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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Ortak Karar Metni Kabul Edildi
Avrupa Parlamentosu, 8 Şubat 2018’de yapılan oylamada Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ilişkin
gelişmelerin değerlendirildiği ortak bir metin üzerinde uzlaştı. Ortak metin büyük bir oy çoğunluğuyla
kabul edildi.
Karar metninde öne çıkarılan konular neler?
Farklı siyasi parti gruplarından ve politik yaklaşımlardan oluşan parlamento üyelerin (MEPs) uzlaşma
sağladığı metinde öne çıkarılan konular şu şekilde:
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Temsilciler Türkiye’nin Afrin’de başlattığı askeri harekâta karşı muhalif görüşleri nedeniyle
gazetecilerin, doktorların, insan hakları aktivistlerinin ve sıradan insanların tutuklanmasını
kınadığını belirtti.
Harekâtın orantısız tedbirlere dönüşmemesi gerektiği belirtilen metinde müdahalenin insani
sonuçlarından duyulan endişe dile getirildi.
Darbe girişimini tekrar kınayan temsilciler girişim sonrası ilan edilen OHAL’in makul sınırların
çok ötesinde suiistimal edilerek muhalefeti ve sivil toplumu bastırma ve cezalandırma
aracına dönüştürüldüğünün altını çizerek, 160’dan fazla medya platformunun kapatıldığına
dikkat çekti.
Metinde Türk kökenli Finlandiyalı gazeteci Ayla Albayrak’a ilişkin suçlamaların düşürülmesi
ve LGBTI aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

AP Türkiye’den ne bekliyor?
Muhalefeti bastırmaya yönelik kullanılan OHAL’in bir an önce kaldırılması önerisinde bulunulan MEPs
metninde AB fonlarının Türkiye’ye kullandırımının insan hakları alanındaki gelişme koşuluna bağlanması
vurgulandı. AP üyeleri kararlarında Türkiye’ye;
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OHAL’in ivedilikle kaldırılması,
Delilsiz ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan aralarında gazeteci Deniz Yücel’in de bulunduğu
AB vatandaşları ile Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının derhal serbest bırakılması,
Önde gelen sivil toplum örgütlerinden birinin başkanı olan Osman Kavala’nın özgürlüğüne
kavuşturulması,
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç’a yönetilen tüm suçlamaların geri
çekilmesi,
İdam cezası tartışmalarının gündemden kaldırılması ve Avrupa insan hakları anlaşmasına
saygı gösterilmesi
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çağrısında bulunuldu.
Peki bu karar metninin kabulü ne anlama geliyor?
Oylamadan çıkan sonuç bir tavsiye niteliğinde ve devletler için hukuksal yaptırımı bulunmuyor. Fakat
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği bütçesi konusunda mutlak söz sahibi olduğu için özellikle Kasım
2017’de açıklanan karar doğrultusunda katılım öncesi yardım fonlarının (IPA) insan hakları, demokrasi ve
hukukun üstünlüğü ile ilgili gelişmelere bağlı olarak sağlanması, mümkün olduğu ölçüde sivil toplum
örgütlerine yönlendirilmesi çağrısı önem arz ediyor.
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