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 Avrupa Komşuluk Politikası’nın bölgesel olarak derinleştirilmiş bir boyutu olan 
Doğu Ortaklığı içerisinde Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve 
Ukrayna yer almaktadır.  

AB, Doğu Ortaklığı inisiyatifiyle, ilgili bölge ve ülkeler için iddialı bir dış politika 
ortaya koymuştur. Doğu Ortaklığı içerisinde bulunan altı ülke ile AB arasındaki 
girişim başlatıldığı 2009’dan günümüze daha ileri seviyeye taşınmıştır. AB ile 
Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında Doğu Ortaklığı’nın en önemli 
enstrümanlarından olan Ortaklık Anlaşması Haziran 2014’te; AB ve Ermenistan 
arasında ileri boyutlu ilişkiler kurmaya katkı sağlayacak olan “Kapsamlı ve Gelişmiş 
Ortaklık Anlaşması” 2017’de imzalanmıştır. Ortaklığın bir diğer önemli enstrümanı 
olan Vize Serbestliği Anlaşmaları Moldova’da 2014, Ukrayna ve Gürcistan’da 
2017’de yürürlüğe girmiştir. Vize Kolaylığı Anlaşmaları ise Ermenistan ve 
Azerbaycan’da 2014, Belarus’ta 2020’de yürürlüğe girmiştir.  

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile başlayan süreç sonrasında AB 
ve Doğu Ortaklığı ülkeleri arasındaki ilişkilerde baş döndüren gelişmeler 
yaşanmıştır. Nitekim Ukrayna, AB’ye adaylık başvurusunu 28 Şubat 2022’de 
Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı saldırıdan 4 gün sonra yapmıştır. 3 
Mart 2022 tarihinde ise Gürcistan ve Moldova AB’ye üye olmak için başvuruda 
bulunmuştur. AB Konseyi, 7 Mart’ta ilgili başvurular hakkında Komisyonu görüş 
sunmaya davet etmiş ve nihayetinde Komisyon, 17 Haziran’da Ukrayna ve 
Moldova’ya aday ülke statüsü verilmesi, Gürcistan için ise kriterleri karşılaması 
hâlinde durumunun yeniden gözden geçirilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla Avrupa 
perspektifi sunulması yönünde bir görüş bildirmiştir. Nihayetinde AB liderleri 23-24 
Haziran 2022 tarihli AB Konseyi’nde Komisyon önerisi doğrultusunda karar alarak 
Doğu Ortaklığı’nın bir parçası olan Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü, 
Gürcistan’a ise üyelik perspektifi vermiştir. Bu üç ülke hâlihazırda Doğu Ortaklığı 
inisiyatifi içerisinde AB’ye entegre olmak için birçok adım atmıştır. Bu doğrultuda 
inisiyatifin bir anlamda bu ülkeleri AB üyeliğine hazırlamakta katkısı olduğunu 
söylemek doğru olacaktır. 

Bu çalışmada Doğu Ortaklığı’nın amacı ve ilkeleri belirtildikten sonra bu girişimin 
gelişim sürecine bakılacak, iki taraflı ve çok taraflı boyutunun ön gördüğü araçlar 
saptanacak, değişen gündemi incelenecek, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan 
gelişmelere temas edilecek ve son olarak Türkiye boyutuna değinilecektir.  

  

 

 

 



AB, en geniş ve en kapsamlı genişlemesi olan 2004-2007 genişlemesine hazırlanırken yeni 

komşularına yönelik politika oluşturma sürecini birbirine paralel olarak yürütmüştür. Bu 

sürecin neticesinde 2004 yılında Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighborhood 

Policy – ENP) ortaya çıkmıştır. 7 Mayıs 2009 Prag Zirvesi’nde hayata geçirilen Doğu 

Ortaklığı ise bu politikanın doğu boyutunu oluşturan, AB ile doğu komşuları arasındaki 

ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu ülkelere yönelik özel bir stratejinin geliştirilmesini içeren 

bir girişimdir. 

Doğu Ortalığı, yeni Ortaklık Anlaşmaları, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanları, Vize 

Serbestliği ve Vize Kolaylığı Anlaşmaları ve finansal destekler/hibeler gibi birçok aracı 

içerisinde barındırmaktadır. Doğu Ortaklığı içerisinde bulunan altı ülke ile AB arasındaki 

ilişkilerin, girişimin başladığı 2009’dan günümüze kadar daha ileri bir düzeye ulaştığını 

söylemek mümkündür. AB’nin hedefi ve beklentisi ortaklık içerisindeki ülkelerin giderek 

Avrupa pazarına ve değerlerine entegre olması, bu ülkelerin demokratik dönüşümler 

geçirmesi ve Birliğin sahip olduğu “refah, istikrar ve güvenlik alanı”nın bu ülkelere 

yayılmasıdır. Mevcut durumda AB etrafında “dost çemberinden” ziyade bölgesel 

sorunların ve istikrarsızlıkların daha da artığı ve demokratik dönüşümün durduğu veya 

yavaşladığı bir bölge ile karşı karşıyadır. 

Hem Ortaklık içerisindeki ülkelerin iç dinamikleri hem de Rusya’nın bölge üzerindeki 

etkisini giderek genişletmesi gibi dış etkenler nedeniyle Doğu Ortaklığı uzun bir süre 

beklenen etkiyi yaratamamıştır. Özellikle Rusya bölgedeki ön önemli aktör olarak AB’nin 

karşısında yer almaktadır. Nitekim 2008 Gürcistan müdahalesi ile jeopolitik sahneye 

dönen Rusya’nın, AB’nin Doğu Ortaklığı kapsamında ilişki kurduğu bütün ülkeler 

üzerinde ciddi bir nüfuzu vardır. Bu ülkeler üzerinde askerî gücünü kullanmaktan 

çekinmeyen Rusya, 24 Şubat 2022’de, Ukrayna’ya saldırmıştır.1 Ancak bu saldırı, AB ile 

Doğu Ortaklığı ülkelerinden Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ilişkilerinin seyrini tamamen 

değiştirmiştir. Nitekim Rusya-Ukrayna Savaşı AB’nin genişlemeye karşı olan bakış açısını 

değiştirmesine neden olmuş ve 2004-2007 genişlemesi sonrasında bu konuya çok katı 

bakan AB, Doğu Ortaklığı kapsamında açık bir şekilde üyelik perspektifi verilmeyen 

Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü vermiştir. Gürcistan’a ise AB üyelik perspektifi 

verilmiştir.  

Doğu Ortaklığı’nın Türkiye boyutuna bakıldığında ise Türkiye, Doğu Ortaklığı’nı kapsayan 

coğrafyanın istikrarı açısından kilit ülkelerden biridir. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki 

arabuluculuk çalışmaları ve 22 Temmuz 2022’de "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna 

Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin Türkiye’nin yoğun çabalarıyla 

İstanbul’da imzalanması bunu gösterir niteliktedir. Bundan dolayı Doğu Ortaklığı’ndan 

daha fazla sonuç elde etmek isteyen bir AB’nin, bölgede Türkiye ile yapacağı iş birliği 

kendi çıkarına da olacaktır. 

 
1 David Brown, “Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali: Haritalarla Rusya'nın Saldırısı”, BBC, 24 Şubat 2022, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60515518 Erişim Tarihi: 07 Kasım 2022. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60515518


Doğu Ortaklığı’nın Amacı ve İlkeleri 

Doğu Ortaklığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ve temel özgürlüklere 

saygı ile piyasa ekonomisi ve iyi yönetişim gibi temel ilke ve değerlere bağlılığa dayanan 

geniş ve kapsamlı bir bölgesel dönüşüm ve değişim çerçevesi olarak tasarlanmıştır. Bu 

bağlamda Doğu Ortaklığı, söz konusu altı ülkeyi temel değerler etrafında Avrupa 

standartlarına yakınlaştırmak amacıyla ekonomik, siyasi ve yapısal reformlara destek ve 

teşvikler sunmaktadır.2 Ortaklığın hedefi, ilgili ülkelerin giderek Avrupa pazarına ve 

değerlerine entegre olmaları, demokratik dönüşüm geçirmeleri ve Birliğin sahip olduğu 

güvenlik, istikrar ve refah alanının bu ülkelere yayılmasıdır.  

