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Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi   

Brüksel, 22.3.2021 

JOIN(2021) 8 final/2 

 

AB KONSEYİ’NE ORTAK TEBLİĞ 

AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerindeki Mevcut Durum 

1. GİRİŞ 

Aralık 2020 AB Konseyi1, Türkiye'nin tek taraflı eylemlere ve provokasyonlara giriştiğini 
ve Avrupa Birliği’ne, Üye Devletleri’ne ve Avrupalı liderlere karşı söylemini 
tırmandırdığını not etmiştir. Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir 
ilişkinin geliştirilmesinde Avrupa Birliği’nin stratejik çıkarı olduğunu yinelemiştir. 
Türkiye, Birlik ve Üye Devletler ile gerçek bir ortaklığı teşvik etmeye ve farklılıkları 
diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye hazır olduğu takdirde, AB-
Türkiye pozitif gündemi teklifinin masada olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca, Avrupa 
Birliği’nin kendi çıkarlarını ve Üye Devletleri’nin çıkarlarını savunmanın yanı sıra 
bölgesel istikrarı korumaya kararlı olduğunu vurgulamıştır. 

Bu bağlamda, AB Konseyi; Yüksek Temsilci ve Komisyonu, AB-Türkiye siyasi, ekonomik 
ve ticari ilişkilerinin gidişatına ve 11 Kasım 2019 tarihli Konsey Kararı’nın2 kapsamının 
genişletilmesi de dâhil, nasıl ilerleneceğine dair araçlar ve seçeneklere ilişkin en geç Mart 
2021 AB Konseyi’nde görüşülmek üzere bir rapor sunmaya davet etmiştir. Aşağıdaki 
Ortak Tebliğ bu davete yanıt vermektedir. Türkiye ülke raporu da dâhil olmak üzere 
Komisyonun bir sonraki genişleme paketinin yerini almaz veya bunlara halel getirmez. 

2. SİYASİ İLİŞKİLER 

AB-Türkiye ilişkilerindeki siyasi bağlamın, geçtiğimiz yıllarda giderek kötüleşmesiyle ikili 
angajman ve işbirliği için çeşitli araç ve süreçler fiilen durmuştur. Bunun nedeni büyük 
ölçüde; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY)i deniz 
yetki alanlarındaki haklarına doğrudan meydan okuyan eylemleri ve Türkiye’nin 
Yunanistan’a karşı kışkırtıcı eylemlerinin keskin bir şekilde artması; Kıbrıs çözüm 
sürecinde ilerleme kaydedilememesi, ek olarak Türkiye’nin söz konusu tehditkâr 
eylemleri ve aşağılayıcı söylemi ile çevredeki bölgesel çatışmaların çoğuna, çoğu kez 
AB’nin genel çıkarlarıyla çelişen yollarla iddialı müdahaleleridir. Ayrıca, Türkiye’de; 
özellikle temel haklar ve ekonomik yönetişim alanında daha da kötüleşen iç durum, 
Türkiye’nin AB Üye Devletleri ile ilişkileri ve AB-Türkiye ikili gündemi üzerinde açık 
olumsuz etkilere yol açmıştır. 

 

 
1 https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf   
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1894&from=GA  

https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1894&from=GA
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1. Doğu Akdeniz 

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de gerilimler artmıştır. Türkiye’nin Mart 2016 AB-Türkiye 
Bildirisi’ne aykırı olarak göçmenleri ve mültecileri AB’ye zorla girmeye aktif şekilde teşvik 
ettiği Şubat 2020’nin sonunda zirveye ulaşmıştır. Bu, Yunan kara ve deniz sınırlarında 
şiddet olaylarına yol açmıştır. AB Konseyi Başkanı ve Yüksek Temsilci/Başkan 
Yardımcısı’nın Ankara ziyareti ile Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa 
Komisyonu Başkanlarının Yunan sınırına ortak ziyareti de dâhil olmak üzere güçlü 
diplomatik eylemle büyük bir kriz önlenmiştir. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mart ayı 
başında Brüksel’e iade-i ziyareti takip etmiştir. 

Yıl boyunca, Türk makamları GKRY’nin deniz yetki alanlarına ruhsatsız sondaj veya 
araştırma gemileri konuşlandırmayı sürdürmüştür.  

Türkiye’nin, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarına itiraz etmesi, 
büyük ölçüde rahatsız edici olmaya devam etmiştir. Ağustos ve ekim aylarında 
Türkiye’nin, Yunanistan'ın Meis Adası yakınlarına bir sismik araştırma gemisi 
konuşlandırmasıyla gerilim, iki NATO müttefiki arasında olası bir çatışma seviyesine 
yakın tırmanmıştır. Bu eylemlere, hem GKRY’nin hem de Yunanistan’ın haklarına meydan 
okuyan bir söylem eşlik etmiştir. Türk Donanması, operasyonları sırasında sondaj 
gemilerine eşlik etmiştir. Denizdeki eylemler, askeri manevralar içermiş ve Üye 
Devletlerle hasmane hadiselere neden olmuştur. 

Yunanistan ile ilgili olarak, Kasım 2019’da Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 
arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ikili Mutabakat Muhtırası’nın 
imzalanması gerginliği daha da artırmıştır. Muhtıra, Yunanistan’ın söz konusu 
bölgelerdeki adalarının haklarını yok saymıştır. Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik diğer 
kışkırtıcı eylemlerinde, özellikle Yunan meskûn bölgeleri üzerinde yapılan Türk uçuşların 
yanı sıra tehditkâr deniz tatbikatları ve yıl boyunca buna eşlik eden söylemlerde daha da 
keskin bir artış olmuştur. Yunan-Türk deniz yetki alanı meseleleri uzun süredir varlığını 
sürdürürken, bunları ele almayı amaçlayan diyalog 2016’da kesintiye uğramış ve 2020, 
NATO'nun Yunanistan ile Türkiye arasında ayrıştırma görüşmeleri yürütmesine neden 
olan devamlı alevlenmeler ve sürekli gerginlik yılı olmuştur. 

Aralık 2020 AB Konseyi, Türkiye’nin geçtiğimiz dönemdeki kışkırtıcı eylemlerini bir kez 
daha kınarken, eşzamanlı olarak AB-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizmiş ve 
hasmane bir yol izlemeyi bırakması kaydıyla, Türkiye ile bir yeniden angajman 
perspektifi sunmuştur. Ayrıca, durum böyle olmadığı takdirde diğer seçeneklerin de 
göz önünde bulundurulacağını belirtmiştir. 

Durum yıl sonuna doğru değişmeye başlamıştır. Türkiye, aralık ayı AB Konseyi kararlarını 
genel anlamda memnuniyetle karşılamış ve Avrupa Birliği ve Üye Devletleri ile ilişkilere 
atfettiği öneme ilişkin sinyaller göndermeye başlamıştır. Bugüne kadar, Türk gemilerinin 
çatışmalı konuşlandırılmaları sona ermiş, yeniden angajman mesajları devam etmiştir. 
Diyalog ve müzakereler için olumlu bir ivme yaratılmış ve iki ana müzakere süreci için ilk 
adımlar yeniden başlatılmıştır: 25 Ocak’ta Yunanistan ile Türkiye arasında deniz yetki 
alanı konularında istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması ve hâlihazırda gayri resmi 
görüşmelerin planlandığı (27-29 Nisan’da Cenevre’de) Kıbrıs çözüm süreci için diyalog. 
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Kıta sahanlığının ve Münhasır Ekonomik Bölgelerin sınırlandırılması; diyalog ve iyi niyetli 
müzakereler yoluyla, gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak, BMDHS de 
dâhil uluslararası hukuka uygun şekilde ele alınmalıdır. Yukarıdaki bağlamda, iyi 
komşuluk ilişkilerine ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümüne koşulsuz bağlılık elzemdir. 

