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The European Parliament, 

– having regard to the Negotiating Framework for 

Turkey of 3 October 2005 and the fact that, as with 

all accession countries, Turkey’s accession to the 

EU depends on full compliance with the 

Copenhagen criteria, and to the need to normalise 

its relations with all EU Member States, including 

the Republic of Cyprus,  

– having regard to the Council conclusions of 

26 June 2018, 18 June 2019 and 14 December 2021 

on the enlargement and stabilisation and 

association process, to the Council conclusions of 

15 July and 14 October 2019 on Turkey’s illegal 

drilling activities in the Eastern Mediterranean, to 

the European Council conclusions of 

12 December 2019, 1-2 and 15-16 October 2020 

and 24 June 2021, to all other relevant Council and 

European Council conclusions, to the Statement of 

the EU foreign ministers of 15 May 2020 and the 

main results of their videoconference of 

14 August 2020 on the situation in the Eastern 

Mediterranean, to the outcome of the informal 

meeting of EU foreign ministers in Gymnich of 27-

28 August 2020, and to the Statement of the 

Members of the European Council of 

25 March 2021 on the Eastern Mediterranean, 

– having regard to Council Decision (CFSP) 

2019/1894 of 11 November 2019 concerning 

restrictive measures in view of Turkey’s illegal 

drilling activities in the Eastern Mediterranean, as 

renewed by Council Decision (CFSP) 2020/1657 of 

6 November 2020 and Council Decision (CFSP) 

2021/1966 of 11 November 2021,  

– having regard to the relevant resolutions of the 
UN Security Council on Cyprus, including 
Resolution 186(1964) of 4 March 1964, which 
reaffirms the sovereignty of the Republic of 
Cyprus, Resolution 550(1984) of 11 May 1984 on 
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Avrupa Parlamentosu,  
 
– 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye Müzakere Çerçevesi 
ve tüm katılım ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin 
AB'ye katılımının Kopenhag kriterlerine tam olarak 
uymasına ve Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil olmak tüm 
AB Üyeleriyle ilişkilerini normalleştirme ihtiyacına 
bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, 
  
– genişleme, istikrar ve ortaklık sürecine ilişkin 26 
Haziran 2018, 18 Haziran 2019 ve 14 Aralık 2021 
tarihli Konsey kararlarını, Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki yasadışı sondaj faaliyetlerine ilişkin 15 
Temmuz ve 14 Ekim 2019 tarihli Konsey kararlarını 
dikkate alarak, 12 Aralık 2019, 1-2 ve 15-16 Ekim 
2020 ve 24 Haziran 2021 tarihli Avrupa Konseyi 
kararları, diğer tüm Konsey ve Avrupa Konseyi 
kararları, AB dışişleri bakanlarının 15 Mayıs 2020 
tarihli Açıklaması ve Doğu Akdeniz'deki duruma 
ilişkin 14 Ağustos 2020 tarihli video konferansının 
ana sonuçları, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde 
Gymnich'te düzenlenen AB dışişleri bakanlarının 
gayrı resmi toplantısının sonucuna ve Avrupa 
Konseyi Üyelerinin 25 Mart 2021 tarihli Doğu 
Akdeniz konulu Bildirisini göz önünde 
bulundurarak,  
 
 
 
 
– 6 Kasım 2020 tarih ve 2020/1657 sayılı Konsey 
Kararı (CFSP) ve 2021/1966 sayılı 11 Kasım 2021 
tarihli Konsey Kararı (CFSP) ile yenilenen 11 Kasım 
2019 tarihli ve 2019/1894 sayılı Konsey Kararını 
(CFSP) dikkate alarak, Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz'deki yasadışı sondaj faaliyetlerine ilişkin 
kısıtlayıcı tedbirleri göz önünde bulundurarak,  
 
– Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini yeniden teyit 
eden 4 Mart 1964 tarihli 186(1964) sayılı Karar da 
dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs 
hakkındaki ilgili kararlarını, Kıbrıs'taki ayrılıkçı 
eylemlere ilişkin 11 Mayıs 1984 tarihli 550(1984) 
sayılı Kararı göz önünde bulundurarak ve 25 Kasım 



 

 

secessionist actions in Cyprus and Resolution 
789(1992) of 25 November 1992 urging all 
concerned in the Cyprus question to commit 
themselves to the confidence-building measures 
set out in the resolution, which consider attempts 
to settle any part of Varosha by people other than 
its inhabitants as inadmissible, and call for the 
transfer of that area to the administration of the 
United Nations, 
 
A. whereas Turkey, as a candidate country for EU 
accession, is a key partner in relation to the 
economy and an important neighbour and 
strategic partner for the EU in essential areas of 
joint interest such as trade, migration, public 
health, climate, the green transition, security and 
counter-terrorism;  
 
B. whereas Turkey’s economic integration with the 
EU remained considerable in 2020, with the 
country representing the EU’s sixth largest trading 
partner, while the EU remains Turkey’s largest 
trading partner by far and its largest source of 
foreign direct investment; whereas Turkey is 
currently undergoing economic and financial 
difficulties, which are exacerbating the economic 
impact of the pandemic;  
 
C. whereas work on the EU’s security dimension 
has been progressing recently, gaining structure 
and substance, and whereas Turkey represents an 
extremely valuable partner as a NATO ally and a 
strategic partner that occupies a key location in 
Europe and plays an instrumental geostrategic role 
in the security architecture of the Black Sea and, in 
particular, in the security of Ukraine, which is 
facing Russian aggression;  
 