Doğu Ortaklığı’nın iki temel ilkesi koşulluluk (conditionality) ve farklılaştırma 

(differentiation) ilkeleridir. Koşulluluk ilkesine göre Doğu Ortaklığı içerisindeki ülkelere 

yapılacak AB desteği, bu ülkelerin Birlik temel değerlerini benimsemeleri ve 

reform/dönüşüm sürecinde elde edecekleri başarı ve ilerlemeler doğrultusunda 

verilecektir. Burada Komşuluk Politikası’nda olduğu gibi “more-for-more” mantığı 

benimsenmiştir. Bu bağlamda ilgili ülkelerin reformları gerçekleştirme hızları ve 

performansları ile AB’nin finansal desteği ve daha yakın bir siyasi ve ekonomik 

entegrasyon doğru orantılıdır. Farklılaştırma ilkesi ise Ortaklık ülkelerinin ihtiyaçları, 

talepleri ve dönüşüm kapasiteleri doğrultusunda geliştirilecek farklılaştırmış ilişkileri 

kapsamaktadır.3 

 Doğu Ortaklığı’nın Gelişimi 

Doğu Ortaklığı inisiyatifinin oluşumu AB’nin 2004-2007 genişlemesine kadar 

gitmektedir. Bu genişleme AB’nin sınırlarını büyük ölçüde değiştirecek, AB, çevresinde 

yeni komşulara ve yeni fırsatlara sahip olurken aynı zamanda yeni meydan okumalarla 

karşı karşıya kalacaktır. Bu dönemde Birliğin sürekli olarak genişlemesinin AB’nin 

etkinliğini azaltacağı tartışmaları gündeme gelmiştir. İşte böyle bir ortamda AB en geniş 

ve kapsamlı genişleme sürecine hazırlanırken yeni komşularına yönelik politika 

oluşturma sürecini buna paralel olarak yürütmüştür. Bu sürecin neticesinde de Avrupa 

Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy - ENP) resmî olarak 2004 yılında 

Mart 2003’te kabul edilen “Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for 

Relations with our Eastern and Southern Neighbours” başlıklı tebliğe dayanarak 

başlatılmıştır.4 

ENP içerisinde 16 ülke vardır ve Doğu Ortaklığı içerisindeki Azerbaycan, Belarus, 

Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna da Komşuluk Politikası’nın kapsamındadır. 

ENP’nin temel amacı, AB sınırlarına en yakın ülkelerde istikrarın, güvenliğin ve refahın 

arttırılmasını desteklemek; siyasi ve ekonomik entegrasyonu geliştirmek ve bunun için 

 
2 Esme Özdaşlı, “Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri” Aksaray 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı 1, 2016, s.137.  
3 Ali Onur Özçelik & Sopiko Zandaradze, “Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Projesinin Gürcistan’a Etkisi”, 
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2020, s.175. 
4 Esra Erol Ergan & Seyhun Doğan, “Avrupa Komşuluk Politikası: Avrupa Birliği'nin Doğu Komşularıyla 
İlişkileri”, Akademik Hassasiyetler, Cilt:6, Sayı:11, 2019, ss. 161-162. 



AB’nin doğu ve güney komşularıyla birlikte hareket ederek AB etrafında bir “dost 

çemberi” yaratmaktır.5 

ENP’nin ilanından kısa bir süre sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin 6 Mayıs 2007 

tarihinde seçim kampanyasının bir parçası olarak AB’nin güney komşularıyla daha 

gelişmiş bir iş birliğini hedefleyen Akdeniz Birliği tartışmaları ortaya atılmıştır. Sarkozy, 

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin bir Birlik oluşturmasını (Mağrip ve Arap ülkeleri ile GKRY, 

Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya) ve bu birliğe ekonomi, siyaset ve güvenlik 

konularında yetki ve görevler verilmesini önermiştir.6 İlk başta Akdeniz Birliği olarak 

sunulan inisiyatif, diğer AB üyesi ülkeler ve özellikle Almanya tarafından AB ile aynı 

mekanizmaları kullanma ve AB’ye alternatif bir birlik oluşturma ihtimali olduğu gerekçesi 

öne sürülerek eleştirilmiştir. Nihayetinde projenin içeriği daraltılıp adı Akdeniz için Birlik 

(Union for the Mediterranean – UfM) olarak değiştirilmiştir ve bu inisiyatif, 14 Temmuz 

2008’de, Fransa’da yapılan zirve toplantısı ile oluşturulmuştur.7 

ENP’nin doğu boyutu, 2004 ve 2008 yılları arasında, büyük ölçüde ikili ilişkiler üzerine 

şekillenmiştir. ENP strateji belgelerinde doğu ülkeleri ve AB arasındaki bölgesel iş 

birliğine atıflarda bulunulsa da bu iş birliğini desteklemek ve geliştirmek için ENP 

çerçevesinde ciddi bir adım atılmamıştır.  

AB ile doğu komşuları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu ülkelere yönelik özel bir 

stratejinin geliştirilmesi, resmî olarak 2007’de Çek Cumhuriyeti tarafından hazırlanan 

“The European Neighbourhood Policy and the Eastern Neighbourhood: Time to Act”8 

başlıklı bir raporda öne sürülmüştür. Polonya ve İsveç, 2008 yılında, Avrupa 

Komisyonunun 2007’de kabul ettiği “A Strong Neighbourhood Policy”9 belgesinde ortaya 

koyulan önerileri de dikkate alarak ENP'nin doğu boyutunun derinleştirilmesi ile ilgili bir 

teklifte bulunmuştur. Bunun üzerine AB Konseyi, Haziran 2008'de, bölgesel iş birliğini 

arttırmak ve AB’nin doğu komşuları ile AB arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, 

Komisyonun, Doğu Ortaklığı için bir öneri hazırlamasını istemiştir. Nihayetinde Doğu 

Ortaklığı, 7 Mayıs 2009 Prag Zirvesi’nde hayata geçirilmiştir.10 

Akdeniz için Birlik girişimi, en baş safhalarda, birçok Üye Devlet tarafından tehlikeli bir 

girişim olarak algılansa da bu aynı zamanda başta Polonya olmak üzere Birliğin doğu 

komşularıyla daha yakın ilişkilerin geliştirilmesini isteyen ülkeler için bir fırsat 

 
5 Özçelik & Zandaradze, s. 175. 
6 Remzi Koçöz, “Avrupa Uluslarından Birleşik Avrupa'ya Tarihten Günümüze Avrupa Süreci”, 2012. 
7 Agnieszka K. Cianciara, “The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership: Perspectives 
from Poland, Czech Republic and Hungary”, EuroMeSCo, Mayıs 2009, https://www.euromesco.net/wp-
content/uploads/2017/10/200905-The-Union-for-the-Mediterranean-and-the-Eastern-Partnership-1.pdf 
Erişim Tarihi: 1 Temmuz 2022. 
8 “The European Neighbourhood Policy and the Eastern Neighbourhood: time to act,” The Ministry of 
Foreign Affairs of the Czech Republic, 2007. 
9 Avrupa Komisyonu, “A Strong European Neighbourhood Policy” 5 Aralık 2007, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0774:FIN:EN:PDF, Erişim Tarihi: 08 Kasım 2022. 
10 Kemale Valiyeva, “Avrupa Birliği'nin Normatif ve Rasyonel Dış Politika Aktörlüğü Açısından Doğu 
Ortaklığı Girişimi”, Ulusal Tez Merkezi, 2018, ss. 79-80. 

https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2017/10/200905-The-Union-for-the-Mediterranean-and-the-Eastern-Partnership-1.pdf
https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2017/10/200905-The-Union-for-the-Mediterranean-and-the-Eastern-Partnership-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0774:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0774:FIN:EN:PDF


yaratmıştır. Nihayetinde Doğu Ortaklığı Akdeniz için Birlik’e karşı bir dengeleyici bir 

girişim olmuştur.  

