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DOĞU AKDENİZ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 

Enerji Çıkmazından Önce AB ve Kıbrıs 

AB; Kıbrıs’ın paylaşılması konusunda GKRY’nin aşamalı bir şekilde birliğe dâhil olmasına dek konuyla 
doğrudan bir alakası bulunmaması nedeniyle aktif ve belirleyici bir role sahip olmamış, bir gözlemci 
konumunda kalmıştır. Üç garantör devletten İngiltere ve Türkiye’nin rolünü pasif bir duruma düşürmek 
istediği anlaşılan GKRY, AB’ye dâhil olmayı bu amacın gerçekleştirilmesi için araç olarak görmüş ve 1972’de 
AB ile görüşmelere başlamıştır. 1981 yılında Yunanistan’ın birliğe tam üye olması AB’yi zamanla sürece dâhil 
etmiştir. Daha sonra 3 Temmuz 1990’da GKRY, adanın tamamını temsilen AB’ye üyelik başvurusunda 
bulunmuştur. 

 

1 Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, osmansezgin2003@gmail.com 
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GKRY’nin başvurusuna Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı bu başvurunun hukuki gerekçelerden 
yoksun olduğu şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan KKTC ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin 
geliştirilmesi yönünde bir mutabakat metni imzalandı. Ancak başvuruya gösterilen tepki çeşitli nedenlerle 
yetersiz kaldı. 6 Mart 1995’te AB-Türkiye arasında Gümrük Birliği kararı imzalanırken AB, Türkiye’nin GKRY ile 
AB arasında gerçekleşecek olan tam üyelik görüşmelerine itirazda bulunmaması koşulunu ileri sürdü. Bu 
koşulu kabul eden Türkiye daha sonra, Kıbrıs konusundaki tavrını özetleyen bir bildirge yayınladı. Bildirgeye 
göre;  

• “Bir çözüm olsa dahi, Kıbrıs Türkiye’den önce AB’ye giremez. Zira bu Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki hassas dengeyi bozacaktır. 

• Türkiye 1960 Antlaşmaları ve bunlardan doğan haklarını saklı tutmaktadır. 

• İçinde Yunanistan’ın bulunduğu AB, Kıbrıs sorununun çözüm yeri değildir. 

• Buna rağmen GKRY’nin AB üyeliği ileri götürülürse, Türkiye de KKTC ile benzeri bir bütünleşmeye 
gitmek durumunda kalacaktır.” 

Aralık 1999’da gerçekleştirilen, Türkiye’nin aday ülke statüsünü aldığı Helsinki Zirvesi’nde alınan kararlarda; 
o günlerde BM Genel Sekreterinin gayretleriyle New York’ta başlayan, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik 
gerçekleştirilen görüşmelerin desteklendiği belirtildi. Ayrıca Türkiye Kıbrıs konusunda kapsamlı bir çözüm 
üretmezse Güney Kıbrıs’ın -başka bir şart söz konusu olmaksızın- üyeliğinin tamamlanacağı dile getirildi.  

8 Mart 2001’de Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili olarak AB Komisyonu’nun hazırladığı Katılım Ortaklığı Belgesi 
AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edildi.  

Türkiye’nin birliğe tam üye olma hedefi konusunda birtakım ilkelerle kısa ve uzun vadeli önceliklerin yer 
aldığı belirtilen belgede Kıbrıs’a ilişkin ciddi tavizlerin verilmesi talebi yer aldı. Bu belge ile AB, Kıbrıs 
sorununu açık bir şekilde Türkiye’nin önüne şart olarak koydu. Kapsamlı bir plan olarak nitelendirilebilecek 
Annan Planı’nı reddeden taraf GKRY olmasına rağmen Helsinki Zirvesi’nde alınan karar uyarınca kapsamlı bir 
çözüm bulunamaması nedeniyle 1 Mayıs 2004’te GKRY’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ismiyle AB’ye üyeliği tescil 
edildi. Bunun üzerine aynı gün Türkiye Kıbrıs konusundaki tavrının bir kez daha altını çizen bir açıklama 
yaptı. 

