
1 

 

 

T.C. 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÖMER ÇELİK’İN 

2016 YILI TÜRKİYE RAPORUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI  

 

(9 KASIM 2016) 

 

Değerli Basın Mensupları, 

 Avrupa Komisyonu 2016 yılı Türkiye Raporunu bugün açıklamıştır. Söz 

konusu Rapor, 1998 yılından bu yana Türkiye için hazırlanan İlerleme 

Raporlarının 19’uncusudur.  

 Ülke raporları, müzakere eden, aday ve potansiyel aday ülkelerin Kopenhag 

Kriterlerine uyum konusunda son bir yılda kaydettiği gelişmelerin yer aldığı 

çalışma belgeleridir. Bu yüzden doğası gereği eleştirel belgelerdir.  

 Komisyon herhangi bir üye ülke için benzer bir Rapor hazırlamaya kalksa, o 

Raporda da pek çok eleştiri yer alması kaçınılmazdır. Nitekim bugün Avrupa 

Birliği (AB) üyesi pek çok ülkedeki gelişmelerin Kopenhag siyasi kriterleri ile ne 

kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır.   

 Biz her türlü eleştiriye açığız ve Komisyonun hazırladığı ülke raporlarında yer 

alan objektif değerlendirmelerden de her zaman yararlanmak isteriz.   

 Rapor öncesinde, Raporun objektif bir dille yazılması ve birtakım siyasi 

pazarlıklara alet edilmemesi için Komisyon nezdinde yoğun çaba gösterdik. 

 Ne yazık ki bu çabalarımıza rağmen bu yılki Raporun özellikle siyasi kriterler 

ile Yargı ve Temel Haklar Faslına ilişkin bölümünün objektiflikten ve gerçekleri 

yansıtmaktan uzak olduğunu belirtmek durumundayım. 

 Şüphesiz ki, Raporun değerlendirme dönemine giren son bir yıllık zaman 

diliminde ülkemiz eşi benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kalmıştır.  

 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde millet olarak demokrasiye ve özgürlüklere 

sahip çıkma anlamında gösterdiğimiz direniş, hem Türk demokrasisi hem de 

dünya demokrasi tarihi açısından benzeri görülmeyen bir örnek olmuştur.  

 AB’nin üzerine kurulu olduğu hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve 

demokrasiyi içselleştirmiş olan halkımızın bu mücadelesini AB ile 
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paylaştığımız sözkonusu ortak değerler açısından yeni bir kazanım olarak 

gördük. 

 Bu yüzden de bu yılki Raporun, son dönemde Türkiye-AB birlikteliğini 

pekiştiren ve müzakere sürecimizin önünü açan bir yol haritası olmasını 

temenni ederdik. 

 Ancak ne yazık ki 2016 Türkiye Raporu, ülkemizin AB sürecinin ve reform 

çalışmalarının ilerlemesinde yapıcı ve yol gösterici bir rol üstlenmekten çok 

uzak bir belgedir.  

 Katılım müzakereleri perspektifinden uzak bir dille kaleme alınan ve farklı 

işbirliği alanlarında somut önerilerde bulunmayan bu Rapor, Türkiye-AB 

ilişkilerine hizmet etmeyen bir anlayışla yazılmıştır.  

Değerli Basın Mensupları,  

 Raporda AB’nin darbe girişimini kınadığını ve Türkiye’deki demokratik 

kurumlara koşulsuz bir destek verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.  

Ancak Raporda darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen çok 

yönlü ve kapsamlı mücadelemize ilişkin eleştirilere katılmadığımızı özellikle 

ifade etmek istiyorum.  

 Ne yazık ki FETÖ terör örgütünün demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 

vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri bakımından ne ölçüde ciddi ve 

somut bir tehdit oluşturduğu AB tarafından hala anlaşılamamıştır. 

 15 Temmuz sonrası sergilediği tutum ile büyük hayal kırıklığı yaratan AB’nin, 

Raporda dile getirdiği eleştirilerle, darbe girişimi sonrası alınan tedbirlere ilişkin 

yersiz endişelerinin devam ettiğini görüyoruz.  