Yüksek Temsilci bölgede gerginliğin sürdürülebilir şekilde azaltılması için elverişli bir 
ortam yaratılmasına yönelik devamlı çabalarda bulunmuştur. Türkiye’nin “Oruç Reis” 
sismik araştırma gemisini çekmesi, Yunan-Türk doğrudan istikşafi görüşmelerine 25 
Ocak 2021 tarihinde yeniden başlamasına izin vermiştir. Görüşmelerin (62’nci) son turu, 
16 Mart 2021 tarihinde Atina’da, üst düzey yetkililer seviyesinde siyasi istişarelerle (17 
Mart) art arda gerçekleşmiştir. 

İfade edilen niyetlerin gerçek olduğunu kanıtlamak ve bölgede genel anlamda gerilimin 
azaltılmasının sürdürülmesini sağlamak için, Türkiye’nin tutumunda aksama olmadan 
inandırıcı bir kalıp görmek gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan küçük hadiseler, 
gerginliğin azaltılması sürecinin hala kırılgan seyrettiğini ve pekiştirilmesi gerektiğini 
bize hatırlatmaktadır. 

2. Kıbrıs meselesi 

Kıbrıs meselesinin çözümü, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de AB ile güçlü anlaşmazlıklarının 
temel unsurlarından biridir. 2020 boyunca, Kıbrıs çözüm sürecinde ilerleme umudu, 
Ekim-Kasım 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC)ii seçimler sonrasına 
kadar beklemeye alınmıştır. Seçim bağlamı, kutuplaştırıcı söylem ve provokasyonlarda 
artışa yol açarak AB’den Konsey ve AB Zirvesi kararlarına yansıdığı şekilde güçlü tepki 
çekmiştir. 

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı, göreve başlamasından bu yana ve özellikle Haziran 
2020 ve Mart 2021’de Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’ne (BMGS) Kıbrıs çözüm görüşmelerine hızlı şekilde yeniden 
başlanması doğrultusunda tam desteğini dile getirmiştir. BMGS makamının çabaları, 
kapalı Maraş’taki tek yanlı eylemler ve Kıbrıs sorunun çözümü için; sonuncusu 29 Ocak 
2021’de kabul edilen (BMGKK 2561) ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarında (BMGKK) 
ortaya koyulduğu şekilde mutabık kalınan zemini doğrudan sorgulayan yinelenen 
açıklamalara rağmen hız kesmeden devam etmiştir. Hem AB hem de BM, Türkiye’den 
Kasım 2020’de Maraş’taki tek yanlı eylemini (kapalı sahil şeridinin açılması) tersine 
çevirmesini istemiştir. 

2017’deki Crans Montana barış görüşmelerinden bu yana, BM “Avrupa Birliği ile Kıbrıs 
Konferansı’na gözlemci sıfatıyla” angajmanına devam etmiş ve AB, 5+1 formatının 
temsilcileriyle yakın temasta kalmıştır. AB; dış boyutları da dâhil olmak üzere, Kıbrıs 
meselesinin, BM çerçevesinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca, AB'nin 
üzerine inşa edildiği ilkeler doğrultusunda; adil, kapsamlı ve gerçekçi çözümüne bağlıdır. 
Doğu Akdeniz’deki gerilimin azaltılması için iki toplum arasında nihayetinde bir 
anlaşmayla sonuçlanacak görüşmeler elzemdir. Taraflar arasında, hidrokarbonların 
işletilmesinden elde edilecek gelirin paylaşılması da dâhil güven artırıcı önlemlere 
yönelik birtakım öneriler teati edilmiştir ve AB, bu konuda gerekli teknik çalışmayı 
kolaylaştırmaya hazır olmayı sürdürmektedir. Halloumi/Hellim peyniri ihracatının 
kolaylaştırılması ve COVID-19 aşılarının dağıtımı gibi Kıbrıs Türk toplumu için pratik ve 
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hayati konulara ilişkin olumlu sonuçlar, daha fazla güven için elverişli ortam yaratabilir3. 
AB’nin Kıbrıs meselesi bağlamındaki angajmanı ve desteği, bölgedeki gerilimin 
azaltılması için olmazsa olmazdır. Türkiye’nin GKRY’yi tanımamasının, farklı işbirliği 
yollarının tıkanmasına nasıl yol açmaya devam ettiği açıktır. Kıbrıs meselesine çözüm 
bulunamadığı takdirde AB-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi son derece zor olmayı 
sürdürecektir. 

3- Doğu Akdeniz Konferansı 

AB Konseyi aynı zamanda Yüksek Temsilci / Başkan Yardımcısı’na, kapsamlı bir güven 
oluşturma mekanizmasının bir parçası olarak Türkiye'nin de dâhil olduğu çok taraflı bir 
bölgesel konferans düzenleme görevi verdi.  Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Doğu 
Akdeniz Konferansı için hazırlık çalışmalarını, usulleri (kapsam, katılım, süreç ve zaman 
çizelgesi) ve potansiyel konuları incelemeyi ön görüşmeler yoluyla sürdürürken, AB'nin 
Konferansı gerçekleştirip veya gerçekleştirmeme olanağına yönelik herhangi bir beyanda 
bulunmadı. Tüm bunlar halen kararlaştırılmayı bekliyor. Diğer potansiyel katılımcılardan 
gelen net tepkiler, bölgedeki koşullar önemli ölçüde değişmedikçe, böyle bir konferansın 
kısa vadede gerçekleştirilmesi olası görülmüyor. 

4- Daha geniş bölge 

Türkiye’nin giderek iddialı bir hal alan dış politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 
(ODGP) kapsamındaki AB öncelikleriyle çatıştı. Türkiye'nin ODGP'ye ve Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikasına (OGSP) katılımını sağlayan kurumsal çerçeve yürürlükteyken,  
Türkiye bu çerçeveye 2020’de % 11 civarında çok düşük bir uyum oranı kaydetmiştir. 
Türkiye, Rusya, Venezuela, Suriye ve Libya ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere Konsey 
kararlarının çoğuna (kısıtlayıcı tedbirlere) ve Dağlık Karabağ konusunda olduğu gibi AB 
deklarasyonlarına uymamaya devam etti. 

ODGP/OGSP’nin de ele alındığı son AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Kasım 
2018'de Ankara'da ve Siyasi Direktör düzeyindeki son görüşme de Eylül 2019'da 
gerçekleşti. Birçok Üye Devletin Türkiye ile dış politika, güvenlik ve savunma konularında 
güçlü ikili bağları var.  Türkiye’nin giderek daha aktif ve iddialı hale gelen dış politikası 
ele alındığında, olası gerilimi yatıştırmak ve daha geniş bölgede güven sağlayıcı önlemler 
almak için ortak çalışmalar sürdürülmelidir. Ocak-Mart 2021 boyunca, AB ve Türkiye, 
özellikle doğrudan AB çıkarlarının söz konusu olduğu Libya ve Suriye'de ilgili çıkarların 
ve karşılıklı yarar sağlayan sürdürülebilir çözümlerin derinlemesine anlaşılması amacıyla 
diplomatik bir diyalog başlattı. 

Suriye ve Libya’ya aktif askeri müdahalesinden bu yana, Türkiye'nin, AB’nin güvenlik 
kaygıları da dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin geniş kapsamlı çıkarlarını dikkate 
almadan kendi dış politikasını izlediği açıktır. 