29 Temmuz 2005’te Türkiye, Gümrük Birliği uygulamalarının yeni AB üyelerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmesine yönelik Ek Protokol’ü imzaladı. Ek Protokol’ün imzalanmasından sonra Türkiye, bu imzanın 
GKRY’nin tanındığı anlamına gelmediği şeklinde bir bildirge yayınladı. Bunun üzerine AB, 21 Eylül 2005’te 
yayınladığı karşı bildirgede “Tüm AB üyesi ülkelerin tanınması, katılım sürecinin zaruri bir parçasıdır.” 
ifadesini kullandı. 

8 Kasım 2006’da AB, Ek Protokol’e rağmen Türkiye’nin liman ve havalimanlarını GKRY’nin kullanımına 
açmadığını ifade etti ve gereğinin yapılması için Türkiye’ye 14-15 Aralık 2006’ya kadar süre verdi. (Türkiye bu 
şartı AB’nin, yazılı olmayan “KKTC’ye izolasyonların kaldırılması” taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı 
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uygulamamıştır.) Belirtilen süre dolmasına rağmen Türkiye’nin limanlarını ve havalimanlarını GKRY’nin 
kullanımına açmaması üzerine 14-15 Aralık Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin üyelik müzakerelerindeki sekiz 
faslın askıya alınmasına ve diğer fasılların geçici olarak açık bırakılmasına karar verildi. Bu yıllardan itibaren 
Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki enerji rekabeti yönüyle gündeme gelmeye başladı. 

Kıbrıs Sorununun Güncel Odağı : Enerji Kaynakları 

Özellikle 2008’den itibaren Doğu Akdeniz’de ardı ardına yeni rezervlerin keşfedilmesi, gerek civar ülkelerin 
gerekse bölgede çıkarı bulunan ülkelerin ilgisini çekti. Bölge ülkeleri bir taraftan yeni müttefikler ararken 
diğer taraftan sondaj yapacakları sahaları belirlemek amacıyla kendi münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) 
ilan etmeye başladılar. Bu çerçevede GKRY; çeşitli tarihlerde Mısır, İsrail ve Lübnan ile MEB belirleme 
anlaşmaları imzaladı. Daha sonra şimdiki Doğu Akdeniz krizinin merkezini teşkil edecek olan 13 parsele 
bölünmüş kendi MEB haritasını yayınladı. Ardından dünyaca ünlü bazı enerji şirketlerine bu parsellerde 
arama ruhsatı verdi. GKRY’nin bu 13 parsellik haritasında 10 ve 11. parseller dışındaki bölgeler, Türkiye’nin kıta 
sahanlığı ve KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na arama ruhsatı verdiği bölgelerle kesişiyor. 

 

Kaynak : TRT Haber 

Türkiye de elinden geldiğince sahayı boş bırakmadı. 2011’de Türkiye ile KKTC arasında kıta sahanlığı 
belirleme anlaşması imzalandı. Anlaşmadan sonra KKTC; TPAO’ya adanın kuzeyi, doğusu ve güneyinde arama 
ruhsatı verdi. 

Bölgedeki gerilim 9 Şubat 2018’de Türkiye’nin İtalyan ENI firmasına ait Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin 
geçişini, KKTC’nin hak iddia ettiği parsellerde sondaj yaptığı gerekçesiyle engellemesiyle birlikte zirve yaptı. 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Daha sonra tekrar engellenen ve Türkiye’nin kararlı tutumunu gözlemleyen gemi geri dönüş yapmak 
zorunda kaldı. 

 

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken 2011 yılından beri Doğu Akdeniz’de araştırmalar yürüten Türkiye, Ekim 
2018’de “Fatih sondaj gemisi” ile Doğu Akdeniz’de sondaja başladı. Daha sonra Temmuz 2019‘da “Yavuz 
sondaj gemisi” sondaj faaliyetlerine başladı. Üçüncü sondaj gemisi “Kanuni”nin de koronavirüsle mücadele 
sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacağı öngörülüyor. Ayrıca bu gemilere Türk Deniz Kuvvetleri eşlik 
ediyor. 

