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Neden önemli?

Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin durumunu ve AB müktesebatına uyum
programındaki gelişmeleri değerlendiren çok kapsamlı ülke değerlendirme
raporlarının yanı sıra Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan, siyasi bakış
açısını yansıtan, tavsiye niteliğindeki Türkiye raporu da ülkemizin AB süreci için
önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü
Nacho Sánchez Amor’un incelemelerine ve görüşlerine yer verilen 2019-2020
Türkiye raporu ilk taslağı geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler
Komitesi’nde tartışılıp oylandıktan sonra 18 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu Genel
Kuruluna sunularak tartışıldı ve oylamanın ardından ise son halini aldı.

AB’ye katılım sürecinin genel değerlendirmesi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar,
kurumsal çerçeve, AB-Türkiye ilişkileri ve Türk dış politikası ve AB-Türkiye
ilişkilerinde ileriye giden yol olmak üzere 5 ana konu başlığı altında bir yılı aşkın bir
zaman alan çalışmaların ardından Raportör Amor tarafından hazırlanan rapor
taslağı, siyasi gruplarca verilen değişiklik önergelerinin müzakeresi ve oylanması ile
son halini almakta. Dolayısıyla raporun nihai metni ile Raportör'ün kaleme aldığı
taslak metin arasında ciddi farklar olmakta, raportörün görüşlerinden çok,
parlamentonun üzerinde uzlaşıya vardığı konuları içermektedir.

Genel Kurul tartışmalarında öne çıkanlar

Raportör Nacho Sanchez Amor, AP Genel Kurulu'ndaki konuşmasında AB devlet ve
hükümet başkanlarını temsil eden Avrupa Birliği Konseyi'ni eleştirerek "Türkiye'nin
Avrupa değerlerine bağlılığı" konusunu ikinci plana itmekle suçladı, Ankara ile
pozitif gündemin "demokratikleşme koşuluna bağlı olduğunu" ifade etti.
Konuşmasında ayrıca  Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu örnek veren
Raportör Sanchez Amor, konunun AP genel kurul gündemine gelmesi halinde
demokrasi koşulu aranacağı mesajını verdi. Türkiye'nin yalnızca hükümetinden
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ibaret olmadığı görüşünü savunan Sanchez Amor, AP olarak Türk sivil toplumuna
destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Raporundaki tüm eleştirilere rağmen
"Türkiye'ye kapıların açık tutulduğunu" ifade etti.

Genel kurulda AB Konseyi adına söz alan AB Dönem Başkanı Portekiz'in Dışişleri
Bakanı Augusto Santos Silva da Türkiye'de hukuk devleti ve temel haklara saygı
konusunda kaygıları olduğunu söyledi. Türkiye'nin "aday ülke" statüsüne işaret eden
Portekizli bakan, son dönemde Ankara'dan, Doğu Akdeniz'de gerilimin düşmesi ve
provokatif söylemlerin azalması gibi olumlu sinyaller geldiğini belirtti. AB
Konseyi'nin "Türkiye'nin AB'den uzaklaştığı" yönünde 2018'de aldığı kararın
geçerliliğini koruduğunu belirten Santos Silva, buna rağmen Türkiye'ye kapıları
kapatmadıklarını ve belli alanlarda işbirliğini geliştirmek istediklerini anlattı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Süreci ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu AB
Komiseri Oliver Varhelyi ise Türkiye-AB ilişkilerinde son zamanlarda Yunanistan ve
Kıbrıs konusunda bazı olumlu adımlar atılmış olsa da Türkiye içindeki reformlarda
gerileme olduğunu söyledi. Siyasi partilerin "hedef alınması," İstanbul
Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve AİHM'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş
kararlarını örnek gösterdi. Varhelyi, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin "AB için
stratejik çıkar meselesi" olduğunu belirterek, "demokratik ve refah içinde bir Türkiye
bizim için de avantaj" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile iş
birliğini geliştirmek için dört ana alan belirlediğini belirten Varhelyi, bunları "ticaret,
göç, üst düzey diyalog ve insandan insana temas" olarak sıraladı. 

Sırayla söz alan AP'de temsil edilen siyasi grupların hemen hepsinin Türkiye'ye sert
eleştiriler getirdiği görüşmelerde ortaya net bir biçimde çıkan sonuç, AP içindeki
Türkiye lehine çoğunluğun kaybedilmiş olduğudur.