D. whereas Turkey hosts the largest refugee 
population in the world, with almost 4 million 
registered refugees from Syria, Iraq and 
Afghanistan, and whereas EU funding to these 
communities has demonstrated its value for 
assisting Turkey in swiftly responding to the 
humanitarian and development needs of refugees 
and their host communities;  
 
F. whereas over the past year, EU-Turkey relations 
have on average remained stable, as enhanced 
cooperation and dialogue on a number of issues 
have coexisted with regular conflicts and tensions; 
whereas this resolution reflects this situation by 
welcoming positive developments and pointing to 
further potential in the relationship, while 

1992 tarihli ve 789(1992) sayılı Karar, Kıbrıs 
sorunuyla ilgili herkesi, Maraş'ın herhangi bir 
bölümünü, sakinleri dışındaki kişiler tarafından 
yerleşime yönelik girişimleri kabul edilemez olarak 
değerlendiren, kararda belirtilen güven artırıcı 
önlemlere kendilerini adamaya çağırıyor, ve o 
bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine 
devredilmesi çağrısında bulunur, 
 
 
A. AB'ye katılım için aday ülke olan Türkiye, 
ekonomik olarak kilit bir ortak ve ticaret, göç, halk 
sağlığı, iklim, yeşil geçiş, güvenlik ve terörle 
mücadele gibi ortak çıkar alanlarında AB için 
önemli bir komşu ve stratejik ortaktır;  
 
 
 
B. AB, Türkiye'nin açık ara en büyük ticaret ortağı 
ve en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı 
olmaya devam ederken, Türkiye'nin AB ile 
ekonomik entegrasyonu 2020'de önemli düzeyde 
kalırken, Türkiye ise AB'nin altıncı en büyük ticaret 
ortağıdır; Türkiye şu anda pandeminin ekonomik 
etkisini daha da kötüleştiren ekonomik ve finansal 
zorluklar yaşıyor;  
 
 
C. AB'nin güvenlik boyutu üzerindeki çalışmalar son 
zamanlarda ilerlemekte, yapı ve içerik kazanmakta 
ve Türkiye, bir NATO müttefiki olarak son derece 
değerli bir partner ve stratejik bir ortak olarak 
görülmektedir, ve Karadeniz'in güvenlik mimarisi 
ve özellikle Rus saldırganlığıyla karşı karşıya olan 
Ukrayna'nın güvenliğinde Avrupa'da kilit bir 
konuma sahip olan ve Avrupa'da araçsal bir 
jeostratejik rol oynayan stratejik bir ortaktır;  
 
D. Türkiye, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen 
yaklaşık 4 milyon kayıtlı mülteci ile dünyadaki en 
büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaparken ve 
AB'nin mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağladığı 
fon, Türkiye'nin insani ve kalkınma ihtiyaçlarına 
hızlı bir şekilde yanıt vermesinde Türkiye'ye 
yardımcı olma değerini ortaya koyarken;  
 
 
F. Geçtiğimiz yıl boyunca, AB-Türkiye ilişkileri, bir 
dizi konuda gelişmiş işbirliği ve diyalog düzenli 
çatışmalar ve gerilimlerle bir arada var 
olduğundan, ortalama olarak sabit kalmıştır; bu 
karar, olumlu gelişmeleri memnuniyetle 
karşılayarak ve ilişkide daha fazla potansiyele işaret 
ederek bu durumu yansıtırken, özellikle Kopenhag 



 

 

signalling remaining problems, in particular as 
regards the rule of law and fundamental rights in 
breach of the Copenhagen criteria, violations of 
international law, or ongoing provocations against 
the Republic of Cyprus; whereas if this resolution is 
to properly assess Turkey’s progress or lack of 
progress on human rights and the rule of law, as 
the core of the accession process, it is important to 
describe the concrete mechanisms for the erosion 
of freedoms that, taken together, are leading to 
this general backsliding on European standards; 
whereas such an approach means going beyond 
merely drawing up a long list of the citizens and 
groups that are suffering as a result of these 
decisions to actually identifying the operators and 
bodies of the public authorities responsible for this 
worrying situation in their particular area of action; 
whereas criticism must be targeted rather than 
generic; 
 
 
 
General assessment and latest developments 
 
1. Reiterates its concern about the persistent gap 
between Turkey and the EU on values and 
standards, and the continuing lack of political will 
to carry out the necessary reforms to address, in 
particular, the serious concerns about the rule of 
law and fundamental rights that continue to 
negatively affect the accession process, in spite of 
Turkey’s repeated declarations on the objective of 
EU accession; stresses that there has been a 
constant backsliding with regard to Turkey’s 
commitments in relation to the accession process 
over the past two years; considers that without 
clear and significant progress in this field, 
Parliament cannot envisage any resumption of 
accession negotiations with Turkey, which have 
effectively been at a standstill since 2018; recalls 
that the accession process is and will remain a 
merit-based process that depends entirely on the 
objective progress achieved by each country; 
 
