygulanmasında ve siyasi diyaloğa bilgi sağlama açısından önemli bir tamamlayıcı
araç niteliğindedir. Bu çerçeve, Komisyon tarafından makul ve kabul edilebilir bulunan risk seviyeleri doğrultusunda
riskleri değerlendirir ve yönetir.
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3.2.2 İŞBİRLİĞİ PROGRAMLAMA: UYGULAMA
SGM tavsiyelerini göz önüne almayan veya bunların uygulanmasıyla doğrudan ilgili olmayan
bir seçim yardımı programı bulmak zordur. AB, seçim anlaşmazlıklarını önleyip ara buluculuk
yapma konusunda SYO’lara, Parlamentolara, STK’lere, medyaya, siyasi partilere seçim yardımı
sağlamaktadır. Seçimlerin yönetimiyle ilgili SGM Tavsiyeleri, genellikle ülke içi teknik yardım
sağlanması suretiyle uygulanır. Bu tavsiyelerin uygulanması, yasal değişiklik gerektiren tavsiyelerin
uygulanmasından genelde daha kolaydır. Avrupa Komisyonu, seçim yardımı projelerinin
uygulanmasında, uluslararası kuruluşlar, ulusal hükümetler, ulusal kuruluşlar, STK’ler ve özel
aktörler dâhil birçok farklı aktörle çalışır.
ADES ve Komisyon servisleri, özellikle EC-BMKP Ortak Görev Gücü (OGG)41 ve BM Seçim Destek
Birimi (BMSDB) kanalıyla, BM Kalkınma Programıyla yakın koordinasyon içinde çalışır. AB’nin
seçim yardımı projelerinin yüzde 65’inden fazlası, BMKP tarafından uygulanır. BM Kalkınma
Programı, 2006 yılında Seçim Yardımı İçin Ortak Görev Gücünün kuruluşundan bu yana 50’den
fazla ülkede, toplam değeri 643 milyon euro’yu aşan AB tarafından fonlanan proje uygulamıştır.

AB VE BMKP: SEÇİM YARDIMI İÇİN KÜRESEL ORTAKLAR
AB ve BMKP, dünya genelinde demokratik kurumların kurulmasını, gelişmesini ve
sürdürülmesini sağlamada seçim yardımının öneminin farkındadır. Dolayısıyla, AB
ve BMKP, seçim yardımı alanında doğal ortaklardır. AB ve BMKP, uluslararası seçim
yardımı alanındaki fiili ortaklıklarını, 2008 yılında yenilenen ve son olarak da Nisan
2016’da yeniden yenilenen Seçim Yardımı Kılavuz İlkelerinin onayıyla 2006 yılında
güçlendirip resmileştirdiler. Bu Kılavuz İlkeleri, Seçim Yardımı için Ortak Görev
Gücü oluşturup, iki kuruluş arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için proje çözüm
oluşturma, işe alım, görünürlük ve devam eden projelere operasyonel destek ve
sorun giderme gibi alınacak pratik önlemleri özetledi. OGG, BMKP temsilcilerine
ek olarak, seçimleri desteklemek konusunda AB yaklaşımıyla ilgili koordinasyonu
ve uyumluluğu sağlamak için gerek Komisyon servisleri ve ADES personeli yer alır.
2003 yılında imzalanan ve en son 2014 yılında güncellenen Mali ve İdari Çerçeve
Anlaşması42 AB ve BM arasındaki programsal işbirliğini kolaylaştırmaktadır.
BMKP yönetimindeki sepet fonlar, özellikle de AB ve AB Ülkelerinden gelen, ve
farklı bağlamlara adapte edilenler farklı bağışçıların katkılarından yaralanmaya
yardımcı olur. Her ne kadar, AB tarafından fonlanan BMKP projeleri, SYO’ların
artan kapasitelerine odaklansa da, birçok projenin daha büyük ve uzun vadeli odağı
vardır. BMKP, Gürcistan’da medyanın seçimleri izlemesinin güçlendirilmesi için

41. http://www.ec-undp-electoralassistance.org/
42. Konsolide versiyonu için: http://ec.europa.eu/europeaid/node/45445
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bir proje uygulamaktadır. Diğer yerlerde ise, seçim sürecini destekleyen eylemler,
ulusal Parlamentolara veya yargıya verilen destekle birleştirilmiştir. Kısa bir süre
önce, AB tarafından fonlanan, Ürdün’deki BMKP projesi buna örnektir.
EC-BMKP Seçim Yardım Kılavuzu, 2016 yılında gözden geçirilerek, sepet fonların
uygulaması için daha sonuç odaklı bir mekanizma oluşturdu ve AB SGM tavsiyelerinin
takibinin proje ilerleme göstergeleri olarak kullanılabileceği belirtildi.
Ayrıca Kılavuz İlkeleri, AB’nin BMKP seçim yardımı projelerini fonlamak istemesi
halinde BMKP çözüm misyonları oluşturmasını gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu
ve (çoğu kez OGG üyeleri olan) BMKP personelinden oluşturulan bu ortak misyonlar,
gerek BM Kalkınma Programı Ülke Ofisi ve gerekse AB Delegasyonu tarafından
sağlanan girdiler yardımıyla proje tasarlamak için SGM tavsiyelerinin projenin daha
en başında dikkate alınmasını sağlayacak şekilde Brüksel’den gönderildi. Lojistik
olarak ortak misyonlar oluşturmak pratik olmadığında, BMKPpersoneli, sahadaki
AB Delegasyonuyla irtibata geçerek Brüksel’deki OGG Komisyonu servisleri ve ADES
muadilleriyle proje tasarımını yakından koordine edecektir. Her iki senaryoda da
Kılavuz İlkeleri, AB SGM tavsiyelerinin tüm müşterek projelerde dikkate alınması
gerektiğini göstermektedir.43 Bunun en son örneklerinden biri de, diğerleri arasında,
Zambiya, Gine ve Kenya kaynaklı proje dokümanlarında görülebilir.

Seçim yardımı için ek uygulama ortakları arasında Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı
Enstitüsü (International IDEA), Avrupa Seçim Desteği Merkezi (ASDM), Güney Afrika Seçim
Enstitüsü (ASDSE), Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı (USSV), Interpeace ve benzer başka birçok
kuruluş yer almaktadır.

DEMOKRASİ PROJELERİ, STK’LER VE YEREL GÖZLEMCİLER İÇİN DESTEK
AB, hükümet ortaklarını desteklemenin yanı sıra, seçim reformlarını teşvik amacıyla
sivil toplum aktörlerini de destekleme konusunda kararlıdır. DİHAA, yerel gözlemci
kuruluşlar ve ağları destekleyen projeleri finanse eder. Son üç yılda bu bağlamda
15’ten fazla proje desteklenmiştir. Bunlar arasında, Gana’da (2010), Endonezya’da
(2012-2013) ve Myanmar’da (2013) olduğu gibi, kadın gruplarına, azınlıklara veya
engellilere verilen destek yer almaktadır. Diğer projeler, kadınların 2018 seçimlerine
katılımını arttırmayı hedeflemektedir. Kamerun’da kadınların siyasete katılımın
desteklenmesi üzerine odaklanan proje bunlara örnektir. Seçim reformunu teşvik
eden STK’ler ve Demokrasi reformu savunması, Myanmar‘da (2014) ve Mozambik’te
(2010) DİHAA kanalıyla desteklenmiştir.

43. Kılavuz İlkeleri Md. 3.1.1 şöyle der: “OGG, işbirliği olanaklarını tartışırken, AB girdilerini ve [SGM’lerin]
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Sürdürülmekte olan Sivil Örgütler Programı, yurt-içi sivil gözlemcilerin kritik rolü
de dâhil, sivil toplumun demokratik döngüye katılımı üzerine odaklanır (4,6 milyon
euro). 2017 yılında başlanan Media4Democracy AB programı (4,4 milyon euro), ifade
özgürlüğü, bilgiye erişim ve kamu hizmeti medyası ve dijital medya dâhil özgür medya
konularını destekleyecektir. DİHAA aynı zamanda, genç kadınların, siyasi partilerin
katılımını düzenleyen hukuki çerçevenin yanı sıra siyasi partiler de dâhil olmak üzere
siyasi hayata katılımını teşvik edecektir.