 
3 Komisyon, Halloumi/Hellim’in Korumalı Menşe Adı olarak tescili için KKTC’de üretilen Halloumi/Hellim 
peynirinin ilgili AB müktesebatını yerine getirmesi koşuluyla Yeşil Hat üzerinden ticaretine izin veren yasal 
araçların kabul sürecini başlatmıştır. Kararlar, KKTC’de sağlık ve sıhhi standartlarda iyileşmeleri teşvik 
edecek, her iki topluma da önemli ekonomik faydalar sağlayacak ve aralarında daha yakın işbirliği ve güven 
inşasını teşvik edecektir. 
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Türkiye'nin Libya'daki askeri desteği, yabancı savaşçıların konuşlandırılması, IRINI 
operasyonunu sürekli eleştirmesi ve operasyonla işbirliği yapmaması da dahil olmak 
üzere tüm bu uygulamaları, AB'nin BM silah ambargosunun uygulanmasına olan katkısına 
zarar veriyor ve bu durum Libya'ya yönelik yaklaşımların çatışmasına yol açıyor. Libya’da 
10 Mart'ta Temsilciler Meclisi'nin güvenini alan ve 15 Mart 2021'de yemin eden yeni, 
kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ardından, yeni yetkililerle etkileşimde bulunmak 
ve bir sonraki adımları yapıcı bir şekilde desteklemek önemlidir. Bu süreç, özellikle yeni 
yetkililere hızlı bir yetki devrini, kurumların yeniden birleşmesini, 24 Aralık 2021'de 
yapılması planlanan seçimlere hazırlığı, Ekim 2020 Ateşkes Anlaşması’nın tam olarak 
uygulanmasını ve gerçek bir ulusal uzlaşmayı içeriyor. İlerleme sağlamak adına, Libya'da 
etkili bir aktör olarak Türkiye’nin, BM ve diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerle bu zorlu 
sürecin tüm alanlarında, özellikle de siyasi süreç, ekonomi ve güvenlik konularında 
işbirliği yapması elzem olacaktır. 

Doğrudan bir komşu olarak Türkiye, AB ile paylaştığı bir hedef olarak istikrarlı ve 
müreffeh bir Suriye görmek istiyor. Bu sebeple, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak 
ve çatışmanın BM önderliğindeki siyasi süreç aracılığıyla barışçıl çözümünü desteklemek 
çok önemlidir. 

AB ve Türkiye, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları, tutukluların salıverilmesi ve Suriye'deki 
savaş suçlarının hesap verilebilirliğini artırma çabaları gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi 2254 sayılı Kararı’nın diğer içeriklerinin de hızlandırılması gerektiği konusunda 
hemfikir. AB, Türkiye'yi Suriye’deki muhalif yapı olan Suriye Ulusal Konseyi’nin kapsayıcı 
olmasını sağlamaya teşvik ediyor. Türkiye, kuzeybatı Suriye'de (İdlib) ateşkesi 
sürdürmek ve Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye olan geniş çaplı sınır ötesi insani 
yardımı kolaylaştırmak için önemli çaba gösterdi. Türkiye, en az 3,6 milyon Suriyeli 
mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki, özellikle kuzeydoğudaki Türk destekli 
milisler aracılığıyla gerçekleştirdiği askeri eylemler, geniş çaplı yerinden edilmelere ve 
sivil halka yönelik insan hakları ihlallerinin rapor edilmesine yol açtı. Bölgede, Türk 
Kızılayı baskın bir rol oynamaya devam ederken, uluslararası yardım kuruluşlarına erişim 
kısıtlı kalmaktadır. 

Türkiye’nin Suriyeli mültecileri eski Kürt bölgelerine yerleştirmesi sorun olmaya devam 
ediyor. Mültecilerin ülkeye geri dönüşlerinin güvenli, gönüllü ve insan onuruna yakışır 
şekilde olması ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile istişare 
içinde ve BMMYK tarafından belirlenen parametreler ve ilkeler uyarınca 
gerçekleştirilmesi gerekir. 

Türkiye ayrıca Kuzey Irak'ta askeri olarak aktif durumdadır ve Kürdistan İşçi Partisi'ne 
(PKK) karşı çatışmayı sürdürmektedir. 

AB, PKK'yı bir terör örgütü olarak görürken, bölgedeki ülkeler, ikili terörle mücadele 
faaliyetlerini koordine etmeye aynı zamanda orantılı ve hukukun üstünlüğüne tam saygı 
içinde hareket etmeye teşvik edilmektedir. 

Türkiye’nin, Dağlık Karabağ odaklı uyuşmazlıklar sırasında Kafkasya’daki askeri 
harekâtlara verdiği son destek, Türkiye’nin bölgesel rolünün daha fazla sorgulanmasına 
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yol açtı. Türkiye, barışçıl bir çözümü teşvik etmekten uzaklaştı ve Azerbaycan’ın askeri 
çözüm çabalarını destekledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır Nisan 1993'ten beri 
kapalıdır. AB, Türkiye'yi Ermenistan ile olan sınırını açmaya teşvik etmektedir. 

Aralık 2020'de Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye'yi 
içeren bir bölgesel işbirliği grubu önerdi. AB, Eşbaşkanlar tarafından yönetilen AGİT 
Minsk Grubu'nun uluslararası format çabalarını tam olarak desteklemeye devam etmekte 
ve Türkiye'nin bu konuda AB'ye uyum sağlamasını beklemektedir. 

5- Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ve Terörle Mücadelede İşbirliği 

Türkiye, güvenlik ve savunma alanında kilit bir aktördür. Ancak, GKRY'nin4 tanınmaması, 
Türkiye’nin mutabık kalınan 2003 çerçevesine ilişkin geniş yorumu (Berlin + 
düzenlemeleri) ve Türkiye’nin AB-NATO işbirliği çerçevesini dar yorumlaması, gerçek bir 
AB-NATO organizasyondan organizasyona ilişkisinin geliştirilmesini de engelleyen pratik 
ve operasyonel zorluklar yaratmaktadır. Türkiye, AB savunma girişimlerine (Kalıcı 
Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması(PESCO), Avrupa Savunma Fonu (EDF)) dâhil 
olmayı talep etmeye devam ediyor. Terörle mücadele konusunda Türkiye ile AB Üye 
Devletleri güvenlik hizmetleri arasındaki ikili işbirliği etkili şekilde çalışıyor. Bununla 
birlikte, 2019 sonbaharında Türkiye, Kuzeydoğu Suriye'deki askeri harekâtının 
kınanması ve Doğu Akdeniz ile ilgili kısıtlayıcı tedbirler içeren çerçevenin kabul 
edilmesinin ardından, AB ile düzenli terörle mücadele diyaloğunu erteleme talebinde 
bulundu. 

III. AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER  

1. Ortaklık Anlaşması 

1963 tarihli Ortaklık Anlaşması, Türkiye-AB ilişkilerini yapılandıran en kapsayıcı yasal 
çerçevedir. Anlaşma, AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin pekişmesini 
teşvik etmeyi ve aşamalı bir gümrük birliği kurmayı hedeflemektedir. 

Büyüyen siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimler ile ikili ilişkilerimizde sağlam bir temel 
oluşturmayı başarmış olsa da Ortaklık Anlaşması, yıllar içinde bir dizi önemli sorunla 
karşılaşmıştır. Halen daha çözülmemiş Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi) 2004 yılında AB üyesi olmasından bu yana etkisini göstermektedir. 
Türkiye Temmuz 2005’te AB-Türkiye Gümrük Birliği’ne GKRY’yi de dâhil eden Ortaklık 
Anlaşması Ek Protokolü’nü uygulamamaya karar vermiştir. Söz konusu tek taraflı karar, 
2006 tarihli Konsey kararıyla katılım müzakerelerinde sekiz faslın açılmasının ve tüm 
fasılların kapatılmasının bloke edilmesine sebebiyet vermiştir. Bu durumu 2009 yılında 
GKRY tarafından altı müzakere faslının bloke edilmesi takip etmiştir. Türkiye, GKRY ile 
arasında doğrudan ticarete, hava ve deniz bağlantısına veya diğer herhangi bir doğrudan 
bağlantıya izin vermemektedir. 