Ön çalışmaları Haziran 2008’de başlatılan projenin hayata geçirilmesi, Ağustos 2008’de 

AB’nin yakın çevresinde patlak veren Rusya-Gürcistan silahlı çatışmasının bir tehdit 

oluşturduğu algısının da etkisiyle hızlandırılmıştır. AB, 1 Eylül 2008 tarihli Konsey Sonuç 

Bildirisi’nde, Gürcistan'da patlak veren çatışmalardan ve Rusya'nın orantısız tepkisinden 

ciddi bir şekilde endişe duyduğunu belirtmiş ve Rusya’nın Abhazya ve Güney Osetya'nın 

bağımsızlığını tanıma yönündeki tek taraflı kararını kınanmıştır. Aynı bildiride, Birliğin, 

bölgesel iş birliğini desteklemesinin ve doğu komşularıyla olan ilişkilerin Komşuluk 

Politikası ve Doğu Ortaklığı aracılığıyla ilerletilmesinin her zamankinden daha fazla 

gerekli olduğu vurgulanmıştır.11 

 Doğu Ortaklığı’nın İş Birliği Boyutları ve Araçları 

Doğu Ortaklığı aracılığıyla AB ve hedef ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı ve çok taraflı 

ilişkiler olmak üzere iki boyutta geliştirilmektedir. Ayrıca AB Doğu Ortaklığı’nı 

desteklemek için ciddi bir finansal bütçe de ayırmıştır. 

a) Doğu Ortaklığı’nın İki Taraflı Boyutu 

İlişkilerin iki taraflı boyutu yeni ortaklık anlaşmaları; Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret 

Bölgeleri vasıtasıyla AB ile ileri ve kademeli entegrasyon; vize kolaylıkları yoluyla 

karşılıklı etkileşimin sağlanması; enerji güvenliği konusunda güçlendirilmiş iş birliği ve 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek gibi konuları kapsamaktadır. 

b) Yeni Ortaklık Anlaşmaları:  

İkili iş birliğinin çerçevesini ve yasal temelini yeni Ortaklık Anlaşmaları oluşturmaktadır. 

Doğu Ortaklığı’nın en önemli aracı olan bu anlaşmalar 1990’ların sonlarında söz konusu 

ülkelerle yapılan Ortaklık ve İş Birliği Anlaşmaları’nın yerini almıştır.  

Yeni Ortaklık Anlaşmaları, AB ile hedef ülkeler arasında birçok konuda iş birliği için bir 

çerçeve oluşturmaktadır. Bu bağlamda anlaşmalar çevre, bilim, ulaşım ve eğitim, adalet 

ve iç işleri, ortak dış ve güvenlik politikası ile derin ve kapsamlı serbest ticaret 

anlaşmalarını kapsayan dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu anlaşmaların temel amacı 

ilgili ülkenin politikalarını ve yasalarını AB müktesebatı ile uyumlu hâle getirmektir ve 

anlaşmalar bunu başarmak için ayrıntılı hükümler sunmaktadır.12  

c)  Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları  

Doğu Ortaklığı içerisindeki ülkeler ile AB arasında düzenlenen yeni Ortaklık Anlaşmaları, 

taraflar arasında daha geniş boyutlu bir ekonomik bütünleşme gerçekleştirmek hedefiyle 

 
11 AB Konseyi, “Presidency Conclusions”, 1 Eylül 2008, 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2012594%202008%20INIT/EN/pdf, Erişim 
Tarihi: 5 Temmuz 2022. 
12 Özçelik & Zandaradze, s. 175. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2012594%202008%20INIT/EN/pdf


Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgeleri’nin (Deep and Comprehensive Free Trade Area 

– DCFTA) oluşturmasını öngörmektedir ve DCFTA’lar Ortaklık Anlaşmaları’nın bir 

parçasıdır. DCFTA’lar ortaklık ülkeleri ve AB arasında hem tarife hem de tarife dışı 

engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.13 Geniş bir ticaret alanını kapsayan DCFTA’lar, 

Doğu Ortaklığı ülkeleri ile kapsamlı bir liberalizasyonu hedeflemektedir. Bu bağlamda 

DCFTA’lar, ticaret engellerinin azaltılması veya kaldırılması, ilgili sektörlerde 

uygulamaların ve normların AB ile uyumlaştırılması, mallara ve hizmetlere erişimin 

sağlanması ve istikrarlı yasal ortamın oluşturulması gibi çeşitli unsurları içermektedir. 

Ayrıca bu anlaşmaların imzalanması için sağlanması gereken ön koşul, ilgili ülkenin 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmasıdır.14 

d)  Enerji Güvenliği: 

Enerji güvenliği alanında iş birliği, Doğu Ortaklığı içerisindeki ülkeler ile AB ülkeleri 

arasındaki ilişkilerin başlıca unsurlarından bir tanesi olarak düzenlenmektedir. Bu 

kapsamda Doğu Ortaklığı, AB ve ortaklık ülkelerinin enerji güvenliğinin arttırılması ve 

uzun vadede enerji arzının ve transitinin güvenli hâle getirilmesi amaçlamıştır. Bunu 

geliştirmek için ortaklık ülkelerinin gözlemci veya tam katılımcı olarak AB Üye 

Devletleri’ni ve Batı Balkan ülkelerini bir araya getiren Enerji Topluluğu’na (Energy 

Community – EC) dâhil edilmesi ön görülmüştür. Nitekim Moldova ve Ukrayna 2010, 

Gürcistan 2017’de tam katılımcı olarak, Ermenistan ise 2011’de gözlemci olarak Enerji 

Topluluğu’na dâhil olmuşlardır.15  

e)  Vize Kolaylıkları Yoluyla Karşılıklı Etkileşimin Sağlanması: 

İkili ilişkilerin bir diğer boyutu ve önemli enstrümanı, Vize Serbestliği Anlaşması (Visa 

Liberalization Agreement – VLA) ve Vize Kolaylığı Anlaşması’dır (Visa Facilitation 

Agreement – VFA). Bu anlaşmaların ana amacı insanlar arası etkileşimin arttırılmasıdır. 

Yasa dışı göçle mücadele, Ortaklık ülkelerindeki sınır yönetimi ve iltica mekanizmalarının 

AB standartlarına yaklaştırılması ve organize suçlarla mücadele bu alandaki ilişkilerin 

geliştirilmesine dâhildir.16  

f) Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Destek: 

Doğu Ortaklığı ülkeleri içerisinde ve bu ülkelerin kendi aralarında ekonomik ve sosyal 

farklılıklar bulunmaktadır. AB, bu farklıları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 

amacıyla ilgili ülkelere bölgesel kalkınma programları ve bu programları 

geliştirebilmeleri için gerekli finansal yardımları yapmayı ön görmüştür.17  

 
13 Wiiw, “Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine” 20 
Ocak 2017, https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-
and-ukraine-n-191.html, Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2022. 
14 Valiyeva, s.85. 
15 A.g.e. 
16 A.g.e. 
17 A.g.e. 

https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-n-191.html
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Doğu Ortaklığı’nın Çok Taraflı Boyutu 

 

Doğu Ortaklığı girişiminin çok taraflı boyutu iki taraflı ilişkileri tamamlayıcı bir role 

sahiptir. Çok taraflı iş birliği sonucunda ülkeler arasında ortak hareket etme duygusunun 

ilerletilmesi ve ülkelerin ortaklık sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve reform süreçlerini 

birbirlerine anlatmaları amaçlanmaktadır. Buradaki hedef, Doğu Ortaklığı ülkelerinin 

birbirlerinden etkilenmesi ve bunun ilerleme yönünde bir teşvik yaratmasıdır.  

Doğu Ortaklığı’nın çok taraflı boyutu zirveler, dışişleri bakanları toplantıları, dört tematik 

platform ve parlamenter, yerel ve sivil toplum seviyelerinde oluşturulacak yeni oluşumlar 

gibi dört seviyede hayata geçirilmesi ön görülmüştür. Doğu Ortaklığı zirveleri devlet ve 

hükümet başkanları seviyesinde iki senede bir, dışişleri bakanları toplantıları ise 

ülkelerinin ve ortak ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde yılda bir toplanmaktadır. 

Oluşturulması öngörülen dört tematik platform demokrasi, iyi yönetişim ve istikrar; 

ekonomik entegrasyon ve AB politikalarıyla uyumlaştırma; enerji güvenliği ve insanlar 

arası bağlantılar olmak üzere, AB kurumları ve AB ülkeleri ile Doğu Ortaklığı ülkeleri 

arasında yakın iş birliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.18 

Ayrıca çok taraflı ilişkiler boyutunda öngörüldüğü gibi Ortaklık ülkelerinin ulusal 

parlamentolarından ve Avrupa Parlamentosundan gelen parlamenterden oluşan 

Euronest Parlamenterler Meclisi; yerel yönetimler temsilcilerini bir araya getiren Doğu 

Ortaklığı Bölgesel ve Yerel Yönetimler Konferansı (Conference of Regional and Local 

Authorities for the Eastern Partnership – CORLEAP) ve sivil toplum kuruluşlarının kendi 

aralarında ve ilgili devletlerle diyalogunu güçlendirme amacıyla Doğu Ortaklığı Sivil 

Toplum Forumu (Eastern Partnership Civil Society Forum – EaP CSF) oluşturmuştur.19  

 Doğu Ortaklığı’nın Finansmanı 

Doğu Ortaklığı’nın finansmanı ENP’nin uygulanmasındaki temel finansal araç olan Avrupa 

Komşuluk Aracı (European Neighbourhood Instrument - ENI) tarafından karşılanmaktadır. 

