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AKP’NÝN
AVRUPA BÝRLÝÐÝ
YOL HARÝTASI

“ÇIKMAZ SOKAK”
Dizgi ve Hazýrlýk: MHP Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi
tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Baský Tarihi: Ankara - 2005

GÝRÝÞ
AB’nin Türkiye stratejisi, Türkiye’nin AB’nin yörüngesinde ve etki
alanýnda tutulacaðý bir tâbiyet ve uydu iliþkisinin zeminini ve þartlarýný
hazýrlamak ve Türkiye’yi bu noktaya adým adým sürüklemek esasýna
oturtulmuþtur.
Türkiye’nin AB’ye üye olmasýna yönelik nihaî yol haritasý, Müzakere Çerçeve Belgesi ile ortaya konulmuþtur; “Türkiye’nin mümkün olan
en güçlü baðlarla Avrupa yapýlarýna tam olarak demirlemesi saðlanmalýdýr.” (Çerçeve Müzakere Belgesi Paragraf 2)
Türkiye-AB iliþkilerini belirleyecek Müzakere Çerçeve Belgesi, hazýrlanma öncesinde ülkemizde yeterince tartýþýlmamýþtýr. Bu belgenin
kabulü öncesindeki tartýþmalar ise hedef saptýrmaktan öteye bir anlam
taþýmamaktadýr.
AKP Hükûmeti, Türkiye’nin çýkarlarýný koruduðu görüntüsünü vererek Türk milletini yanýltmak için büyük bir karartma kampanyasý yürütmüþtür. Hükûmet bu süreçte bu ihanet belgesine kýlýf ve sahte ambalaj arayýþý için seferber olmuþtur.
3 Ekim öncesi 24 saatlik sürede kamuoyunun dikkati, imtiyazlý üyelik ve Rumlarýn NATO ile iliþkisi üzerinde yoðunlaþtýrýlmýþtýr.
Bütün tartýþmalar bu iki noktaya indirgenmiþ ve böylece Müzakere
Çerçeve Belgesi’nin içerdiði diðer aðýr þartlar ve dayatmalar kamuoyundan saklanmýþtýr.
Bu çalýþma, belgede belirlenen çerçeveyi aydýnlatarak gerçekleri
ortaya koymak amacý gütmektedir. 17 Aralýk 2004 AB Zirvesi Kararlarý
ile Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Türkiye’ye gönderilen 29 Temmuz
2005 tarihli ilk taslaðýn mukayesesi yapýlarak 3 Ekim 2005 tarihli Müzakere Çerçeve Belgesi, paragraflar itibarýyla deðerlendirilmiþtir.
Yapýlan mukayese ve deðerlendirmelerin sonucunda görülecektir ki
Müzakere Çerçeve Belgesi; birtakým tuzaklarý ve daha da aðýrlaþtýrýlan
þartlarý Türkiye’nin önüne koymaktadýr.

AKP’NÝN KABUL ETTÝÐÝ
MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ
VE AB’NÝN DAYATMALARI
MÜZAKERE PRENSÝPLERÝ
Müzakerelerin Yürütülmesindeki Ýlkeler

PARAGRAF: 1
Müzakereler Türkiye’nin kendine özgü nitelikleri temelinde olacak
ve hýzý Türkiye’nin üyelik þartlarýný karþýlama yönünde kaydedeceði
ilerlemeye baðlý olacaktýr. Dönem Baþkanlýðý veya Komisyon, uygun
gördüðü ölçüde, Konseyi tam olarak bilgilendirecek ve böylelikle Konsey durumu düzenli olarak gözden geçirebilecektir. Birlik, kendi açýsýndan müzakerelerin sonuçlanmasýna iliþkin þartlarýn yerine getirilip getirilmediðini en kýsa zamanda kararlaþtýracak olup bu (karar) Komisyondan alýnan ve Türkiye’nin 6. paragrafta belirtilen þartlarý yerine getirdiðini teyit eden raporun temelinde yapýlacaktýr.

ÖZÜ
MÜZAKERELERDE ÝLERLEMEK ÝÇÝN ÖN ÞARTLAR;
` KIBRIS’I TANI.
` ERMENÝSTAN’LA SINIRINI AÇ.
` YUNANÝSTAN’LA EGE SORUNUNU ÇÖZ.
DEÐERLENDÝRME

nýrlarý tartýþýlabilecektir. Paragrafta yer alan ikili iliþkilerin normalleþmesi kapsamýnda ise Ermenistan’la sýnýrýn açýlmasý, Kýbrýs’ýn tanýnmasý ve Ege sorununun çözülmesi gibi hususlar ilerleme için
yerine getirilmesi gereken önþartlar olarak ortaya konulmuþtur.

PARAGRAF: 2
Aralýk 2004 AB Zirvesi’nde üzerinde mutabýk kalýnan bu müzakereler,
Avrupa Birliði Antlaþmasý’nýn 49. Paragrafý’ný temel almaktadýr. Müzakerelerin ortak hedefi katýlýmdýr.
Bu müzakereler, sonucu önceden garanti edilemeyen açýk uçlu bir
süreçtir. Birliðin hazmetme kapasitesi de dâhil olmak üzere, Kopenhag
Kriterlerinin tamamý dikkate alýnarak üyelik yükümlülüklerinin tümünü
tam olarak üstlenmek durumunda olamadýðý takdirde, Türkiye’nin
mümkün olan en güçlü baðlarla Avrupa yapýlarýna tam olarak demirlenmesi saðlanmalýdýr.

ÖZÜ
` SONU VE SÜRESÝ BELÝRSÝZ BÝR YOLA GÝR.
` TAM ÜYELÝKTEN VAZ GEÇ.
` ÝMTÝYAZLI ORTAKLIÐI KABUL ET.
` KOPENHAG KRÝTERLERÝ YETMEZ AB’NÝN TÜRKÝYE’YÝ
HAZMETMESÝNÝ BEKLE.
` SONUÇ NE OLURSA OLSUN AB’YE BAÐLI KAL.
DEÐERLENDÝRME

1. Paragraf, üyelik yolunda ilerlemek için gerekli þartlara atýf
yapmaktadýr. Bu þartlara uygunluk düzenli bir denetimle saðlanacaktýr. Türkiye sürekli izlenecektir. Buna göre 6. paragrafta belirtilen þartlarýn yerine getirilmesi gerekmektedir. 6. paragrafta yazýlý
þartlar arasýnda sýnýr anlaþmazlýklarýnýn çözülmesi istenilmektedir. Türkiye’nin sýnýrlarýný düzenleyen tüm antlaþmalar tartýþmaya
açýlmaktadýr. Bu kapsamda Ermenistan, Suriye ve Yunanistan sý-

Müzakerelerin açýk uçlu olduðu ve sonuçlarýnýn garanti edilemeyeceði belirtilmektedir.
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Kopenhag Kriterleri bakýmýndan üyeliðin üstlenilmesinin
mümkün olmamasý hâlinde Türkiye’nin Avrupa yapýlarýna baðlanmasý istenmektedir. Aslýnda bu tamamen “imtiyazlý ortaklýk” kavramýný oluþturmaktadýr.