Ayrıca Türkiye, GKRY’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) dâhil olmak 
üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara katılımını engellemektedir. GKRY’nin Türkiye 
tarafından tanınmaması, Türkiye ile doğrudan bilgi alışverişine (örneğin adli işbirliği veya 

 
4 ÇN: Metinin orijinalinde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak geçen ifade Türkiye resmi makamlarınca GKRY olarak 
kullanılmaktadır. 
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vergiden kaçınma ile mücadele bağlamında) ve Gümrük Birliği'nin sorunsuz işlemesine 
engel olmaktadır. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki izinsiz sondaj faaliyetleri sebebiyle Konsey, Temmuz 
2019'da AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin mevcut süreçte bir araya gelmemesi kararını 
almıştır. Aynı şekilde üst düzey yetkililer düzeyinde başkanlık edilen Ortaklık 
Komiteleri’nin hazırlık çalışmaları da gerçekleştirilmemiştir. Sekiz sektörel alt komite 
bünyesinde teknik işbirliği devam etmektedir. 

2. Katılım müzakereleri, kriterler ve katılım öncesi yardım 

Türkiye 1999 yılından bu yana bir aday ülkedir. Katılım müzakereleri 2005 yılında 
başlatılmıştır. Günümüze kadar 35 fasıldan, sonuncusu 2016’da olmak üzere toplam 16’sı 
müzakerelere açılmış, yalnızca biri kapatılmıştır. AB temel değerleri ve ilkeleri konusunda 
devam eden ciddi geriye gidişler sebebiyle Haziran 2018 ve Haziran 2019 tarihlerinde 
Konsey, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını, dolayısıyla “katılım müzakerelerinin fiilen 
durma noktasına geldiğini ve yeni bir faslın açılmasının veya kapatılmasının 
düşünülmediğini” belirtmiştir. 

Söz konusu değerlendirmeye yol açan gelişmeler geçerliliğini korumaktadır. Katılım 
müzakerelerinin kilit alanlarına ilişkin reformlarda dikkate değer geriye gidiş devam 
etmektedir. Özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından hukukun üstünlüğü, insan 
haklarına saygı ve yargının bağımsızlığı, iktidarın giderek merkezileştirilmesiyle birlikte 
sürekli olarak zedelenmiştir. 2018 yılında yeni bir başkanlık sisteminin yürürlüğe 
girmesinin ardından bu eğilim daha da hızlanmıştır. Demokratik bir sistemin denge ve 
denetleme mekanizmalarının çoğu önemli ölçüde etkilenmiştir. Hükümet, devlet ve kamu 
kurumlarını bağımsızlıklarına zarar vererek yeniden şekillendirmiştir. Yeni sistem ile 
birlikte Parlamentonun rolü önemli ölçüde zayıflamıştır. 

Ek olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 65 seçilmiş belediye başkanından 
59’u görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştır. 17 Mart 2021 tarihinde Yargıtay 
Savcısı HDP’nin resmen kapatılmasını talep etmiştir. 

Çoğu mevzuat, paydaşların uygun şekilde dâhil edilmediği ve onlara danışılmadığı 
olağanüstü hâl uygulamaları kapsamında geçirilmiştir. Düzenleyici kurumların 
bağımsızlığı, Başkanlık sistemiyle birlikte zarar görmüştür. 

Hâkimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskı, yargının bağımsızlığı üzerinde önemli bir 
olumsuz etki yaratmaktadır. Yetkililer, gazeteci, öğrenci, avukat, muhalif siyasetçi ve 
aktivist dâhil olmak üzere kişileri, çoğunlukla aşırı geniş terörle ilgili suçlamalar 
kapsamında gözaltına almakta, hakkında kovuşturma açmakta ve mahkûm etmektedir. 
Türk yetkililer ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin nihai kararlarını uygulamayı 
reddetmekte ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından alınan kararlara rağmen 
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmamaktadır. Türkiye 2 Mart 2021 
tarihinde yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı kabul etmiştir. Ancak Eylem Planı, insan 
hakları, yargı bağımsızlığı ve genel olarak hukukun üstünlüğüne ilişkin tespit edilen temel 
eksiklikleri ele almamaktadır. 
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Bazı AB Üye Devletleriyle ikili ilişkiler, zaman zaman Türk makamlarının agresif 
söylemleri ve iç politika kararlarına müdahale etme girişimleri nedeniyle gerginliğini 
korumaktadır.  

2014-2020 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye’ye başlangıçta 
yaklaşık 4,5 milyar avroluk bir bütçe tahsis edilmiştir. Türkiye’nin düşük kullanım 
kapasitesi, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve kamu yönetimi reformu alanlarındaki 
ciddi geriye gidişi ve Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetleri göz önüne alınarak 
tahsis edilen bütçe, 2017 yılından itibaren kademeli olarak kesilmiştir. Söz konusu kesinti, 
2014’te öngörülen miktarın yaklaşık yüzde otuzuna tekabül etmektedir. 2017 yılından 
itibaren Avrupa Komisyonu, mali desteğini temel değer ve ilkelerle bağlantılı olan 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü, sivil topluma destek (2020'de 34 milyon avro), insan 
hakları, insandan insana etkileşimler ve diğer AB çıkar alanları (enerji, iklim değişikliği, 
göç) üzerine yoğunlaştırmıştır. Komisyon ayrıca Türk makamları tarafından doğrudan 
yönetilen fonlarda kesintiye gitmiştir. 

2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin yürürlüğe girmesi kapsamında, yeni dönem mali 
yardım aracı (IPA III) altındaki 2021 ve 2022 yılları için geçici programlama başlatılmıştır. 
Yeniden düzenlenen üçüncü dönem mali yardım aracının odak noktası, Komisyonun yıllık 
Türkiye raporlarında vurgulanan temel reformları ve değerleri desteklemek olacaktır. 

3. Göç ve 2016 AB-Türkiye Bildirisi 

Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi5, AB-Türkiye arasında göç konusundaki 
işbirliğinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bildiri, 29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye 
Ortak Eylem Planı’nı esas almaktadır ve AB tarafından etkin bir göç yönetim sistemi 
oluşturmak ve insani bir krizi önlemek amacıyla atılan bir adımın sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Amacı yasal ve düzenli bir kabul sistemini yeniden oluşturmak, Türkiye’den 
AB’ye olan düzensiz göçe bir son vermek, yaşam kaybını önlemek, göçmen kaçakçı 
ağlarına karşı harekete geçmek ve Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarını AB 
ve Türkiye arasında kapsamlı bir işbirliği yoluyla iyileştirmektir. 

AB-Türkiye Bildirisi’nin uygulanmaya başlamasından itibaren Türkiye’den Yunanistan’a 
yönelen düzensiz geçiş sayısında önemli ölçüde azalma olmuştur.6 Trajik olaylar devam 
etmiş olsa da, Ege Denizi’nde yaşamını kaybeden insan sayısı büyük ölçüde azalmıştır. 

