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AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORU’NUN 

ÇAĞRISINA RAĞMEN GARP CEPHESİ’NDE YENİ 

BİR ŞEY YOK   

 

Türkiye’nin de ele alınacağı bir başka Avrupa Birliği (AB) 

liderler zirvesinin arifesindeyiz.  2020 yılının Ekim ayından beri 

yapılan üç AB zirvesinde dış politika (Doğu Akdeniz)  başlığı 

altında ele alınan Türkiye ile Birliğin artık değerlerden 

olabildiğince uzak, işlevsel bir iş birliği kurmak istediği açık. 

Türkiye’de de her ne kadar “AB üyeliği stratejik hedefimiz” 

dense de bu tür bir ilişki tercih ediliyor. 

2020 yılının Ekim ve Aralık ayında yapılan AB zirvelerinin 

sonuç belgelerinde Türkiye konusu hep Doğu Akdeniz başlığı 

altında ele alındı ve Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü 

ve temel haklar konusunda hiç bir ifade yer almadı. Bu bile artık 

AB liderlerinin Türkiye’yi bir aday ülke olarak görmediklerine 

delalet etmekte.  

2021 yılı Mart ayında yapılan AB zirvesi öncesi, TEPAV’ın,  

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve İstanbul Politikalar Merkezi 

(İPM)  ile birlikte kaleme aldığı yazıda2 taraflar arasında 

sürdürülebilir bir işbirliği tesis edilebilmesi için bile demokrasi, 

hukukun üstünlüğü, temel haklar ve iyi yönetişim gibi evrensel 

değerlerin önemi vurgulanmıştı.  

AB’nin Mart zirvesinde Türkiye gene dış politika (Doğu 

Akdeniz) başlığı altında ele alınmış, ancak Türkiye’ye önerilen 

işbirliğinin koşullarından – özellikle Doğu Akdeniz’de istikrarın 

temini- bağımsız olarak, adeta ilişkilerin dışında algısı verecek 

                                                
1 https://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1155/Nilgun+Arisan+Eralp  
2Arısan Eralp N., Aydın Düzgit, S., Eralp, A., Keyman, F., Nas, Ç. (Mart 2021). Turkey-EU Relations Before The 
March Summit: The Way Forward?.TEPAV. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1616593020-
3.TURKEY_EU_RELATIONS_BEFORE_THE_MARCH_SUMMIT_THE_WAY_FORWARD.pdf 
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şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarının taraflar arasındaki diyaloğun 

ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilmişti.  

Daha sonra 6 Nisan 2021 tarihinde, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula Von der Leyen ve AB 

Konseyi başkanı Charles Michel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 

gerçekleştirdikleri zirve toplantısı ertesinde yaptıkları basın toplantısında, Avrupa Komisyonu 

başkanı Von der Leyen   “açık ve dürüst bir ortaklık” istediklerini, bunun için de temel insan 

hakları ve hukukun üstünlüğünün gerekli olduğunu vurguladı. Michel ve Von der Leyen 

demokrasi, temel haklar ve hukukun üstünlüğünün taraflar arasında işbirliği olarak 

nitelendirilebilecek yeni ilişkinin “sürdürülebilir” olması için gerekli olduğunu vurguladılar.   

Bu vurguların AB’nin Mart zirvesinin sonuç belgesinde demokrasi, temel haklar insan hakları 

ve hukukun üstünlüğü konularının ilişkilerin dışındaymış hissini verecek bir şeklinde yer 

almasının, Fransa’nın başını çektiği bazı üye ülkeler, AB kamuoyu ve Avrupa Parlamentosu 

(AP) tarafından sert bir şekilde eleştirilmesi olduğu düşünülüyor.  

24-25 Haziran AB Zirvesi 

Bu haftanın sonuna doğru gerçekleşecek AB liderler zirvesinin sonuç belgesi taslağına 

bakıldığında Mart zirvesi sonuçları ile önemli bir farkının olmadığı görülür. Doğu Akdeniz’de 

süregelen istikrar olumlu karşılanırken gene aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir ve koşullu 

bir işbirliğine atıfta bulunuluyor, gümrük birliğinin güncelleştirilmesine yönelik teknik 

çalışmaların başlatılacağı ifade edilirken (bu konuda müzakerelerin başlatılacağına dair bir 

ifade yok) , özellikle kamu sağlığı, iklim,  terörle mücadele ve bölgesel konular alanında 

gerçekleştirilmesi öngörülen yüksek düzeyli diyalog için başlatılan teknik çalışmaya da atıfta 

bulunuluyor. Mülteci işbirliği konusuna ilişkin somut bir ifade yer almamasına karşın, AB 

liderleri, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de bulunan Suriyeli mülteciler için 

finansmana devam edilmesi önerisini dikkate aldıklarını belirtiyor ve uygulanmasını talep 

ediyorlar. Ayrıca her zaman olduğu gibi Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm için çağrı yapıyorlar.  