AKP’nin Avrupa Birliði Yol Haritasý: “Çýkmaz Sokak”

Burada dikkat çeken husus, Kopenhag Kriterlerine “hazmetme” kriterinin ilâve edilmesidir. Zira belgede “birliðin Türkiyeyi
hazmetme kapasitesi de dâhil olmak üzere Kopenhag Kriterleri”nden bahsedilmektedir. Böylece “birliðin hazmetmesi” yeni bir
kriter olarak benimsenmiþtir. Oysa ilk taslakta böyle bir durum
mevcut deðildi. Mevcut durum 17 Aralýk Zirve Kararý ve Müzakere
Çerçeve Belgesi’nin ilk taslaðýndan daha aðýrdýr.
AB’nin 17 Aralýk 2004 Tavsiye Kararý’nda AB’nin yeni üyeleri
sindirebilme kapasitesinin izleneceði belirtilirken Müzakere Çerçeve Belgesi’nde hazmetme kriteri uyulmasý gereken ayrý bir unsur olarak ifade edilmiþtir.
17 Aralýk 2004 Zirvesi’nde “birliðin yeni üyeleri sindirme kapasitesinin bir mülâhaza olduðu” hususuna, genel olarak geniþleme
baþlýðý altýnda deðinilmiþken Müzakere Çerçeve Belgesi’nde bu
husus bir mülâhaza olmak yerine, Türkiye için bir kriter hâline dönüþtürülmüþtür. 17 Aralýk 2004 Zirve Kararý’nda müzakere çerçevesi içinde böyle bir hususa yer verilmemiþken Müzakere Çerçeve Belgesi’ne dâhil edilmiþtir. Üstelik, tüm dayatmalarýn yer aldýðý
6 Ekim 2004 Ýlerleme Raporu ve Etki Raporu somut bir kapsam
olarak ortaya konmuþtur.
Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Ýlk Taslaðý’nýn 7. Paragrafý’nda
hazmetme kapasitesinin önemli olduðu ve gözlemleneceði ifadesi bulunmaktaydý. Nihaî belgede ise doðrudan Kopenhag Kriterleri ile beraber ilave bir kriter olmuþtur.
Müzakerelerin sonucuna iliþkin hükümlerde de aðýrlaþtýrma
vardýr. 17 Aralýk 2004 Zirve Kararý’nda müzakerelerin çerçevesi
baþlýðý altýnda ucu açýk olduðu, bütün Kopenhag Kriterlerinin göz
önünde bulundurularak hazýr olunmadýðýnda Avrupa yapýlarýna
baðlý kalýnmasýnýn saðlanmasý ifade edilmiþti. Müzakere Çerçeve
Belgesi’nde müzakerelerin sonucunu “hazmetme” kriteri de dâhil
edilmiþtir. Böylece 17 Aralýk 2004’te olmayan bir husus Müzakere
Çerçeve Belgesi’ne dâhil edilerek þartlar daha aðýrlaþtýrýlmýþtýr.
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Burada dikkati çeken hususlardan biri de AB’ye üyeliði üstlenme konusunda Türkiye’nin hazýr olmamasý ihtimaline, AB’nin hazmetmeye hazýr olmamasýnýn ihtimalî bir kriter olarak eklenmesidir.
Böylece sonuç sadece Türkiye’ye baðlý deðil AB’ye de baðlanmýþtýr. Bütün bunlar, tam üyelik dýþýnda imtiyazlý ortaklýk yolunun
da iþaretleridir. Bu unsurlar çok açýk bir tam üyelik perspektifine
iþaret etmemektedir.
Böyle bir durum, ifade edilmemiþ olmakla beraber, AB’nin imtiyazlý ortaklýk seçeneðini Türkiye için öngördüðünü ortaya koymaktadýr. Bu durumda AKP’nin “Avusturya’nýn imtiyazlý ortaklýk
seçeneðinin belgede yer almasýný engelledik.” iddiasý halký yanýltmaktan öteye bir þey deðildir.

PARAGRAF: 3
Geniþleme, Avrupa Birliðinin ve bu birliðe Üye Devletlerin içinde bulunduklarý devamlý oluþum ve bütünleþme sürecini güçlendirmelidir.
Birliðin uyum ve etkinliðini korumak için gerekli her türlü çaba gösterilmelidir. 1993 Kopenhag Zirvesi Sonuçlarý doðrultusunda, Avrupa entegrasyonu ivmesi muhafaza edilirken Birliðin Türkiye’yi hazmetme kapasitesi gerek Türkiye gerek Birliðin çýkarlarý açýsýndan göz önünde
bulundurulmasý gereken önemli bir husustur.
Komisyon, bu üyelik koþulunun karþýlanýp karþýlanmadýðýna iliþkin
olarak Konsey tarafýndan yapýlacak deðerlendirmeye ýþýk tutmak amacýyla, Türkiye’nin üyelik perspektifinden kaynaklanan sorunlara iliþkin
Ekim 2004 tarihli kâðýdýnda yer alan tüm hususlar açýsýndan deðerlendirmek suretiyle, müzakereler sýrasýnda bu kapasiteyi izleyecektir.

ÖZÜ
` ETKÝ RAPORU’NDAKÝ TÜM TALEPLERÝ YERÝNE GETÝR.
• ERMENÝSTAN’A SINIRI AÇ, SOY KIRIMI TANI.
• BOÐAZLARI DENETLEME HAKKINDAN VAZGEÇ.
• AZINLIKLARI GENÝÞLET.
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DEÐERLENDÝRME
Avrupa Birliði’nin hazmetme kapasitesi 2. Paragraf ile Kopenhag
Kriterlerine dâhil edilmiþti. Bu paragrafta ise hazmetme kapasitesinin
önemi vurgulanmýþ ve 2004 Yýlý Ýlerleme Raporu’nun tüm hususlarý
hazmetme kapasitesinin kapsamý olarak ortaya konulmuþtur.
Ýlk taslakta hazmetme kapasitesinin kapsamýnda 2004 Yýlý Ýlerleme Raporu þartlarý mevcut deðilken þimdi bu raporda yer alan tüm
hususlar Müzakere Çerçeve Belgesi ile bu kapasitenin içine alýnmýþtýr. Burada da 2004 Yýlý Ýlerleme Raporu, Etki Raporu ve Tavsiyeler Belgesi’nde yer alan tüm hususlar masanýn üstünde yer almaktadýr. Bunlara daha önce AB’nin iç belgeleri denirken þimdi bunlarTürkiye’nin uymasý gerekli kriterler toplamý olarak önümüze konulmuþtur.

rýnda atýfta bulunulan tüm kaygýlarý ele alacak þekilde Konseye düzenli olarak rapor sunmaya devam etmesi istenen Komisyon ilerlemeyi yakýndan takip edecektir.

ÖZÜ
` 6 EKÝM ÝLERLEME RAPORU VE TAVSÝYE BELGESÝ
DÂHÝL TÜM RAPORLARDAKÝ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝR.
` VERDÝÐÝN TAVÝZLERDEN GERÝ DÖNÜÞ YOK.

DEÐERLENDÝRME

Müzakereler, Türkiye’nin 1993 Kopenhag AB Konseyinde kararlaþtýrýlan ve büyük bir bölümü daha sonra Avrupa Birliði Antlaþmasý’nýn 6(1)
Paragrafý’nda yer alan ve Temel Haklar Þartý’nda ilân edilen siyasî kriterleri yeterli ölçüde karþýlamasý temelinde açýlmaktadýr.
Birlik, Türkiye’nin, reform sürecini devam ettirmesini ve ilgili Avrupa
içtihadý da dâhil olmak üzere, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüðü, insan haklarýna saygý, temel özgürlükler ve hukuk devleti olmak yönünde daha da ilerlemek için çalýþmasýný; özellikle iþkence ve kötü muameleyle mücadelede sýfýr-hoþgörü politikasý ile ilgili mevzuatý ve uygulama tedbirlerini pekiþtirmesini ve geniþletmesini; ifade ve ibadet özgürlüðü, kadýn haklarý, sendikal haklar da dâhil olmak üzere Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) standartlarý ile azýnlýk haklarýna iliþkin düzenlemeleri uygulamasýný beklemektedir.
Birlik ve Türkiye yoðun siyasî diyaloglarýný sürdüreceklerdir. Bu
alanlarda kaydedilen ilerlemenin geri dönülmezliðini temin etmek ve
özellikle temel haklar ve insan haklarýna tam saygý gösterilmesine iliþkin olarak tam ve etkin bir þekilde uygulanmasýný saðlamak amacýyla,
Komisyonun 2004 Ýlerleme Raporu, Tavsiye Belgesi ve yýllýk raporla-