Şubat 2020 sonunda, göçmenler Türk yetkililer tarafından Yunanistan üzerinden 
karayolunu kullanarak Avrupa’ya geçmek konusunda teşvik edilmiştir. Bu durum 
Yunanistan-Türkiye sınırında resmi olmayan bir kamp kurulması ve çok sayıda göçmen 
ve mültecinin çok zor şartlarda kalması sonucunu doğurmuştur. 4 Mart 2020 tarihinde 
yapılan AB İçişleri Bakanları ile 6 Mart 2020 tarihinde yapılan AB Dışişleri Bakanları’nın 
olağanüstü Konsey toplantılarında AB, Türkiye’nin AB-Türkiye Bildirisi’ne tam olarak 
uyması gereğini yinelemiştir. Ayrıca Konsey, Türk hükümetini ve alandaki tüm aktör ve 
organizasyonları göçmenlerin, kara ve deniz yolunu kullanarak yasadışı geçiş yapmaları 
konusunda teşvik edilmemeleri yönündeki mesajı yaymaya ve yanlış bilgilerin 

 
5 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ 
6 Bildiri’nin uygulanmasından beş ay önce her gün ortalama 3262 göçmen ve sığınmacı Ege Denizi’nden Yunan 

adalarına geçiyordu. Buna karşılık, 2019 yılında deniz yoluyla günde ortalama gelen sayısı 165, 2020 yılında ise, 
COVID-19 kısıtlamalarının da bir sonucu olarak, bu rakam 25’e düştü. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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yayılmasına karşı harekete geçmeye çağırmıştır. AB, Türkiye’nin artan göç yükünü, kendi 
topraklarında maruz kaldığı tehlikeyi ve 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmak 
konusunda gösterdiği büyük çabayı kabul etse de Türkiye’nin göç baskısını siyasi amaçlar 
için kullanmasını şiddetle reddetmiştir. O tarihten itibaren, Yunanistan’la gerek deniz 
gerekse kara sınırlarında durum stabilize olmuş ve genel olarak sakinliğini korumuştur. 
Ancak alternatif göç yollarına bir kayma olduğu gözlemlenmiştir.7 

İadelerin yavaşlığı Bildiri’nin uygulandığı süre boyunca sorun olmuştur. Türk yetkililer 
COVID-19 kısıtlamalarını öne sürerek Bildiri kapsamındaki iadeleri Mart 2020’de askıya 
almıştır. Yunanlı yetkililer ve Komisyon tarafından tekrarlanan taleplere rağmen sorun 
çözülmemiştir. Komisyon, Türkiye’nin AB-Türkiye Bildirisi kapsamındaki 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi konusunda ısrar etmiştir. 14 Ocak 2021 
tarihinde Yunanistan, Türkiye’nin kabul etmediği 1450 iade edilen göçmenin yeniden 
kabulü konusunda resmi bir talepte bulunmuştur. 

AB’de yeniden yerleşim, Türkiye’ye yapılan iadelerden daha hızlı olmaya devam 
etmektedir. Türkiye’den Yunan adalarına geçmeleri nedeniyle başvuruları kabul edilemez 
olan yalnızca 2140 düzensiz göçmen ve sığınmacı Türkiye’ye iade edilirken, 28.300 
Suriyeli mülteci Türkiye’den AB’ye yeniden yerleştirilmiştir. 20 Üye Devlet bu konuda 
katkıda bulunmuştur. Yeniden yerleşimlerin istikrarlı bir hızda gerçekleştirilmesi için bir 
yandan Komisyon yeniden yerleşilen Üye Devletlere para yardımında bulunurken diğer 
yandan Avrupa İltica Destek Ofisi (European Asylum Support Office) ise sürece 
operasyonel destek sağlamakta ve Üye Devletler arasındaki iyi uygulamaları 
kolaylaştırmaktadır. 

AB-Türkiye Bildirisi, düzensiz geçişler sona erdikten veya büyük ölçüde ve sürdürülebilir 
bir şekilde azaldıktan sonra bir Gönüllü İnsani Kabul Programı (Voluntary Humanitarian 
Admission Scheme)  başlatmayı öngörmektedir. Aralık 2017’de Üye Devletler Türkiye ile 
üzerinde anlaştıkları Standart İşletme Prosedürlerini (Standard Operating Procedures) 
onaylamış ancak Programı başlatmaya henüz karar vermemişlerdir. 

2016 Bildirisi’ne göre AB, mültecilere ve Türkiye’deki evsahipliği yapan topluluklara 
yardım olarak 6 milyon avro mobilize etmiştir. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’deki 
Mülteciler için Mali Yardım Aracı (Facility for Refugees in Turkey -FRiT) işletme bütçesine 
verilen taahhüt tamamen yerine getirilmiş ve sözleşme yapılmış ve bunun şu ana kadar 
%65’i projelerin gösterdiği ilerlemeye uygun olarak ödenmiştir. Bu yardım Avrupa’nın 
istikrar adına yaptığı büyük bir yatırımdır. 

FRiT, Üye Devletler, diğer bağış yapanlar ve Türk yetkililer ile birlikte yakın bir 
koordinasyon ile gerçekleştirilmiştir. Bu yardım temel ihtiyaçların karşılanması, koruma, 
sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim ve sosyo-ekonomik destek için kritik önem 
taşımaktadır. 1,8 milyondan fazla mülteci Acil Sosyal Güvenlik Ağı’ndan (Emergency 
Social Safety Net-ESSN) faydalanmakta ve Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi (Conditional 
Cash Transfer for Education-CCTE) desteği ile yaklaşık 670.000 mülteci çocuk okula 
gidebilmektedir. 

 
7 Örneğin, Türkiye’den İtalya’ya düzensiz geçişler 2019 yılı rakamlarına göre %120’nin üstünde bir artış 

göstermiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki göç baskısında da önemli ölçüde artış olmuştur. 
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AB, FRiT sonrasında 585 milyon avroyu insani köprü fonu (humanitarian bridge fund) 
olarak 2022 yılı başına kadar bazı başlıca koruma ve sağlık projelerini ve iki ana AB 
programı olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) ve Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi’ni 
(CCTE) sürdürmek amacıyla ayırmıştır. Ancak COVID-19 salgını ve ekonomik 
yavaşlamanın da etkisiyle Türkiye’deki mültecilerin durumu gerilemeye devam 
etmektedir. Bu nedenle Aralık 2020 AB Konseyi kararlarında da üzerinde durulduğu gibi, 
AB desteğinin önümüzdeki 2 yıl süresince sürdürülmesi gerekmektedir. Komisyon bu 
amaçla kısa bir süre içinde elle tutulur öneriler sunacaktır. Gelecekteki AB yardımlarının 
odağında uzun dönemli sürdürülebilirlik ve Türk sistemine dereceli geçiş bulunacaktır. 

Türkiye defalarca 2016 Bildirisi’nin, özellikle de göç dışı unsurlarının, hızlı bir şekilde 
uygulanmasını talep etmiştir: katılım müzakerelerinin hızla yeniden canlandırılması, 
Gümrük Birliği’nin hızlı bir şekilde güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması. Ancak 
AB-Türkiye Bildirisi’nde bu unsurların hepsi bilinen ve üzerinde anlaşmaya varılan 
şartlara, kriterlere ve karar alma mekanizmalarına bağlı olmaya devam etmektedir. 
Türkiye’nin ilgili şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 

4. Zirveler ve üst düzey diyaloglar 

AB ve Türkiye, Kasım 2015’te devlet ve hükümet başkanlarının yaptıkları toplantıda 
Türkiye ile Üst Düzey siyasi ve sektörel Diyalog toplantıları gerçekleştirme konusunda 
mutabakata varmıştır. Bunun dışında senede iki kere uygun formatta düzenli zirve 
toplantıları yapmak konusunda da anlaşmaya varılmıştır. Siyasi konular, ekonomi, 
ulaştırma ve enerji konularında Üst Düzey sektörel diyalog toplantıları düzenlenmiştir.  

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izinsiz sondaj faaliyetleri nedeniyle Konsey, Temmuz 
2019’da Üst Düzey Diyalog ve AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantılarının yapılmaması 
yönünde karar almıştır. Buna karşılık olarak Türkiye de AB ile dış politikada coğrafi 
diyalog toplantılarını askıya almaya karar vermiştir. Buna rağmen Eylül 2019’da Siyasi 
Direktörler toplantısı gerçekleştirilmiş ve Türkiye şu anda AB ile dış politika konularında 
görüşmelere yeniden başlamak yönündeki ilgisini dile getirmiştir. Devlet Başkanları ve 
Bakanlar düzeyinde ise ad hoc temaslar devam etmiştir. 