2. Notes that despite a slight improvement in 
overall EU-Turkey relations over the past year and 
recent months in particular, with the Government 
of Turkey having adopted a more cooperative 
attitude, enhanced cooperation and dialogue on a 
number of issues have coexisted with regular 
conflicts and relations have remained challenging 
with neighbouring EU Member States, in particular 
Greece and the Republic of Cyprus; expresses the 
hope that the present difficulties can be overcome 

kriterlerini ihlal eden hukukun üstünlüğü ve temel 
haklar, uluslararası hukuk ihlalleri veya devam 
eden provokasyonlarla ilgili kalan sorunlara işaret 
ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne karşı; eğer bu karar 
Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
konusundaki ilerlemesini veya ilerleme 
kaydetmediğini düzgün bir şekilde 
değerlendirecekse, katılım sürecinin özü olarak, 
birlikte ele alındığında, özgürlüklerin erozyonu için 
somut mekanizmaların tanımlanması önemlidir. 
Avrupa standartlarında bu genel gerilemeye yol 
açan; böyle bir yaklaşım, yalnızca bu kararların 
sonucu olarak acı çeken vatandaşların ve grupların 
uzun bir listesinin çıkarılmasının ötesine geçerek, 
kendi özel eylem alanlarında bu endişe verici 
durumdan sorumlu kamu makamlarının 
operatörlerini ve organlarını fiilen tespit etmek 
anlamına geldiğinden; eleştirinin genel olmaktan 
çok hedef alınması gerektiğinden; 
 
 
 
Genel değerlendirme ve son gelişmeler  
 
1. Değerler ve standartlar konusunda Türkiye ile AB 
arasında süregelen uçurum ve özellikle hukukun 
üstünlüğü ve temel haklar konusundaki ciddi 
endişeleri gidermek için gerekli reformları 
gerçekleştirmek için devam eden siyasi irade 
eksikliği konusundaki endişelerini yineler. 
Türkiye'nin AB'ye katılım hedefi konusunda 
defalarca yaptığı açıklamalara rağmen katılım 
sürecini olumsuz etkilemeye devam etmesi; 
Türkiye'nin katılım süreciyle ilgili taahhütlerinde 
son iki yılda sürekli bir gerileme olduğunu vurgular; 
Parlamentonun, bu alanda açık ve önemli bir 
ilerleme olmaksızın, Türkiye ile 2018'den beri fiilen 
durma noktasına gelen katılım müzakerelerinin 
yeniden başlatılmasını öngöremeyeceğini 
değerlendirir; katılım sürecinin tamamen her 
ülkenin elde ettiği nesnel ilerlemeye bağlı olan 
liyakate dayalı bir süreç olduğunu ve öyle 
kalacağını hatırlatır;  
 
2. Geçtiğimiz yıl ve özellikle son aylarda genel 
olarak AB-Türkiye ilişkilerinde hafif bir iyileşme 
olmasına rağmen, Türkiye Hükümeti'nin daha 
işbirlikçi bir tutum benimsemesiyle, bir dizi konuda 
geliştirilmiş işbirliği ve diyaloğun düzenli 
çatışmalarla bir arada var olduğunu kaydeder. ve 
komşu AB Üye Devletleri, özellikle Yunanistan ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkiler zorlu olmaya devam 
etti; mevcut zorlukların üstesinden gelinebileceği 
ve daha sürdürülebilir ve gerçek bir pozitif 



 

 

and replaced with a more sustained and genuine 
positive dynamic; welcomes the high-level 
dialogue between the EU and Turkey on climate 
change of 16 September 2021 and the fact that 
Turkey has formulated its own Green Deal, has put 
in place ambitious domestic climate policies and 
ratified the Paris Agreement on 6 October 2021; 
welcomes the high-level dialogue on migration and 
security of 12 October 2021, which focused on 
strengthening cooperation on managing migration, 
combating human trafficking and organised crime, 
and preventing terrorist attacks; welcomes the 
high-level dialogue on public health of 1 December 
2021, where discussions centred on enhanced 
cooperation on cross-border health threats, 
including in the short term in the fight against the 
COVID-19 pandemic; commends, in this context, 
the mutual recognition of COVID-19 certificates in 
August 2021; 
 
 
5. Expresses its deep concern over the current 
economic situation in Turkey, which through 
currency devaluation, soaring inflation and a 
constantly rising cost of living is pushing an 
increasingly large number of people into hardship 
and poverty; notes that while the current situation 
has been developing over a number of years, it 
turned into a currency crisis in December 2021, 
exacerbating existing pandemic-related impacts in 
the economy; is concerned by interventions by the 
president and the ensuing lack of confidence in 
supposedly independent bodies such as the Central 
Bank and the Turkish Statistical Institute (TÜIK); 
notes, in this regard, that the operational 
independence of both institutions is a key criterion 
for EU accession; highlights, moreover, that 
Turkey’s poor performance with regard to respect 
for the rule of law also has a severe impact on the 
country’s reputational image and that the lack of 
legal certainty could seriously affect its ability to 
attract foreign investment; believes that a stronger 
and closer relationship with the EU would help to 
alleviate some of the hardships and help to 
improve the living standards of the Turkish 
population; 
 
 
The rule of law and fundamental rights 
 
8. Deplores the continued deterioration of the 
human rights situation in Turkey, including 
backsliding on fundamental freedoms, democracy 
and the rule of law; considers that the current 

dinamikle değiştirilebileceği umudunu ifade eder; 
AB ile Türkiye arasında iklim değişikliği konusunda 
16 Eylül 2021 tarihli üst düzey diyaloğu ve 
Türkiye'nin kendi Yeşil Anlaşmasını oluşturmasını, 
iddialı yerel iklim politikalarını uygulamaya 
koymasını ve 6 Ekim 2021'de Paris Anlaşmasını 
onaylamasını memnuniyetle karşılar; 12 Ekim 
2021'de göçün yönetimi, insan kaçakçılığı ve 
organize suçla mücadele ve terör saldırılarının 
önlenmesi konularında işbirliğini güçlendirmeye 
odaklanan göç ve güvenlik konulu üst düzey 
diyaloğu memnuniyetle karşılar; Kısa vadede 
COVID-19 pandemisine karşı mücadele de dahil 
olmak üzere sınır ötesi sağlık tehditleri konusunda 
gelişmiş işbirliğine odaklanan tartışmaların 
odaklandığı 1 Aralık 2021 tarihli halk sağlığı konulu 
üst düzey diyaloğu memnuniyetle karşılar; bu 
bağlamda, Ağustos 2021'de COVID-19 
sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını takdir 
eder;  
 