Ýlk taslakta Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi içtihadýna atýf yapýlýrken þimdi Avrupa içtihadýndan bahsedilmektedir. Bu durumda, Türkiye’nin daha geniþ bir içtihada uygun hareket etmesi istenebilecektir.
Müzakere Çerçeve Belgesi’nin ilk taslaðýnda 2004 Yýlý Ýlerleme
Raporu ve Etki Raporu’na atýf mevcut deðildi. Nihaî belgede buna
yapýlan atýf þartlarý daha da zorlaþtýrmaktadýr. Böylece Müzakere
Çerçeve Belgesi, 2004 Yýlý Ýlerleme Raporu, Etki Raporu ve Tavsiye Kararý’nda yer alan hususlarýn tamamýnýn yerine getirilmesini
istemektedir. Bu durumda 2004 yýlý raporlarý, Müzakere Çerçeve
Belgesi’nin aslî unsurlarýný oluþturacaktýr.
Böylece 2004 Ýlerleme Raporu’nda yer alan Lozan dýþý azýnlýklarýn kabulü, Ermeni soy kýrýmýnýn tanýnmasý, üniter yapýnýn deðiþtirilmesi, baþka dilde eðitim yapýlmasý, Ruhban Okulunun açýlmasý, Patrikhaneye ekümenik tanýnmasý, Fýrat ve Dicle nehirlerinin
ortak yönetimi, Rumlarýn Kýbrýs’ýn meþru temsilcisi olarak tanýnmasý, Yunanistan’ýn Ege’deki taleplerinin karþýlanmasý gibi talepler böylece müzakerenin çerçevesi olarak Türkiye’nin önüne konulmuþ olmaktadýr.
Üstelik bütün bu hususlarýn Türkiye tarafýndan yerine getirilmesi, AB’nin Türkiye’yi hazmetmesi için bir önþart olarak kabul
edilmiþtir (Paragraf 2 ve 3).
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PARAGRAF: 5
Birliðin temelini oluþturan, özgürlük, demokrasi, insan haklarýna ve
temel özgürlüklere saygý ve hukukun üstünlüðü ilkelerinin Türkiye’de
ciddî ve devamlý bir biçimde ihlâl edilmesi hâlinde, Komisyon, kendi inisiyatifi veya Üye Devletlerin üçte birinin talebi üzerine, müzakerelerin
askýya alýnmasýný tavsiye edecek ve ileriki bir dönemde tekrar baþlatýlmasý için þartlar önerecektir. Konsey, böyle bir tavsiye üzerine, Türkiye’yi dinledikten sonra, müzakerelerin askýya alýnýp alýnmayacaðýný ve
tekrar baþlatýlmasýna iliþkin þartlarý nitelikli çoðunlukla kararlaþtýracaktýr. Üye Devletler Hükûmetler Arasý Konferans’ta, oy birliði genel kuralýna halel getirmeksizin, Konsey kararýna uygun hareket edeceklerdir.
Avrupa Parlamentosu bilgilendirilecektir.

ÖZÜ
` TALÝMAT DIÞINA ÇIKMAYA KALKIÞMA.
` ÝÞÝME GELMEZSE MÜZAKEREYÝ DURDURURUM.
DEÐERLENDÝRME
Türkiye’nin müzakerelerde ilerlemesi AB müfettiþlerinin sürekli denetimine baðlanmýþtýr. Yaptýrým olarak müzakerelerin askýya alýnabileceði öngörülerek Türkiye’nin süreç içinde kontrol altýna alýnmasý hedeflenmiþtir.

PARAGRAF: 6
Müzakerelerin ilerleyiþini, ekonomik ve sosyal uyum ile 2. Paragraf’ta atýfta bulunulan Komisyon raporlarý çerçevesinde Türkiye’nin katýlým hazýrlýklarýnda kaydettiði ilerleme yönlendirecektir. Bu ilerleme
özellikle aþaðýdaki koþullarýn ne kadar yerine getirildiði ile ölçülecektir:
— Üyelik için aþaðýda sýralanan yükümlülükleri ortaya koyan Kopenhag Kriterleri
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• Demokrasiyi, hukukun üstünlüðünü, insan haklarýný ve azýnlýklarýn
korunup ve saygý görmesini teminat altýna alan kurumlarýn istikrarý
• Ýþleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiyeti ve AB içindeki rekabet ve piyasa güçleriyle baþ etme kapasitesi
• Siyasî, ekonomik ve parasal birliðe katýlým ve müktesebatý etkin
bir þekilde uygulamak için-gerekli idarî kapasiteye sahip olmak da dâhil olmak üzere-üyeliðin getirdiði yükümlülüklerin üstlenilebilmesi yeteneði
— Türkiye’nin iyi komþuluk iliþkileri konusundaki koþulsuz taahhüdü ile süregelen sýnýr anlaþmazlýklarýnýn-gerektiðinde Uluslararasý
Adalet Divanýnýn yargý yetkisi de dâhil olmak üzere-Birleþmiþ Milletler
Sözleþmesi’nde yer alan anlaþmazlýklarýn barýþçý yollarla çözümlenmesi ilkesine uygun olarak çözümlenmesi yönündeki yükümlülüðü
— Türkiye’nin Kýbrýs sorununun BM çerçevesinde ve Birliðin kurucu ilkelerine uygun olarak kapsamlý çözümünün saðlanmasýna yönelik
sürekli desteðinin, kapsamlý bir çözüm için uygun ortamýn yaratýlmasýna katkýda bulunacak adýmlarýn atýlmasý da dâhil olmak üzere, devam
etmesi ve Kýbrýs Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere Türkiye ile AB Üyesi Devletler arasýndaki ikili iliþkilerin normalleþtirilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesi,
— Düzenli olarak gözden geçirilen Katýlým Ortaklýðý Belgesi’nin uygulanmasý ve özellikle AB-Türkiye arasýndaki gümrük birliði ile ilgili
olanlar olmak üzere Türkiye’nin Ortaklýk Anlaþmasý ve Ortaklýk Anlaþmasý’ný tüm yeni AB Üyesi Devletlere geniþleten Ek Protokol’den doðan yükümlülüklerini yerine getirmesi