Bunların yanı sıra Mart zirvesinde olduğu gibi hukukun üstünlüğü ve temel hakların taraflar 

arasındaki diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğu belirtiliyor.  

Avrupa Parlamentosu Raporu: Taraflara Uyarı  

24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve Türkiye açısından önemli olduğu söylenen 

zirveden yaklaşık bir ay önce, 19 Mayıs 2021 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu her yıl yaptığı 

gibi - hala resmi AB üyelik adayı statüsüne sahip olması nedeniyle -  Türkiye hakkındaki 

raporunu yayınladı ve 2017 yılından itibaren neredeyse her yıl yaptığı gibi Türkiye ile fiilen 

durmuş olan müzakerelerin resmen askıya alınmasını önerdi.  

Öncelikle belirtmek gerekir ki AP’nin Türkiye ile AB müzakerelerinin askıya alınması sürecinde 

yetkisi, hatta öneri yetkisi bile yok. Ancak,  bu konuda öneri yetkisi olan Avrupa Komisyonu’na, 

üye devletlere ve nihai kararı verecek AB Konseyi’ne tavsiyede bulunabilir.  

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin kurallarını belirleyen ve AB müktesebatının bir 

parçası olan “Müzakere Çerçeve Belgesi”nin 5. Paragrafı; “Birliğin temelini oluşturan özgürlük, 

demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin 

Türkiye’de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Komisyon, kendi tasarrufuyla 

veya Üye Devletlerin üçte birinin talebi üzerine, müzakerelerin askıya alınmasını önerebilir ve 

müzakerelerin tekrar başlaması için karşılanması gereken koşullara yönelik tekliflerde 

bulunabilir. Konsey, Türkiye’yi dinledikten sonra, müzakerelerin askıya alınıp alınmaması veya 
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müzakerelerin yeniden başlaması için aranacak koşullarla ilgili bu tür bir öneriyi nitelikli 

çoğunluk esasına göre kararlaştıracaktır.” hükmünü̈ taşımaktadır.  

AP son raporunda Türkiye’nin mevcut durumunun bir fotoğrafını çekerek,  eğer Türkiye acil 

olarak demokrasi,  hukukun üstünlüğü ve temel hakları garanti altına alacak reformları hayata 

geçirmezse müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye ediyor. Ayrıca bu bağlamda ülke 

tarafından hazırlanacak strateji ve eylem planlarını değil uygulamayı görmek istediğini 

belirtiyor. Buna neden olarak da Türkiye’de uygulamanın söz konusu plan ve stratejilerle 

uyumsuzluğunu gösteriyorlar. 

Avrupa Parlamentosu’nun Önemi 

Avrupa Parlamentosu AB kurumları arasında en fazla uluslar üstü nitelik taşıyan bir kurum. 

Milletvekilleri üye ülkelerde doğrudan seçimlerle belirleniyor ve Parlamento içinde milliyetlerine 

göre değil siyasi görüşlerine göre gruplanıyorlar. Kurumlar arasında AB kamuoyunun görüşünü 

göreli olarak en açık yansıtan kurum olduğu söylenebilir.  

Ayrıca Avrupa Parlamentosu AB kurumları arasında ağırlığı artan bir kurum. Her şeyden önce 

yıllar içinde, kuvvetler ayrılığı ilkesi doğrultusunda AB karar alma sürecindeki rolü iyice artmış 

ve AB kararlarının büyük çoğunluğunda AB Bakanlar Konseyi ile ortak karar verme yetkisine 

sahip olmuş durumda.  Eğer Türkiye ile AB arasında müzakereler sağlıklı bir şekilde devam 

edip olumlu neticelenseydi, Türkiye’nin üyeliği Avrupa Parlamentosu’nun onayını 

gerektirecekti. Gelecekte de koşullar değişir ve katılım müzakereleri süreci başarı ile 

sonuçlanırsa aynı durum söz konusu. 