 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından içinde olduğumuz süreçte Avrupalı 

dostlarımızın Türkiye’nin demokratik düzenini, hukuk devletini, vatandaşlarının 

temel hak ve hürriyetlerini ve toplumsal barışı korumak için mücadele verdiğini 

anlamaları gerekmektedir.  

 AB’nin FETÖ terör örgütü ile ilgili gerçekleri doğru okumasını ve hukuk dışı bu 

yapıya ve faaliyetlerine karşı gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.  

 AB, demokrasimize karşı yöneltilmiş bu ciddi tehditle mücadele ederken, 

Türkiye’nin insan haklarına, hukukun üstünlüğü ilkesine ve uluslararası 

sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerine bağlılığını sürdürdüğünü bilmelidir.  

 Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, bütün bu 

süreçte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesine uygun hareket 

etmiş, bu çerçevede Sözleşme’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
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içtihadının bilincinde olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir şekilde 

sapmamıştır.  

 Türkiye’de temel insan hak ve özgürlüklerine gereken saygı gösterilmekte, 

hukukun üstünlüğü ilkesine kesinlikle uyulmaktadır. 

 Raporda, son yıllarda yapılan reformlardan genel olarak olumlu şekilde 

bahsedilirken, eleştirilerin ağırlıklı olarak yargı bağımsızlığı ile ifade ve basın 

özgürlüğü konuları üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. 

 Özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından devlet teşkilatının 

FETÖ’den temizlenmesinin hayati olduğunun AB tarafından anlaşılması 

gerekmektedir. 

 Raporda siyasi kriterler ile 23. Yargı ve Temel Haklar Faslına ilişkin bazı 

tespitlerin ülkemizin reform çalışmalarını yeterince yansıtmadığını, haksız, 

hatta yer yer ölçüsüz olduğunu ve her demokratik hukuk devletinde olması 

gereken özgürlük-güvenlik dengesini göz ardı ettiğini müşahede ediyoruz. 

 İfade özgürlüğü konusunda da benzer bir sorunla karşı karşıyayız. Gazeteci, 

yazar veya akademisyen olmak kimseye dokunulmazlık hakkı vermiyor. 

Gazeteci kisvesi altında terör örgütlerine destek verilmesine ve terör 

örgütlerinin propagandasının yapılmasına izin vermeyeceğimizin burada bir 

kez daha altını çizmek istiyorum.  

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında da yer aldığı üzere terörü ve 

şiddeti övücü, kışkırtıcı ve teşvik edici söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamına 

girmediğini de bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 

 Darbe teşebbüsünden bu yana beklediğimiz desteği vermeyen ve önyargılı bir 

tutum sergileyen AB maalesef terörizmle mücadele konusunda da Türkiye’nin 

hassasiyetlerini anlamamakta ısrar etmektedir.  

 Raporda, Türkiye’nin PKK terör örgütü ile mücadelesinde orantısız güç 

kullandığı ifadesini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin terörle 

mücadelesi hukuk devleti sınırları içerisinde yürüyen meşru ve güçlü bir 

mücadeledir ve egemen bir devletin en doğal hakkıdır.  

 DEAŞ’la mücadelede nasıl orantılılıktan bahsedilmiyorsa, başta PKK ve FETÖ 

olmak üzere hiçbir terör örgütüyle mücadelemizde orantılılıktan bahsedilmesi 

kabul edilemez. 

 Ayrıca, terör örgütü PKK’nın güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef 

alan saldırılarının “PKK’nın ya da bağlı grupların çıkardığı ayaklanmalar” 

olarak nitelendirilmesini, “bazı şehirlerde savaşa benzer koşullar” olduğunun 
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vurgulanarak ülkemizde bir iç savaş varmış algısının yaratılmasını, AB’nin 

terör konusundaki çifte standardı olarak görüyoruz.  

 HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına ilişkin 

eleştirileri de hakkaniyetli bulmuyoruz. Öncelikle hatırlatmak istiyorum ki, söz 

konusu milletvekillerinin yanı sıra diğer partilere mensup bazı milletvekillerini 

de kapsayan ve yasama dokunulmazlığını sınırlı biçimde kaldıran 6718 sayılı 

Kanun, milletvekillerinin teklifi üzerine, Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek 

ve TBMM Genel Kurulu’nca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 

çıkarılması tamamen Venedik kriterleriyle uyumludur.  

 Bu çerçevede, gözaltı kararları, hakkında suç isnadı bulunan ve 

dokunulmazlıkları kaldırılan bazı milletvekillerinin ifade vermek üzere 

mahkemelerin çağrısına uymaması üzerine, adli makamların verdiği talimatlar 

çerçevesinde uygulanmıştır.  

 Alınan tedbirlerin seçmenlerin iradesine/milletvekillerine yönelik olmadığının, 

terör örgütüne destek veren kişilere yönelik olduğunun anlaşılması 

gerekmektedir.  

 Daha önce dokunulmazlıkları kaldırılan diğer partilere mensup milletvekilleri 

çağrı üzerine gidip ifadelerini vermişlerdir. Ancak HDP milletvekilleri biri hariç 

bu çağrıya kasıtlı olarak uymamışlardır.  

 Bu kişiler, yargı organlarının kararlarına karşı çıkarak, adalet sisteminin 

işleyişini engellemişlerdir. Hukukun üstünlüğü ilkesini yok sayan bu saygısız 

tavırları karşısında AB’nin Türkiye’yi eleştirmek yerine, HDP milletvekillerine 

adli organlarımızla işbirliği çağrısında bulunmasını beklerdik. 

 HDP milletvekilleri yargı organlarının çağrılarına yanıt vermeyerek, bu konuyu 

kendilerinin ve PKK’nın propagandasına alet etmek istediler.  

 AB kurumları, Raporda da görüldüğü üzere, PKK’nın propagandasına hakikat 

muamelesi yapma hatasına düşmüşlerdir. Oysa objektif bir açıdan 

bakıldığında görüleceği üzere, dosyaları titizlikle inceleyen Savcıların 

tutuklama talebinde bulunmadığı kişiler olduğu gibi Mahkemece serbest 

bırakılan kişiler de bulunmaktadır. 

 Milletvekilleri dahil Anayasa önünde eşit olan herkes hakkında yargı 

süreçlerinin işletilmesi meşrudur ve demokratik bir toplumun korunabilmesi 

açısından tabiidir.  

 AB yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Devletine sürekli siyasi çözüm çağrısı 

yaparken, keşke HDP milletvekillerine de her gün insanlarımızı öldüren terör 

örgütüyle aralarına mesafe koymaları yönünde çağrıda bulunsalardı.  
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 Türkiye bir hukuk devletidir, hukuk önünde hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. 

Bağımsız yargı da milli iradeyi tehdit eden yapılara karşı gerekli soruşturmaları 

yürüterek temel görevini yerine getirmektedir. 

 Ekonomik kriterleri değerlendirmeye geçmeden önce özellikle bir hususun 

altını çizmek istiyorum. AB siyasi kriterler alanında bu denli yoğun eleştiriler 

yöneltip beklenti ve tavsiyelerini sıralarken, 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. 

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının müzakerelere açılmamasını 

anlamakta güçlük çekiyoruz.  

 Bunca eleştiriye rağmen katılım müzakerelerinde 23. ve 24. fasılların halen 

blokaj altında olması gerçek bir siyasi sorumsuzluktur. 

 Söz konusu fasıllarla ilgili konuların içeriğini katılım müzakereleri çerçevesinde 

tartışabileceğimiz somut bir platform olmadığı takdirde, AB’nin bu alandaki 

eleştirilerini Türkiye’nin üyeliğini engellemeye yönelik “bahaneler” olarak 

değerlendireceğiz.  

Değerli Basın Mensupları, 

 Küresel ekonomik krize ve bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen yaklaşık 

7 yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz darbe girişiminden de etkilenmemiştir.  