5. İnsandan insana temaslar ve Türkiye’nin AB Programlarına katılımı 

Birlik Programlarına ve Ajanslarına katılım, Türkiye'nin AB politikalarına ve araçlarına 
entegre edilmesinin önemli bir unsurudur. 2014-2020 döneminde Türkiye, Erasmus + ve 
Horizon 2020 dâhil olmak üzere toplamda dokuz programa ve iki ajansa katılmıştır. 
Türkiye, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında bu ve diğer AB Programlarına ve 
Ajanslarına katılmaya devam etmek için ilgi göstermiş ve yakın zamanda Yaratıcı Avrupa 
programına geri dönmek istemiştir. 

 

6. Vize Serbestliği 

16 Aralık 2013 tarihinde AB ve Türkiye, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın 
imzalanmasına paralel olarak bir Vize Serbestisi Diyaloğu başlatmıştır. Vize Serbestisi 
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Diyaloğu, Türkiye'nin karşılaması gereken 72 kriteri belirleyen Türkiye ile vizesiz rejime 
yönelik Yol Haritası’na dayanmaktadır. 

AB-Türkiye Bildirisi, tüm kriterlerin Türkiye tarafından karşılanması şartıyla, Türk 
vatandaşlarına yönelik vize şartlarının en geç 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar 
kaldırılmasına yönelik Yol Haritası’nın yerine getirilmesinin hızlandırılmasını 
öngörmektedir. Bununla birlikte, Yol Haritası’nın altı kriteri8 yerine getirilememiş, geçici 
olarak yerine getirildiği kabul edilenler de sürekli izlemeye tabi tutulmuştur. Komisyon 
yetkilileri, Avrupa Konseyinden uzmanlarla birlikte geri kalan koşulların karşılanması 
için Türkiye'ye teknik yardım sunmaya devam etmiştir. 

7.  AB kısıtlayıcı tedbirleri 

Türkiye, 2019 yılında Kıbrıs adasını çevreleyen sularda yasadışı sondaj faaliyetlerine hız 
vermiştir. Türkiye’nin devam eden yasadışı eylemleri AB tarafından açıkça ve defalarca 
kınanmasına rağmen bunlar durmamıştır. Bu bağlamda, Ekim 2019'da Dış İlişkiler 
Konseyi tarafından 11 Kasım 2019’da kabul edilen kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve 
oluşturmaya karar vermiştir. 

Bu çerçeve, Kıbrıs tarafından izinsiz (kendi karasuları, münhasır ekonomik bölgesi veya 
kıta sahanlığında) sondaj faaliyetlerinden sorumlu olan veya bunlara dâhil olan kişi veya 
kuruluşlara yaptırımların uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Uygulanabilir yaptırımlar 
seyahat yasağı ve mal varlıklıların dondurulmasından oluşmaktadır. Yaptırım rejimi 
altındaki ilk listeler ise 27 Şubat 2020'de kabul edilmiştir.9 

Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'deki askeri operasyonunun ardından, Ekim 2019’da AB 
Üye Devletleri Ortak Pozisyon 2008/944 / CFSP10 hükümleri temelinde Türkiye'ye silah 
ihracatına ilişkin karşı bir duruş sergilemişler, ancak bir silah ambargosu uygulama gibi 
bir karar almamışlardır. Bu tarz bir karar ancak AB Konseyi tarafından oybirliği ile 
alınabilmektedir. 

 

IV. EKONOMİ VE TİCARET 

1. AB-Türkiye ticaret çerçevesi 

 
8 Bu altı kriter şunlardır: 1) Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının tamamlanması; 2) Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarıyla uyumlaştırılması; 3) Yolsuzluğun önlenmesine ilişkin 
düzenlemelerin kabul edilmesi; 4) Tüm Üye Devletlerle cezai konularda adli işbirliği; 5) Terörle mücadele 
düzenlemelerinin ve uygulamalarının AB standartlarıyla uyumlaştırmak için gözden geçirilmesi; 6)Üçüncü ülke 
vatandaşlarının geri kabulü de dahil olmak üzere AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümlerinin 
uygulanması. 
9 TPAO izinsiz sondaj faaliyetlerini planladığı, yönettiği ve uyguladığı için TPAO’nun Başkan Yardımcısı ve 
Direktör Yardımcısını kapsamaktadır. 
10 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-
syria/ 
 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/


12 
 

AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, üç tane tercihli ticaret anlaşması ile 
yürütülmektedir.11 1995 yılında oluşturulan AB-Türkiye Gümrük Birliği, sanayi 
ürünlerinin ticaretini ve bu sebeple ticaret akışının büyük bir kısmını kapsamaktadır. 
Ancak, Gümrük Birliği bir Serbest Ticaret Anlaşması’ndan (STA) daha derin bütünleşme 
içermektedir. Türkiye’nin AB’nin Ortak Gümrük Tarifesi’ne ve üçüncü ülkelerden yapılan 
ithalata ilişkin kurallara uymasını, kendi ulusal mevzuatını AB’nin mallara ilişkin 
müktesebatı ile uyumlaştırmasını ve Birliğin ticaret politikası, rekabet politikası ve fikri 
mülkiyet hakları alanlarındaki kurallarını benimsemesini gerektirmektedir. 

Gümrük Birliği’ne ek olarak Ortaklık Konseyi 1998 yılında tarımsal ürünler için ayrı bir 
STA üzerinde mutabakata varmıştır. Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
arasında 1996 yılında kömür, demir ve çelik ürünlerine ilişkin ayrı bir STA da 
akdedilmiştir.  

2020 yılında Türkiye ile AB arasındaki ikili mal ticareti hacmi 132,5 milyar avro olmuştur. 
Türkiye’nin tüm mal ihracatının yaklaşık %41’lik kısmı AB’ye yapılırken, bu alanda 
AB’den yapılan ithalat Türkiye’nin tüm ithalatının üçte birine tekabül etmektedir. Ayrıca 
AB, 2018 yılındaki 58,5 milyar avroluk yatırım stoku ile Türkiye’deki en büyük doğrudan 
yabancı yatırım (DYY) kaynağıdır.  

Başlangıçta Türkiye’nin Gümrük Birliği kurallarına uyumu artan şekilde seyrederken son 
yıllarda bu alandaki kurallardan sistemik olarak saptığı görülmektedir. AB üzerinden 
gerçekleştirilse bile üçüncü ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergileri koyulması bu 
noktadaki ana konuyu oluşturmaktadır. Hassas verilerin ortaya çıkarılmasını gerektiren, 
AB traktör üreticilerine karşı ayrımcılık ve aşırı test ile sertifikasyon gibi gözetim 
önlemleri de dâhil olmak üzere AB firmaları, sanayi birlikleri ve Üye Devletler tarafından 
endişe ile karşılanan çok sayıda diğer pazar erişim sorunu da mevcuttur. Ek olarak 
Türkiye, Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerine rağmen AB’ninkiler ile uyumlu 
olmayan ticaret anlaşmalarını hayata geçirmiştir.  

2. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 

Komisyon Aralık 2016’da Konseye Türkiye ile “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve ikili 
tercihli ticaret ilişkisinin kapsamının genişletilmesi için yeni bir anlaşma” için taslak 
müzakere yönergesini sunmuştur. Tarım, hizmetler ve kamu alımları sektörlerindeki 
ticarette daha fazla karşılıklı serbestleşme ile rekabet, fikri mülkiyet hakları ve 
sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha güçlü taahhütler öngörülmüştür. Tasarı ayrıca 
mevcut düzenin işleyişindeki önemli problemleri de ele almaktadır. Komisyon tarafından 
hazırlanan etki analizi, güncellemenin Türkiye üzerinde önemli ölçüde olumlu etki 
yaratacağı ve AB’ye de ekonomik faydalar sağlayacağı sonucuna varmıştır.  