***

En sert ve eleştirel rapor

Türkiye için 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’ta başlayan AB’ye katılım
müzakereleri Türkiye tarafında reform gündeminin terk edilmesi ve AB tarafında
siyasi engellerin artması ile birlikte durma noktasına gelmişti. İspanyol Raportör
Amor Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki konuşmasında bu raporun şuana
kadar hazırlanmış raporlar arasında en sert ve en eleştirisel dille yazılmış rapor
olduğunu ifade etti. Türkiye’de artık değişiklik görmek istediklerini, otoriter rejim ve
uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğine vurgu yaparak; Türkiye’yi AB
normları ile uyumlu, demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, temel hak
ve özgürlüklere saygı duyan bir ülke olarak görme temennilerini belirtti. 

AP'den bir ilk: 'Bozkurtlar terör örgütü olarak tanınsın' önerisi
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AP ilk defa bir Türkiye raporunda Ülkücü hareketin (Bozkurtlar) "AB terör örgütleri
listesine eklenmesi" fikrini gündeme taşıdı. Rapora eklenen bu bölümde "Irkçı ve
aşırı sağcı" olarak tanımlanan Ülkücü hareketin "Sadece Türkiye değil aynı
zamanda AB üyesi ülkelerde de kaygı verici şekilde ilerlediği" görüşü savunuldu. 

MHP ile yakınlığının altı çizilen hareketin "AB terör örgütleri listesine eklenmesi" ve
AB içindeki örgütlenmesinin yasaklanması için inceleme başlatılması istendi.
Konuyla ilgili paragrafta Ülkücü hareketin "özellikle Kürt, Ermeni veya Yunan
kökenliler ve muhalif olarak gördükleri her şahıs için tehdit oluşturduğu" belirtilerek,
etkilerine karşı konulması çağrısı yer alıyor. AP'nin bu alanda yetkisi olmasa da ilk
kez böyle bir ifade kullanılıyor olması bakımından önemli.

Türkiye AB için önemli ama...

Türkiye’nin AB için öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğu, aday ülke olmasının
yanında NATO üyeliğinin bulunması ve Gümrük Birliği’nde yer alması sebebiyeti ile
diğer üçüncü ülkelerden konumunun oldukça farklı olduğu belirtildi. Türkiye’nin
AB’den uzaklaştırılmasının bir hata olacağından ve ilişkilerin yıkıcı olmaktan çok
yapıcı olması gerekliliği belirtilen diğer önemli hususlar arasında yer almaktadır. Bu
bağlamda, genel kuruldaki görüşmeler sırasında Türkiye ile pozitif bir ilişki
kurulmasının gerekliliğine birçok siyasetçi tarafından vurgu yapıldı. Taraflar
arasındaki işbirliğinin karşılıklı faydaya dayandığı ve özellikle ekonomi, göç
yönetimi, iklim değişikliği, terörle mücadele ve halk sağlığı alanlarını kapsayan
ilişkilerin yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

Düzensiz göçmen akınlarıyla boğuşan AB’ye rahat bir nefes aldırması açısından
Türkiye AB 18 Mart Mutabakatı'ndan duyulan memnuniyet raporda belirtilen diğer
bir önemli nokta olmuştur. Türkiye’nin dünyadaki en çok mülteci bulunduran ülke
pozisyonuna gelmesi ve sayıları 4 milyona yaklaşan bu topluluğu ülkesinde
bulundurarak AB ile iş birliği yapması ve AB’ye göçün düzenli bir şekilde
gerçekleşmesini teşvik etmesi açısından göç yönetimi hususunda gerekli
işbirliğinin devamı için AB’nin hazır olduğu belirtildi.

18 Mart Mutabakatı'nın önemli unsurlarından olan Türk vatandaşları için vize
serbestliğinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan Vize Serbestisi Yol Haritası’nda
yer alan 72 kriterden geriye kalan son 6 kriterin de Türkiye tarafından
tamamlanması halinde sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanıp; hayata
geçirilmesine destek ise diğer bir pozitif gelişme olmuştur.

Türkiye, Erdoğan'dan ve iktidarından ibaret değildir

Türkiye ile diyalog kapıların açık kalarak ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye’nin
sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve hükümetinden ibaret olmadığı, bunun yanı
sıra ülkede büyük bir muhalefetin var olduğunun da unutulmamasının gerekliliğine
vurgu yapıldı. Aynı zamanda ülkedeki azımsanamayacak büyüklükteki Avrupa ve
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demokrasi yanlısı kesime verilen desteğe devam edilmesi ve yalnız
bırakılmamalarının önemine de değinildi.

CHP'ye baskı ve saldırılar raporda

Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensuplarına yönelik
yıldırma çabaları ve parti faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan uygulamalar
endişe duyulan bir diğer husus olarak raporda önemli bir yer tutmuştur. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’na ve düşürülen milletvekilliğini geri kazanan CHP Milletvekili Enis
Berberoğlu’na raporda değinilerek; siyasetçilere yöneltilen baskıların son bulması
çağrısında bulunuldu. Bu bağlamda, hükümet tarafından uygulanan muhalefete
yönelik baskının siyasi partilerle sınırlı kalmadığından; bu tutumların öğrencileri,
akademisyenleri, insan hakları savunucularını, gazetecileri ve daha bir çok grubu
kapsayarak düşünce ve ifade özgürlüğünü çiğnediğini ve binlerce kişinin
cezaevlerine kapatılmasıyla sonuçlanmasından ötürü duyulan endişe belirtildi.