ÖZÜ
`KOMÞULARINLA ÝLÝÞKÝLERÝ ÝYÝLEÞTÝRMEK ÝÇÝN
KOÞUL KOYAMAZSIN.
` RUMLARI KIBRIS’IN TEK SAHÝBÝ OLARAK TANI.
` ERMENÝSTAN SINIRINI AÇ.
` RUMLARA HAVA ALANI VE LÝMANLARINI AÇ.
` GEREÐÝNÝ YAPMAZSAN LAHEY ADALET DÝVANINDA
HESAP VERÝRSÝN.
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DEÐERLENDÝRME
Müzakerelerde ilerlemeyi tespit etmek üzere belirlenen þartlar
bu paragrafta zikredilmektedir. Kopenhag Kriterlerinin yanýna ayrýca iliþkilerin normalleþtirilmesi, iyi komþuluk iliþkileri ve sýnýr
anlaþmazlýklarý çözümü konularý, uyulmasý gereken hususlar olarak ortaya konulmuþtur.
Sýnýr anlaþmazlýklarýnýn çözülmesi kapsamýnda Ermenistan,
Irak, Suriye ve Yunanistan sýnýrlarý tartýþýlabilecektir.
Ýyi komþuluk iliþkileri kapsamýnda Yunanistan’la Ege sorunlarý
(kýt’a sahanlýðý ve FIR hattý sorunu gibi), Ermenistan sýnýr kapýsýnýn açýlmasý ve hatta Hatay sorunu dahi çözülmesi gereken hususlar olarak bir koþul hâline getirilmiþtir. Üstelik Ege sorunlarýnýn Yunanistan’ýn istediði gibi Lahey Adalet Divanýna götürülmesinin kabulü talep edilmektedir.
Nitekim Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü Koumoutsakos 7
Ekim 2005’te yaptýðý açýklamada, Türkiye’nin “FIR hattý” uygulamalarý ve Yunan hava sahasýnýn Türk savaþ uçaklarý tarafýndan
kullanýlmasýnýn “iyi komþuluk iliþkileri” ne aykýrý olduðunu ifade
etmiþtir.
Burada son derece önemli olan husus, Türkiye’nin “iyi komþuluk iliþkileri” konusunda ve “sýnýr anlaþmazlýklarýnýn” çözülmesinde “koþulsuz taahhüt”te bulunduðunun zikredilmiþ olmasýdýr.
Böylece Türkiye; Ermenistan, Yunanistan, Suriye ve hatta Irak’la
komþuluk iliþkilerinde menfaatlerini savunamayacaktýr. Ermenistan sýnýrýnýn açýlmasý için Türkiye, Ermenistan’ýn Azerbaycan topraklarýndan çekilmesi veya soy kýrýmý iddialarýndan vazgeçmesi
veya sýnýrý belirleyen anlaþmalarý kabul etmesi gibi hususlarý, sýnýr kapýsýnýn açýlmasý için bir koþul olarak ileri süremeyecektir.
Koþullardan biri de Kýbrýs sorunudur. Kýbrýs sorununun çözümü
Birleþmiþ Milletler zemini yanýnda Avrupa Birliði zeminine taþýnmýþtýr. Bu sorunun çözümünde AB’nin temel aldýðý ilkelerin belirleyici
olacaðý ifade edilmiþtir. Böylece Kýbrýs konusunun AB’nin çizdiði
çerçeve içine taþýnmasýyla Türkiye inisiyatifini kaybetmiþtir.
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Dýþiþleri Bakaný Gül’ün 4 Ekim 2005’te Lüksemburg’da yaptýðý
basýn toplantýsýnda “Kýbrýs sorununun çözüm yeri BM’dir.” ifadesi doðru deðildir ve hiçbir anlamý kalmamýþtýr. Müzakere Çerçeve
Belgesi ile AB’nin temel ilkeleri belirleyici olmuþ ve AB etkinlik
kazanmýþtýr. Sonuçta Türkiye’nin ve Kýbrýs Türklerinin Kýbrýstaki
varlýðýnýn hukuki temelini oluþturan Londra ve Zürih anlaþmalarý
dýþlanmýþ ve geçerliliði ortadan kaldýrýlmýþtýr. Böylece Türkiye’nin
haklýlýðýný oluþturan uluslararasý zemin yok edilmiþtir.
Kýbrýs sorunun çözümünde belgede dikkati çeken hususlardan
biri de Rum yönetiminin temsil ettiði Kýbrýs Cumhuriyeti’nin tanýnmasýnýn Kýbrýs sorunun çözümü ile birlikte ele alýnmýþ olmasýdýr.
Böylece AB, Kýbrýs sorununun çözümünde Rum yönetimini Kýbrýs
adasýnýn tamamýnýn meþru hükûmeti olarak tanýnmasýný bir çözüm yolu olarak görmektedir. Böyle bir hususun Kýbrýs sorununun çözümünde öne getirilmesi Kýbrýs’ta Türkiye’nin bütün hak
ve politikalarýndan vazgeçmesi sonucunu doðuracaktýr.
6. Paragraf’ta Kýbrýs’ýn meþru temsilcisi olarak AB’ye üye olan
Rum kesimiyle iliþkilerin normalleþmesi istenmektedir. Müzakere
Çerçeve Belgesi’nin Ýlk Taslaðý’nda “çok taraflý iliþkiler”den bahsedilirken 3 Ekim 2005’te önümüze konulan Belge’de “ikili iliþkilere” deðinilmiþtir. Bu ise Kýbrýs’ta çözüme baðlý deðildir. Burada
ikili iliþkilerin normalleþtirilmesi ile Kýbrýs Cumhuriyeti’nin tanýnmasý kastedilmektedir.
Belge’de Türkiye’nin KKTC ile iliþkilerini kesmesi ve Rumlarla
resmî diplomatik iliþki kurmasý dayatýlmaktadýr. Gümrük Birliði ve
Ankara Anlaþmasý’na iliþkin Ek Protokol’ün imzalanmasý ise bu
kapsamda (ikili iliþkilerin iyileþtirilmesi) ele alýnmamýþ, ayrý bir koþul olarak ortaya konmuþtur. Böylece Türkiye, Kýbrýs konusunda
ikili bir kýskaç içine sokulmuþtur.
6. Paragraf’ta ortaya konulan son koþul ise Ankara Anlaþmasý’nýn Rumlarýn yönettiði Kýbrýs Cumhuriyeti’nin dâhil olduðu Yeni
AB Üyelerine teþmil edilmesine yönelik Ek Protokol’ün uygulanmasýdýr. Böylece, Kýbrýs Türklerini haksýz ambargolar altýnda inleten
AB, Türkiye’nin deniz ve hava limanlarýný Rum bayraklý gemilere ve
10
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Rum uçaklarýna açmasýný uyulmasý gereken önþart olarak almýþ,
ve kriter hâline getirmiþtir.
AB, Ek Protokol’ün uygulanmasýný isterken Türkiye’nin yayýnladýðý deklarasyonu yok saymýþtýr. Diðer taraftan ise AB’nin yayýnladýðý deklarasyon, Belge’nin 10. Paragrafý’yla uyulmasý gereken müktesebat olarak kabul edilmiþtir. Böylece AB deklarasyonuna hukukilik kazandýrýlmýþtýr.
6. Paragraf’la müzakerenin baþlamasý ve sürdürülmesi Kýbrýs
Cumhuriyeti’nin tanýnmasý þartýna baðlanmýþtýr.
Nitekim AB Dönem Baþkaný Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Straw’ýn
Müzakere Çerçeve Belgesi’nin kabul edilmemesi hâlinde “Kýbrýs’tan Türk askeri çýkmaz, KKTC tanýnýr.” ifadesiyle Rumlarý ikna
ettiðine dair gazete manþetleri durumu açýkça ortaya koymuþtur.
Bu ifadenin gerçek manasý ise þudur: Bu Müzakere Çerçeve Belgesi ile Kýbrýs’tan Türk askeri çýkacak ve KKTC yok edilecektir.
Bu þartlarý içeren Müzakere Çerçeve Belgesi, 17 Aralýk 2004 AB
Zirve Kararý’ndan daha aðýrdýr. Kýbrýs konusu Zirve Kararýnda hiç
yer almamýþken bu belgeye girmiþ ve Kýbrýs’ýn tanýnmasý önþart
haline getirilmiþtir.

PARAGRAF: 7
Katýlýma kadar geçecek olan süre zarfýnda, Türkiye’nin üçüncü ülkelere yönelik politikalarýný ve uluslararasý örgütlerdeki tutumlarýný
(tüm AB üyesi Ülkelerin bu örgütlere üyeliklerini ve düzenlemelere katýlýmlarýný da içerecek þekilde) Birlik ve Üye Devletler tarafýndan kabul
edilen politikalar ve tutumlarla tedricen uyumlu hâle getirmesi istenmektedir.