Katılım Öncesi Yardım Aracı KÖYA II
AB Genişleme politikasının “esaslar önce gelir” ilkesi paralelinde, KÖYA II desteği,
hukukun üstünlüğü, temel haklar, kamu idaresi reformu, ekonomik kalkınma ve
rekabet gücü dâhil demokratik kuruluşların güçlendirilmesi alanlarındaki reformların
desteklenmesine öncelik tanır.
AVRUPA KOMŞULUK ARACI
Avrupa Komisyonu, demokratik reform süreçleri konusunda ortaklık ülkelerini
(özellikle AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik olanlar),
Avrupa Komşuluk Aracı (AKA) yardımıyla destekler. AKA, iyi yönetişim, demokrasi
ve insan hakları konularına öncelik tanır. Özellikle bağımsız yargıyı, hesap verebilen
kamu idaresini, yolsuzlukla mücadeleyi ve demokratik kuruluşların güçlendirilmesini
desteklemeyi hedefler.

KÖYA II ve AKA finansal araçlar çerçevesinde TDBMA ve AB Ülkeleriyle eşleştirme gibi ek
uygulama yöntemleri, seçim yardımı sağlamakta kullanılır.44

Seçim operasyonları, Paraguay, 2013. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti

44. Eşleştirme, AB Üye Ülkeleri Kamu Yönetimleri ile lehtar veya ortaklık ülkelerinin kamu yönetimleri arasında kurulan bir
AB kurumsal işbirliği aracıdır. Eşleştirme projeleri, denkler arası faaliyetler vasıtasıyla zorunlu operasyonel sonuçları elde
etmek amacıyla AB Ülkelerinden ve lehtar ülkelerden kamu sektörü uzmanlığını bir araya getirir.
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AB VE AVRUPA KONSEYİ: BÖLGESEL ORTAKLAR
Avrupa Konseyi (AK), Ermenistan, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna’daki seçim
reformlarına destek sağlamayı hedefleyen çalışmalar dâhil, Avrupa Komşuluk
Aracı (AKA) tarafından fonlanan Programsal İşbirliği Çerçevesi (PCF) anlaşması
kapsamında Doğu Avrupa Komşuları’nda sürdürülen demokratik yönetişimi
güçlendirme amaçlı projeler üstlenmektedir. Bu destek esas itibarıyla, Venedik
Komisyonu’nun ve AGİT/DKİHB’nin (taslak) seçim mevzuatı üzerindeki müşterek
görüşleri vasıtasıyla sağlanır.
Sivil gözlemci grupların talebine cevap veren AK, seçimle ilgili bilgilerin nasıl
toplanacağı, seçimle ilgili konuların nasıl raporlanacağı ve seçim konularının, ülke
mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olarak ne ölçüde gerçekleştirildiğinin
nasıl değerlendirileceği konusundaki en iyi örnekler için bir el kitabı hazırlamıştır.
Güney Programı Faz II, AK ile ortaklaşa uygulanan “Güney Akdeniz’de Güçlendirmiş
Demokratik Yönetişim,” özellikle Tunus, Fas ve Ürdün’de demokratik reformları
desteklemek konusunda AB’nin Güney komşularına odaklanır.
AB-AK işbirliği, 2016 ve 2019 yılları arasında gerçekleştirilecek olan (KÖYA II
kapsamında fonlanan) Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Aracı da kapsar. AK’nin
metodolojiler üzerindeki izleme ve işbirliği konularındaki uzmanlığına dayanarak
ve yine AB ve AK politikası öncelikleri esas alınarak geliştirilen bu araç, Avrupa
Konseyi’nin istişare ve izleme organları tarafından yapılan kilit tavsiyelerin
iyileştirilmesini hedefler. Bu, uluslararası işbirliğinin, uyumlu siyasi mesajları nasıl
en yüksek düzeye taşıyabildiği konusuna iyi bir örnektir.

3.2.3 AB ÜLKELERİNİN İKİLİ PROGRAMLARI
AB Ülkeleri, ikili eylemlerinde, kendi siyasi ve operasyonel araçlarını kullanarak AB ve AGİT/
DKİHB tavsiyelerinin uygulanmasını da hedefler. AB ve Üye Ülkeler, çok taraflı forumlarda, AB
SGM tavsiyeleri tarafından ele alınan konularda lider rolü üstlenirler. AB ülkelerinin, sağlam
işbirliği projelerinin örnekleri arasında aşağıdakiler yer alır:

aa Çek Cumhuriyeti’nin TRANS (geçiş) Programı, AGİT/DKİHB ve AB SGM tavsiyelerinin
uygulanması dâhil, katılım haklarının kullanılmasını teşvik etmek için geliştirdiği
yedi öncelikli alan projelerinden biridir;45
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aa Seçim yardımı projeleri “Barış İnşası” adlı bütçe kalemi altında Belçika tarafından
yürütülmektedir. Örneğin, Tunus’taki ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki
(KDC) projeleri ile SGM tavsiyeleri arasında yakın bir benzerlik görülür. 2016’da,
Belçika Dışişleri Bakanlığı (MFA), KDC’deki elçiliği aracılığıyla, AB SGM tavsiyelerinin
uygulanmasını hedefleyen öncelikler için bir teklif çağrısında bulunmuştur. Ayrıca,
SGM tavsiyeleriyle ilgili olan çeşitli projeler de dahil olmak üzere KDC’nin başkenti
Kinşasa’da yürütülen BMKP’ye 5 milyon dolar verilmiştir.

3.3 Tİcaret İLİŞKİLERİ: GTS VE GTS+
Sürdürülebilir Kalkınma ve İyi Yönetişim İçin Özel Teşvik Düzenlemesi (GTS+), AB’nin, gelişmekte
olan ülkeler lehindeki tek taraflı tarife tercihleri olan, 1 Ocak 2014 tarihinde revize edilen
Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GTS) bir parçasıdır. GTS+, insan ve işçi hakları, çevre ve
iyi yönetişim konularında yapılan 27 uluslararası anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine
getirme taahhüdü vermek isteyen ülkeler için geliştirilen teşvik bazlı tercihler sistemidir. Bu
sistem, lehtar ülkelerin bu anlaşmalar çerçevesinde kendi sorumluluklarını yerine getirmesini ve
yerel kanun düzenine göre bahsi geçen anlaşmaların verimli şekilde uygulanmasını teşvik eder.
Pratikte bu uygulamalar, lehtar ülkeler tarafında insan hakları ile çalışma, çevre ve iyi yönetişim
konularında sicillerini sürekli olarak geliştireceklerine dair verilen bir taahhüttür. GTS+ sistemi,
insan hakları konusunda aşağıdakiler dâhil yedi çekirdek BM ve Uluslararası Taahhütname ve
Anlaşmasına atıfta bulunur:

aa Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Anlaşma (MSHUA)
aa Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Sözleşme (HTIAOKS)
aa Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Sözleşme (KKHTAOKS)
aa Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)

Bu sayede SGM tavsiyelerinin uygulanmasını takip edilmesini sağlayan tamamlayıcı bir araç
sunar.
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AB, lehtar ülkelerin, verdikleri taahhütleri yerine getirip getirilmediklerini sürekli olarak izler.
GTS+ izlemesinde, muhtelif araçlardan yararlanılır:

1
2
3

Lehtar ülkenin yetkilileriyle sürdürülen, yıllık sorunlar listesine odaklı GTS+ diyaloğu
(‘puan kartları’),
İhtiyaç durumunda GTS+ izleme misyonları ve
GTS+ sorunlarının ele alındığı diğer iki taraflı temaslar ve forumlar. AB’nin, lehtar
ülkelere, 27 anlaşmayı uygularken karşılaştıkları sorunları çözmek için verdiği
yardım da buna dahildir.