AB, ENI öncesinde bu amaca hizmet için Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nı (ENPI) 

kullanmış; Komisyon Doğu Ortaklığı’nın hedeflerine ulaşılması amacıyla 2010-2013 

dönemi için 600 milyon avro bütçe ayırmıştır. ENPI yerine gelen ENI Doğu Ortaklığı’na 

2014-2020 yılları için 15,3 milyar avro bütçe ayırarak finansal desteğini ciddi bir biçimde 

artırmıştır.20 

ENI’nin en iyi performans gösteren ülkelere daha fazla fayda sağlaması beklenmektedir. 

ENI fonları Doğu Ortaklığı içerisindeki ülkelerin yapacakları reformlar üzerindeki etkiyi 

en üst düzeye çıkartmak amacıyla; adalet, tarım ve kırsal kalkınma, eğitim, özel sektör 

 
18 Fulya Akgül Durakçay & Asiye Gün Güneş Gülal, “Avrupa Birliği'nin Doğu Komşularına Yönelik 
Yaklaşımında Demokrasi Teşviki”, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 2018, s. 
295. 
19 Özçelik & Zandaradze, 177-178. 
20 AB Dış Eylem Servisi, “Financing the ENP”, https://www.eeas.europa.eu/eeas/financing-enp_en, Erişim 
Tarihi: 14 Temmuz 2022. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/financing-enp_en


gelişimi ve kamu yönetimi reformu gibi alanlara yatırım yapmaktadır. Bunun yanı sıra 

Doğu Ortaklığı ülkeleri, demokratik dönüşümü destekleme amacı ile STK’lara fonlar 

tahsis eden Avrupa Demokrasi Vakfı (European Endowment for Democracy –EED) ve 

Komşuluk Sivil Toplum Aracı (Neighbourhood Civil Society Facility – NCSF) gibi araçlardan 

da destekler almaktadır. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım 

Bankası (AYB) gibi finansal kuruluşlar da Doğu Ortaklığı’nın finansmanına katkı yapan 

kurumlardır.21  

Doğu Ortaklığı’nın Çıktıları 

Doğu Ortaklığı içerisinde bulunan altı ülke ile AB arasındaki ilişkilerin, girişimin 

başlatıldığı yıl olan 2009’dan günümüze kadar daha ileri bir düzeye ulaştığını söylemek 

mümkündür. Doğu Ortaklığı’nın bazı enstrümanları ve öngördüğü politikaları bu süreç 

zarfında hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle finansal yardımlar konusunda AB, 

Doğu Ortaklığı çerçevesinde ilgili ülkelere 2010-2013 yılları arasında 2,5 milyar avro, 

2014-2017 yılları arasında ise 2,8 milyar avro aktarmıştır.22 

Tablo 1: AB-Doğu Ortaklığı Ülkeleri Arasındaki Ticaret Anlaşmaları 

Ülke Anlaşma İmzalanma Tarihi Yürürlüğe Girme Tarihi 

Ukrayna 
Ortaklık Anlaşması 

 
Haziran 2014 Temmuz 2017 

Moldova 
Ortaklık Anlaşması 

 
Haziran 2014 Temmuz 2016 

Gürcistan 
Ortaklık Anlaşması 

 
Haziran 2014 Temmuz 2016 

Ermenistan 
Kapsamlı ve Gelişmiş 

Ortaklık Anlaşması 
Kasım 2017 Mart 2021 

Azerbaycan 
Ortaklık ve İş birliği 

Anlaşması 
Nisan 1996 Temmuz 1999 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

AB ile Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında Doğu Ortaklığı’nın en önemli 

enstrümanlarından olan Ortaklık Anlaşması Haziran 2014’te imzalanmış; Gürcistan ve 

Moldova ile olan anlaşma Temmuz 2016’da Ukrayna ile olan anlaşma Temmuz 2017’de 

yürürlüğe girmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret 

Bölgeleri Ortaklık Anlaşmaları’nın tamamlayıcı bir unsurudur ve bu üç ülke ile AB 

 
21 Valiyeva, ss. 91-92. 
22 Siret Hürsoy & Erdi Kutlu, “Yenilenen Avrupa Komşuluk Politikası Perspektifinden Avrupa Birliği'nin 
Doğu Komşularına Yönelik Yaklaşımı”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2018, s.176. 



arasında DCFTA’lar oluşturulmuştur.23,24,25 İlgili ülkeler başta ekonomi olmak üzere 

sosyal ve politik alanlarda bu anlaşmalarla beraber ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak bu 

ülkeler içerisindeki hukukun üstünlüğü, demokratik kurum eksikliği, yargı bağımsızlığı 

gibi temel sorunların Ortaklık Anlaşmaları’nın tam olarak uygulanmasının önüne geçtiği 

zamanlar bulunmaktadır.26 

Ermenistan 2013 yılında Rusya’nın başını çektiği Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) 

katılma niyeti olduğunu ifade etmiş ve bu ülkeyi AEB'ye dâhil eden antlaşma Ekim 2014'te 

imzalanmıştır. Ermenistan’ın AEB’ye dâhil olması üç yıldan uzun süredir müzakere edilen 

AB-Ermenistan Ortaklık Anlaşması’nın sonuçlandırılmasını olanaksız hâle getirmiştir.27 

2017’ye gelindiğinde AB ve Ermenistan arasında bir DCFTA’yı kapsamayan ancak daha 

ileri boyutlu ilişkiler kurmaya katkı sağlayacak olan “Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık 

Anlaşması” imzalanmış, bu anlaşma Mart 2021’de yürürlüğe girmiştir.  

Belarus ve Azerbaycan’a bakıldığında ise bu iki ülke DTÖ üyesi değildir ve daha önce de 

belirtildiği gibi Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgeleri’nin oluşturulması için bu bir 

ön koşuldur. AB-Azerbaycan ticari ilişkileri, 1999 yılından beri yürürlükte olan bir 

Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması’na dayanmaktadır. Taraflar Şubat 2017’de ticaret ve 

sürdürülebilir kalkınma faslı ile ilgili bir bölümü de içeren yeni bir kapsamlı anlaşma için 

müzakerelere başlamıştır. Ayrıca AB Azerbaycan'ın DTÖ üyeliğini de desteklemektir.28 

AB-Belarus ilişkileri ise 2020’den beri giderek daha gerileyen bir hâl almıştır. Nitekim 

Ağustos 2020’deki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı gerekçesi ile Ekim 

2020’den bu yana AB, Belarus’a karşı kademeli olarak artan yaptırımlar uygulamaktadır. 

Ayrıca Belarus, Rusya-Ukrayna savaşası müdahil olduğu gerekçesi ile Rusya’ya uygulanan 

bazı yaptırımlara da maruz kalmaktadır.  

Ortaklığın bir diğer önemli enstrümanı olan Vize Serbestliği Anlaşmaları Moldova’da 

2014, Ukrayna ve Gürcistan’da 2017’de yürürlüğe girmiştir ve bu tarihlerden itibaren 

ilgili ülkelerin vatandaşları Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat edebilmektedir. Daha 

 
23 Avrupa Komisyonu, “EU-Georgia Deep and Comprehensive Free Trade Area, 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-georgia-deep-and-comprehensive-free-
trade-area”, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022. 
24 Avrupa Komisyonu, “EU-Moldova Deep and Comprehensive Free Trade Area”, 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-moldova-deep-and-comprehensive-free-
trade-area, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022. 
25 Avrupa Komisyonu, “EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area”, 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-ukraine-deep-and-comprehensive-free-
trade-area, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022. 
26 Lulian Groza ve diğerleri, “The State of Implementation of the Associations and Free Trade Agreements 
with Ukraine, Georgia and Moldova with a Particular Focus on Ukraine and Systemic Analysis of Key 
Sectors”, Avrupa Parlamentosu, 2017, 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133501/The%20state%20of%20the%20implementation%20
of%20the%20associations%20and%20free%20trade%20agreements%20with%20Ukraine,%20Georgia
%20and%20Moldova.pdf, Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2022. 
27 Turgut Kerem Tuncel, “Avrupa Birliği’nin 'Doğu,' 'Doğu'nun Avrupa Birliği Serüveni: "Doğu Ortaklığı"nın 
On Bir Yılı”, https://avim.org.tr/tr/Analiz/AVRUPA-BIRLIGI-NIN-DOGU-DOGU-NUN-AVRUPA-BIRLIGI-
SERUVENI-DOGU-ORTAKLIGI-NIN-ON-BIR-YILI#_ftn30, Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2022. 
28 Avrupa Komisyonu, “Azerbaijan”, https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-
and-region/countries-and-regions/azerbaijan_en, Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2022. 
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basit bir süreç ve daha uygun bir ücret sağlayan Vize Kolaylığı (Visa Facilitation) 