ÖZÜ
` MÝLLÎ DIÞ POLÝTÝKADAN VAZGEÇ.
` MÝLLÎ SAVUNMADAN VAZGEÇ.
` RUMLARIN NATO ÜYESÝ OLMASINA ENGEL OLMA.
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DEÐERLENDÝRME
Burada Türkiye’nin içinde bulunduðu uluslararasý kuruluþlardaki haklarýna ve kararlarýna ipotek konulmaktadýr. Böylece, Türkiye’nin dýþ politikasý AB’nin kararlarýna baðlanmaktadýr.
6. Paragraf’ta dikkat çeken hususlardan biri de Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Ýlk Taslaðý’nda uyumun “Birlik tutum ve politikasýyla” olmasý gerektiði ifade edilmiþken, nihaî belgede “Birlik ve
Üye Devletlerin tutum ve politikasýyla” uyuma iþaret etmesidir.
Böylece Türkiye, sadece Birliðin ortak politikasýna deðil ayný zamanda Üye Devletlerin tutumuna da baðlý kýlýnmaktadýr. Bu aðýrlaþtýrýcý bir husustur.
Bu hükme göre Türkiye’nin kendi menfaatine uygun bir politika ve tutum belirlemesi inisiyatifi sýnýrlandýrýlmaktadýr.
Dönem baþkanýnýn “bu hükmün Türkiye’nin karar alma özerkliðini ve haklarýný engelleme olarak yorumlanamayacaðýna” dair
“beyanýnýn” baðlayýcýlýðý ve hukukîliði son derece tartýþmalýdýr.
Bu tür beyanlarýn baðlayýcýlýðýnýn olmadýðý daha önceki uygulamalarda ortaya çýkmýþtýr.
Diðer taraftan bu beyanda “karar alma özerkliðine ve haklara”
atýfta bulunulmaktadýr. Bu beyan sadece malûmun ilânýdýr. Her
uluslararasý kuruluþun kendi anlaþmasý ve bu anlaþma çerçevesinde uygulanýþ ve karar alma esaslarý vardýr. Dönem baþkaný sadece bu durumu ifade etmektedir.
Diðer taraftan dönem baþkaný “karar alma ve haklara” atýf yaparken esas paragrafta ise “politikalara uyumdan” bahsedilmektedir. Bu durumda dönem baþkanýnýn beyaný, paragrafýn ortaya
koyduðu anlamý deðiþtirmemektedir.
Beyan iç mekanizmayla ilgilidir, paragrafýn ortaya koyduðu
amaç ve hedefle ilgili deðildir. Beyan, paragrafý deðiþtirmemektedir. Üstelik böyle bir beyanýn hukuken geçerli olmasý için konsey
adýna, yani “'Rum tarafýnýn da dâhil olduðu” 25 üye ülkenin imzasýyla yapýlmasý gerekirdi. Oysa bu beyan Dönem Baþkanlýðý adýna
yapýlmýþtýr.
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Nitekim Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Sözcüsü Koumoutsakos,
7 Ekim 2005’te yaptýðý açýklamada dönem baþkanýnýn beyanýnýn
hukukî geçerliliði olmadýðýný, 7. Paragraf’ýn muhtevasýný engellemediðini ve uluslararasý iliþkilerde bu beyanýn malûmun ilânýndan
baþka bir þey olmadýðýný ifade etmiþtir. Türkiye’nin veto hakkýný
ancak Müzakere Çerçeve Belgesi muhtevasýnda kullanabileceðini
de eklemiþtir. Yani veto hakký Müzakere Çerçeve Belgesi ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Türkiye bu paragraf ile uluslararasý kuruluþlardaki tutum ve
politikalarýný AB ile uyumlaþtýrmak durumundadýr. Bu çerçevede
Türkiye’nin tutum ve politikalarýný, “AB Üyesi Ülkelerin bu örgütlere üyeliklerini ve düzenlemelere katýlýmlarýný da içerecek þekilde” uyumlaþtýrmasý istenilmektedir.
Türkiye, Kýbrýs Rumlarýnýn uluslararasý kuruluþlara üyeliði
önünde engel olmayacaðý, veto hakkýný kullanmayacaðý taahhüdünde bulunmaktadýr. Türkiye’nin bu taahhüdü açýkça ve özellikle NATO’yu içermektedir. Böylece Rum Kýbrýs’ýn NATO’ya üye olmasýna Türkiye’nin engel çýkartmamasý hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bu paragrafýn NATO üyeliði ile ilgili olmadýðýna dair ABD Dýþiþleri Bakanýnýn beyanýna güvenilmesi düþünülemez.
Türkiye’nin veto hakkýndan peþinen vazgeçmesi sonucu Rumlar NATO’ya adým atmýþ olacaktýr. Ýlk aþamada, AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma kimliði çerçevesinde AB ile NATO arasýnda yürütülen kurumsal iþ birliðine Kýbrýs Rumlarý da dâhil edilecektir.
Oysa Türkiye bugüne kadar buna karþý çýkmýþtýr. Bundan sonra Rumlar, AB Üyesi olarak NATO askerî planlama çalýþmalarýna
katýlacak, NATO’nun askerî imkânlarýndan yararlanacak ve NATO
projeleri içinde yer alacaktýr.
Ýkinci ve son aþama ise þartlar olgunlaþtýðýnda Rumlarýn NATO’ya üye olarak alýnmasý saðlanacaktýr.

rantörlük hakkýndan vazgeçen Türkiye, Kýbrýs’a askerî müdahale
hakkýndan da vazgeçmiþ sayýlacaktýr.
Böylece Türkiye’nin Kýbrýs’la iliþkisi ve ilgisinin meþru baðlarý
kesilmiþ olacaktýr. Diðer taraftan KKTC’deki Türk askerî varlýðýnýn
hukukî meþruiyeti ve geleceði tartýþmalý olacaktýr.

NATO, üyelerinin savunma yükümlülüðünü karþýlýklý üstlendiði
bir askerî savunma paktýdýr. Kýbrýs’ýn NATO ile iliþki kurmasý ve
üye olmasý hâlinde Türkiye’nin 1960 kurucu antlaþmalarýyla Kýbrýs üzerindeki garantörlük hakký ortadan kalkacaktýr. Kýbrýs’ta ga-

ÖZÜ
` DÝÐER ÜLKELERÝN KATILIM MÜZAKERE SONUÇLARINI
SANA ZARAR VERSE BÝLE KABUL ET.
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PARAGRAF: 8
Katýlým müzakerelerine paralel olarak Birlik Türkiye ile yoðun bir siyasî ve sivil toplum diyaloguna girecektir. Bu kapsayýcý sivil toplum diyalogunun amacý özellikle Avrupa vatandaþlarýnýn katýlým sürecine
desteðinin saðlanmasý düþüncesi ile halklarý bir araya getirerek karþýlýklý anlayýþlarý geliþtirmek olacaktýr.

ÖZÜ
`DAYATMALARI KABUL EDECEK KAMUOYU
OLUÞTURULACAKTIR.

DEÐERLENDÝRME
Müzakereler sýrasýnda AB, Türkiye’de sivil toplum örgütleriyle
doðrudan irtibata geçerek bir baský oluþturmak istemektedir.

