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Doğu Akdeniz ve AB yaptırımları gündeminin öncesini özetlemek gerekirse; 

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetleri nedeniyle 2019
Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmıştı. Bu çerçevede yaptırım
listesinin sonradan belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Ve tansiyonun sürmesi
sonucunda 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki
yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı. Ekim ve Aralık AB Zirveleri ile aşamalı olarak
ilerletilen aşamalı yaptırımlar süreci işlemeye devam etti.
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AB Ülkeleri Türkiye'ye Zaten Gizli Yaptırım Uyguluyor

Avrupa Birliği topyekün olarak güçlü   yaptırımlar uygulamıyor görünse de, esasen
Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’ye çeşitli alanlarda adı konmamış bir aşamalı yaptırım
uyguluyor. Savunma sanayii satışlarının durdurulmasından, müzakerelerin fiili
olarak durdurulmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin askıya alınmasından
vize serbestisinin dondurulmasına bu liste uzatılabilir. 

Aralık'taki zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı
önlemlerle ilgili ek listeler hazırlanması kararlaştırıldı. Doğu Akdeniz’deki sondaj
faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi
istendi.

Aralık ayı zirvesinde alınan kararları o ay yayımladığımız raporda değerlendirmiştik.
Aralık kararını hatırlarsak;

Kararda "Türkiye'nin tek taraflı eylemler ve provokasyonlarda bulunmasından ve
AB'ye yönelik söyleminden üzüntü duyulduğu” not edilerek Oruç Reis'in geri
çekilmesine rağmen Doğu Akdeniz'de "tek taraflı ve provokatif eylemlerin devam
ettiği” ifade edildi.

Kararda ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin "tek taraflı olarak" kısmen yaya
trafiğine açılmasını da kınadı. Kıbrıs'ta çözüm için BM himayesinde müzakerelere
en kısa zamanda başlanması talebi ifade edildi.

AB Dışişleri (EEAS) 'ten bu hafta yapılacak Mart zirvesi için Türkiye'ye karşı
izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının
genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlaması istendi. Bu rapor bugün AB
Dışişleri Bakanları tarafından ele alındıktan sonra bu hafta AB liderler zirvesinde
liderlerin önüne gelecek.

AB liderleri ayrıca Suriyeli sığınmacılara yönelik AB yardımları yoluyla Türkiye'ye
desteğin sürdürülmesine hazır olunduğunu da not etti kararda. Görüleceği gibi
mülteci meselesi eskisi kadar olmasa da, hala AB için önemli.

Aralık zirvesi kararında bir diğer önemli nokta ise Avrupa Komisyonu ve AB
Dışişleri'nden ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun incelenmesini ve rapor
hazırlanmasını istemişlerdi. Bu da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı elindek
ekonomik ve ticari yaptırımlar için elini yokladığı anlamına geliyordu.

ABD'de yönetimin değişmesi ve AB ile uyumlu çalışacak Biden yönetiminin göreve
gelmesi ile beraber AB liderleri Mart'ta alınacak kararın transatlantik
senkronizasyon içinde alınacağını da not etmişti.

AB'nin Ekim 2020'den bu yana uyguladığı kendi tabirleriyle "sopa/havuç"
yaklaşımında, yaptırımlar "sopa", Türkiye ile "pozitif gündeme geri dönülmesi
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arzusu” ise "havuç" olarak sunuluyor. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de politikasını ve tutumunu değiştirmesi durumunda
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, üst düzey siyasi diyalog gibi konular
sunuluyor. Pozitif gündem muğlak bir kavram olduğunu, Gümrük Birliği konusu
dışında somut bir konu olmadığını not etmek gerekir.

Türkiye-AB ilişkilerinde yegane pozitif gündem müzakere başlıklarını açmak,
entegrasyonu güçlendirmek, vize serbestisinde ciddi ve hızlı adımlar atmak,
Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin başlatılması gibi somut ilerleme konularıdır.
AB tarafında en azından AKP iktidarı döneminde bu yönde bir irade görülmemekte.
AB, Türkiye'deki AKP iktidarının zafiyetlerini de değerlendirerek AB'ye katılım
sürecindeki bir ülke ile olağan olarak olması gereken eylem ve politikaları Doğu
Akdeniz, göç gibi bazı alanlarda almak istediklerini elde edebilmek için kart olarak
tutuyor.