5. Para birimindeki devalüasyon, yükselen 
enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı yoluyla 
giderek daha fazla sayıda insanı zorluğa ve 
yoksulluğa iten Türkiye'deki mevcut ekonomik 
durumdan duyduğu derin endişeyi ifade eder; 
Mevcut durumun birkaç yıl içinde gelişirken, Aralık 
2021'de bir para birimi krizine dönüştüğünü ve 
ekonomide pandemi ile ilgili mevcut etkileri 
şiddetlendirdiğini not eder; cumhurbaşkanının 
müdahalelerinden ve bunun sonucunda Merkez 
Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi 
sözde bağımsız kuruluşlara duyulan güven 
eksikliğinden endişe duyuyor; bu bağlamda, her iki 
kurumun operasyonel bağımsızlığının AB'ye katılım 
için kilit bir kriter olduğunu kaydeder; ayrıca, 
Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne saygı 
konusundaki zayıf performansının ülkenin itibarı 
üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu ve yasal kesinlik 
eksikliğinin yabancı yatırım çekme kabiliyetini ciddi 
şekilde etkileyebileceğini vurgular; AB ile daha 
güçlü ve daha yakın bir ilişkinin, bazı zorlukların 
hafifletilmesine ve Türk nüfusunun yaşam 
standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacağına 
inanmaktadır; 
 
 
 
Hukukun üstünlüğü ve temel haklar  
 
8. Temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü konularında gerileme de dâhil olmak 
üzere, Türkiye'deki insan hakları durumunun 
devam eden kötüleşmesinden esefle karşılar; 



 

 

repressive form of rule, whose main pillars are 
abuse of the legal framework – particularly 
through the application of terrorism charges and 
the restriction of freedom of expression – and a 
lack of independence of the judiciary, is a 
deliberate, relentless and systematic government 
policy designed to suppress any critical activities, 
either directly or through a chilling effect; is 
appalled by the fact that in order to pursue this 
policy, the Turkish state authorities are ready to 
blatantly and persistently disregard their 
international and domestic legal obligations, such 
as those derived from Turkey’s membership of the 
Council of Europe; 
 
 
14. Asserts that the continued prosecution, 
censorship and harassment of journalists and 
independent media remains an issue of concern in 
Turkey and needs to be addressed without delay, 
as it is eroding the democratic fibre of Turkish 
society; is concerned, moreover, by the targeting 
of journalists and opponents in the European 
Union; calls on the chair of the Turkish Radio and 
Television Supreme Council (RTÜK) to desist from 
the excessive imposition of fines and broadcasting 
bans restricting the legitimate freedom of 
expression of Turkish journalists and broadcasters; 
is concerned by RTÜK’s threat to block the 
international media outlets Deutsche Welle, 
Euronews and Voice of America if they do not 
apply for broadcasting licences which would allow 
the watchdog to oversee their content; calls for 
RTÜK to cease its discriminatory punitive measures 
against independent broadcasters; regrets the fact 
that there is growing economic leverage on behalf 
of the government, including a lack of 
transparency surrounding the distribution of public 
funds (advertising, public tenders), which enables 
it to exert almost complete control of mass media; 
is worried by the spread of state propaganda from 
state-run and pro-government media outlets; calls 
on the chair of the Press Advertising Agency (BİK) 
to ensure that bans on public advertising do not 
serve to suppress independent media reporting, as 
occurred with the daily newspaper Evrensel, a 
historic low in Turkey’s press history; calls on the 
Director of Communications for the Turkish 
Presidency to ensure that press card applications 
are processed swiftly and to put a stop to the use 
of criminal complaints and belligerent rhetoric 
against journalists; calls on the Grand National 
Assembly of Turkey to follow up on the judgment 
of the Turkish Constitutional Court of January 2022 

Temel dayanakları - özellikle terör suçlamalarının 
uygulanması ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması 
yoluyla - yasal çerçevenin kötüye kullanılması ve 
yargının bağımsızlığının olmaması olan mevcut 
baskıcı yönetim biçiminin kasıtlı, amansız ve 
sistematik olduğunu düşünmektedir. Doğrudan 
veya bir caydırıcı etki yoluyla herhangi bir kritik 
faaliyeti bastırmak için tasarlanmış hükümet 
politikası; Türk devlet yetkililerinin, bu politikayı 
izlemek için, Türkiye'nin Avrupa Konseyi 
üyeliğinden kaynaklananlar gibi uluslararası ve 
yerel yasal yükümlülüklerini açıkça ve ısrarla göz 
ardı etmeye hazır olması gerçeği karşısında 
dehşete düşmektedir;  
 