PARAGRAF: 9
Türkiye diðer tüm katýlým müzakerelerinin sonuçlarýný katýlým anýndaki þekliyle kabul etmelidir.
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Müzakerelerin Ýçeriði

PARAGRAF: 10
Katýlým, Birliðin müktesebatý olarak bilinen ve Birliðin sistemi
ve kurumsal çerçevesine baðlý hak ve yükümlülüklerin kabulü anlamýna gelmektedir. Türkiye söz konusu müktesebatý katýlým anýnda olduðu þekliyle uygulamalýdýr. Öte yandan katýlým, mevzuat
uyumuna ilâveten, müktesebatýn zamanlý ve etkin uygulanmasý
anlamýna da gelmektedir. Müktesebat sürekli olarak evrim geçirmekte ve aþaðýdaki hususlarý içermektedir:
— Birliði kuran antlaþmalarýn içeriði, ilkeleri ve siyasî hedefleri
— Antlaþmalarý takiben yürürlüðe giren yasa ve kararlar, Avrupa Adalet Divanýnýn içtihatlarý
— Kurumlar arasý anlaþmalar, kararlar, açýklamalar, tavsiyeler,
ve yönergeler gibi Birliðin kapsamý içerisinde kabul edilen, baðlayýcý olan ya da baðlayýcý niteliði olmayan diðer hukukî iþlemler
— Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý çerçevesindeki ortak eylemler, ortak tutumlar, deklarasyonlar, sonuçlar ve diðer iþlemler;
— Adalet ve Ýçiþleri çerçevesinde mutabakata varýlan ortak eylemler, ortak tutumlar, imzalanan sözleþmeler, kararlar, açýklamalar ve diðer iþlemler
— Topluluklarýn, Üye Devletlerle ortaklaþa, Birliðin ve Üye Devletlerin Birliðin faaliyetlerine iliþkin olarak kendi aralarýnda akdettikleri uluslararasý anlaþmalar
Türkiye’nin, katýlýmdan uygun bir süre önce, müktesebatýn
Türkçe tercümelerini yapmasý ve katýlým sonrasýnda AB kurumlarýnýn uygun bir þekilde iþlemesi için yeterli sayýda tercüman ve
mütercim yetiþtirmesi gerekmektedir.
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ÖZÜ
` EGEMENLÝÐÝN SINIRINI AB TESPÝT EDECEKTÝR.
` AB ÝÇÝN BAÐLAYICI OLMAYAN KARARLAR
TÜRKÝYE’YÝ BAÐLAR.
` AVRUPA PARLAMENTOSU KARARLARINA UY.
• Sözde Ermeni soy kýrýmýný taný.
• Türk askerini Kýbrýs’tan çek.
` RUMLARIN NATO’YA ADIM ATMASINI VETO ETME.
DEÐERLENDÝRME
Türkiye için müktesebat tanýmý ve kapsamý geniþletilmiþtir.
Baðlayýcý olmayan tüm beyan, bildiri, deklarasyon, tavsiye kararlarý AB müktesebatý içine alýnmýþtýr. Böylece Avrupa Parlamentosu kararlarý da müktesebat içine dâhil edilmiþtir. Bugüne kadar
baðlayýcý olmadýðý ifade edilen tüm beyan, bildiri, deklarasyon ve
tavsiye kararlarý Avrupa Parlamentosu müktesebatý içine alýnmýþtýr. Böylece, Avrupa Parlamentosu kararlarýnýn baðlayýcý olmadýðýna dair yorum geçersiz kýlýnmýþtýr.
AB’nin 28 Eylül 2005 tarihinde kararlaþtýrdýðý sözde Ermeni
soy kýrýmýnýn kabul edilmesi, Türk askerinin Kýbrýs’tan çekilmesi,TCK 305’te “temel ulusal çýkarlara aykýrý hareketlerin suç olmaktan çýkarýlmasý” gibi hususlar Türkiye’nin uymasý gereken
müktesebat esaslarý olarak kesinleþtirilmiþtir.
Burada dikkate alýnmasý gerek hususlardan biri de daha önce ifade edildiði gibi Kýbrýs konusunda AB’nin yayýnlamýþ olduðu bildirinin, uyulmasý gereken müktesebat kapsamýna alýnmasýdýr. Böylece
ek protokolün uygulanmasý ve Kýbrýs Cumhuriyeti’nin tanýnmasý
uyum ve müzakerelerin devamý için ön þart hâline getirilmiþtir.
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Diðer taraftan 10. Paragraf uyarýnca “ortak dýþ güvenlik politikasý” gereði planlanan ortak eylemler meselâ; “Rum tarafýnýn ortak güvenlik planlamasý eylemi adý altýnda NATO ve AB arasýndaki iþ birliðine katýlmasýna dair alýnacak karar”, müktesebat sayýlacaðýndan, paragraf uyarýnca bu iþlem Türkiye'yi de baðlayacaktýr.
Böyle bir durumda Türkiye Rumlarýn NATO’ya ayak atmasýný engelleyemeyecektir.
Türkiye, Rumlarýn NATO ile AB arasýnda 1996 yýlýnda varýlan
"Berlin Artý" iþ birliði mekanizmasý çerçevesinde gerçekleþtirilen
toplantýlara katýlýmýný veto etmiþtir. Ancak AKP Hükûmeti, yapýlan
baskýlar karþýsýnda, NATO ile AB arasýnda iþ birliði çerçevesini
belirleyen Berlin Artý (Berlin Plus) düzenlemeleri kapsamýnda,
Rumlarýn gayriresmî toplantýlara katýlýmýna yeþil ýþýk yakmýþtýr.
Böylece Rumlar, Avrupa Atlantik Ortaklýk Konseyinin Mayýs ayýnda Stockholm'de gerçekleþtirilen toplantýsýnýn ardýndan Berlin
Plus kapsamýnda çeþitli gayriresmî toplantýlara katýlmýþ ve Türkiye buna itiraz etmemiþtir. Sadece diðer ülkelerin ortaya koyduðu
tepkiye dayanamayan AKP’nin, Rumlarýn gayriresmî toplantýlara
katýlmasýna müsaade ettiði dikkate alýndýðýnda, bu paragrafta yer
alan “ortak güvenlik planlamasý eylemi” kararý uyarýnca Rumlarýn
resmî toplantýlara katýlmasý da müktesebata uyum bakýmýndan zorunlu hâle getirilmiþtir.
Müktesebat kapsamýnýn bu kadar geniþ olduðu dikkate alýndýðýnda, egemenliðin kullanýlma alanýnýn oldukça daraltýldýðýný ifade
etmek mümkündür.

PARAGRAF: 11

laþmalarýn ve Türkiye tarafýndan imzalanan ve üyeliðin yükümlülüklerine aykýrý olan tüm uluslararasý anlaþmalarýn geçersiz kýlýnmasý anlamýna gelir. Ortaklýk Anlaþmasý’nýn müktesebattan ayrýlan herhangi bir
hükmü katýlým müzakereleri sýrasýnda emsal olarak kabul edilemez.

ÖZÜ
`TÜRKÝYE’NÝN TÜM ULUSLARARASI ANLAÞMALARINI
AVRUPA LEHÝNE DEÐÝÞTÝR.
` LOZAN ANLAÞMASI’NI DÝKKATE ALMA.
` BOÐAZLAR TÜRK BOÐAZI DEÐÝL, ULUSLARARASI
BOÐAZ OLACAKTIR.
DEÐERLENDÝRME
Bu hüküm de tuzaklarla doludur. Kýbrýs’la ilgili olarak Londra
ve Zürih anlaþmalarý ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluþturan Lozan Anlaþmasý bu kapsamda ele alýnabilir.
Bu pargrafla, AB müktesebatýyla uyumlu olmadýðý gerekçesiyle Kýbrýs davasýnýn temel direkleri olan 1959 ve 1960 antlaþmalarý
yok sayýlabilir.
AB içerisinde Kýbrýs konusunda oluþturulmuþ bir müktesebat
bulunmaktadýr. Üstelik Rumlar AB üyesi olmuþtur. Bu durumda
KKTC’yi tanýmamýz ve adada birden fazla devletin olduðundan
bahsetmemiz mümkün olamayacaktýr. KKTC ile yapmýþ olduðumuz gizli ve açýk ne kadar anlaþma var ise bunlar da AB müktesebatýyla uyumlu olmadýðý gerekçesiyle geçersiz sayýlacaktýr.
Lozan Anlaþmasý’nda azýnlýklar tanýmý, müktesebata uygun olmadýðý için kabul edilmeyecektir. AB, azýnlýk tanýmýnýn din farklýlýðý ile sýnýrlandýrýlmasýna karþý çýkmaktadýr. Bunun yerine dil, soy
ve etnik köken ayrýlýklarýnýn azýnlýk olarak kabulünü istemektedir.