3.4 ÇOK TARAFLI FORUMLAR
3.4.1 BM SİSTEMİ
Birleşmiş Milletler sistemi, SGM tavsiyelerini teşvik etmek için birçok fırsat sunar. Bunlardan bazıları:
BM GENEL KURULU (BMGK) TOPLUMSAL, İNSANCIL VE KÜLTÜREL İŞLER
KOMİTESİ (ÜÇÜNCÜ KOMİTE) KARARLARI VE MÜZAKERELERİ:
Ülke kararları ve tematik kararlar, birçok gündem maddesiyle ilgili AB girişimleri, özel
prosedürlere tabi interaktif diyaloglar, seçim reformlarını geçirmenin önemini vurgulamak,
seçim gözlemcilerinin tespit ettiği eksiklikleri ele almak amacıyla Ortak Ülkelerle yapıcı
ilişkiler kurmak için güzel fırsatlardır. Örneğin, BMGK, 2015’te aldığı Myanmar Kararı ile
“[…] Myanmar Hükümeti ve Birlik Seçim Komisyonu’nun yerel ve uluslararası gözlemci
kuruluşlara seçimleri denetleme imkanı tanımasını memnuniyetle karşılar ve bu kuruluşların
Myanmar’ın seçim sürecini güçlendirecek tavsiyelerini hayata geçirmesi için yetkilileri
teşvik eder.”46
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ (İHK):
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) kararları, seçimlere yönelik reform
çağrısında bulunmak için iyi bir fırsattır. Örneğin 2016’da, BM Konseyi, Myanmar’da İnsan
Haklarının Durumu”na dair aldığı kararla “8 Kasım 2015’te yapılan seçimlerin barışçıl ve
rekabetçi bir ortamda yürütülmüş olmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte, birtakım
eksikliklerin mevcudiyetine dair endişelerini ve Rohingya azınlığı da dahil olmak üzere dini
ve etnik azınlıkları da kapsayan Myanmar halkının seçim sürecine katılmasını ve oylarının
Meclise tam anlamıyla yansımasını sağlayacak reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade
ederek güvenilir bir seçim süreci oluşturmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgular.”47
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46. 23 Aralık 2015 Tarihli Myanmar hakkında A/70/233 sayılı BMGK Kararı.
47. “Myanmar’da İnsan Haklarının Durumu” hakkında 23 Mart 2016 tarihli A/HRC/31/L.30/Rev.1 sayılı BMGK Kararı, OP2.
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EVRENSEL PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME (EPGG) MEKANİZMASI:
EPGG mekanizması, seçim gözlemcilerinin oy hakkının genişletilmesini ve korunmasını
teşvik etmeye yönelik SGM tavsiyelerini uygulanmasının önemini vurgulamak için bir
başka fırsat daha sunar. Bu mekanizma, aynı zamanda, inceleme altında olan ülkenin
SGM tavsiyelerinin uygulanmasını taahhütte bulunmak için bir başka fırsattır. Örneğin,
2016 EPGG Uganda Çalışma Grubu Taslak Raporu çeşitli seçim gözlemcilerinin yaptığı
tavsiyeleri ve Uganda hükümetinin bu tavsiyeleri uygulamak için verdiği taahhüde
atıfta bulunmaktadır.
AB Üye Ülkeleri, EPGG sürecine aktif katılım sağlar ve yeri geldiğinde SGM tavsiyelerini
bireysel veya ortaklarla birlikte koordinasyon halinde gündeme getirmek için katkıda
bulunabilir.

BM ÖZEL PROSEDÜRLERİ VE ÖZEL RAPORTÖRLERİ:
Hem ülkeye özgü hem de tematik olan BM Özel Prosedürlerine SGM raporları veya
tavsiyeleriyle ilgili alanları incelemek üzere başvurulur. Örneğin, Barışçıl Toplantı
Özgürlüğü Hakları Özel Raportörü ve derneği, 2013’te yapılan seçimler bağlamında
barışçıl toplanma ve dernek kurma haklarına yönelik bir rapor yayınlamıştır.48 Özel
Prosedürler, SGM tarafından yapılan tavsiyelerin bir kısmını oluşturur. Diğer yandan
SGM’ler, seçim analizlerini derinleştirmek ve muhtemel tavsiyeleri daha spesifik hale
getirmek için Özel Prosedür raporlarından yararlanabilirler. Carter Merkezi, BM İnsan
Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (İHYK) ile birlikte, seçim gözlem ve insan hakları
topluluklarını bir araya getirmek, aralarında güçlü bir sinerji oluşturmak ve etkilerini
genişletmek amacıyla bir dizi etkinlik başlatmıştır.

3.4.2 BÖLGESEL ÖRGÜTLER
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT)
AB Ülkelerinin tamamı AGİT’e üyedir. AB’nin AGİT ile özel bir ilişkisi vardır. Ayrıca,
AGİT Delegasyonları, AGİT Kurumlarının yanı sıra özellikle Viyana’da bulunan AGİT
Sekretaryası ve AGİT/DKİHB Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi ile yakın temas
içerisinde çalışır. AB’nin Viyana’daki Uluslararası Örgütler Nezdindeki Delegasyonu,
AB’nin “tek ses” olarak konuştuğu AGİT karar alma birimlerine katılır.49 AGİT/DKİHB,
Venedik Komisyonu ile birlikte güncel ve taslak halindeki seçim mevzuatlarına yönelik
müşterek görüş hazırlar.

48. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/A_68_299_en.pdf
49. AB Delegasyonu, AB Konseyinin Dönem Başkanlığını yürüten AGİT’e üye Devlet’in Delegasyonunun bir parçası olarak
kabul edilir.

67

AB SEÇİM GÖZLEM MİSYONLARI SONRASI
İÇİN EN İYİ TAKİP UYGULAMALARI

AB Üye Ülkeleri, AGİT Daimi Konsey toplantılarında, Doğu’daki Ortaklık Ülkeleri, Batı
Balkanlar ve AGİT’e üye Devletlerin seçimlerine yönelik yapılan AGİT/DKİHB SGM
tavsiyelerinin uygulanmasını aktif şekilde teşvik eder. AGİT/DKİHB’nin seçim misyonu
görevlendirdiği bazı AB Üyesi Devletler, AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerine ne ölçüde
uyguladıklarına dair Daimi Konsey’e, AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na ve
İnsani Boyut Komitesi (İBK) gibi diğer AGİT organizasyonlarına gönüllü olarak rapor
vermektedirler.

AVRUPA KONSEYİ (AK)
AK ve AB’nin, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerler
üzerine kurulu yakın bir işbirliği geçmişi mevcuttur. Her örgüt, gereksiz müdahaleden
kaçınarak diğerinin avantajlarından, yetkinliklerinden ve uzmanlığından yararlanır.
Son yıllarda kurulan stratejik ortaklık; siyasi diyalog, yasal işbirliği ve işbirliği projeleri
olmak üzere üç sacayağı üzerinde yükselir. Bu sacayakları, seçim yardımı ve SGM
tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik işbirliklerini içerebilir. AB; Venedik Komisyonu,
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve AK’nin seçim mevzuatı (taslakları) üzerine
görüş bildirilmesinden sorumlu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyelerinden
oluşan Demokratik Seçimler Konseyi’nin toplantılarına davet edilir.