Bu gün içinde bulunulan koşullar gereğince ise Parlamento, Türkiye’ye   “pozitif gündem” 

kapsamında koşullu olarak önerilen işbirliği alanlarının çoğunda onay yetkisine sahip. Gümrük 

Birliği güncelleştirmesi yönündeki müzakereler başlar ve olumlu sonuçlanırsa bile AP onay 

vermeden güncelleştirme yapılamayacak. Türkiye vizelerin kaldırılması konusundaki tüm 

koşulları yerine getirse bile bu konuda AB Bakanlar Konseyi ile ortak karar alma yetkisine sahip 

olan Avrupa Parlamentosu onaylamadan vizeler kaldırılamayacak. Ayrıca mülteci işbirliği 

konusunda Türkiye’ye verilecek yardımlarda da Avrupa Parlamentosu’nun söz hakkı var.  

Avrupa Parlamentosu Raporu’na Tepki 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Raporu hakkında yaptığı değerlendirmede 

raporun Türkiye hakkındaki gerçekleri yansıtmadığını belirtti.  Avrupa Parlamentosu’nun söz 

konusu raporu eleştirilebilir, yanlış̧ tespitleri varsa bunlar gündeme getirilir ve somut gerekçeler 

ortaya konularak düzeltilebilir. Ayrıca, raporun önerilerinin ciddi sakıncalarına dikkat de 

çekilebilir. Ancak bütün bunların yapılabilmesi için raporu tümden ret etmek yerine sağlam bir 

analizinin yapılması faydalı olacaktır. Türkiye, resmi ağızlardan bu günlerde sık sık dile 

getirildiği gibi AB üyeliğini hala stratejik bir hedef olarak değerlendiriyorsa, AB’nin karar alma 

mekanizmasında ağırlığı git gide artan Avrupa Parlamentosu’nun raporlarını ciddi bir 

incelemeden geçirmeli, raporların eksik ve yanlışlıklarını tespit ederek nedenleri ile birlikte 

karşı tarafa iletmeli ve böylece sağlıklı her ilişki için gerekli olan diyalogdan vazgeçmemelidir.  

Türkiye’nin göz ardı etmemesi gereken bir başka gerçek de, başta AB Konseyi olmak üzere 

bazı AB kurumlarının ve bazı üye devletlerin aksine AP’nin Türkiye’yi hala bir aday ülke olarak 

görmesi ve eleştirilerini bu bakış açısından yapmasıdır.  
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Ayrıca AP Raporu AB liderlerine, Türkiye’nin uzun süredir talep etmekte olduğu 23 sayılı Yargı 

ve Temel Haklar ve 24 sayılı Adalet; Özgürlük ve Güvenlik müzakere fasıllarını açarak 

Türkiye’nin tekrar reform sürecine dönmesine yardımcı olmasını istiyor.  

Parlamento’nun raporda gündeme getirdiği bir başka husus ise Türkiye’nin reform sürecine 

geri dönülmesi koşulu ile Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi. Parlamento bunu bazı üye 

devletlerin aksine gerekli, ekonomik açıdan faydalı ve tarafları norm bazında yaklaştıracak bir 

süreç olarak görüyor.  

Rapor ayrıca gene yukardaki koşula bağlı olarak vizelerin kaldırılmasının akademisyenler, 

öğrenciler ve iş insanları açısından çok önemli olduğunu vurguluyor. 

Avrupa Parlamentosu Raporunu Onaylayan Siyasi Gruplar 

Türkiye’nin kendi kendine sorgulaması gereken önemli bir husus AP’de Türkiye ile 

müzakerelerin askıya alınması önerisini de içeren raporun büyük ölçüde Avrupa 

Parlamentosu’nda Türkiye’yi geçmişte en fazla destekleyen ve üyelik hakkına sahip olduğunu 

vurgulayan Sosyalistler, Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşiller’den oy almış olmasıdır. 

Hatırlanacağı gibi, 2004 yılında söz konusu gruplar Türkiye ile katılım müzakerelerinin 

başlatılmasına ilişkin oylamada çok olumlu bir rol oynamışlardı.  