Türkiye’nin bir üye ülke olarak benimsemesi gereken tüm hak ve
yükümlükler; Topluluklar ve Türkiye arasýnda mevcut olan tüm ikili an-

Diðer taraftan Lozan Anlaþmasý’nda Patrikhaneye “ekümenik”
kimlik tanýnmamýþ olmasý, bir iddia olarak ileri sürülemeyecektir.
Bu bakýmdan Lozan’ýn ilgili hükümlerinin müktesebata uygun olmadýðý gerekçesiyle geçerli olamayacaðý ileri sürülebilecektir. Di-
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ðer taraftan Lozan’a dayalý olarak yapýlan mübadele anlaþmalarý
ve bunlarýn sonuçlarýnýn da masaya yatýrýlmasý ihtimali gözükmektedir.
Boðazlarla ilgili Montrö Sözleþmesi de bu kapsamda ele alýnabilecektir. Montrö Anlaþmasý gereðince Türkiye, Boðazlarda düzenleme ve denetleme hakkýna sahiptir. Ancak AB, 6 Ekim 2004
Etki Raporu’nda Boðazlardan “tam serbest” geçiþin serbest býrakýlmasýna atýf yapmaktadýr. Böylece AB müktesebatýna aykýrý olduðu gerekçesiyle Montrö Anlasmasý geçersiz sayýlabilir. Türkiye’nin denetim ve denetleme hakký yok sayýlarak menfaatlerimiz
haleldar edilebilir.
11. Paragraf kapsamýnda uluslararasý sözleþmelere, meselâ;
BM Ýkiz Sözleþmelerinin Türkiye’nin “toprak bütünlüðüne ve Lozan Anlaþmasý’na aykýrý yorumlanamayacaðýna” dair beyan ve çekinceleri geçersiz sayýlacaktýr. Bu paragrafta üyelik yükümlülüklerine aykýrý Türkiye’nin imzaladýðý tüm anlaþmalarýn geçersiz olacaðý ifade edilmektedir. Oysa anlaþmalarýn bazý paragraflarý müktesebat ile ilgili olmayabilir.
Diðer taraftan bu paragrafa göre Türkiye’nin ortaklýk anlaþmasýnýn müktesebata aykýrý hükümlerinin geçersiz olacaðý, bir diðer
ifade ile hükûmetin 'Çekince koyduk.' biçimindeki açýklamalarýnýn
bir anlamý olmadýðý ortaya çýkmaktadýr.

PARAGRAF: 12
Türkiye’nin müktesebattan doðan hak ve yükümlülükleri kabul etmesi, müktesebata belirli uyarlamalar yapýlmasýný gerektirebilir ve istisnaî de olsa katýlým müzakereleri sýrasýnda tanýmlanmasý gereken
geçici önlemlerin ortaya çýkmasýna neden olabilir.
Gerekli hâllerde, müktesebata yapýlacak belirli uyarlamalar, müktesebatýn içeriðinde var olan ve müktesebatýn kabulü sýrasýnda, üye devletlerin uyguladýklarý ilkeler, kriterler ve parametreler temelinde ve Türkiye’nin özellikleri göz önünde bulundurularak bir mutabakata varýlýr.
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Birlik, zaman ve kapsam açýsýndan sýnýrlý olmasý ve müktesebatýn
uygulanmasý için açýkça belirlenmiþ aþamalar içeren bir planýn da mevcudiyeti koþuluyla Türkiye’nin geçiþ tedbirlerine iliþkin taleplerini kabul
edebilir. Ýç pazarýn geniþletilmesiyle baðlantýlý bölümlere iliþkin olarak
düzenleyici önlemler hýzlý bir þekilde uygulanmalý ve geçiþ dönemleri
kýsa ve az olmalý; geniþ malî harcamalar dâhil, kapsamlý çaba gerektiren önemli uyarlamalarýn gerekli olmasý hâlinde, devam eden, ayrýntýlý ve bütçelendirilmiþ bir uyum planýnýn parçasý olarak uygun geçiþ tedbirleri öngörülebilir. Her hâl ve kârda, geçici düzenlemeler Birliðin kural ve politikalarýnda deðiþiklik içermemeli, bunlarýn düzgün iþlemesine
engel oluþturmamalý ve rekabete ciddî mâni teþkil etmemelidir. Bu baðlamda, Birlik ve Türkiye’nin çýkarlarý göz önünde tutulmalýdýr.
Uzun geçiþ süreleri, derogasyonlar, özgün düzenlemeler veya daimî koruma tedbirleri, yani korunma tedbirlerine temel teþkil etmek üzere daimî olarak elde tutulan hükümler, tezekkür edilebilir. Komisyon bu
tedbirleri uygun olduðu ölçüde kiþilerin serbest dolaþýmý, yapýsal politikalar veya tarým gibi alanlardaki önerilerine dâhil edecektir. Ayrýca kiþilerin serbest dolaþýmýnýn zaman içinde tesisiyle ilgili karar alma süreci, her bir üye devletin azamî bir rol oynamasýna imkân saðlamalýdýr.
Geçici düzenlemeler veya koruma tedbirleri, rekabete ve iç pazarýn iþleyiþine olan etkileri açýsýndan gözden geçirilmelidir.
Katýlým müzakereleri sýrasýnda müktesebata ayrýntýlý teknik uyarlama yapýlmasý gerekmeyecektir. Uyarlamalar Türkiye’yle iþ birliði hâlinde hazýrlanacak ve katýlým günü yürürlüðe girmelerini teminen uygun
bir zamanda Birlik kurumlarý tarafýndan onaylanacaktýr.

ÖZÜ
` ÝKÝNCÝ SINIF ORTAKLIK (BELKÝ).
` ÇÝFTE STANDARDI KABUL ET.
` AVRUPA’YA VÝZEYLE GÝRMEYE DEVAM ET.
` TARIMDA BEKLENTÝLERÝMÝ KARÞILA.
` KÖYLÜYÜ AÇLIÐA VE GÖÇE MAHKÛM ET.
20
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DEÐERLENDÝRME

DEÐERLENDÝRME
12. Paragraf’ta Türkiye için özel düzenlemeler yapýlacaðý ifade
edilmektedir. Burada kalýcý kýsýtlamalarýn olacaðý hüküm altýna
alýnmýþtýr. Dýþiþleri Bakanlýðý 17 Aralýk 2004 Zirve Kararý’ndan 3
gün sonra kalýcý kýsýtlamalarý kabul etmediðini bir nota hâlinde
Brüksel’e bildirmiþti. Bunun kabul edilmediði bu paragraf ile ortaya çýkmýþtýr.
Böylece Türkiye; kiþilerin serbest dolaþýmý, yapýsal politikalar
ve tarým gibi alanlarda kalýcý kýsýtlamalarla karþý karþýya kalacaktýr. Burada dikkat çeken bir husus da kýsýtlamalarýn sadece bu
alanlarda öngörülmediðidir. Zira “tarým gibi” demek suretiyle,
“gibi” kelimesiyle diðer alanlarda da kalýcý kýsýtlama konulabileceði ima edilmiþtir. Bu hususlar müzakere konusu olmaktan çýkarýlmýþtýr. Bu kýsýtlamalar, esasen ikinci sýnýf bir üyeliðin müzakerenin çerçevesini oluþturduðunu ortaya koymaktadýr. Üstelik Müzakere Çerçeve Belgesi, kiþilerin serbest dolaþýmý konusunda alýnacak kararlarda her bir üye ülkeye inisiyatif tanýmaktadýr. Türkiye
bu konuda AB Üyesi Ülkelerin insafýna terk edilmiþtir.
Uygulanabilir Malî Çerçeve’de, Türkiye’nin katýlýmýnýn malî veçhele-