Türkiye’nin bu faaliyetleri uluslararası alanda karşılık buldu. Yunanistan, Mısır, GKRY, İsrail, İtalya gibi bölge 
ülkeleri; Doğu Akdeniz’e ilişkin faaliyetlerini artırdılar ve Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini kınayan birtakım 
açıklamalara imza attılar. Bu kriz vasıtasıyla birbirlerine yaklaşan bölge ülkeleri, 2019 yılının başlarında 
Kahire merkezli Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu oluşturdular. Forumda İsrail, İtalya, Yunanistan, Mısır, GKRY, 
Ürdün ve politikalarına açıkça ters düşecek şekilde Filistin yer aldı. 

Doğu Akdeniz enerji krizi hakkında AB’nin tutumu doğal olarak Türkiye ve KKTC’nin aleyhine, başta 
Yunanistan ve GKRY olmak üzere diğer bölge ülkelerinin lehine oldu. AB gerçekleştirdiği çeşitli 
açıklamalarda ve zirvelerde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunda “hukuka aykırı, saldırgan ve sert” bir tutum 
takındığını belirtti ve Türkiye’yi uyardı. AB müktesebatına uyum çerçevesinde Türkiye’nin AB üyesi komşu 
ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Kıbrıs sorununda bir çözüme 
varılamamasının sorumlusu olarak Türkiye’yi gösterdi ve Türkiye’den 2005 Ek Protokolü’ne eksiksiz bir 
şekilde uymasını talep etti. Yine çeşitli vesilelerle Türkiye’yi, GKRY ile birlikte Doğu Akdeniz’deki 
faaliyetlerine karşılık vermekle tehdit etti. 
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15 Temmuz 2019’da AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz’deki “uluslararası hukuka aykırı” faaliyetlerinden 
dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı aldı. Alınan karara göre AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve 
Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini askıya aldı. Ayrıca Türkiye için 2020 yılına kadar ayrılan 
mali fonlarda kesintiye gitti ve Avrupa Yatırım Bankası’nın vereceği kredi desteğinin gözden geçirilmesi 
kararını aldı. Bu yaptırımlar hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Aldıkları kararların uygulanmasının 
mümkün olmadığını kendileri de biliyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca bu yaptırımların Türkiye açısından basit 
bir anlam taşıdığını, bu yüzden ciddiye almaya gerek olmadığını belirtti. 

Süreç boyunca Türkiye, AB’nin ve AB ülkelerinin konuya yönelik eylemlerini karşılıksız bırakmadı ve kendi 
enerji faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun biçimde yürütüldüğünü savundu. AB’nin, Türkiye’nin üyelik 
müzakerelerini Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarına indirgediğini ve tarafgir bir tavır takındığını dile getirdi. 
Ancak içinde Yunanistan ve GKRY’nin bulunduğu bir AB’den Türkiye’nin bu konuda bir şeyler beklemesi zaten 
mümkün değildi. 
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Sonuç 

1974 yılından bu yana Türkiye’nin dış politikasına yön veren temel konulardan birisi olan Kıbrıs’ın 
paylaşılması sorunu, yıllar geçtikçe AB-Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinde temel problem olarak öne 
çıkmıştır. Daha önce çeşitli uyum planlarının gerçekleştirilmesine odaklı yürütülen üyelik müzakereleri 
sonradan Yunanistan’ın ve GKRY’nin birliğe katılmasıyla gittikçe Kıbrıs meselesine indirgenmiştir. Bu durum 
esasında Türkiye’nin doğal karşılaması gereken bir durumdur. Çünkü burada çoğunluğu Hıristiyan olan 
Avrupa Birliği’ne, birliğin bünyesindeki iki devletle stratejik bir bölge konusunda ihtilafa düşen kalabalık 
Müslüman nüfusa sahip bir ülkenin girmesi söz konusudur. Konuya bu yönden bakmak gerekmektedir. 