AB’de Türkiye’ye yönelik başlıca üç ̧bakış̧ açısı mevcuttur:  

 Türkiye’nin AB üyeliğine baştan beri kategorik olarak karşı olup ülkedeki mevcut 

durumu bahane ederek ilişkileri tamamen koparmak isteyenler;  

 Türkiye’ye reel politik açısından, stratejik ortak ve özellikle mülteci krizinde işbirliği 

açısından yaklaşıp Türkiye’deki demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar gibi 

alanlardaki gerilemeyle ilgilenmeyenler;  

 Türkiye’yi sadece stratejik ortak olarak değil gerçek bir ortak olarak görüp üyelik 

kriterlerini yerine getiren bir Türkiye’nin üyelik hakkına sahip olduğunu düşünen bir 

kesim.  

AB’de üçüncü bakış açısını yansıtan ve son raporun onaylanmasında önemli rol oynayan 

Sosyalistler, Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşiller demokrasi, temel haklar ve hukukun 

üstünlüğü alanlarındaki gerilemeden çok büyük hayal kırıklığı yaşamakta ve Türkiye’nin tekrar 

reform sürecine dönmesini istemektedirler.  

 

Bu bağlamda da bazı AB üye devletleri ve AB liderlerinin aksine Türkiye’yi işbirliği yapılacak 

ama kontrol edilmesi gereken bir üçüncü ülke olarak değil bir aday ülke olarak gördüğünü 

ortaya koymaktadır.  

 

Özellikle de bu nedenle AP raporunda çok önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor.  Parlamento ilk 

defa Türkiye’deki göz ardı edilmemesi gereken canlı bir sivil toplumun ve AB’ye umutla bakan 

demokratik zihniyetli geniş bir kesimin varlığına değinerek, AB’nin Türkiye ile ilişkisinde bu 

gruba destek olmak için de değerlerden vazgeçmemesi telkininde bulunuyor.  
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Rapor: Bir Çağrı  

AP Raporu’nun önemli bir yanı hem Türkiye’ye hem de diğer AB kurumlarına AB liderlerine bir 

çağrı niteliğinde olması ve raporda AB’ye de çağrı yaptığını açıkça belirtmesidir. Türkiye’den 

tekrar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim alanlarındaki reform 

sürecine geri dönmesi, AB’den ise Türkiye ile ilişkilerinde çıkarlarından ziyade değerlere ağırlık 

vermesi isteniyor. AP’nin AB’ye bu çağrıyı yaparken Birliğin vicdanı gibi hareket ettiği 

söylenebilir.  

Parlamento iki tarafa da bu çağrısı kabul edilmez ve AB Türkiye’ye yaklaşımında sadece reel 

politik unsurlarına ağırlık verirse pozitif gündem kapsamındaki işbirliğinin de sürdürülebilir 

olmayacağını ve kendisinin de yetkileri dahilinde bu işbirliğini engelleyeceğini ifade ediyor.  

Türkiye ve AB Avrupa Parlamentosu’nun bu telkinlerini dikkate alacak mı? Türkiye’nin ilk 

tepkisi Avrupa Parlamentosu Raporunu ret etmek oldu, bundan sonra nasıl bir tepki verir 

bilmek zor. AB ise Türkiye ile ilişkilerinde hem etik açıdan hem de ilişkilerinin sürdürülebilirliği 

açısından gerekli olan evrensel değerlere uyumu koşul olarak öne sürmek istemiyor gibi 

gözüküyor. AB,  kendi içinden gelen kamuoyu ve AP baskısı ile Birlik için ekonomik ve stratejik 

açıdan önem taşıyan bir ülke yönetimini uzaklaştırma riski arasında kalmış gözüküyor. 

Zaten fiilen durmuş olan müzakerelerin askıya alınmasını ise reel politik unsurlar nedeniyle iki 

taraf da istemiyor. Bu unsurlar Türkiye için ekonomik ilişkiler ve buna bağlı uluslararası 

kredibilite. Kısacası kırılgan ekonomi için gerekli fon akışının devamı. 

Bu bağlamda AB liderleri için en önemli hususlar ise Doğu Akdeniz’in istikrarı ve artan mülteci 

yükü karşısında Türkiye’ye duyulan ihtiyaç. Yani kısacası AP Raporu’nun çağrısına rağmen 

Garp Cephesi’nde yeni bir gelişme beklenmiyor.  