Bütün bu AB zirveleri, yaptırım tartışmalarında gündemin Türkiye'de
demokratikleşme, AB katılım ve reform sürecinden kopma olmadığını not edelim.
AB ülkeleri Türkiye'yi otoriter yönetim altında, kötü yönetilen ama AB'nin somut
çıkarlarının olduğu bir üçüncü ülke olarak değerlendirme noktasına geldi.
Muhakkak ülkeler arasında farklılıklar olmakla beraber genel kanı bu yönde.
Türkiye'yi mevcut iktidarın yönetimindeyken müstakbel Avrupa Birliği üyesi ülke,
katılımcı ülke olarak görme eğilimi yok denecek kadar az.

Aralık - Mart arasında Neler Oldu? Hangi Noktadayız?

Öncelikle ABD'de göreve gelen Biden yönetiminin Türkiye tavrının netleşmesi, ortak
bir transatlantik Türkiye politikası çizgisi belirleyebilmek için AB adına önemliydi.

AKP iktidarı hem Washington, hem Brüksel, hem de AB başkentlerine gerek
bakanlarını, özel elçilerini göndererek, gerekse diplomatik kanalları kullanarak
yoğun şekilde ılımlı mesajlar gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha kısa
sayılabilecek bir süre önce hakaretamiz ifadeler kullandığı Avrupa için "Hedefimiz
Avrupa Birliği" gibi açıklamalar bile yaptı. Brüksel ve AB başkentlerinde, Türkiye'deki
iktidarın saygınlık ve tutarlılık yoksunluğu nedeniyle şüphe ile karşılandı bu
açıklamalar. Zaten çok geçmeden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine layık görülen
muamele, kozmetik içerikli insan hakları eylem planı, parti kapatma girişimi,
milletvekilliği düşürülmesi ve son olarak İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararı ile
bu şüphelerin boşuna olmadığını iktidar kanıtlamış oldu.

AB'nin Merceğinde Türkiye'nin Konumu Değişti

Artık AB'nin stratejisinde Türkiye demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler
konusu tamamen yalıtılmış bir konu olarak yer alıyor. Karar vericiler bakımından
bunların belirleyici olmadığını görüyoruz. Bu nedenle AB'den bol "endişeli" basın

kader.sevinc@chp.org.tr +3224033636

chp-avrupabirligi.org

Address: CHP EU Representation l Rond-Point Schuman 2-4, Brussels - 1040



açıklamalarının ötesine geçilmiyor, bir paydaş gibi davranılmıyor. AB zirvelerinin
konusu "Türkiye'de demokrasi" değil, "mültecileri tutması için Türkiye'ye ne kadar
ödeyelim" ya da "Doğu Akdeniz’de istediğimizi almak için hangi yaptırımları masaya
koyabiliriz" oluyor. Bu bakımdan AB'ye katılım süreçleri içinde olan Batı Balkan
ülkeleri ile Türkiye'yi tamamen ayırmış durumdalar. En azından mevcut iktidar
Türkiye'yi yönetirken bunda bir değişiklik olması da imkansız gibi.

AB Zirvesi'de Bir Kez Daha Merkel'in Etkisi Olacak, AP ise Daha Keskin

Tüm bu süreçte AKP iktidarı ve Erdoğan'ın, Avrupa Birliği içindeki hamisi ve
müttefiki ise önümüzdeki sonbaharda görevi son bulacak olan Hristiyan Demokrat
lider Merkel. AB içinde Türkiye ile ilgili meseleler Almanya'ya ve onunla beraber
dengeleyici unsur olarak Fransa 'ya havale edilmiş durumda. Hatta yer yer AB
Dönem Başkanlığı'nın dahi dışlandığını görüyoruz. AP milletvekilleri AB'nin Mart ayı
zirvesine yönelik görüşmelerin neden bu iki ülkenin temsilcileri üzerinden
yürütüldüğünü sorgulayan soru önergesi de verdiler. Burada not etmek gerekir,
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye konusundaki çizgisi AB liderlerinden çok daha
keskin. Yakın zaman sonra çıkacak Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu'nda da
bunu göreceğiz. AB liderler zirvesi sonuç bildirgesi ve AP Türkiye Raporu'nun tonu
taban tabana zıt olacaktır.

ABD'den AB'ye "Erdoğan İktidari Taviz Vermeye Hazır" Mesajı

Paralel olarak AB ile ABD arasındaki diplomasi ve koordinasyon trafiğini de gözden
kaçırmamak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansına yansıyan habere
göre yeni ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'nin taviz vermeye daha hazır olduğu
gerekçesiyle AB'ye 25-26 Mart'taki zirvede yaptırım uygulanmamasını tavsiye ettiği
bilgisi yer aldı. Üst düzey diplomatlara dayandırılan bu bilgi iki taraftan da
yalanlanmadı. 