Kıbrıs’ın önemini en iyi kavrayan şahsiyetlerden birisi olarak bilinen Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye’nin 
Temel Meseleleri isimli kitabında Türkiye açısından Kıbrıs meselesini şöyle özetliyor:  

 

“Bizim için en başta Kıbrıs sorunu diye bir sorun yoktur. Sorun olmayınca da, çözümü için bir gayret 
göstermek veya alternatifler aramak beyhudedir. Bizim için gerçek olan şudur; Türk askeri, Kıbrıs’taki 
ırkdaşlarımızı korumak ve yıllardır süren tüm zulme son vermek için 1974 yılında Ada’ya asker çıkarmış 
ve vatandaşlarımızı zulümden kurtarmıştır. Ve 1974’ten beri Yeşil Hatla çizili olan sınıra kadar KKTC 
dediğimiz bölgede Kıbrıs Türk’ü huzur içerisinde yaşamaktadır. Bu bölge şimdi tam bir bağımsız Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’dir. Bu devletin bağımsızlığı ilan edilmiş ve Türkiye bunu tanımıştır. Askerlerini 
bulundurmakla da bu işe fiili destek verdiğini dünyaya göstermiştir.”  

Bu yüzden Kıbrıs konusunda Türkiye’nin yapması gereken hiçbir şekilde taviz vermemek ve bu konuyu 
1974’te kapanmış kabul etmektir. Bunun aksi hem Türkiye’nin bütün çabalarının boşa gitmesine neden 
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olacaktır, hem de Türkiye’yi siyasi bakımdan zarara uğratacaktır. Federe devlet kurulması çözüm değildir. 
Çünkü 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türklerinin konumu açık bir biçimde görülmüştür. 

Doğu Akdeniz konusu da Kıbrıs meselesinden bağımsız değildir. Bölgenin ısınmasına neden olan ana 
etkenlerden birisi de Yunanistan ve GKRY’nin beklediklerini alamamış oldukları Kıbrıs’ın uluslararası 
camiada hâlen sıcaklığını koruyan bir problem ve rekabet kaynağı kabul edilmesidir. Böylece her bir siyasi 
taraf bu bölgeden çıkar sağlamak istemiştir. 

 

Her ne kadar rezervlerin miktarı gün geçtikçe aşağı çekilse de hem Doğu Akdeniz’in belki de ileride önemi 
daha da artacak olan, rekabet doğuran stratejik bir saha olması; hem de enerji kaynaklarının artan önemi 
siyasi aktörleri harekete geçirmiştir. Bölgede öteden beri var olan siyasi rekabet, bu sefer kendisini Doğu 
Akdeniz’in paylaşılmasında açığa vurmuştur. 

Deniz hukuku konusunda kati kurallar mevcut değildir. 157 ülkenin imzaladığı, Türkiye’nin imzalamamış 
olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin de farklı yorumlanmaya ve kullanılmaya müsait maddelerinin 
olduğu bilinmektedir. Bu durum ülkelerin denizlerdeki sınırlarını belirlemeleri konusunda karışıklığa yol 
açmıştır. Doğu Akdeniz’in paylaşılmasında da aynı sorun söz konusu olmuştur. Ortak çıkar gereği bölge 
ülkeleri Türkiye’ye ve KKTC’ye karşı birleşmiştir. 

Türkiye ise bu konuda kararlı duruşunu sergilemiş, faaliyetlerinin hukuka aykırı olmadığını savunmuş, AB’nin 
bunu koz olarak kullanabileceği ihtimalinden de çekinmemiştir. AB de beklendiği üzere bu fırsatı 
kaçırmamış, çeşitli açıklamalar ve yaptırımlar gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bu duruşunun bir sebebi de, 
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açıktır ki, AB’ye girme umudunun kalmamış olmasıdır. İşte bu durum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yu 
“AB’nin Türkiye kararlarını ciddiye almaya gerek yok.” ifadesini kullanmaya itmiştir. 

Türkiye açısından AB’ye giden yollar tıkanmıştır. Bu durum, üyelik müzakerelerindeki fasılların çoğunun 
kapatılamamış olmasında açıkça gözlemlenebilir. AB, Türkiye’yi oyalama yönünde politika yürütmektedir. 
Öyle ki Türkiye AB’ye girmek için belirlenen ölçütleri yeterli ölçüde karşılasa da önüne bir engel çıkarılması 
mümkündür. Çünkü Türkiye AB’de istenmemektedir ve zaten yeri de yoktur. Bundan dolayı Türkiye’nin AB 
üyeliği açısından Doğu Akdeniz enerji krizinin bir önemi yoktur. 
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