Anlaşmaları ise Ermenistan ve Azerbaycan’da 2014, Belerus’ta 2020’de yürürlüğe 

girmiştir.29,30 

Doğu Ortaklığı’nın Değişen Gündemi 

Komisyon, 15 Aralık 2016 tarihinde, “Doğu Ortaklığı – 2020 için 20 Çıktı” (Deliverables for 

2020)31 adlı bir çalışma planı yayımlamış ve Kasım 2017’de gerçekleştirilen Doğu 

Ortaklığı Zirve’sinde bu yeni ortak reform gündemi benimsenmiştir. Toplumsal cinsiyet, 

sivil toplum, medya ve stratejik iletişim konularındaki hedefleri de içeren bu belgede 1) 

daha güçlü ekonomi, 2) daha güçlü yönetişim, 3) daha güçlü bağlantısallık ve 4) daha 
güçlü toplum dört öncelik alanı olarak ön plana çıkmıştır.32  

Komisyon Kasım 2021’de “2020 için 20 Çıktı” belgesinin somut sonuçlarını şu şekilde 

paylaşmıştır:33  

1-) daha güçlü ekonomi başlığı altında AB’nin 185 binden fazla KOBİ'yi destekleyerek 1,65 

milyon iş yarattığı ve 65 milyar avroyu geçen ikili ticaret hacmine sahip Doğu Ortaklığı 
bölgesinin 2020 itibarıyla AB’nin onuncu ticaret ortağı hâline geldiği;  

2-) daha güçlü yönetişim başlığı altında Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da e-

varlık beyan sistemlerinin kurulmasıyla yolsuzlukla mücadelenin güçlendirildiği ve 

Ortaklık içerisindeki ülkelerde "tek durak hizmet noktalarının (one-stop-shops) ve e-
devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ile kamu hizmetlerinin daha iyi hâle getirildiği;  

3-) daha güçlü bağlantısallık başlığı altında Doğu Ortaklığı içerisindeki yerel yetkililerin 

%50'ye yakınının AB'nin yerel enerji ve iklim eylemi girişimi olan İklim ve Enerji için 

Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors - CoM) kapsamında CO2 

emisyonlarını azaltmayı taahhüt ettiği; 

 4-) daha güçlü toplum başlığı altında Tiflis'teki Avrupa Okulunun Eylül 2018'den beri 

faaliyet gösterdiği ifade edilmiştir. Belgeye göre ayrıca İstanbul Sözleşmesi'ni Ermenistan, 

Moldova ve Ukrayna imzalamış ve Gürcistan onaylamıştır. Azerbaycan, aile içi şiddetle 

mücadele konusunda ulusal bir eylem planını onaylamıştır. Son olarak Doğu Ortaklığı 

içerisindeki ülkelerin vatandaşların %66'sının AB'nin ülkeleri ile ilişkileri hakkında 

olumlu bir algıya sahip olduğu görülmüştür.34 

 
29 Avrupa Komisyonu, “Visa Policy”, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-
visa/visa-policy_en, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022. 
30 AB Konseyi, 9 Kasım 2021’de, AB-Belarus Vize Kolaylaştırma Anlaşmasının uygulanmasını kısmen 
askıya alan bir kararı kabul etmiştir. 
31 AB Konseyi, “20 Deliverables for 2020”, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-
partnership/20-deliverables-for-2020/, Erişim Tarihi: 08 Kasım 2022. 
32 Avrupa Komisyonu, “Eastern Partnership”, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/european-neighbourhood-policy/eastern-partnership_en, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022.  
33 “Top 10 Achievements of the Eastern Partnership in the Last 10 Years”, EU Neighbourseast, 
https://euneighbourseast.eu/wp-content/uploads/2019/05/factsheet_eap_10years_2019_en_0.pdf, 
Erişim Tarihi: 08 Kasım 2022. 
34 Eastern Partnership, 20 Deliverables for 2020: Bringing Tangible Results for Citizens, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-
11/112021_eap_deliverables_factsheet_2021_eng.pdf, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022.  

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/20-deliverables-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eastern-partnership/20-deliverables-for-2020/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/eastern-partnership_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/eastern-partnership_en
https://euneighbourseast.eu/wp-content/uploads/2019/05/factsheet_eap_10years_2019_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-11/112021_eap_deliverables_factsheet_2021_eng.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-11/112021_eap_deliverables_factsheet_2021_eng.pdf


Mart 2020’de Komisyon tarafından sunulan "Ortak Tebliğ: 2020’nin Ötesinde Doğu 

Ortaklığı Politikası: Dirençliliği Arttırma - Herkes için Bir Doğu Ortaklığı" (Joint 

Communication: Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience – an 

Eastern Partnership that delivers for all) ve Mayıs 2020’de “2020’nin Ötesinde Doğu 

Ortaklığı Politikası ilişkin Konsey Kararları”, “2020 için 20 Çıktı” adlı belgenin devamı 

niteliğindedir.35 .Bu belge ile 2020 sonrası için beş öncelikli alan ve uzun vadeli politika 

hedefleri ile ortaklık için yeni bir gündem belirlenmiştir. Belgede dirençlilik kavramına 

vurgu yapılarak bunun ilerletilmesinin Doğu Ortaklığı’nın yeni gündeminde merkezi bir 

konumda olacağı ifade edilmiştir. Belgede bahsi geçen beş öncelikli alan “1) Sürdürülebilir 

ve bütünleşik ekonomiler, 2) Hesap veren kurumlar, hukukun üstünlüğü, güvenlik, 3) 

Çevre ve iklim, 4) Dijitalleşme ve 5) Adil ve kucaklayıcı toplumlardır”. 36 

Doğu Ortaklığı'nın bu yeni gündemi, Temmuz 2021'de kabul edilen “Toparlanma, 

Dirençlilik ve Reform: 2020 Sonrası Doğu Ortaklığı Öncelikleri” (Recovery, Resilience and 

Reform: post-2020 Eastern Partnership priorities) başlıklı Ortak Çalışma Dokümanı ile 

daha ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir. Bu doğrultuda Doğu Ortaklığı'nın beş politika 

hedefi doğrultusundaki yeni gündemi iki sütun etrafında şekillenecektir. Bunlardan ilki 

COVID-19 sonrası sosyo-ekonomik toparlanmayı destekleyecek ve Doğu Ortaklığı 

ülkelerindeki yeşil ve dijital geçişi hızlandıracak olan yatırım; ikincisi demokrasi, insan 

hakları, hukukun üstünlüğü hakkındaki reformlar, yolsuzlukla mücadele, cinsiyet eşitliği, 
sivil topluma ve bağımsız medyanın desteklenmesini içeren yönetişim sütunudur.37,38 

Doğu Ortaklığı’nın yeni gündemi, pandemi sonrası toparlanmayı desteklemek, ortaklık 

ülkelerinin ekonomilerini daha dayanıklı ve entegre hâle getirmek ve bu ülkelerin 

sürdürülebilir bir şekilde dönüştürülmesini sağlamak için AB bütçesinden 2,3 milyar avro 

tesis edilmesi ve bunun kamu ve özel yatırımlarla 17 milyar avroya kadar ulaşması 

öngörülmüştür. Ayrıca yeni gündem, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finans 

olanaklarına erişimini, rekabeti arttırmak için öz kaynaklara yatarım yapılmasını, dijital 

geçişe destek verilmesini, enerji verimliliği de dâhil olmak üzere çevre ve iklim 

dayanıklılığı için yatırım yapılmasını ve sağlıkta dayanıklılık ile insan sermayesinin 

geliştirilmesini içermektedir.39 

Doğu Ortaklığı’nın En Büyük Meydan Okuması: Rusya 

Mevcut duruma bakıldığında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’nın AB ile daha ileri bir 

entegrasyona girmek için ortaya koydukları siyasi iradenin Azerbaycan, Ermenistan ve 