Bir seçmen oy kullanırken. Fotoğraf: Michael Forster Rothbart, AGİT/DKİHB izniyle çoğaltılmıştır.
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Çıkarılan Dersler

BÖLÜM 4
4.1 ZORLUKLARI AŞMAK
AB birçok ülkede SGM sonrası takip konusunda başarı elde etmiş olsa da, SGM tavsiyelerinin
uygulanmasının önüne birçok engel ve zorluk çıkabilmektedir. AGİT/DKİHB, Seçim Gözlemi
Sonrası Takip Kılavuzu’nda ülkelerin seçim tavsiyelerini uygulama konusunda neden isteksiz
davrandıklarını veya başarısız olduklarına dair çeşitli açıklamalar sunuyor:50

aa Siyasi irade eksikliği, özellikle yetkili hükümetlerin veya siyasetçilerin, siyasi
pozisyonlarını veya güce erişimlerini zayıflatabilecek değişimlere karşı koyduğu
durumlar;
aa Mecliste yeterli desteğe sahip olmama, özellikle seçim reformunun siyasi bölünmeye
yol açacak nitelikte olduğu veya anayasanın temel unsurlarının değiştirilmesini
gerektiren durumlar;
aa Tavsiyeleri uygulamak için gereken profesyonel yetkinliğin yetersizliği;
aa Ciddi altyapısal değişiklikler gerektiren reformları uygulayabilmek için yeterli
finansal kaynağın bulunmaması;
aa Bir sonraki seçimlere kadar veya erken seçim olacaksa yeterli zamanın olmaması;
aa Savaş, istikrarsızlık veya sivil kargaşa çıkması;
aa Tavsiyelerin ikna edici olmadığını, sorunu çözmede yetersiz olduğunu veya ulusal
bağlama uymadığı görüşünde olan ulusal taydaşlar; ve
aa Siyasi mukavemet, kurumsal isteksizlik, zayıf sivil toplum gibi unsurların bulunduğu
veya bağımsız medyanın olmadığı ülkelerde uluslararası desteğin engellenmesi.

AB’nin SGM’ler görevlendirdiği ülkelerde bu engellerin birçoğuna rastlanmaktadır. İç görüşmeler
ve ortaklarla yapılan dış istişareler sonucunda, belirli ülkelerdeki SGM sonrası takibin verimini
artıracak birtakım fırsatlar tespit edilmiştir:

50. http://www.osce.org/odihr/elections/244941
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aa AB

SGM

tavsiyelerinin

içeriği

ve

önceliklerinin,

seçimleri

izleyen

diğer

organizasyonlarınkilerle çakışması;
aa Belirli tavsiyelerin gerçekleştirilmesine dair daha kapsamlı bir anlayış ve siyasi partiler,
STK’ler ve yurttaşlar arasında tavsiyelere yönelik farkındalığın yüksek olması;
aa Seçim dönemleri dışında reform yapılabilmesi için tartışma ortamı ve destek
yaratılması gereği.
aa SGM tavsiyelerini siyasi diyalog ve işbirliği programları vasıtasıyla daha sistematik
bir şekilde yaygınlaştırmak;
aa AB Delegasyonlarının tavsiyelerin uygulanmasına yönelik rapor vermesini ve seçim
reformunda paydaşlarla temas kurmasını sağlamak için eğitim ve diğer araçlarla
elde edilecek daha güçlü bir kapasitenin inşası, ve
aa Seçim gözlem önceliklerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış erken bir planlama
ile mevcut tüm araçların zamanında kullanılmasına yönelik daha fazla uyum.

4.2 ÇIKARILAN DERSLER
AB’nin, SGM tavsiyelerinin uygulanmasının takibine yönelik deneyiminden yola çıkarak birkaç
başarılı uygulama örneği belirlenmiştir. Bunlar, temel prensiplere uyulması ve AB araçlarının
verimli kullanılmasıyla birlikte, yukarıda bahsedilen zorlukları aşmada yardımcı olabilir.

4.2.1 TAVSİYELERİN KALİTESİNİ / UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK
AB, tavsiyelerin işe yararlığını ve kalitesini sağlamak için büyük özen göstermektedir. AB SGM
tavsiyelerinin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olmak için hazırlık aşamasında büyük
özen gösterilmektedir:
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aa Yapıcı olmalı;
aa AB SGM’sinin yetkisiyle uyumlu olmalı ve aşırı kuralcı olmamalı;
aa Tavsiyeyle ilgili uluslararası standartları veya prensipleri tanımlamalı;
aa Nihai raporda tespit edilen problemlerin somut örneklere dayanmalı;
aa Net ve kesin bir dille yazılmış olmalı;
aa Tüm paydaşların bir sonraki seçimlerden önce seçim sürecini geliştirme niyetinde
olduğu varsayımından yola çıkarak, gerçekçi ve elde edilebilir olmalı;
aa Seçim sürecinde sorunlara yol açan problemlerin (örn. tutarsızlık, şeffaflığın
olmaması, kaynak yetersizliği, kamuoyu güveni eksikliği) çözülebilmesi için
nerelerde eylem almak gerektiğini vurgulamalı,
aa Hangi tavsiyelerin öncelikli olarak uygulanması gerektiğini açıkça belirtmeli.

SGM’lere tavsiye taslağı hazırlamak üzere kullanmaları için Kılavuzların dağıtılmasından sonra,
AB SGM Nihai Raporları şimdi öncelikli tavsiyeleri belirlemektedir. Ayrıca, i) altta yatan problemi
ve tavsiyenin amacını belirleyen; ii) spesifik tavsiyeleri uygulamak üzere faaliyetler ve bir zaman
çizelgesi sunan; iii) hedeflenen kurumları ve diğer paydaşları tespit eden ve, iv) ilgili seçim
veya insan hakları ilkelerini veya uluslararası/bölgesel taahhütlerin kaynağını belirten, bir SGM
tavsiyeleri matrisi geliştirilmiştir.

4.2.2 SGM TAVSİYELERİNİN UYGULANMASININ PLANLANMASI
Bir ülkede seçim reformlarını uygulamaya yönelik bir ivme varsa, her bir SGM tavsiyesi veya
ilgili tavsiyeler kümesi için bir uygulama planı hazırlamak iyi bir uygulamadır. Bu plana; olası
finansal sonuçlar, zaman takvimi, uygulanabilirlik, paydaş haritası ve tavsiyelerin ne derece
uygulandığını ölçen bir değerlendirmeye imkan veren göstergeler dahil edilebilir. Ortaklar da
bu sürece katılabilirler.

AB SGM’si Çekirdek Ekibi, tavsiyeleri ele alırken, Gambiya, Nisan 2017
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Seçim reformu önceliklerinin değişebileceği ve zamanla yeni zorluklar ortaya çıkabileceği için,
SGM tavsiyelerinin içeriğinin periyodik olarak incelenmesi ve yenilenmesi gerekebilir. Tavsiyelerin
gerekçelerini ve hedeflerini kavramak önemlidir. Belirli bir tavsiyeyi harfiyen uygulamak dışında
hedefe ulaşmanın başka yolları da olabilir. Bu yüzden, SGM sonrası takip kapsamında, tavsiyelerin
uygunluğu ve uygulama planı AB Delegasyonları tarafından gözden geçirilebilir. Döngü ortası
değerlendirmelerinde ve gerekli görüldüğü durumlarda, tavsiyeler yeniden düzenlenmeli veya
önceliklendirilmelidir.

ÜRDÜN’DE SGM TAVSİYELERİNİN UYGULANMASININ PLANLANMASI
AB’nin Ürdün’de görevlendirdiği SGM, 5 Aralık 2016 tarihinde bu ülkeye 33 tavsiye
içeren bir nihai rapor sunmuştur. SGM tavsiyeleri, 15 “öncelikli tavsiye”, 7 “ek kısa
dönemli tavsiye” ve 11 “ek uzun dönemli tavsiye” olmak üzere üç kategoriye
ayrılmıştır.
BMKP, Ürdün’deki Seçim Döngüsüne Destek (SDD) projesini (2012-2017) AB
fonlarından sağladığı kaynakla yürütmektedir. SDD projesi, Bağımsız Seçim
Komisyonu’na (BSK), SGM ve uluslararası veya ulusal seçim gözlem grupları
tarafından yapılan tavsiyelere yanıt verirken ve bunları yerine getirirken destek
olmak amacıyla bir analitik inceleme hazırlamıştır. Bu incelemede, 2017 yazında
yapılması beklenen valilik konseyi, belediye başkanlığı ve yerel konsey seçimlerine
yönelik tavsiyelerin uygunluğu da analiz edilmektedir. Analizde aşağıdaki tespitlerde
de bulunulmuştur:

1
2
3
4

Tavsiyeleri benimsemek/uygulamak için gerekli önlemler,
BSK’nin atabileceği adımlar,
Diğer aktörler tarafından atılabilecek adımlar, ve
Tavsiyenin 2017 seçimlerine uygunluğunun değerlendirmesi.