Ancak, Konseyin Komisyondan gelen bu teklife ilişkin müzakereleri 2017 yılında AB-
Türkiye ilişkilerinin kötüleşmeye başlaması sonucunda sekteye uğramıştır. Konsey 26 
Haziran 2018 tarihinde aldığı ve 18 Haziran 2019 tarihinde tekrar vurguladığı karar ile 

 
11 AB STA’larının uygulanmasına ilişkin bilgi notları ve 2020 raporlarındaki detaylar – Çalışma Belgesi: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159048.pdf 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159048.pdf


13 
 

“AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yeni bir adım atılmayacağını” 
duyurmuştur.  

3. Ekonomik iş birliği: Ekonomik Reform Programı, diyalog, uluslararası 
finansal kuruluşlar/kalkınma finansman kuruluşları desteği   

2015’ten beri Türkiye de dâhil olmak üzere tüm aday ve potansiyel aday ülkeler, 
ekonomik yönetişimlerini güçlendirmek ve Birliğin ekonomik iş birliği mekanizmasına 
muhtemel katılımlarına hazırlanmak amacıyla Komisyona her yıl Ekonomik Reform 
Programlarını (ERP) sunmaktadır. ERP, orta dönemdeki makroekonomik tahminler ile 
gelecek üç yıldaki bütçeye ilişkin planları ve yapısal reform planlarını içermektedir. ERP 
ve Komisyonun değerlendirmesi neticesinde AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye arasında 
bakanlar seviyesinde düzenlenen yıllık Ekonomik ve Mali Diyaloglar, her bir ülke için 
hedeflenen ekonomi politikası rehberini ve bunun uygulanmasına ilişkin gözden 
geçirmeyi içermektedir.  

Ayrı olarak, AB ve Türkiye ikili ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2015 yılında 
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu hayata geçirmiş ve 2016 yılında bunun ilk 
toplantısını gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri 
neticesinde Konsey, Temmuz 2019’da bu Diyaloğu da askıya alma kararı vermiştir.  

Avrupa Yatırım Bankası Grubu12 ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)13 
faaliyetlerini Türkiye’deki özel sektöre yönlendirmektedir.  

4. Diğer temel öncelikli sektörler 

Enerji sektörü, AB-Türkiye ilişkilerinde jeostratejik öneme sahiptir. Ortaklık 
Anlaşması’na ilişkin sektörel toplantılarda nükleer güvenlik veya yenilenebilir enerji gibi 
konularda görüş alışverişi yapılır. Mart 2015'te bir Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu 
çerçevesi oluşturulmuş, ancak esas olarak Türkiye’nin bakanlar düzeyinde toplanmayı 
reddetmesi nedeniyle yalnızca iki toplantı yapılmıştır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
izinsiz sondaj faaliyetleri bu diyaloğun askıya alınmasına neden olmuştur. Türkiye'nin 
iletim sistemi operatörünün (TEİAŞ), Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri 
Şebekesi’nde gözlemci statüsü 2018 yılında askıya alınmıştır. TEİAŞ'ın KKTC ile ilgili 
elektrik projeleri konusunda işbirliği yapmamasına ilişkin endişeler oluşmuş ve bu 
durum muhtemelen tüm adanın şebekesini etkilemiştir. Türkiye, 2019 yılında, Akkuyu 
Nükleer Enerji Projesi’ne ilişkin gözden geçirilmiş Stres Testleri Ulusal Raporu’nu 
yayınlamış ve teknik uzmanlar, Türkiye'nin gözlemci statüsünde olduğu ENSREG 
tarafından emsal değerlendirmesinin organizasyonu hakkında görüş alışverişinde 
bulunmuştur. Yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliğine doğru artan bir geçişle 

 
12 Avrupa Yatırım Fonu dâhildir. Temmuz 2019 kararlarında Konsey AYB’yi Türkiye’ye yönelik borç verme 
faaliyetlerini gözden geçirmeye davet etmiştir. 
13 2019 sonunda AYB Türkiye’ye toplam 12,3 milyar avro ödeme yapmıştır. AYB’nin Türkiye’ye yönelik verdiği 
kaynakları 2016’dan beri düşmektedir ve 2019’daki kısıtlayıcı kararlardan sonra 2020 yılında Türkiye’ye ilave 
kaynak aktarılmamıştır. 2020’de EBRD Türkiye’deki özel sektörünü ve devlet hastanelerinin ekipman ihtiyacının 
karşılanması gibi bazı seçilmiş kamu sektörü operasyonlarını desteklemeye devam etmiştir. 2020 yılında 
Türkiye’deki toplam EBRD yatırımı 1,8 avro olarak gerçekleşmiştir.  
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birlikte AB mali yardımı, birden fazla enerji projesini finanse etmek için yoğun bir 
şekilde kullanılmıştır. 

Türkiye ile AB arasında ulaştırma alanındaki ilişkiler, karayolu güvenliği, sürdürülebilir 
kentsel hareketlilik veya yeşil deniz taşımacılığına olan ortak ilgiye rağmen zorlu olmaya 
devam etmektedir. AB-Türkiye Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması 
müzakerelerinin Temmuz 2019 Konsey sonuçlarına uygun olarak askıya alınmasının 
ardından, Komisyonun görevi Haziran 2020'de sona ermiştir. Türkiye, son zamanlarda 
müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğinin sinyalini vermiştir. Aynı zamanda, 
Türkiye, bir AB taşıyıcısının, kendisine lisans verenden farklı bir AB Üye Devleti’nden 
hizmet verme hakkını tanımamaktadır. 

Çekirdek TEN-T ağının Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletilmesi, AB-Türkiye 
işbirliğini engelleyen başka bir sorundur. Türkiye’nin limanlara ve 13 havaalanına erişim 
konusunda Ankara Anlaşması’nı tüm AB üyelerine genişleten Ek Protokol’e uymaması 
TEN-T’nin genişletilmesinin tamamlanmasını engellemektedir. TEN-T’nin tamamlanması 
Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı projesinin uygulanması açısından da önemlidir. 

Hukuki ve ticari konularda işbirliğine ilişkin olarak AB, Türkiye'yi medeni hukuk 
alanındaki uluslararası sözleşmelere katılmaya teşvik etmiştir. Türkiye, aile hukuku ve 
ulus ötesi davalar alanında, Lahey Sözleşmeleri’ne taraftır. Türkiye, uluslararası çocuk 
kaçırmanın medeni hukukla ilgili hususlarına ilişkin 1980 Lahey Sözleşmesi’nden 
kaynaklanan yargılamalarda kabul edilebilir bir azalma sağlamak ve bu tür durumlarda 
uluslararası arabuluculuğun kullanımını teşvik etmek için etkili tedbirler almalıdır. 

Ceza adaleti alanında işbirliği konusunda Türkiye, hassas olmayan bilgilerin Eurojust 
ile paylaşımını kolaylaştırmak için 2019 yılında altı temas noktası atamıştır. 2020 yılında 
Türkiye, 20 Eurojust operasyonel davasına dâhil olmuştur. Eurojust ayrıca, 4 yıllık 
işbirliği stratejisine (2020-2024) Türkiye'yi de dâhil etmiştir. Komisyona, Eurojust ile 
Türkiye arasında bir ceza adaleti işbirliği anlaşmasını müzakere etme yetkisi veren bir 
karar, Konsey’de beklemektedir. 