Belarus’a göre çok daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Ancak genel duruma 

bakıldığında AB’nin hedefi ve beklentisi ortaklık içerisindeki ülkelerin giderek Avrupa 

 
35 Avrupa Komisyonu, “Eastern Partnership”, https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/european-neighbourhood-policy/eastern-partnership_en, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022.  
36 Tuncel, https://avim.org.tr/tr/Analiz/AVRUPA-BIRLIGI-NIN-DOGU-DOGU-NUN-AVRUPA-BIRLIGI-
SERUVENI-DOGU-ORTAKLIGI-NIN-ON-BIR-YILI#_ftn30 
37 Avrupa Komisyonu, “Recovery, Resilience and Reform: Post 2020 Eastern Partnership Priorities”, 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1
356457_0.pdf, Erişim Tarihi: 19 Temmuz 2022.  
38 Avrupa Komisyonu, “An Eastern Partnership that Delivers for All”, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2021-12/eap_future_priorities_eng.pdf, 
Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022. 
39 A.g.e. 
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pazarına ve değerlerine entegre olacağı, bu ülkelerin demokratik dönüşümler geçireceği 

ve Birliğin sahip olduğu “refah, istikrar ve güvenlik alanı”nın bu ülkelere yayılacağı 

üzerinedir. Mevcut durumda AB etrafında “dost çemberinden” ziyade bölgesel sorunların 

ve istikrarsızlıkların daha da artığı ve demokratik dönüşümün durduğu veya yavaşladığı 

bir bölge ile karşı karşıyadır. Bunun çeşitli sebepleri olmakla beraber bunları iki başlıkta 

kategorize etmek mümkündür; sorun genel anlamıyla ülke içi faktörlerden ve dışardan 

gelen etkilerden kaynaklanmaktadır.  

Ülke içi faktörlere baktığımızda; Doğu Ortaklığı içindeki ülkelerin tamamı eskiden 

Sovyetler Birliği’nin parçası olan ülkelerdir. Bu ülkeler eski komünist sisteminin 

unsurlarını tamamen geride bırakarak liberal sisteme geçiş yapamamıştır. Belarus 

haricinde diğer ülkelerde, etnik, bölücü ve bölgesel ayrılıklar mevcuttur (Moldova’da 

Transnistria, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ, Gürcistan’da Abhazya 

ve Güney Osetya ve Ukrayna’da Kırım). Ülke içi şartların elverişli olması demokratik bir 

dönüşüm için en gerekli koşullardan bir tanesidir. Ancak Doğu Ortaklığı’ndaki ülkelerin 

hepsinde ülke içi ciddi sorunlar hâlen varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda ülkelerin iç 

durumlarına bakıldığında Belarus ve Azerbaycan’ın otoriter rejimler tarafından 

yönetilmesi ve insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali konusunda ciddi sorunlar, 

Ukrayna’da çok güçlü bir oligarşik sınıfın ve geniş çaplı yolsuzluklar gibi yapısal sorunlar, 

Moldova’da devlet düzeyinde ciddi yolsuzluklar ve Gürcistan’da yargı bağımsızlığı 

konusunun sorunlu olduğu göze çarpmaktadır.40 

Doğu Ortaklığı’nın başarısını etkileyen diğer bir unsur olan dış etkenlere baktığımızda 

öncelikle karşımıza Rusya çıkmaktadır. AB, Doğu Ortaklığı inisiyatifini ortaya koyarken 

ve Ortaklık içerisindeki ülkelerle ilişkilerini geliştirirken Rusya faktörünü yeterince göz 

önünde bulundurmamıştır. AB’nin, Doğu Ortaklığı ülkeleri ve bölge üzerindeki 

dönüştürücü gücü, Rusya’nın bu ülkeler ve bölge üzerindeki kültürel, siyasal, askerî ve 

iktisadi nüfuzu nedeniyle kısıtlanmaktadır.41 Üstelik bölge üzerindeki etkisini kaybetmek 

istemeyen Rusya, AB’nin Doğu Ortaklığı’nı kendi etki alanına yönelik bir tehdit olarak 

algılamış ve AB ile bölge üzerinde jeopolitik bir rekabete girişmiştir. Dönemin Rusya 

Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in Doğu Ortaklığı girişiminin Rusya karşıtı bir 

organizasyona dönüştüğünü ifade etmesi, Rusya’nın bu girişimi bir tehdit olarak 

algıladığının önemli bir örneğidir. Ayrıca Rusya, yakın çevresinde, AB’nin bu girişimini 

nasıl algıladığını Doğu Ortaklığı ülkeleriyle olan ilişkilerinde de açık bir şekilde 

yansıtmıştır. Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Ermenistan ne zaman AB ile 

entegrasyonlarını ilerletse veya bu yönde bir irade ortaya koysa, Rusya bu ülkelere karşı, 

ticari yaptırım veya enerji tedariğini durdurma gibi baskı araçları kullananmış ve bu 

ülkeleri etkilemiştir. Nitekim Ukrayna’nın 2013’te beklenmedik bir şekilde Ortaklık 

Anlaşması’nı imzalamaktan vaz geçmesi veya Ermenistan’ın aynı yıl Ortaklık Anlaşması’nı 

 
40 Valiyeva, s. 124. 
41 Durakçay & Gülal, s. 304. 



imzalamak yerine Avrasya Ekonomik Birliği’ne dâhil olmasında Rusya’nın büyük etkisi 

vardır.42 

Rusya belirtildiği gibi geleneksel olarak bölgede nüfuz sahibi bir aktör olmakla beraber 

2008 Gürcistan müdahalesi bu ülkenin SSCB sonrası jeopolitik sahneye geri dönmesi 

olarak yorumlanmış ve Rusya ilerleyen tarihlerde bölgede etkisini giderek artırmıştır. 

Ukrayna savaşına gelene kadar 2008’de Abhazya ve Osetya’yı bağımsız devletler olarak 

tanıması; 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi; 2020’de seçimlere hile karıştığı iddiası sonrasında 

Belarus halkının ayaklanması ve ayaklanmaları bastırma konusunda Belarus Devlet 

Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya destek verebileceğini açıklaması; 2020’nin sonlarına 

doğru Ermenistan-Azerbaycan arasında gerçekleşen İkinci Karabağ Savaşı’nda 

arabuluculuk yapması sonucunda ortaya bir anlaşmanın çıkması ve ihtilaflı bölgelere 

kendi barış güçlerini yollaması gibi birçok örnek, Rusya’nın “arka bahçesi” olarak gördüğü 

yakın çevresindeki devletler üzerindeki nüfuzunu muhafaza etmek istediğini 

göstermektedir.  

AB, Rusya – Ukrayna savaşına gelene dek Rusya’nın bölgedeki rolünü dengeleyecek bir 

şekilde birlikte hareket edememiştir. Örneğin Ukrayna’nın Kırım’ı kaybettiği süreçte AB 

üyelerinden Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya gibi ülkeler güvenliklerine bir tehdit 

olarak gördükleri için Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep 

etmekteyken; Rusya ile yoğun ekonomik ilişkilere sahip olan Almanya, Fransa ve İngiltere 

gibi ülkeler yaptırımların daha hafif olması gerektiğini savunmuştur.43 Nihayetinde AB 

uzun tartışmaların sonucunda Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulasa da bunlar 

hem zamanında ortaya koyulamamış hem de yetersiz kalmıştır. Ancak AB, 24 Şubat 2022 

tarihinde patlak veren Rusya – Ukrayna savaşından sonra, Rusya’nın beklemediği kadar 

koordineli bir şekilde hareket etmiş, doğrudan Rus ekonomisini hedef alan, büyük Rus 

bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasından ham petrol ve bazı petrol 

ürünlerinin Rusya’dan ithalatına ve transferine yasak getirmeye kadar varacak büyük 

yaptırımlar uygulamıştır. AB ayrıca 18 Mayıs 2022'de, Rus enerjisine bağımlılığını 

2030'dan önce aşamalı olarak sona erdirme, “yeşil geçişi” hızlandırma ve AB'nin enerji 

sisteminin direncini artırma amacı taşıyan bir dizi önlem içeren REPowerEU Planı’nı 

yayımlamıştır. Enerji kaynaklarının ve arzının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjiye 

geçişin hızlandırılması, sürdürülebilirlik alanında yeni yatırımlar ile enerji verimliliği ve 

tasarrufu REPowerEU Planı’nda öngörülen önlemlerdir. Planın başarı ile uygulanması 

hâlinde AB 2027 yılına kadar Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirecek ve yeşil 

dönüşüm süreci hızlandırılacaktır.44 

 
42 Füsun Özerdem, “Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı ve Program Ülkelerinin Algıları Üyelik 
Olmadan Asla”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2012, s.27. 
43 Erol Kalkan & Elifnur Kılıç, “Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasında Yumuşak Güç Krizi: 