Süreci yakından bir göz için bu şaşırtıcı bir durum sayılmaz. 

7 Mart’ta Gazete Duvar'a verdiğim mülakatta bunu öngörmüş ve şunları
söylemiştim:

"Temel mesele bu yaptırımlardan çok, taviz vermeye yatkın, "önce Türkiye" değil
"önce ben" diyen bir iktidarın bu süreçte ülkeyi başka ne gibi güçlükler içine
sokabileceğidir. Bu vaziyet Türkiye'nin güvenlik ve ulusal çıkarlarını tehlikeye atan
bir hal almıştır."

Zayıflayan, uluslararası aktörlerin elinde açıkları olan iktidarların ülkelerini içine
sokabileceği zorluklar malumdur. Bu nedenle Türkiye'nin güçlü, ayakları yere
sağlam basan bir iktidar tarafından yönetilmesi son derece büyük önem arz ediyor.

Hem Biden tarafından verilen sinyal, hem AB'den gelen açıklamalar bu haftaki
zirvenin gündeminden ekonomik yaptırımların, Türkiye'deki "iktidarın taviz vermeye
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hazır olması" sebebiyle düştüğü ama gelişmelere göre de masada tutulmaya
devam edileceği anlaşılıyor.

Ekonomik Yaptırımlar Gündemden Düşse de Masada Olmaya Devam Edecek

Aralık'ta AB Dışişleri (EEAS)'in hazırlaması istenen rapor bugün dışişleri bakanlarına
sunuluyor. Bu toplantılar bittikten sonra AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi Borrell'in Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. 

AB Dışişleri EEAS'in Raporu'nda Hangi Konular Yer Alıyor?

Tüm bu gelişmeler ışığında tonu yumuşayan ancak müzakerelerle değişikliğe de
uğrayacak olan raporda, sızan bilgilere göre şunlar yer alıyor:

Pozitif gündem Türkiye'nin AB ve üye ülkeleri ile samimi bir işbirliğine hazır olması,
anlaşmazlıkları diyalog ve uluslararası hukuk içinde çözmeye istekli olması
koşuluyla masada. 

2016 Türkiye-AB Göç Ortak Bildirisi'ne referans verilerek Türkiye'den AB
topraklarına yönelik göçmen akımına yönelik teşviki konu ediliyor. Yunanistan
bunun raporda olmasını istiyor.

Türkiye-Libya Memorandumu'na olumsuz referans. Yunanistan ve G. Kıbrıs bu
konuda ısrarcı. 

Türkiye'nin arama gemisi Oruç Reis'in Yunanistan'ın savunduğu çizginin gerisine
çekilmesi. 

Eğer tansiyon düşürülmez ise AB'nin önündeki seçeneklerin sıralanması.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki danışma görüşmelerinin tekrar başlamasına övgü
ve teşvik.

Şuan Yunan adalarında bulunan 1500 mültecinin Türkiye tarafından 2016 AB-
Türkiye Göç Ortak Bildirisi gereğince geri alınması. Yunanistan bu konuda da ısrarlı.

Yunanistan yaptırım kararı olmasa dahi "uyarısı"nın raporda ve sonuç bildirgesinde
yer alması konusunda da baskı uyguluyor. Bunlar arasında enerji sektörüne yönelik
yaptırımlar, ekonomik işbirliğinin daraltılması, bazı bankacılık aktivitelerinde
kısıtlama bulunuyor.

Yukarıda sayılanlar özellikle Yunanistan'ın üzerinde durduğu ve AB içi müzakere ile
şekillenecek konular iken "pozitif gündem" olarak raporda Gümrük Birliği yine
karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin talepleri karşılaması halinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
müzakerelerinin başlamasının gündeme alınması ve daha yakın ekonomik ilişkiler
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öne çıkan tek somut konu olarak görülmekte.

Bu hafta sürmekte olan görüşmeler sonucunda hem raporun hem sonuç
bildirgesinin tonunun hangi yönde değişeceği görülecek.

Şimdi merak edilen, iktidarın Aralık'tan bu yana yürüttüğü temaslarda Avrupa Birliği 
ve ABD'ye hangi tavizleri vermeye hazır olduğunu ilettiği. Çıkacak sonuç
bildirgesinin satır araları bize bunu söyleyecek.

22 Mart 2021
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