Konsey, 22 Şubat 2021’de14, vergi alanında işbirliği yapmayan yargı bölgelerinin 
gözden geçirilmiş AB listesine ilişkin sonuçları kabul etmiştir. Türkiye'den, Konsey 
sonuçlarında belirtildiği gibi, tüm Üye Devletler ile etkin bilgi alışverişine ilişkin tüm 
sorunları çözmesi talep edilmiştir. Türkiye'nin 31 Mayıs 2021'e kadar tüm Üye Devletler 
ile otomatik bilgi alışverişi ilişkilerini 30 Haziran'a kadar etkili bir şekilde 
etkinleştireceğini yüksek siyasi düzeyde taahhüt etmesi beklenmektedir. 

Sivil koruma ile ilgili olarak, Türkiye 2016 yılından beri Birlik Sivil Koruma 
Mekanizması’na (UCPM) katılmaktadır. Türkiye, sivil korumaya ilişkin IPA bölgesel 
programlarına aktif olarak katılmaktadır ve resmi olarak 15 Kasım 2020'de başlayan sel 
önleme ve orman yangınları risk yönetimi ile ilgili bir sonraki bölgesel IPA programından 
yararlanacaktır. 

 

 
14 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6329-2021-INIT/en/pdf 
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V. SONUÇLAR 

Türkiye, geçen Aralık ayından bu yana, çeşitli AB Üye Devletleri ile ikili ilişkileri de dâhil 
olmak üzere çeşitli konularda daha sakin ve daha yapıcı bir tutum sergilemiştir. Bunlar 
olumlu ve ileriye dönük memnuniyet verici adımlardır. COVID-19 salgını, işbirliğine 
dayalı bir ilişkinin karşılıklı faydalarını daha da vurgulamıştır. Ancak, bu sakinleşme 
süreci kırılgan olmaya devam etmektedir. Türkiye'deki kötüleşen iç durumu da dikkate 
alınarak bu sürecin sürdürülebilir ve güvenilir olup olmadığına ve kalıcı sonuçlar yaratıp 
yaratmayacağına karar vermek için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.  

Mevcut ivmeyi derinleştirmek ve AB-Türkiye bağlarını kapsamlı şekilde daha yakın teşvik 
etmek için, Birliğin ilerici, orantılı ve iki taraflı bir yaklaşım sağlamak için bir dizi işbirliği 
alanını masaya yatırması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar ortak menfaatlerimizdir ve 
Türkiye'nin yapıcı çabalarının önümüzdeki aylarda sürdürülmesi ve pekiştirilmesi 
şartıyla aşamalı adımlarla takip edilebilir. 

Bu önlemler şu hususları içermelidir: 

1. 2016 AB-Türkiye Ortak Bildirisi’nin özellikle göç yönetimi başta olmak üzere kilit 
alanlarının daha etkili ve karşılıklı olarak faydalı bir şekilde uygulanması. Bu, 
özellikle Türkiye'nin, yasal başvuruları sona eren 1450 geri iade edilecek kişiden 
başlayarak, Yunan adalarından dönüş sürecini daha fazla gecikmeden yeniden 
başlatacağı anlamına gelmektedir. 

2. Tam aksine, AB Üye Devletleri, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi temel alarak, 
Türkiye'den Birliğe yeniden yerleşimleri hızlandırmalıdır. Bu, özellikle 
Türkiye'deki en savunmasız Suriyeli mülteci gruplarını kapsamalıdır. 

3. Özellikle mevcut zorlu ekonomik ortamda ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, 
her iki taraf için de, bir başka kazan-kazan durumudur. Bunun merkezinde, 
Komisyon tarafından daha önce önerildiği üzere, mevcut AB-Türkiye Gümrük 
Birliği kapsamının genişletilmesi ve modernizasyonu yer almalıdır. Bu aynı 
zamanda Türkiye'deki ekonomik reformlar için yol gösterici bir çerçeve 
sağlayacaktır. AB Üye Devletleri, müzakere direktifleri üzerinde anlaşmalı ve 
Türkiye'nin mevcut ticari sorunları çözmek üzere somut adımlar atması şartıyla, 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu amacıyla müzakereleri başlatması için 
Komisyona yetki vermelidir. 

4. Özellikle de Türkiye’nin ekonomik ve sektörel reform taahhütlerini desteklenmesi 
açısından iletişim kanallarını açık tutmak yararlıdır. Daha önce askıya alınmış olan 
Üst düzey diyaloglar böylece ekonomi, enerji, ulaşım, politik gelişmeler, dış 
politika ve güvenlik politikaları alanlarında yeniden başlatılabilir ve yeni konular 
da örneğin yeşil anlaşma / iklim, iç güvenlik, inançlar arası ilişkiler ve kültür olmak 
üzere başlatılabilir. 

5. Kişiler arası temasların artırılması, bir başka güven artırıcı önlemdir. Komisyon, 
yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında Türkiye’nin Erasmus +, Horizon Europe vb. 
gibi gelecek nesil AB programlarına katılımını kolaylaştırmayı sürdürmeyi 
planlamaktadır. Komisyon, Vize Serbestisi Yol Haritası'nda tanımlanan öne çıkan 
kriterlerin özellikleri hakkında Türkiye'ye tavsiyede bulunmaya hazırdır. 

Ancak Türkiye, AB ile gerçek bir ortaklık geliştirme konusunda yapıcı bir şekilde 
ilerlemediği, bunun yerine, özellikle AB'nin ve Üye Devletlerin çıkarlarına aykırı şekilde, 
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özellikle Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ihlal eden, tekrarlanan tek taraflı 
eylemlere veya provokasyonlara yöneldiği takdirde, raporda da belirtildiği gibi, bu 
durumun siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağı açıktır.  Bu durumda tehdit veya 
zorluğun düzeyine mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamak amacıyla, işbirlikçi bir yola 
geri dönüşü teşvik etmek ve olumsuz bir tırmanma dinamiğinden kaçınmak için AB 
tarafından orantılı ve geri döndürülebilir önlemler düşünülebilir. 

Yukarıda belirtilen yapıcı işbirliği teklifinin unsurlarını askıya almaya ek olarak, mevcut 
olanları temel alan akıllı, düzenlenebilir ve geri döndürülebilir kısıtlayıcı tedbirler 
öngörmeliyiz. Bunlar kademeli olarak şunları içerebilir: 

 
1. Hâlihazırda AB Konseyi Aralık Zirvesi’nde üzerinde anlaşılan ek listelerin 
kabulü; 
2. Mevcut yaptırım çerçeveleri kapsamındaki kısıtlayıcı önlemler geliştirilebilir 
ve tüzel kişileri de kapsayacak şekilde değerlendirilebilir; 
3. Avrupa Yatırım Bankası ve diğer mali kurumların faaliyetleri dâhil olmak üzere, 
AB-Türkiye ekonomik işbirliğine ilave kısıtlamalar; 
4. Türkiye ekonomisi için önemli olan diğer sektörleri hedefleyen tedbirler, 
örneğin turizm hizmetlerinin sunulmasının yasaklanması, Üye Devletler 
tarafından olumsuz seyahat tavsiyeleri vb. 
5. Enerji ve ilgili sektörlerde, belirli mal ve teknolojilere yönelik ithalat/ihracat 
yasakları gibi ek AB önlemleri; 

Son olarak, Aralık 2020 AB Konseyi kararlarına uygun olarak, Komisyon ayrıca 
Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sürekli finansman seçeneklerini 
hızla hazırlayacaktır. Sahadaki ciddi ihtiyaçlar ve Türkiye'nin bu konuda üstlenmeye 
devam ettiği önemli yük göz önüne alındığında bu Avrupa’nın istikrar ve dayanışmaya 
yönelik bir yatırımıdır. Son yılların başarı öykülerinin üzerine yenisini inşa edilmesinde 
gerçek menfaatimiz bulunmaktadır. 

 
i Çevirmen tarafından yapılan değişiklik 
ii Çevirmen tarafından yapılan değişiklik 