Ukrayna Örneği”, İmgelem, Cilt 3, Sayı 5, 2019, ss. 202-203. 
44 Avrupa Komisyonu, “REPowerEU: Joint European Action for More Affordable, Secure and Sustainable 

Energy”, https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-

03/REPowerEU_Communication_with_Annexes_EN.pdf Erişim Tarihi: 6 Ocak 2022. 
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Bağımlı olduğu enerji kaynaklarına bakıldığında doğalgaz; petrol ve kömüre göre AB’nin 

Rusya’ya bağımlılığını azaltabileceği en son enerji ürünüdür. Rus doğalgazına olan 

bağımlılığını azaltmayı amaçlayan ve buna alternatif yollar arayan AB; ABD, Avustralya ve 

Japonya gibi daha güvenilir ortaklarından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 

arttırmaya yönelmiştir. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin yayımladığı rapora göre ABD, 

2022 Ocak-Nisan ayları arasında LNG ihracatının %74’nüü Avrupa'ya 

gerçekleştirmiştir.45 Ayrıca AB, Katar ve bazı Arap ülkelerinden LNG satın almıştır. AB’nin 

bir diğer girişimi Mısır ve İsrail ile 15 Haziran 2022 tarihinde, İsrail’de çıkan doğal gazın 

Mısır’da sıvılaştırılarak AB’ye ithal edilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanmasıdır. 

Mutabakat zaptının içeriğinde hidrojen, yeşil enerji ve enerji verimliliği hakkında 

hükümler de bulunmaktadır. AB, 18 Haziran 2022 tarihinde ise Azerbaycan’dan ithal 

ettiği gazı iki yıl içinde ikiye katlayacak olan bir enerji anlaşması imzalamıştır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında, AB’nin, bölgede karşısına çıkan en güçlü aktör olan Rusya’ya 

karşı koordineli hareket etme konusunda büyük bir sınav verdiğini ve bu konuda başarılı 

olabilmek için çok kritik adımlar attığını söylemek doğru olacaktır. Nitekim Rusya’ya 

bağımlılığını mümkün olduğu seviyede azaltmış olan bir AB, bu ülke tarafından gelecek 

meydan okumalara daha güçlü yanıtlar verebilecektir. Bu durum ise AB’nin Doğu 

Ortaklığı ülkeleri ile kurduğu ilişkileri etkileyecek, bu ülkelerin AB ile entegrasyonu 

Rusya’dan bağımsız olarak daha kolay gerçekleşebilecektir.  

Doğu Ortaklığı’ndan Üyeliğe Giden Yol 

2004-2007 genişlemesinden büyük dersler çıkartan AB için artık genişlemenin şartları 

çok daha zorlaşmıştır. Nitekim “demokratik koşulluluk” konusunda daha katı bir tutum 

içerisine giren AB, bu çerçevede geliştirdiği ‘’yeni yaklaşım’’ doğrultusunda artık 

müzakerelerde hukukun üstünlüğünü ön plana çıkarmaya başlamış ve “Yargı ve Temel 

Haklar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasıllarının öncelikli olarak görüşülmesini 

kararlaştırmıştır.46  

AB’nin birincil gündem maddeleri arasına geri plana düşen genişleme meselesi, Ukrayna-

Rusya Savaşı’nın patlak vermesinin ardından yeniden gündeme gelmiştir. Nitekim 

Ukrayna, AB’ye adaylık başvurusunu 28 Şubat 2022’de Rusya’nın topraklarına başlattığı 

saldırıdan 4 gün sonra yapmıştır. 3 Mart 2022 tarihinde ise Gürcistan ve Moldova AB’ye 

üye olmak için başvuruda bulunmuştur. AB Konseyi, 7 Mart’ta ilgili başvurular hakkında 

Komisyonu görüş sunmaya davet etmiş ve nihayetinde Komisyon, 17 Haziran’da Ukrayna 

ve Moldova’ya aday ülke statüsü verilmesi, Gürcistan için ise kriterleri karşılaması hâlinde 

durumunun yeniden gözden geçirilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla Avrupa perspektifi 

sunulması yönünde bir görüş bildirmiştir. Nihayetinde 23-24 Haziran 2022 tarihinde 

 
45 “ABD İlk 4 Ayda LNG İhracatının Dörtte Üçünü Avrupa'ya Gerçekleştirdi”, TRT Haber, 8 Haziran 2022, 
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686593.html Erişim Tarihi: 6 Ocak 2022.  
46 Emirhan Kaya, “Avrupa Birliği'nin Son Genişlemesi ve Balkan Üyeleri”, Trakya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2016, ss. 218-219. 
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gerçekleştirdikleri AB Konseyi sonucunda, açık bir şekilde üyelik perspektifi verilmeyen 

ancak Doğu Ortaklığı inisiyatifi içerisinde daha ileri bir siyasi ve ekonomik entegrasyon 

ön görülen Ukrayna ve Moldova, tarihî bir kararla aday ülke statüsünü, Gürcistan ise 

üyelik perspektifini alışılmadık bir hızla elde etmiştir. 

Süreç ne gösterirse göstersin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın kısa bir süre içerisinde 

AB üyesi olamayacağı açıktır. Bu ülkelerin kaderlerini öncelikte dışta Rusya’nın savaş 

sonrasında bölgede ne kadar etkili bir aktör olabileceği daha sonra içte AB’ye uyum 

yönünde geçirecekleri dönüşüm süreci belirleyecektir.47  

Doğu Ortaklığı’nın Türkiye Boyutu 

Türkiye, Doğu Ortaklığı inisiyatifinin hem “Avrupa’ya komşu” olan bölgesi (Ukrayna, 

Moldova ve Belarus) hem de “Kafkaslar” (Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) bölgesi 

için çok önemli bir ülkedir. Türkiye, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu ülkeleri 

diplomatik olarak tanıyan ilk ülkelerdendir. 1990’ların başından beri siyasi olarak Doğu 

Ortaklığı ülkelerinden özellikle Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova ile iyi 

ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirilmiştir. Belarus ile ilişkiler “yapıcı diyalog odaklı bir 

temelde, olumlu mecrada” sürdürülmektedir. Tarihsel olarak ikili ilişkilerin sorunlu 

olduğu Ermenistan ile 2021’in sonlarında “normalleşme” süreci başlamıştır.  

Doğu Ortaklığı ülkelerinin birçoğunun ilk on sıradaki ticaret ortaklarından bir tanesi 

Türkiye’dir. Tablo 2’de Türkiye’nin Doğu Ortaklığı’nda yer alan ülkelere olan ihracat 

verileri paylaşılmaktadır. WITS’in 2020 verilerine göre Türkiye, Ukrayna’nın genel 

ithalatında %4,49 pay ile yedinci, Gürcistan’ın genel ithalatında %17,48 pay ile birinci, 

Belarus’un ithalatında 1,85 pay ile sekizinci, Azerbaycan’ın ithalatında %14,56 pay ile 

ikinci, Moldova’nın ithalatında %7,17 pay ile altıncı ve Ermenistan’ın ithalatında %5,04 

pay ile beşinci sıradaki ticaret ortağıdır. 

Tablo 2: Türkiye’nin Doğu Ortaklığı İçerisinde Yer Alan Ülkelere İhracatı, (2013-2021, 

bin $) 

 Ukrayna Belarus Moldova Gürcistan Ermenistan Azerbaycan 
2021 2.900.545 915.331 453.079 1.703.745 2.342 2.342.789 
2020 2.090.327 602.745 335.048 1.461.257 872 2.085.340 
2019 2.156.454 543.111 343.345 1.578.014 19 1.788.397 
2018 1.684.156 456.122 290.032 1.438.618 121 1.701.927 
2017 1.465.923 438.987 306.142 1.337.800 433 1.476.522 
2016 1.330.651 371.487 279.067 1.315.739 416 1.387.886 
2015 1.181.147 217.005 223.027 1.258.059 135 2.092.207 
2014 1.855.867 285.301 319.916 1.611.346 24 3.061.218 
2013 2.387.613 317.723 297.650 1.409.043 134 3.174.497 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 3’te ise Türkiye’nin Doğu Ortaklığı’nda yer alan ülkelerden olan ithalat rakamları 

verilmiştir. Türkiye, Ukrayna’nın ihracatında %4,95 pay ile beşinci, Gürcistan’ın 

ihracatında %5,70 pay ile altıncı, Azerbaycan’ın ihracatında 18,92 pay ile ikinci, 

 
47 Ahmet Emre Usta, “Ortaklıktan AB Aday Ülke Statüsüne Giden Yolda Ukrayna ve Moldova”, İKV E-
Bülteni, https://bulten.ikv.org.tr/?ust_id=12511&id=12513, Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022.  
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Moldova’nın ihracatında %6,96 pay ile beşinci sıradaki ticaret ortağıdır. Türkiye’nin 

Belarus ve Ermenistan’ın ihracatlarındaki payı ise düşük seviyededir. 