Bu inceleme; tavsiyelerin herhangi bir anayasal değişiklik, mevzuat değişikliği,
yeni bir BSK politikası (veya İdari Talimatlarında değişiklik) kararı veya hükümet
politikasında değişik gerektirip gerektirmediğini de tespit etmektedir. AKA
tarafından fonlanan seçim destek unsuru ile birlikte yeni ve kapsamlı bir demokratik
yönetişim programı SGM tavsiyelerinin uygulamasını takiben SDD projesinin
sonuçları temel alınarak oluşturulacaktır.
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4.2.3 TAVSİYELERİN UYGULANMASINI İZLEMEK
ADES ve Komisyon servisleri, örneğin Batı Balkanlar’da olduğu gibi öncelikli tavsiyelerin durumu
hakkındaki durum analizini iyileştirmek için gerekli adımları atarlar.
BATI BALKANLAR’DA SGM TAVSİYELERİNİ UYGULAMAK ÜZERE
DKİHB İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA
Komisyon ve AGİT/DKİHB; Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan
ve Kosova’nın*,51 seçim süreçlerini AGİT taahhütlerine ve demokratik seçimlere yönelik
diğer uluslararası yükümlülükler ve standartlara uygun hale getirmesine destek olmak
için ortak eylemde bulunmayı kabul etmişlerdir. AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı
(KÖYA) ile ortak fonlanacak Ortak Eylem’in odak noktası, seçim yönetimi, seçmen
kaydı ve seçim kampanyası sürecinde medya yönetimi alanlarındaki tavsiyelere uyma
çabalarında lehtar ülkelere destek vermektir. Proje kapsamında, AGİT/DKİHB bu alanlara
yönelik tavsiyeleri almak üzere bir sistem geliştirecek ve KÖYA lehtarlarının bu tavsiyeleri
ne ölçüde uygulayıp uygulamadıklarını takip edecektir.

4.2.4 KOORDİNASYON
AB SGM tavsiyelerinin, son şekil verilmeden önce diğer uluslararası seçim gözlem grupları ve
yurttaş gözlem grupları ile tartışılması fayda sağlayabilir ve ortak önceliklerin koordinasyonu
ve tanımlanmasının gelişimine imkan sunabilir. Ancak, misyonların takvimlerinin farklı olması,
bunun her zaman mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Yine de bu yaklaşımın teşvik
edilmesi gerekir.
Seçim yönetim organlarını, parlamentoları, siyasi partileri, medyayı, sivil toplum örgütlerini ve
diğer sivil aktörleri, AB ve AGİT/DKİHB SGM tavsiyelerinin uygulanmasını hedefleyen diyalog ve
diğer eylem süreçlerine dahil etmenin yenilikçi yollarını aramaya devam etmek de önemlidir.

APÜ ve AB SGM Baş Gözlemcisi Miroslav Poche, Afrika Birliği ve ECOWAS delegeleriyle bir arada, Gambia, 2017

51. * Statü açısından ihtirazi kayıtla kullanılan bu ifade, Kosova bağımsızlık bildirisi hakkındaki 1244/1999 sayılı BM
Güvenlik Konseyi Kararı ve Uluslararası Adalet Divanı görüşleriyle uyumludur.
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SAVUNUCULUĞUN KOORDİNASYONU2012 TUNUS VE 2014 MOZAMBİK ÖRNEKLERİ
Tunus, devrim sonrası ilk seçimini Ekim 2011’de gerçekleştirmiştir. Seçimler birçok
uluslararası ve yerel örgüt tarafından gözlenmiştir. Bu örgütlerin birçoğu gelecekte
düzenlenecek seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Farklı gözlemci gruplarının
farklı sorunların çözümüne yönelik yaptıkları tavsiyeler bazen birbiriyle çelişiyordu.
Tüm grupların mutabık kalacağı sınırlı sayıda öncelikli tavsiye belirlemek amacıyla
Şubat 2012’de Tunus’taki Carter Merkezi’nde (TCM) tüm uluslararası ve yerel
seçim gözlemcilerinin ve diğer paydaş örgütlerin bir araya getiren bir toplantı
düzenlendi. Ülke medyasının büyük ilgi gösterdiği organizasyon, seçim döngüsü
boyunca çıkarılması gereken derslerin tespit edilmesi sürecinde katılımcı örgütlere
destek oldu ve seçim mevzuatı konusunun tekrar gündeme getirilmesini sağladı.
Toplantı, ulusal ve uluslararası gözlemci gruplarını tanımlanan konular çerçevesinde
bir araya getirerek bu grupların savunuculuk faaliyetlerine de bir tutarlılık sağladı.
Democracy Reporting International (UDR) da, sekiz STÖ arasında işbirliğini ve
konsensüs inşasını kolaylaştırarak müşterek bir platform oluşturmalarına yardımcı
oldu. Ayrı ayrı ve toplu olarak, STK’ler, bu platformu, yeni Kurucu Meclis’e (geçiş
döneminde yasama meclisi olarak işlev gördü) yönelik yürüttüğü savunuculuk
faaliyetlerinin dayanağı olarak kullandılar. 2014’te çıkarılan Yeni Seçim Kanunu,
STK’lerin tavsiyelerinin birçoğunu yansıtıyordu.
2014’teki tartışmalı Mozambik ulusal seçimlerini takiben yetkililerden gelen
taleplere istinaden; Carter Merkezi (TCM) ve Afrika’da Sürdürülebilir Demokrasi
İçin Seçim Enstitüsü (ASDSE), bir sonraki seçimlerde barışçıl siyasi birlikteliği
korumak ve seçimlerin güvenilirliğini artırmak için neler yapılabileceğini ele almak
için çok-paydaşlı ve birebir teknik yardım çalıştayları düzenledi. TCM ve ASDSE,
yerel yetkililerden gelen talepler üzerine işbirliği yaparak çok-paydaşlı ve birebir
teknik yardım çalıştayları düzenledi. Bu çalıştaylar; SYO, hükümet yetkilileri, seçim
reformundan sorumlu yasa koyucular, üst düzey yargı mensupları ve sivil toplum
liderleri de dahil olmak üzere birçok kilit paydaşın yakın işbirliğiyle düzenlendi.
Bu çalıştaylar; uluslararası en iyi uygulamaları ve i) seçmen kaydı, ii) kadınların
siyasete katılımı, iii) kampanya finansmanı, iv) seçim anlaşmazlıklarının çözümü,
v) bağımsız SYO’lar ve yapıları, vi) sonuç yönetimi, ve vii) siyasi partiler ve aday
temsilcilerine yönelik akreditasyon prosedürleri gibi konulara yönelik tavsiyelerin
çıkış noktalarıyla ilgili kilit konulardaki temel bulguları özetleyen Beyaz Kitaplar
başta olmak üzere somut sonuçlar üretti.
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4.2.5 ZAMANLAMA
SYO’ların, Parlamentolar gibi yetkili kurumlara Nihai Raporlarını sunmak için yapacakları Geri
Dönüş Ziyaretlerin, AB SGM’sinin tavsiyelerinin ülkenin kamuoyu tarafından bilinme olasılığını
artırmak amacıyla mümkün olduğunca erken bir tarihte gerçekleştirilmesi gerekir.
STM’lerin erkenden (örn. devam eden bir seçim veya anayasal reform sürecinin başında)
gönderilmesinin birtakım yararları olsa da, olabildiğince yüksek verim almak için bu Misyonların
zamanlaması dikkatlice değerlendirilmelidir. SGM’ler gönderilmeden önce, bunların yetkileri ve
amaçları, ülkenin özgün koşullarına göre düzenlenmeli ve paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Mali’de oy kullanan bir seçmen, 2013. Fotoğraf: Ezequiel Scagnetti
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4.3 ORTAKLARIN DENEYİMLERİ
AB’nin işbirliği yaptığı devletler ve sivil toplum kuruluşları da, seçim süreçlerini iyileştirmeyi
hedefleyen seçim tavsiyelerini ve benzeri diğer faaliyetleri aktif olarak takip etmektedir. ADES ve
Komisyon servisleri, Kasım ve Aralık 2016’da, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için ortaklarıyla
bir dizi istişarede bulundu: i) paydaşların seçim sonrası izleme süreçlerine yaklaşımlarını ve bu
konudaki girişimlerini anlamak, ii) işbirliğini derinleştirme yollarını araştırmak ve iii) uygun olan
yerlerde paydaşların girişimlerini ve başarılı uygulamalarını kullanmak.