 
14. Gazetecilere ve bağımsız medyaya yönelik 
devam eden kovuşturma, sansür ve tacizin 
Türkiye'de endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve 
Türk toplumunun demokratik dokusunu aşındırdığı 
için gecikmeden ele alınması gerektiğini iddia eder; 
ayrıca Avrupa Birliği'ndeki gazetecilerin ve 
muhaliflerin hedef alınmasından endişe 
duymaktadır; Türkiye Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) başkanını, Türk gazeteci ve 
yayıncılarının meşru ifade özgürlüğünü kısıtlayan 
aşırı para cezaları ve yayın yasaklarından 
vazgeçmeye çağırır; RTÜK'ün uluslararası medya 
kuruluşları Deutsche Welle, Euronews ve Voice of 
America'yı, izleme kuruluşunun içeriklerini 
denetlemesine izin verecek yayın lisanslarına 
başvurmamaları halinde engelleme tehdidinden 
endişe duymaktadır; RTÜK'ten bağımsız yayıncılara 
yönelik ayrımcı cezai tedbirlerine son vermesi 
çağrısında bulunur; Kamu fonlarının (reklam, kamu 
ihaleleri) dağıtımına ilişkin şeffaflığın olmaması da 
dahil olmak üzere, hükümet adına kitle iletişim 
araçları üzerinde neredeyse tam bir kontrol sahibi 
olmasını sağlayan ekonomik baskının artması 
gerçeğinden üzüntü duymaktadır; devlet 
tarafından yönetilen ve hükümet yanlısı medya 
kuruluşlarından devlet propagandasının 
yayılmasından endişe duyuyor; Basın İlan Kurumu 
(BİK) başkanını, Türkiye basın tarihinde tarihi bir 
dip olan günlük Evrensel gazetesinde olduğu gibi, 
kamuya açık reklam yasaklarının bağımsız medya 
haberciliğini bastırmaya hizmet etmemesini 
sağlamaya çağırıyor; Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı'nı basın kartı başvurularının süratle işleme 
alınmasını sağlamaya ve gazetecilere yönelik suç 
duyurusu ve kavgacı söylemlere son vermeye 
çağırır; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye 
Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Kanunu'nun 9. 
maddesinin ifade ve basın özgürlüğünü koruyacak 



 

 

requesting that Article 9 of the Internet Law be 
reformulated to protect the freedoms of 
expression and the press; is particularly alarmed by 
the case of the Turkish Cypriot journalist Ali Kişmir, 
who was recently prohibited from entering Turkey 
and faces court charges for expressing criticism 
against Ankara;  
 
 
Wider EU-Turkey relations and Turkish foreign 
policy 
 
35. Expresses genuine appreciation for the Turkish 
authorities’ clear support for the independence, 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine and 
for their condemnation of the unjustified Russian 
invasion and military aggression against Ukraine; 
stresses the vital importance of strong EU-Turkey 
cooperation in foreign and security policy in 
today’s challenging times and welcomes, in this 
perspective, Turkey’s firm alignment with NATO 
and the EU; stresses that Turkey is a NATO ally and 
strategic partner with which we share major 
interests; commends Turkey’s decision to invoke 
the 1936 Montreux Convention demanding that all 
Black Sea and non-Black Sea states halt passage 
through its straits; welcomes, moreover, Turkey’s 
ongoing financial and humanitarian assistance to 
Ukraine, as well as the Turkish Government’s open 
disposition to act as a mediator among the parties 
to the conflict; invites Turkey to reconsider, in light 
of the graveness of the situation, its principled 
position concerning the non-application of 
sanctions against the Russian authorities 
responsible for this serious breach of international 
law as well as oligarchs and officials close to them; 
highlights, in this view, its expectation that Turkey, 
in coherence with its position on the Russian 
aggression against Ukraine, will avoid becoming a 
safe haven for Russian capital and investments, 
thus clearly circumventing EU sanctions; 
encourages Turkey to close its airspace to Russian 
aircraft; 
 
43. Notes that, despite some signs of de-escalation 
in the Eastern Mediterranean since the last report 
on Turkey, a new spike has recently been 
observed; remains fully aware that any positive 
dynamics can be easily reversed at any moment 
while the underlying issues remain unresolved; 
deplores, in this context, the recent statements by 
Turkish officials disputing Greece’s sovereignty 
over some of its islands, which are 
counterproductive and undermine the security 

şekilde yeniden düzenlenmesini talep eden Ocak 
2022 tarihli kararının takibini yapmaya çağırır; 
yakın zamanda Türkiye'ye girişi yasaklanan ve 
Ankara'ya yönelik eleştirilerini ifade ettiği için 
mahkemeye sevk edilen Kıbrıslı Türk gazeteci Ali 
Kişmir'in davasından özellikle endişe duyuyor; 
 
 
 
Daha geniş AB-Türkiye ilişkileri ve Türk dış 
politikası  
 
35. Türk makamlarının Ukrayna'nın bağımsızlığı, 
egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık desteğine 
ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız işgalini ve 
askeri saldırısını kınamasına içten takdirini ifade 
eder; Günümüzün zorlu zamanlarında dış ve 
güvenlik politikasında güçlü AB-Türkiye işbirliğinin 
hayati önemini vurgular ve bu açıdan Türkiye'nin 
NATO ve AB ile sıkı uyumunu memnuniyetle 
karşılar; Türkiye'nin büyük çıkarları paylaştığımız 
bir NATO müttefiki ve stratejik ortak olduğunu 
vurgular; Türkiye'nin, tüm Karadeniz ve Karadeniz 
dışındaki devletlerin boğazlarından geçişini 
durdurmasını talep eden 1936 Montrö 
Sözleşmesi'ni uygulamaya koyma kararını takdir 
eder; ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'ya devam eden 
mali ve insani yardımını ve Türk Hükümetinin 
çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapma 
konusundaki açık eğilimini memnuniyetle karşılar; 
Türkiye'yi, durumun ciddiyeti ışığında, bu ciddi 
uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu Rus 
makamları ile oligarklar ve onlara yakın yetkililere 
karşı yaptırım uygulamaması konusundaki ilkeli 
tutumunu yeniden düşünmeye davet eder; bu 
görüşe göre, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya 
yönelik saldırganlığı konusundaki tutumuyla 
uyumlu olarak, Rus sermayesi ve yatırımları için 
güvenli bir liman olmaktan kaçınacağı ve böylece 
AB yaptırımlarını açıkça atlatacağı beklentisini 
vurgulamaktadır; Türkiye'yi hava sahasını Rus 
uçaklarına kapatmaya teşvik eder;  
 