Tablo 3: Türkiye’nin Doğu Ortaklığı İçerisinde Yer Alan Ülkelerden İthalatı, (2013-2021, 

bin $) 

 Ukrayna Belarus Moldova Gürcistan Ermenistan Azerbaycan 
2021 2.590.375 176.005 181.389 348.884 3.352 410.710 
2020 2.725.419 165.074 264.286 272.350 2.665 411.022 
2019 2.753.654 168.668 198.507 258.701 2.110 408.428 
2018 2.936.030 184.325 218.302 219.607 2.294 384.146 
2017 2.596.436 101.443 176.695 227.787 1.502 328.044 
2016 3.519.255 219.478 221.784 274.975 1.104 357.093 
2015 4.295.993 148.061 262.382 275.018 1.358 482.576 
2014 4.607.646 193.939 262.929 241.236 437 612.678 
2013 2.590.375 176.005 181.389 348.884 3.352 410.710 

Kaynak: TÜİK 

Daha önce bahsedildiği gibi AB’nin Doğu Ortaklığı inisiyatifine karşı en büyük meydan 

okuma Rusya’dan gelmektedir. 2008 Gürcistan müdahalesi ile jeopolitik sahneye geri 

dönen Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Doğu Ortaklığı’nın çok önemli bir parçası olan 

Ukrayna’ya saldırması bu meydan okumanın son halkasıdır. AB Doğu Ortaklığı 

çerçevesinde ileri düzeyde bir ilişki perspektifi verdiği ülkelerdeki Rus müdahalesini 

tersine çevirememekte, uyguladığı yaptırımlar Rusya’ya geri adım attırmada yetersiz 

kalmaktadır. Tam bu noktada AB’nin bölgede etkili olan bir diğer aktör Türkiye ile olan 

ilişkilerini iş birliği temelinde gözden geçirmesi gerekmektedir. Nitekim Türkiye’deki 

mevcut ve dondurulmuş ihtilafların çözümünde söz sahibi olabilecek etkinlikte bir 

aktördür.  

Rusya-Ukrayna Savaş’ının patlak vermesi Türkiye’nin bölge ve hatta Avrupa istikrarı 

açısından önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye aynı anda hem Batı, hem 

Ukrayna, hem de Rusya ile olan ilişkilerini muhafaza edebilen ve bu ülkelerle diplomatik 

temas gerçekleştirebilen ender ülkelerdendir. Bunun da bir sonucu olarak Türkiye, Rusya, 

Ukrayna ve BM tarafından 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek 

Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" Türkiye’nin 

bölgedeki rolünün önemini gösterir niteliktedir. 

Sonuç 

Doğu Ortaklığı yeni Ortaklık Anlaşmaları, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanları, Vize 

Serbestliği ve Vize Kolaylığı Anlaşmaları ve finansal destekler/hibeler gibi birçok aracı 

içerisinde barındırmaktadır. Bütün bu araçlar başta çok ciddi bir ekonomik katkı olmakla 

beraber siyasi ve sosyal olarak da ortaklık ülkelerine önemli getiriler sağlayacak 

potansiyele sahiptir. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra Üye Devletler ve ortaklık üyesi 

ülkelerin hükümetlerinin ötesinde; AB kurumları, tarafların parlamenterleri, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bunun gibi değişik seviyelerdeki aktörleri de 

ilişkilerin içerisine katarak Doğu Ortaklığı’nı çok taraflı hâle dönüştürmektedir. 

Doğu Ortaklığı içerisinde bulunan altı ülke ile AB arasındaki ilişkilerin, girişimin 

başlatıldığı yıl olan 2009’dan günümüze kadar daha ileri bir düzeye ulaştığını söylemek 



mümkündür. AB ile Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında Doğu Ortaklığı’nın en önemli 

enstrümanlarından olan Ortaklık Anlaşması Haziran 2014’te imzalanmış; Gürcistan ve 

Moldova ile olan anlaşma Temmuz 2016’da Ukrayna ile olan anlaşma Temmuz 2017’de 

yürürlüğe girmiştir. 2017 yılında AB ve Ermenistan arasında bir DCFTA’yı kapsamayan 

ancak daha ileri boyutlu ilişkiler kurmaya katkı sağlayacak olan “Kapsamlı ve Gelişmiş 

Ortaklık Anlaşması” imzalanmış, bu anlaşma Mart 2021’de yürürlüğe girmiştir. Ortaklığın 

bir diğer önemli enstrümanı olan Vize Serbestliği Anlaşmaları Moldova’da 2014, Ukrayna 

ve Gürcistan’da 2017’de yürürlüğe girmiştir. Vize Kolaylığı Anlaşmaları ise Ermenistan ve 

Azerbaycan’da 2014, Belarus’ta 2020’de yürürlüğe girmiştir.  

Mevcut duruma bakıldığında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’nın AB ile daha ileri bir 

entegrasyona girmek için ortaya koydukları siyasi iradenin Azerbaycan, Ermenistan ve 

Belarus’a göre çok daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Ancak genel duruma 

bakıldığında AB’nin hedefi ve beklentisi ortaklık içerisindeki ülkelerin giderek Avrupa 

pazarına ve değerlerine entegre olacağı, bu ülkelerin demokratik dönüşümler geçireceği 

ve Birliğin sahip olduğu “refah, istikrar ve güvenlik alanı”nın bu ülkelere yayılacağı 

üzerinedir. Mevcut durumda AB etrafında “dost çemberinden” ziyade bölgesel sorunların 

ve istikrarsızlıkların daha da arttığı ve demokratik dönüşümün durduğu veya yavaşladığı 
bir bölge ile karşı karşıyadır. 

Doğu Ortaklığı’nın beklenenden daha az etkiye sahip olmasının ana nedenlerinden biri 

Rusya faktörüdür. 2008 sonrasında jeopolitik sahneye geri dönen Rusya, AB’nin Doğu 

Ortaklılığı inisiyatifi çerçevesinde ilişkilerini ilerlettiği ülkeleri kendi “arka bahçesi” 

olarak görmekte ve Gürcistan müdahalesi, Kırım ilhakı ve Ukrayna işgalinde görüldüğü 

gibi bu ülkelerde askerî güç unsurlarını kullanmaktan kaçınmamaktadır. Ancak Rusya-

Ukrayna Savaşı Doğu Ortaklığı’nın da kaderini etkileyecektir. Nitekim Doğu Ortaklığı 

ülkelerinden Ukrayna ve Moldova aday ülke statüsünü, Gürcistan üyelik perspektifini 

savaş sonrası gelişen koşullar neticesinde almıştır. Ayrıca AB, çok koordineli bir şekilde 

Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başlamış ve Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 

azaltmak için REPowerEU Planı gibi adımlar atmıştır. Bu doğrultuda Rusya’ya olan 

bağımlılığından giderek kurtulan bir AB, bu aktörün etki alanda bulunan Doğu Ortaklığı 
ülkeleri ile de daha güçlü ilişkiler geliştirebilecektir.  

Doğu Ortaklığı’nın Türkiye boyutuna bakıldığında ise Türkiye, Doğu Ortaklığı’nı kapsayan 

coğrafyanın istikrarı açısından kilit ülkelerden biridir. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı 

hem Batı hem Ukrayna hem de Rusya ile masaya oturabilen ender ülkelerden biri olan 

Türkiye’nin bölge istikrarı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Rusya’nın 

AB’nin Doğu Ortaklığı kapsamında ilişki kurduğu ülkeleri arka bahçesi olarak gördüğü 

düşünüldüğünde, bölgede bir diğer önemli aktör olan Türkiye ile AB’nin geliştireceği iş 
birliği iki tarafında çıkarına olacaktır. 