AGİT/DKİHB
AGİT/DKİHB, iyi geliştirilmiş bir takip yöntemine sahiptir. Bu yöntem, Seçim Sonrası Tavsiye
Uygulama Takip Kılavuzunda açıklanmaktadır.52 Yetkililere/hükümete/ SYO’lara gönderilen
AGİT/DKİHB SGM raporlarına daima bir mektup eşlik eder. Bu mektup, katılımcı Devletlere,
1999 Istanbul Zirvesi’nde seçim değerlendirmelerini ve tavsiyelerine uyacaklarına dair verdikleri
taahhüdü ve talep edildiğinde DKİHB’nin destek vermeye hazır olduğunu hatırlatır.

AK
AK, seçim takip faaliyetlerine aktif şekilde katılmaktadır. AK’nin Seçim Destek ve Nüfus
Sayımı Birimi, “Seçim mevzuatı ve uygulaması alanında reformlar gerçekleştirmek ve seçimle
ilgili konularda bölgesel işbirliği kurma” projesi kapsamında, Ekim 2016’da “Doğu Ortaklık
Ülkelerindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonlarının Verdiği Tavsiyelerin İzlenmesi” başlıklı bir
konferans düzenlemiştir. AKPM ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi; AK’ye Üye Ülkelerin
seçimlerini düzenli olarak gözlemektedir.

VENEDİK KOMİSYONU
AK Venedik Komisyonu, kuruluşundan beri seçim alanında aktif rol oynamaktadır. Komisyon,
seçim mevzuatı ile ilgili değişiklik taslakları hakkında bildirdiği görüşlerin dikkate alıp alınmadığını
özellikle takip etmektedir. Pek çok AGİT/DKİHB SGM ve AK tavsiyesinin uygulanabilmesi, ilgili
mevzuatta değişiklik yapılmasına bağlıdır. Dolayısıyla, tavsiyeler uygulanmışsa, yasal görüşler,
değerlendirilmesi gereken çok önemli araçlardır. Venedik Komisyonu, son yirmi yılda, seçimler,
referandumlar ve siyasi partilerin genel nitelikte 120 görüş ve 60 metin benimsemiştir. Venedik
Komisyonu, AGİT/DKİHB ile yakın işbirliği içinde çalışır ve seçim mevzuatına yönelik görüşlerin
çoğu bu iki organizasyon tarafından birlikte hazırlanır.

Venedik Komisyonu’nun oturumundan bir kare, Venedik, İtalya 2016
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AAOS · ABK · DSDB
AB SGM’lerinin neredeyse yarısı Afrika’da görevlendirilmiştir. AB ile Afrika arasındaki, güçlü bir
siyasi ilişkiye ve tüm alanlarda yakın işbirliğine dayanan ortaklık, ortak faydaları desteklemeyi ve
stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan ortak değerler üzerine kurulmuştur. Afrika-AB Ortak
Stratejisi (AAOS), Demokratik Yönetişim ve İnsan Hakları da dahil olmak üzere sekiz işbirliği
alanına odaklanır. AB; Afrika Birliği Komisyonu (ABK) ve Demokrasi ve Seçim Destek
Birimi’ne (DSDB), AU ve SGM tavsiyelerinin takibini gerçekleştirebilecek diğer Afrika örgütleri ve
Uluslararası örgütler arasında işbirliği kurma konusunda teknik yardım sağlamaktadır.

ADÖ
Electoral Integrity Project (Dürüst Seçimler Projesi), geçtiğimiz günlerde ADÖ’ın 1999-2015 yılları
arasında 25 ülkede ve 71 ulusal seçimde yürütülen SGM’lere yönelik hazırladığı seçim gözlem
raporunda verilen tavsiyelerin uygulanmasını inceleyen Democratic Diffusion. How regional
organizations strengthen electoral integrity (Demokrasinin Yaygınlaşması: Bölgesel örgütlerin
seçimlerin dürüstlüğüne yaptığı katkılar)”53 başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Binden fazla tavsiye
içeren bu raporlar, bu tavsiyelerin içeriğiyle uyumlu herhangi bir seçim reformunun yapılıp
yapılmadığını tespit etmek üzere analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:
aa Bu tavsiyelerin neredeyse yarısı ya tamamen ya da kısmen uygulanmıştır;
aa Kaynak gerektiren tavsiyelerin uygulanma olasılığı (%60), yasal değişiklik gerektiren
tavsiyelere (%47) kıyasla çok daha fazladır;
aa Reformlar hemen uygulanmamıştır; tavsiyelerin uygulanması ortalama dört yıl,
veya bir sonraki seçimle yapılan seçim arasında geçen standart seçim döngüsü
kadar sürmüştür.
aa Uygulanma oranları ülkelere göre büyük değişiklik göstermiştir;
aa Yardıma az bağımlı ülkelere kıyasla, yardıma bağımlılığı çok olan ülkelerde
uygulanma oranı daha yüksektir.

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU
İngiliz Milletler Topluluğu, SGM tavsiyelerinin uygulanmasını teşvik etmek için çoğunlukla
diplomatlar kanalıyla gerçekleştirilen savunuculuk yöntemini tercih etmektedir. Siyasi ortamın
elverişsiz olduğu durumlarda, reformu teşvik etmek için gençlik grupları gibi birçok yerel aktörle
çalışmıştır. İngiliz Milletler Topluluğu, talep edildiğinde SYO’lara teknik yardım (TY) sağlar. TY
faaliyetleri, SGM tavsiyeleriyle ilgili konuları da kapsayabilir. İngiliz Milletler Topluluğu, takip
konusunda iyi uygulamalar geliştirebilmeleri için Topluluğa üye ülkelerle birlikte çalışmaktadır.
İngiliz Milletler Topluluğu Parlamenterler Birliği (İMTPB) üyeleri yenilenmiş parlamentolarla çalışır
ve SGM tavsiyelerinin nasıl uygulanacağıyla ilgili konulara gündeme getirebilir.

53. https://www.electoralintegrityproject.com/democratic-diffusion/
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INTERNATIONAL IDEA
International IDEA, dünya genelinde sürdürülebilir demokrasiyi destekleme misyonunu
benimsemiş bir hükümetlerarası örgüttür. 2008 yılından bu yana, dört sözleşmesi AB fonlarıyla
desteklenen IDEA, 2017 itibarıyla Myanmar’da (8 milyon euro) ve Paraguay’da (1,2 milyon
euro) iki proje yönetmektedir. International IDEA’nın veritabanları, bilgi kaynakları ve araçları;
AB ve AGİT/DKİHB tarafından hazırlananlar da dahil olmak üzere SGM raporlarına bolca atıf
yapmaktadır. Ülkelerdeki program geliştirme faaliyetlerine değerli katkı sağlayan bu raporlar,
demokrasiye destek verme girişimlerini belirlemek için paydaşlarla yapılan görüşmelerin temelini
oluşturur. International IDEA; alt-bölgesel, bölgesel ve kıtasal organizasyonlara sağladığı destek
ve bu kuruluşlarla kurduğu işbirliğinde, olası işbirliği alanlarını ve/veya teknik desteğin koşullarını
belirlemek için SGM bulgularını ulusal paydaşlara sunar. Ayrıca, SYO’lar tarafından International
IDEA’ya iletilen pek çok talebin SGM tavsiyeleri ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır.

ADV
Avrupa Demokrasi Vakfı (ADV), çoğunlukla Avrupa Birliği’ne komşu ülkelerde demokratik
değişim için mücadele eden yerel aktörlere esnek koşullu hibeler sağlar. ADV, seçmen hakları ve
medya takibi konularında farkındalığı artırmaya yönelik girişimleri de desteklemektedir. ADV’nin
Ürdün, Mısır, Ermenistan ve Azerbaycan’da desteklediği bazı girişimler; gençler, seçmen bilgisi,
seçim yolsuzluklarıyla mücadele ve seçimlere katılım konularına ilişkin AB ve AGİT/DKİHB SGM
tavsiyelerinin uygulanması için çalışıyor.