 
43. Türkiye ile ilgili son rapordan bu yana Doğu 
Akdeniz'de bazı gerilim azalması belirtilerine 
rağmen, son zamanlarda yeni bir yükselişin 
gözlemlendiğini kaydeder; Altta yatan sorunlar 
çözülmeden kalırken, herhangi bir pozitif dinamiğin 
her an kolayca tersine çevrilebileceğinin tamamen 
farkındadır; Bu bağlamda, Türk yetkililerin 
Yunanistan'ın bazı adaları üzerindeki egemenliğine 
karşı çıkan ve bölgedeki güvenlik ortamını 
baltalayan, ters etki yaratan son açıklamalarını 



 

 

environment in the area; continues to urge Turkey 
and all stakeholders involved to engage in a bona 
fide peaceful settlement of disputes and to refrain 
from any unilateral action or threats; continues, in 
particular, to call on all sides to show genuine 
collective engagement to negotiating the 
delimitation of exclusive economic zones (EEZs) 
and the continental shelf in good faith and in line 
with international rules and principles; condemns, 
in this regard, the harassment by Turkish warships 
of research vessels performing surveys within the 
EEZ delimitated by the Republic of Cyprus; 
condemns, furthermore, Turkey’s violations of 
Greek national airspace, including overflights of 
inhabited areas and territory, actions which violate 
both the sovereignty and sovereign rights of EU 
Member States in contravention of international 
law; expresses its total solidarity with Greece and 
the Republic of Cyprus; reaffirms the right of the 
Republic of Cyprus to enter into bilateral 
agreements on its EEZ and to explore and exploit 
its natural resources in full compliance with 
international law; notes with regret that the casus 
belli declared by the Turkish Grand National 
Assembly against Greece in 1995 has yet to be 
withdrawn; welcomes the continuation of 
exploratory talks between Greece and Turkey, 
which seek to address the delimitation of the 
continental shelf and the EEZ in line with 
international law; reiterates its call on the Turkish 
Government to sign and ratify the UN Convention 
on the Law of the Sea, which is part of the EU 
acquis; supports the invitation extended to Turkey 
by the Government of the Republic of Cyprus to 
negotiate in good faith the maritime delimitation 
between their respective coast lines, or to have 
recourse to the International Court of Justice, and 
calls on Turkey to accept Cyprus’s invitation; 
welcomes the Turkish contribution to the security 
of gas supply through the connection of the Trans-
Anatolian Pipeline (TANAP) with the completed 
Trans Adriatic Pipeline (TAP); reiterates its support 
for the European Council’s proposal for a 
multilateral conference on the Eastern 
Mediterranean and underscores that the Green 
Deal and the energy transition could provide 
important opportunities for achieving cooperative, 
sustainable and inclusive energy solutions in the 
Eastern Mediterranean; calls for the Eastern 
Mediterranean to be made a genuine catalyst in 
the external dimension of the Green Deal; 
 
44. Regrets the fact that the Cyprus problem 
remains unresolved and stresses that a solution in 

esefle karşılar; Türkiye'yi ve ilgili tüm paydaşları, 
anlaşmazlıkların iyi niyetli ve barışçıl bir şekilde 
çözülmesine ve her türlü tek taraflı eylem veya 
tehditten kaçınmaya davet etmeye devam 
etmektedir; özellikle, tüm tarafları, münhasır 
ekonomik bölgelerin (MEB'ler) ve kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasının iyi niyetle ve uluslararası kural 
ve ilkelere uygun olarak müzakere edilmesi için 
gerçek toplu katılım göstermeleri için çağrıda 
bulunmaya devam eder; bu bağlamda, Kıbrıs 
Cumhuriyeti tarafından sınırlandırılan MEB'de 
araştırma yapan araştırma gemilerinin Türk savaş 
gemileri tarafından taciz edilmesini kınıyor; ayrıca, 
Türkiye'nin, uluslararası hukuka aykırı olarak AB 
Üye Devletlerinin hem egemenlik hem de 
egemenlik haklarını ihlal eden eylemleri, yerleşim 
alanları ve toprakların üzerinden uçuşlar da dahil 
olmak üzere Yunan ulusal hava sahası ihlallerini 
kınar; Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam 
dayanışmasını ifade eder; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 
MEB'i üzerinde ikili anlaşmalar yapma ve doğal 
kaynaklarını uluslararası hukuka tam uygun olarak 
araştırma ve kullanma hakkını yeniden teyit eder; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 yılında 
Yunanistan aleyhine ilan ettiği casus bellinin henüz 
geri çekilmediğini üzülerek kaydeder; Yunanistan 
ve Türkiye arasında kıta sahanlığı ve MEB'in 
sınırlandırılmasını uluslararası hukuka uygun olarak 
ele almaya çalışan keşif amaçlı müzakerelerin 
devam etmesini memnuniyetle karşılar; Türk 
Hükümetine, AB müktesebatının bir parçası olan 
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalama ve 
onaylama çağrısını yineler; Kıbrıs Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından, kendi kıyıları arasında deniz 
sınırlarının belirlenmesi konusunda iyi niyetle 
müzakere etmek veya Uluslararası Adalet Divanı'na 
başvurmak üzere Türkiye'ye yapılan daveti 
destekler ve Türkiye'yi Kıbrıs'ın davetini kabul 
etmeye çağırır; Trans-Anadolu Boru Hattı'nın 
(TANAP) tamamlanmış Trans Adriyatik Boru 
Hattı'na (TAP) bağlanması yoluyla gaz arzının 
güvenliğine Türkiye'nin katkısını memnuniyetle 
karşılar; Avrupa Konseyi'nin Doğu Akdeniz konulu 
çok taraflı konferans önerisine desteğini yineler ve 
Yeşil Anlaşma ve enerji geçişinin Doğu Akdeniz'de 
işbirlikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji 
çözümlerine ulaşmak için önemli fırsatlar 
sağlayabileceğinin altını çizer; Doğu Akdeniz'in Yeşil 
Anlaşma'nın dış boyutunda gerçek bir katalizör 
haline getirilmesi için çağrıda bulunuyor; 
 