 Nitekim, Raporun ekonomik kriterlere ilişkin bölümünde de ekonomimizin 

gelişmişliğine ve Kopenhag kriterleri çerçevesinde işleyen bir piyasa 

ekonomisi olduğuna vurgu yapılmakta, Türkiye ile AB arasındaki yüksek 

ekonomik entegrasyonun 2015 yılında da geliştiği ve Türkiye’nin AB’nin 5. 

büyük ticaret ortağı olduğu ifade edilmektedir.   

 Ancak bu yılki Raporun ekonomik kriterler kısmında daha önce görülmediği 

kadar çok siyasi değerlendirmeye yer verilmesini üzülerek karşıladığımızı 

vurgulamak istiyorum.  

Değerli Basın Mensupları, 

 Raporun, Türkiye-AB katılım sürecinin en önemli boyutlarından birini oluşturan 

AB müktesebatını üstlenebilme bölümü, Hükümetimizin AB’ye uyum 

sürecindeki siyasi kararlılığını yansıtmaktadır.  

 Son 14 yılda AB’ye uyum amacıyla çıkarılan 2000’in üzerindeki mevzuat 

sayesinde, AB müktesebatı çerçevesinde gündelik hayatı doğrudan etkileyen 

pek çok kritik adım atılmış ve Türkiye, AB standartlarına daha da yaklaşmıştır.  

 Raporda da müktesebat uyumuna ilişkin olarak, 33 faslın 26’sında çeşitli 

seviyelerde ilerleme sağlandığı teyit edilmektedir. Genel uyum düzeyine 

bakıldığında da 30 fasılda uyum düzeyinin iyi olduğu vurgulanmaktadır.  
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 Bu yüksek uyum düzeyi, ülkemizin maruz kaldığı siyasi blokajlara rağmen, 

Türkiye’nin AB müktesebatına uyum çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünün en 

açık kanıtıdır.  

Değerli Basın Mensupları, 

 Özellikle altını çizmek istiyorum ki, stratejik hedefimiz olan AB'ye üyelik 

yolunda, gerekli reformları geçmişte olduğu gibi bugün de hayata geçirme 

konusunda kararlıyız.  

 AB’nin karşı karşıya olduğu aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı sorunu ile 

bölgemizi ve Avrupa'yı tehdit eden çeşitli radikal akımların varlığı dikkate 

alındığında, Türkiye ve AB arasında yeni bir köprü oluşturarak bu sorunlara 

birlikte çözüm aramanın önemi daha iyi anlaşılabilir. 

 Bugün Türkiye ile AB arasında yeni köprüler kurma ve diyalog 

mekanizmalarımızı güçlendirme zamanıdır.   

 Türkiye-AB ilişkileri için bütün alanları fırsata dönüştürebiliriz. Yapıcı eleştiriler 

ve pozitif bir yaklaşımla yepyeni bir dönem açabiliriz.  

 Yeter ki ilişkilerimizde uzlaşıyı, karşılıklı anlayışı ve hoşgörüyü ön plana 

çıkaracak yapıcı bir dil kullanalım ve diyaloğumuzun güçlendirilmesi için ortak 

çaba sarf etmeyi sürdürelim.  

 Unutulmamalıdır ki AB’nin Türkiye hakkında verdiği her karar, aslında kendi 

hakkında verdiği karardır. AB, Türkiye’nin üyeliği meselesinin artık Türkiye’nin 

geleceği meselesi olmaktan çıktığını, AB’nin ve bölgenin geleceği meselesi 

haline geldiğini kavramak durumundadır.  

 Nitekim, bugün AB’nin karşı karşıya olduğu terörle mücadele ve düzensiz göç 

gibi en önemli sorunların çözümünde Türkiye-AB birlikteliğinin önemi bir kez 

daha görülmüştür.  

 Avrupa'nın geleceğine giden yolda aynı gemide olduğumuz bilinciyle ortak 

akılla hareket etmeliyiz. 

Katılımınız için teşekkür ediyorum. 