Başkanlık sistemi ve otoriterleşme

Ülkede son yıllarda yaşanılan gelişmelerden duyulan endişeler temelde
parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesiyle ilişkilendirilerek; yeni
sistemin hükümete sağladığı yetki alanından dolayı alarma geçildiği
belirtilmektedir. Gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında yoğunlaşarak
merkezileşmesinden ve giderek otoriterleşme eğiliminde olan hükümetin AB
nezdinde oldukça tedirgin edici bulunmasından raporda sıklıkla bahsedilmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına sert kınama

Hükümetin AB tarafından çok sert bir şekilde kınandığı diğer çok önemli bir konu
başlığı ise Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve İstanbul’da 2011 yılında
imzalanarak onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin 20 Mart 2021
tarihinde çekilmiş olmasıdır. Raporda "Kadına yönelik şiddeti önleme açısından
önemli bir caydırıcılığı olan bu sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülke olan
Türkiye’nin çekilmesi, ülkedeki kadın cinayetlerini yaygınlaştırarak arttırmasından
endişe duyulmaktadır" denildi.

İktidar yolsuzlukla mücadelede yetersiz, yolsuzluklar yaygın

Diğer bir endişe duyulan konu ise Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye
raporunda da geniş bir yer tutan Türkiye’deki yolsuzluğun yaygınlığı hususu. Bu
bağlamda, yolsuzlukla mücadelede kapsamlı ve caydırıcı bir yol haritasının
hazırlanması ve bu plana uyularak istenilen ilerlemenin Türkiye tarafından
kaydedilmesinin önemine raporda vurgu yapılmıştır. Sunulması beklenen eylem
planı aynı zamanda kamu yönetiminde elzem olan hesap verebilirlik ve şeffaflık
ilkelerindeki eksikliğin giderilmesi için gerekli olanağı sağlaması açısından
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yolsuzlukla mücadelede önemli bir araç olacaktır. Raporda organize suçlarla
mücadeleye de değinilerek bu alanda her ne kadar istenilen düzeyde bir gelişme
kaydedilememiş olsa da sınırlı düzeyde bir ilerlemenin gözlemlendiğinden
bahsedilerek; Türkiye’yi daha aktif bir rol oynamaya ve ilgili AB standartlarıyla
uyumlu olmaya davet etmektedir.

Türkiye’deki Uygurlar da raporda

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu’nda, ülkede bulunan Uygurların çektiği
sıkıntılarından ve yüzleşme riski altında oldukları zulümlerden ötürü, uzun yıllardır
Uygurlara insan hakları ihlali uygulayan Çin’e gönderilmeleri hususundaki AB’nin
kaygılarına da yer verilmiştir.

AP'de Türkiye'ye yönelik atmosfer fazlasıyla olumsuz

Halihazırda süren kötüye gidişin acilen ve tutarlı biçimde tersine dönmemesi
halinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin askıya alınması, tarafların daha gerçekçi
biçimde ve üst düzey diyalog çerçevesinde ilişkileri gözden geçirmesi önerilen
raporda, gerektiği takdirde gelecek için yeni ilişki modelleri arayışına girmesi de
ifade ediliyor. Taraflar arasındaki gerginlik tamamen sonlandıktan sonra ilişkilerin
mevcut çerçevesini ve gelecek için yeni ilişki modellerini değerlendirmek üzere
Türkiye ve AB liderleri arasında özel bir toplantı düzenlenmesi de öneriler arasında.

Parlamento bununla beraber "Türk hükümeti üzerinde baskı uygulamak ve
kendisiyle yapıcı diyalog için en kuvvetli aracın hala üyelik süreci olduğunu",
yalnızca çıkar üzerine kurulu bir ilişkinin Türkiye'nin daha demokratik bir modele
doğru ilerlemesine katkı sağlamayacağını savunuyor.

Raporda ayrıca Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin konumlanışına yönelik
eleştiriler, soykırımı tanıma çağrısının yinelenmesi, G. Kıbrıs ve Yunanistan'ın tüm
tezleri yer buldu.

Tüm bunlar Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlaşmasının birer sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. AP gibi üye ülkelerden doğrudan seçimlerle gelen
parlamenterlerden oluşan, geçmişte ve Türkiye’ye yüksek bir destek verilen bir
kurumda havanın ne kadar olumsuz olduğunu yansıtması bakımından çarpıcıdır.
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