 
44. Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasından 
üzüntü duyar ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları 



 

 

line with the relevant UN Security Council 
resolutions and within the agreed framework will 
have a positive impact on Turkey’s relations with 
the EU; strongly reaffirms its view that the only 
sustainable solution to the Cyprus issue is that of a 
fair, comprehensive and viable settlement, 
including of its external aspects, within the UN 
framework, on the basis of a bi-communal, bi-zonal 
federation with a single international legal 
personality, single sovereignty, single citizenship 
and political equality, as set out in the relevant UN 
Security Council resolutions and in accordance with 
international law and on the basis of respect for 
the principles on which the Union is founded; 
deplores the fact that the Turkish Government has 
abandoned the agreed basis of the solution and 
the UN framework to defend on its own a two-
state solution in Cyprus; calls on Turkey to 
abandon this unacceptable proposal for a two-
state solution; further calls on Turkey to withdraw 
its troops from Cyprus and refrain from any 
unilateral action which would entrench the 
permanent division of the island and to refrain 
from action altering the demographic balance; 
condemns the signing of the so called Economic 
and Financial Protocol between Turkey and the 
non-government controlled areas of Cyprus; 
condemns the fact that Turkey continues to violate 
UN Security Council resolutions 550(1984) and 
789(1992), which call on Turkey to transfer the 
area of Varosha to its lawful inhabitants under the 
temporary administration of the UN, by supporting 
the opening of the town of Varosha to the public; 
takes the view that this move undermines mutual 
trust and hence the prospect of a resumption of 
direct talks on a comprehensive solution to the 
Cyprus problem; expresses in this regard serious 
concern over the recent, new illegal activities in 
the fenced off area of Varosha for the opening of a 
new part of the beach, as well as the recent signing 
of the aforementioned ‘Economic and Financial 
Protocol’ through which Turkey will be financing 
projects for the reconstruction of Varosha; calls on 
the Turkish Government to return to dialogue 
based on the UN format, which represents the only 
viable path towards reconciliation; urges that 
negotiations on the reunification of Cyprus be 
resumed under the auspices of the UN Secretary-
General as soon as possible from where they left 
off at Crans-Montana in 2017; reiterates its call on 
Turkey to fulfil its obligation of full, non-
discriminatory implementation of the Additional 
Protocol to the Ankara Agreement towards all 
Member States, including the Republic of Cyprus; 

doğrultusunda ve üzerinde mutabık kalınan 
çerçevede bir çözümün Türkiye'nin AB ile ilişkilerini 
olumlu yönde etkileyeceğini vurgular; Kıbrıs 
sorununa tek sürdürülebilir çözümün, dış yönleri 
de dahil olmak üzere, BM çerçevesinde, iki 
toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde adil, 
kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm olduğu 
görüşünü kuvvetle yineler. Tek uluslararası tüzel 
kişilik, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve siyasi 
eşitlik, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında 
belirtildiği şekilde ve uluslararası hukuka uygun 
olarak ve Birliğin üzerine kurulduğu ilkelere saygı 
temelinde; Türk Hükümeti'nin, Kıbrıs'ta kendi 
başına iki devletli bir çözümü savunmak için 
üzerinde anlaşmaya varılan çözümün temelini ve 
BM çerçevesini terk etmesi gerçeğini esefle 
karşılar; Türkiye'yi bu kabul edilemez iki devletli 
çözüm önerisinden vazgeçmeye çağırıyor; ayrıca 
Türkiye'yi, askerlerini Kıbrıs'tan çekmeye ve adanın 
kalıcı olarak bölünmesini sağlamlaştıracak her türlü 
tek taraflı eylemden ve demografik dengeyi 
değiştirecek eylemlerden kaçınmaya çağırır; 
Türkiye ile Kıbrıs'ın hükümet dışı bölgeleri arasında 
sözde Ekonomik ve Mali Protokolün imzalanmasını 
kınar; Türkiye'nin Maraş bölgesini BM'nin geçici 
yönetimi altındaki yasal sakinlerine devretmeye 
çağıran BM Güvenlik Konseyi'nin 550(1984) ve 
789(1992) sayılı kararlarını ihlal etmeye devam 
etmesini kınar. Maraş şehri halka; bu hareketin 
karşılıklı güveni ve dolayısıyla Kıbrıs sorununa 
kapsamlı bir çözüm konulu doğrudan 
müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini 
baltaladığı görüşündedir; Bu bağlamda, Maraş'ın 
çitle çevrili bölgesinde, plajın yeni bir bölümünün 
açılması için son zamanlardaki yeni yasadışı 
faaliyetlerden ve Türkiye'nin imzalayacağı yukarıda 
bahsedilen 'Ekonomik ve Mali Protokol'ün 
imzalanmasından ciddi endişe duyduğunu ifade 
eder. Maraş'ın yeniden inşası için projeleri finanse 
etmek; Türk Hükümetini, uzlaşmaya yönelik tek 
geçerli yolu temsil eden BM formatına dayalı 
diyaloğa geri dönmeye çağırır; Kıbrıs'ın yeniden 
birleştirilmesine ilişkin müzakerelerin, 2017'de 
Crans-Montana'da kaldığı yerden en kısa sürede 
BM Genel Sekreteri'nin himayesinde yeniden 
başlatılması çağrısında bulunur; Türkiye'ye Ankara 
Anlaşması'na Ek Protokolün Kıbrıs Cumhuriyeti de 
dahil olmak üzere tüm Üye Devletlere karşı tam ve 
ayrım gözetmeksizin uygulanması yükümlülüğünü 
yerine getirme çağrısını yineler; Türkiye'nin Kıbrıs 
Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik 
ilerleme kaydetmemiş olmasından üzüntü 
duymaktadır; Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak 
üzere tüm AB Üye Ülkeleri ile adalet ve içişleri ile 