In AB de SGM tavsiyeleri ışığında seçim gözlemi, seçim reformlarının teşvik edilmesi
ve kapasite oluşturma gibi konularda faaliyet gösteren birçok STK ile yakın işbirliği
içinde çalışıyor. En iyi uygulamalar listesinin oluşmasını sağlayan düşünce sürece
aktif katkıda bulunan STK’lerin kısmi listesi:

CARTER MERKEZİ (CM)
CM, uzun dönemli SGM görevlendirme faaliyetinin yanı sıra, İnsan Hakları Komitesi (İHK) gibi
BM İnsan Hakları örgütlerine ve EPGG sürecine seçim sorunlarıyla ilgili gölge raporlar sunar.
Bu, seçim haklarının BM insan hakları mekanizmalarının yürüttüğü periyodik raporlama
sürecinde değerlendirilmesini sağlar. BM anlaşmaları, uluslararası hukukun bir parçası olduğu
ve taraf ülkelerin uyması gereken yükümlülükler doğurduğu için bu önemli bir faaliyettir. Aynı
zamanda, seçim gözlem tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesini de teşvik
eder. CM, SKT’lere yönelik eğitim faaliyetlerinde de bulunur. Bu eğitimlerde seçim izlemeye,
STK’lere seçimler arasındaki savunuculuk kampanyalarında seçim gözlemi tavsiyelerini nasıl
kullanacaklarına, BM anlaşması organlarına gönderilen gölge raporların nasıl hazırlanacağına
dair bilgiler verir. CM, seçim gözlem misyonlarının ardından düzenli takip faaliyetleri yürütür. Bu
faaliyetler arasında, tavsiyeleri sunmak için düzenlenen ziyaretler ve seçimler sonrasında seçim
ve anayasal reformları desteklemek için misyonların ülkelerdeki mevcudiyetini devam ettirmesi
sayılabilir.
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UDR
Uluslararası Demokrasi Raporu (UDR), seçim çerçevesi ve siyasi bağlam konularındaki derin
analizleri yardımıyla, çok paydaşlı diyaloğun kolaylaştırılması, parlamentoların sürece dahil
edilmesi, reform veri tabanlarında icranın ve medyanın rolü dâhil, seçim reformlara sistematik
savunuculuk perspektifinden yaklaşılmasını desteklemektedir. Seçim reformları konusuna ivme
kazandırmayı amaçlayan UDR, hedefe yönelik mesaj ve çerçeveleme, sosyal medya kampanyaları,
film klipleri veya infografik gibi yenilikçi formatlar yardımıyla sosyal yardım programlarının etkili
biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

ASDM
2011 yılında Brüksel’de kurulan Avrupa Seçim Yardımı Merkezi (ASDM), dünya genelinde
faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir vakıftır. ASDM, şu ana kadar 66 (18’i AB’den) ihale
almış ve Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 39 ülkede toplam 55 milyon euro
değerinde faaliyetler gerçekleştirmiştir. ADOA’nın başkan yardımcılığını yürütmekte olan
ASDM, aynı zamanda, Seçim Gözlem ve Demokrasi Destek Projesi’ni (SGDDP II) hayata geçiren
konsorsiyumun da bir üyesidir. ASDM ve ADOA ortakları, “Seçim Döngüsüne Destek Konusuna
Avrupa’nın Yanıtı’nı” (SDDKAY) birlikte yürütmüşlerdir. Bu strateji, Avrupa değerleri ve AB
politikalarıyla uyumlu seçim ve Demokrasi destek faaliyetleri yürütmek için yenilikçi bir uygulama
mekanizmasıdır. ADOA ve ASDM’in geçmişteki tecrübelerini temel alan SDDKAY, sistematik
olarak AB SGM tavsiyelerine odaklanmaktadır. SDDKAY, seçimlerle ilgili anlaşmazlıkları önlemek,
azaltmak ve yönetebilmek amacıyla oluşturulmuş kapsamlı ve sürdürülebilir eylemlerin hayata
geçirilmesini sağlamak için birçok seçim paydaşını kapsayan bir yaklaşım benimser.

ASDSE
Afrika’da Sürdürülebilir Demokrasi Seçim Enstitüsü (ASDSE), görevlendirdiği her bir OEM
sonrası takibi içeren bir politika benimsemiştir. ASDSE, bu politikanın ancak ve ancak STK’ler ve
SYO’larla düzenli temas halinde kalarak başarılı olabileceği kanaatindedir. ASDSE, bu anlamda,
SGM’lerin tavsiyelerini önceliklendirmenin ve takip konusunda müşterek faaliyetler yürütmenin
özellikle etkili olduğu sonucuna varmıştır. Reform süreçlerinin o ülkenin içindeki paydaşlarca
desteklenmesi gerektiğine inanan bir STK olan ASDSE, sivil toplum desteğini ana giriş noktası
olarak kullanmaktadır. ASDSE, KDC’de yerel gözlemcileri destekleyen ve AB tarafından fonlanan
bir proje yürütmüştür. Bunun yanında, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Kenya, Madagaskar,
Mozambik ve Zambiya gibi ülkelerde seçim gözlem faaliyetlerinde sivil toplumun yer almasını
destekleyen diğer projeler de gerçekleştirmiştir.

ADOA
Demo Finlandiya ve Hollanda Çok Partili Demokrasi Enstitüsü (FHHÇPDE), Westminster Vakfı,
AWEPA gibi Avrupa Demokrasi için Ortaklık Ağı’na (ADOA) üye örgütler, kadınların Zambiya
ve Sri Lanka’da seçimlere katılımı ve siyasette temsili ve Myanmar’daki seçim yönetiminin
şeffaflığı gibi konular da dahil olmak üzere SGM tavsiyelerinin gündeme getirdiği sorunların
çözümüne yönelik doğrudan veya dolaylı projeler yürütmektedir.
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USSV
Geçtiğimiz 30 yıl boyunca, Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı (USSV), 140’tan fazla ülkede
SYO’lara ve diğer paydaşlara teknik yardım sağlamaktadır. Bu bağlamda yürütülen çalışmaların
temel odak noktası, seçim sürecini güçlendirerek demokratik istikrarı, iyi yönetişimi ve katılımcı
yurttaşlığı desteklemektir. USSV’in teknik desteği; uluslararası standartlar, en iyi uygulamalar, ve
yükümlülükler, ve kritik seçim sürecini takiben SGM’ler tarafından yapılan tavsiyelerden sürekli
haberdar olma üzerine kuruludur. Örneğin, birçok USSV değerlendirme çerçevesi hazırlanırken
açıkça AB, AGİT/DKİHB’nin yayımladığı raporlardan ve diğer SGM raporlarından yararlanılmıştır.
SGM tavsiyeleri, seçim sonrası değerlendirmelerine değerli katkılarda bulunur ve bu itibarla,
USSV, AB’nin, SGM tavsiyeleriyle ilgili SYO’larla, daha sonra VP’ye sunulacak çok yıllı stratejik
planların ve seçim sonu raporlarının hazırlanması aşamasında, diyaloğunu derinleştirmesi
gerektiği önerisinde bulunmuştur.

