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SIRA 
 NO. 

KONU 
DOKÜMAN / 

OLAY 

SORUN 
YAŞANAN 

ÜLKE 
TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİ İLGİLİ ÜLKENİN GÖRÜŞLERİ 

8. 
NATO-AB 
İlişkileri 

NATO-AB İş Birliği 
Çerçevesinin 

Sınırları 
 
 

NATO GİZLİ 
Belgelerin AB ile 

Paylaşılması 
  

AB üyesi 
Müttefik 
Ülkeler. 

     Türkiye, NATO-AB iş birliğinin "Uzlaşılmış 
Çerçeve”ye4 göre yürütülmesi ve Kıbrıs sorununda 
kabul edilebilir bir gelişme sağlanmadıkça, GKRY’nin 
NATO-AB iş birliği dışında tutulması,  
     AB’nin Türkiye’ye verdiği taahhütler (Avrupa 
Savunma Ajansı'na üyelik, Türkiye-AB Güvenlik 
Antlaşması) yerine getirilmeden NATO-AB 
ilişkilerinde Türkiye’den esneklik beklenmemesi, 
     NATO’nun, NATO dışı AB üyesi ülkelerle 
Güvenlik Antlaşması imzalamadan ilişki kurmaması 
ve NATO Gizlilik dereceli (NATO Tasnif Dışı dâhil) 
bilgi/belge paylaşımında bulunmaması yönünde 
tutum izlemektedir. 
     Bu kapsamda; 
     “NATO-EU Çerçeve Belgeleri” anlaşmalarına 
göre herhangi bir karargâh biriminin, herhangi bir 
gizlilik derecesine sahip NATO dokümanını “AB’ye 
dağıtılabilir” (Rel EU) statüsüne getirme yetkisine 
sahip olmadığı” hususunun titizlikle takip edilmesi, 
     “NATO ve AB askerî temsilcileri arasında 
yapılacak toplantı/konferans/VTC vb. faaliyetlerin 
kapsamının, siyasi kanadın üzerinde anlaştığı 
konularla sınırlı kalması gerektiği” üzerine vurgu 
yapılması, 
     NATO ve AB askerî temsilcileri arasında icra 
edilecek toplantı, çalıştay, VTC benzeri faaliyetlere, 
“AB askerî temsilcilerinden yalnızca NATO-AB 
Güvenlik Anlaşması çerçevesinde güvenlik kleransı 
verilen kişilerin katılımının sağlanması” ve AB 
temsilcilerinin, “AB’ye dağıtılabilir (Rel EU)” ibaresi 
taşımayan “NATO Hizmete Özel ve üstü” gizlilik 
dereceli her türlü dokümanın paylaşıldığı ortamdan 
çıkarılması hususlarının takip edilmesi önem arz 
etmektedir. 

     Başta Fransa ve Yunanistan olmak 
üzere AB üyesi Müttefik Ülkeler, AB'nin, 
GKRY de dâhil, 28 üye ülkesi ile birlikte bir 
bütün olarak NATO ile iş birliği yapması 
gerektiğini düşünmektedir. 
 
     AB üyesi İttifak ülkeleri ise bu çerçeveye 
bağlı kalındığı takdirde, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin NATO-AB ilişkileri kapsamına 
alınmadığından hareketle, söz konusu 
Çerçeve Belgelerini aşındırmaya yönelik 
olarak “as agreed" ifadesi yerine daha 
yumuşak ifade olan "as appropriate" 
ifadesini dokümanlara sokmaya 
çalışmaktadır.  

 
4 Ülke görüşümüz olarak; NATO ile AB arasında “Uzlaşılmış Çerçeve Antlaşması”na göre hareket edilmesi gerektiği, söz konusu kazanımın korunması maksadıyla, AB ile muhtemel iş birliği alanlarında 
muhtelif dokümanlarda “as appropriate” ifadesi yerine, “as agreed” ifadesinin eklenmesi savunulmaktadır. Diğer uluslararası organizasyonlarla ve özellikle de AB ile iş birliği kapsamında, “Kapsamlı Yaklaşım 

Eylem Planına (CAAP)” referans olarak atıf yapılması desteklenmektedir. CAAP, NATO-AB ilişkilerinde, Uzlaşılmış Çerçeve dokümanına atıf yapan ve bizim bu kapsamda tezlerimizi destekleyen onaylı bir 
dokümandır.  N
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