 

 

regrets the fact that Turkey has still not made 
progress towards normalising its relations with the 
Republic of Cyprus; underlines the fact that 
cooperation remains essential in areas such as 
justice and home affairs as well as aviation law and 
air traffic communications with all EU Member 
States, including the Republic of Cyprus; 
 
45. Calls on Turkey to give the Turkish Cypriot 
community the necessary space to act in 
accordance with its role as a legitimate community 
of the island, a right guaranteed by the 
Constitution of the Republic of Cyprus; calls on the 
Commission to step up its efforts to engage with 
the Turkish Cypriot community, recalling that its 
place is in the European Union; calls for all parties 
involved to demonstrate a more courageous 
approach in bringing the communities together; 
stresses the need for the EU acquis to be 
implemented across the entire island following the 
comprehensive solution of the Cyprus problem and 
highlights, meanwhile, that the Republic of Cyprus 
is responsible for stepping up its efforts to 
facilitate the engagement of Turkish Cypriots with 
the EU; praises the important work of the bi-
communal Committee on Missing Persons (CMP) 
and reiterates its appreciation for the fact that, 
following the worst phase of the pandemic, Turkey 
is gradually providing the CMP with access to the 
relevant sites once again, including military areas; 
calls on Turkey to enhance its efforts in providing 
crucial information from its military archives as 
well as access to witnesses in closed off areas; calls 
on Turkey to cooperate with the relevant 
international organisations, especially the Council 
of Europe, in preventing and combating illicit 
trafficking and the deliberate destruction of 
cultural heritage; 
 
 
The way forward for EU-Turkey relations 
 
49. Notes that the current state of EU-Turkey 
relations is prone to producing unsatisfactory 
results; calls for a rebalancing of the relationship 
by building on the solid grounds for cooperation 
driven by mutual interests, and by building 
confidence to address the lack of trust, while 
refraining from unilateral action or inflammatory 
statements;  

havacılık hukuku ve hava trafik iletişimi gibi 
alanlarda işbirliğinin önemli olmaya devam 
ettiğinin altını çizer; 
 
 
 
 
 
45. Türkiye'yi, Kıbrıs Türk toplumuna, Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası tarafından garanti edilen bir 
hak olan, adanın meşru bir topluluğu olarak rolüne 
uygun olarak hareket etmesi için gerekli alanı 
vermeye çağırır; Komisyonun, yerinin Avrupa Birliği 
olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türk toplumu ile ilişki 
kurma çabalarını hızlandırması için çağrıda 
bulunur; İlgili tüm tarafları toplulukları bir araya 
getirmek için daha cesur bir yaklaşım sergilemeye 
çağırır; Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün 
ardından AB müktesebatının tüm ada genelinde 
uygulanması gereğini vurgular ve bu arada Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türklerin AB'ye katılımını 
kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu 
olduğunu vurgular; iki toplumlu Kayıp Şahıslar 
Komitesi'nin (KŞK) önemli çalışmasına övgüde 
bulunur ve pandeminin en kötü aşamasının 
ardından Türkiye'nin KŞK'ya askeri alanlar da dahil 
olmak üzere ilgili sitelere bir kez daha erişim 
sağlamasını takdir ettiğini yineler; Türkiye'yi, askeri 
arşivlerinden önemli bilgiler sağlamanın yanı sıra 
kapalı alanlarda tanıklara erişim sağlama çabalarını 
artırmaya çağırır; Türkiye'yi, yasadışı ticareti ve 
kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesini 
önlemek ve bunlarla mücadele etmek için başta 
Avrupa Konseyi olmak üzere ilgili uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapmaya çağırır; 
 
 
 
 
 
AB-Türkiye ilişkilerini ileriye götürecek yol  
 
49. AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunun 
tatmin edici olmayan sonuçlar üretmeye meyilli 
olduğunu kaydeder; tek taraflı eylemlerden veya 
kışkırtıcı ifadelerden kaçınırken, karşılıklı çıkarlar 
tarafından yönlendirilen işbirliği için sağlam 
temeller inşa ederek ve güven eksikliğini gidermek 
için güven inşa ederek ilişkinin yeniden 
dengelenmesi çağrısında bulunur; 
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