DİĞER KURULUŞLAR
Asya Özgür Seçim Ağı (ANFREL), Acuerdo de Lima, Avrupa Seçim İzleme Örgütleri Ağı
(ASİÖA) ve Seçim Destek Ağı (SDA) gibi ağların sistematik bir SGM sonrası takip faaliyeti
yürütmek için gerekli kaynaklardan yoksundur. Bununla birlikte, ANFREL tarafından, STK’ler ve
SYO’ların bir araya gelerek Asya’daki seçimleri ele almak amacıyla iki yılda bir düzenlenen Asya
Seçim Paydaşları Forumu başarılı girişim örneklerindendir.
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KAPANIŞ YORUMLARI
AB, demokrasiye destek politikasının sunduğu geniş bağlamda SGM tavsiyelerinin uygulanmasını
teşvik etmek için eşsiz bir konumda bulunmaktadır. AB’nin sahip olduğu araçlar, belli sorunlara
koordineli biçimde yanıt verebilmek için çok geniş fırsatlar sunmaktadır. Teknik ve finansal
yardımla desteklenen siyasi girişimler yeni açılımlar yaratabilir. AB kuruluşları, kolektif eylemin
etkinliğini artırmak için partner ülkeleri, bölgesel örgütleri ve sivil toplumu da işbirliğine davet
ederek Üye Ülkelerle tam anlamıyla ortak bir şekilde çalışmaktadır. Bu en iyi uygulamalar listesi,
dünya genelinde demokratik seçimleri güçlendirmek amacıyla tüm dış ilişkilerimizde uyum
ve işbirliğini geliştirmek için hepimize fikir vermelidir. AB, diğer seçim gözlem örgütleri ve
gruplarının çalışmalarından ders çıkarmaya ve ilham almaya devam edecektir.

TEŞEKKÜR
Bu broşür, SGM sonrası takip ve uygulamayı tartışmak için Avrupa Dış İlişkiler Servisi ve
Komisyon servisleri, özellikle Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu AB Komiseri (DG),
Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri (DG), Dış Politika Aracı (DPA)
servisi gibi kurumlarla olan iç istişarelerden, ve Üye ülkelerden uzmanlar, Baş Gözlemci de
dahil olmak üzere Avrupa Parlamentosu üyeleri, Uluslararası Seçim Gözlem İlkeleri Bildirisi’ni
(İB) imzalayan uluslararası resmi kuruluşlar ve STK’ler, ve Avrupalı STK’ler/STÖ’ler ile yapılan
dış istişarelerden elde edilen bir dizi bulguyu da içermektedir. Broşür hazırlanırken, 72 AB
Delegasyonuna gönderilen anketin sağladığı geri-bildirimleri de dikkate alınmıştır.
ADES ve Komisyon servisleri, bu broşürün hazırlanmasına büyük katkı sağlayan istişare ve
bilgi toplama çalışmalarına katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sunar. Bu broşürün
hazırlanması, gözden geçirilmesi ve düzenlenmesine sağladığı katkıdan ötürü Paul O’Grady’ye
ve tasarımdaki emeği için Juan Burgos’a özellikle müteşekkiriz.
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EK · KISALTMALAR
AAOS

Afrika-AB Ortak Stratejisi

ABK

Afrika Birliği Komisyonu

ABÖT
ACP

Afrika, Karayipler ve Pasifik

ADES

Avrupa Dış İlişkiler Servisi

ADOA

Avrupa Demokrasi Ortak Ağı

ADÖ

Amerikan Devletleri Örgütü

ADV

Avrupa Demokrasi Vakfı

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AK

Avrupa Konseyi

AKA

Avrupa Komşuluk Aracı

AKF

Avrupa Kalkınma Fonu

AKOA
AKP
AKPM

Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı
Avrupa Komşuluk Politikası
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

ANFREL

Asya Özgür Seçim Ağı

AP

Avrupa Parlamentosu

APÜ

Avrupa Parlamentosu Üyesi

ASDM

Avrupa Seçim Destek Merkezi

ASDSE

Güney Afrika Seçim Enstitüsü

ASİÖA

Avrupa Seçim İzleme Örgütleri Ağı

AU

Afrika Birliği

BG

Baş Gözlemci

BGV

Baş Gözlemci Vekili

BM

Birleşmiş Milletler

BMGK

BM Genel Kurulu

BMKP

BM Kalkınma Programı

BMPHB

BM Proje Hizmetleri Birimi

BMSDB

BM Seçim Destek Birimi

BSK

Bağımsız Seçim Komisyonu

BUSK

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu

CBSS

Ülke Bazlı Destek Planları

ÇHS

Çocuk Hakları Sözleşmesi

DDSG
DG
DİHAA
DİS
DKDB
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Avrupa Birliği İnsan Hakları Özel Temsilcileri

Demokrasi Destek ve Seçimler Grubu
AB Komiseri
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı
Devlet İnşası Sözleşmeleri
Dokunulmazlık Karşıtı Dernekler Birliği

DKİHB
DPA
DSDB
DYA

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi
Dış Politika Aracı
Demokrasi ve Seçim Destek Birimi
Demokratik Yönetişim Aracı

EPGG

Evrensel Periyodik Gözden Geçirme

EUGS

Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel Güvenlik Stratejisi

FAC
FHHÇPDE
GGDC

Dış İlişkiler Konseyi
Finlandiya ve Hollanda Çok Partili Demokrasi Enstitüsü
İyi Yönetişim ve Kalkınma Sözleşmesi

GTS

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

GTS+

Sürdürülebilir Kalkınma ve İyi Yönetişim İçin Özel Teşvik Düzenlemesi

HTIAOKS

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

İA

İstikrar Aracı

İB

İlkeler Bildirisi

İBK
İBKA
İG
İHDÜS
İHK
İHYK
İMTPB
International
IDEA

İnsani Boyut Komitesi
İstikrara ve Barışa Katkı Aracı
İç Göçmenler
İnsan Hakları ve Demokrasi Ülke Stratejisi
İnsan Hakları Komitesi
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İngiliz Milletler Topluluğu Parlamenterler Birliği
Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü

KDC

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

KDDY

Kapsamlı Demokrasi Destek Yaklaşımı

KHP

Kamboçya Halk Partisi

KİA

Kalkınma İşbirliği Aracı

KKHTAOKS

Kadınlara Karşı Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

KÖYA

Kalkınma Öncesi Yardım Aracı

KUKP

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi

LDSD

Lübnan Demokratik Seçimler Derneği

LSDP

Lübnan Seçimleri Destek Projesi

LTO

Uzun Dönemli Gözlemci

MB

Misyon Başkanı

MFA

Belçika Dışişleri Bakanlığı

MSHUA
NB

Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Anlaşma
Niyet Beyanı

NUM

Nijerya Ulusal Meclisi

OAC

Orta Afrika Cumhuriyeti
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ODGP

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

OGG

Ortak Görev Gücü

PBSGK
PCF

Programsal İşbirliği Çerçevesi

RYÇ

Risk Yönetim Çerçevesi

SDA

Seçim Destek Ağı

SDD

Seçim Döngüsüne Destek

SDE

Seçim Değerlendirme Ekipleri

SDDKAY
SDGs
SGDDP II

Seçim Döngüsüne Destek Konusuna Avrupa’nın Yanıtı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Seçim Gözlem ve Demokrasi Destek Projesi

SGK

Siyasi ve Güvenlik Komitesi

SGM

Seçim gözlem Misyonu

SKDK

Seçim Kampanyası Denetim Komisyonu

SOA

Stabilizasyon ve Ortaklık Anlaşması

SRS

Sektör Reform Sözleşmesi

SRSK

Seçim Reformu için Sivil Kampanya

SŞA

Seçimlerde Şiddetin Azaltılması

STK

Sivil Topluk Kuruluşları

STEP
Democracy

Seçim Süreçlerine ve Demokrasiye Destek

STM

Seçim Sonrası Takip Misyonu

STO

Kısa Dönemli Gözlemciler

STÖ

Sivil Toplum Örgütü

STÖ-YY

Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Yönetimler

SUM

Seçim Uzmanı Misyonları

SYO

Seçim Yönetim Organı

TCM

Tunus Carter Merkezi

TDBMA
TY

Teknik Destek ve Bilgi Müdehale Aracı
Teknik Yardım

UDR

Uluslararası Demokrasi Raporu

UİHK

Ulusal İnsan Hakları Kuruluşları

UMÜSK
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Parlamento ve Başkanlık Seçimleri Güvenlik Kuvveti

Ulusal Meclis Üyeleri Seçim Kanunu

USK

Ulusal Seçim Komitesi

USSV

Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı

YOVT

Yeni Oy Verme Teknolojileri

YSİKA

Küresel Seçim Gözlemcileri Ağı

YT/BY

Yüksek Temsilci / Komisyon Başkan Yardımcısı
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