PARAGRAF: 13
rine yer verilmelidir. Türkiye’nin katýlýmý önemli malî sonuçlar getirebileceðinden, müzakereler ancak 2014 sonrasý dönemin Malî Çerçevesi’nin oluþturulmasýndan sonra ve buna baðlý olarak gerçekleþtirilebilecek malî reformlardan sonra sonuçlandýrýlabilir. Her düzenleme, malî
yüklerin tüm Üye Devletler arasýnda adil bir þekilde paylaþtýrýlmasýný
saðlamalýdýr.

ÖZÜ
` SONUÇ ÝÇÝN 2021 YILI SONRASINI BEKLE.
` MALÎ KAYIPLARINI KARÞILAYAMAM.
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Türkiye, 2014 yýlýna kadar AB fonlarýndan hiçbir destek alamayacaktýr. Müzakerelerin de 2014 yýlýndan önce sonuçlanmasýnýn
mümkün olmadýðý ifade edilmektedir.
Esasen 2006–2013 AB Bütçesinde anlaþma saðlayamayan
AB’nin 2014 yýlýndaki Bütçe’de anlaþma saðlamasý da mümkün
gözükmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 2014 yýlýndan sonraki 7 yýlýn üyelik için bir zaman perspektifi olarak öngörülmüþ olduðunun zýmnen ifade edilmesidir. Zira AB bütçeleri 7
yýllýk hazýrlanmaktadýr. Bu sürenin sonu olan 2021 yýlý ancak üyelik için düþünülebilir.

PARAGRAF: 14
Türkiye katýlýmýndan itibaren Üye Ülke olarak ekonomik ve parasal
birliðe derogasyonla iþtirak edecek ve Konseyin Türkiye’nin gerekli
þartlarý yerine getirdiði yönündeki deðerlendirme temelinde alacaðý karar doðrultusunda, Türkiye avroyu millî para birimi olarak kabul edecektir. Bu alanda geri kalan müktesebat katýlýmla birlikte tam olarak uygulanýr.

ÖZÜ
` TÜRK LÝRASINDAN VAZGEÇ.
` AVROYU MÝLLÎ PARA OLARAK KABUL ET.

PARAGRAF: 15

Özgürlük, adalet ve güvenlik alanlarý bakýmýndan Avrupa Birliðine
üyelik, Türkiye’nin katýlýmla birlikte, Schengen müktesebatý da dâhil olmak üzere bu alandaki müktesebatý tam olarak üstleneceði anlamýna
gelmektedir. Bununla birlikte, söz konusu müktesebatýn bir bölümü,
Konseyin, Türkiye’nin hazýr olup olmadýðýna iliþkin olarak uygulanmak22
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ta olan Schengen deðerlendirmesi temelinde iç sýnýrlarda kiþiler üzerindeki kontrolleri kaldýrma konusunda karar almasýnýn ardýndan sadece Türkiye’de uygulanacaktýr.

ÖZÜ
` TÜRKLER AVRUPA’YA SERBESTÇE GÝREMEZ.
` ÜYE BÝLE OLSAN SINIRDAN SEÇEREK ALIRIM.
DEÐERLENDÝRME
15. Paragraf, aday ülke olarak Türk vatandaþlarýnýn iç sýnýrda
kontrole tâbi tutulacaðýný hüküm altýna almaktadýr. Diðer bütün
aday ülkeler için müzakere baþlayýnca vatandaþlarýna vizesiz seyahat hakký tanýnýrken Türk vatandaþlarýna bu imkân verilmemiþtir. Bu hüküm Türkiye üye olsa bile Türk vatandaþlarýnýn sýnýrda
kontrol edilmesini zorunlu hâle getirmiþtir. Etki raporunda olmasýna raðmen 17 Aralýk 2004 Zirve Kararý’nda böyle bir kýsýtlayýcýlýk
mevcut deðildi. Bu hüküm de aðýrlaþtýrýlmýþtýr.

PARAGRAF: 16

ha genel anlamda, bu, etkin ve tarafsýz bir kamu hizmeti ve baðýmsýz
ve etkin bir yargý sistemi üzerine kurulmuþ olan ve iyi iþleyen istikrarlý
bir kamu yönetimini gerekli kýlmaktadýr.

ÖZÜ
` BÖLGELERDEKÝ DURUMU DA DENETLERÝM.
DEÐERLENDÝRME
17. Paragraf’ta, AB müktesebatýnýn bölgesel düzeyde uygulanmasýna vurgu yapýlmýþtýr. Bu hususa son derece dikkat edilmesi
gerektiði açýktýr. Federal yapýya siyasi zemin hazýrlanmaktadýr.

Müzakere Ýþleyiþi

PARAGRAF: 18
Müzakerelerin esasý bir tarafta tüm Üye Devletler, diðer tarafta aday ülkenin yer alacaðý Hükûmetler Arasý Konferans’ta ele
alýnacaktýr.

PARAGRAF: 19

ÖZÜ
` NÜKLEER TEKNOLOJÝYÝ KULLANMAN BANA BAÐLI.

PARAGRAF: 17
AB, nükleer güvenliðin tüm veçheleri de dâhil olmak üzere çevrenin
üst düzeyde korunmasýnýn önemine iþaret eder.

Komisyon, müktesebatý Türk makamlarýna anlatmak, belirli
alanlarda müzakereleri açmak için Türkiye’nin hazýrlýk durumunu deðerlendirmek ve müzakerelerde gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel konulara dair ilk verileri toplamak için tarama olarak adlandýrýlan, müktesebatýn incelenmesine dair resmî süreci
yürütecektir.

Müktesebatýn tüm alanlarýnda, müktesebatý etkin olarak uygulamak
veya gerekli olduðu takdirde katýlýmdan makul bir süre önce etkin bir
biçimde uygulamaya muktedir olmak amacýyla Türkiye, hem ulusal
hem bölgesel düzeyde kurumlarýný, yönetim kapasitesini, idarî ve yargý sistemlerini Birlik standartlarý seviyesine getirmekle mükelleftir. Da-

ÖZÜ
` 3 EKÝMDE MÜZAKERELER BAÞLAMAYACAKTIR.
` VAKÝT KAZANMAK ÝÇÝN ÖNCE MEVZUAT TARAMASI
BAÞLAYACAKTIR.
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DEÐERLENDÝRME
Türkiye 3 Ekim 2005 tarihinde müzakareye baþlamýþ deðildir.
Müzakerelere baþlamak için önce mevzuat tarama iþleminin baþlamasý hüküm altýna alýnmýþtýr. Sadece mevzuat taramasý yapýlacaktýr. Müzakere bu sürecin sonunda baþlamýþ olacaktýr. Böyle olduðunda 3 Ekim 2005 tarihinin müzakere baþlamasý için belirlenmiþ olmasýnýn ilerleme açýsýndan hiçbir önemi kalmamýþtýr.

PARAGRAF: 20
Tarama ve tarama sonrasýnda gerçekleþtirilecek müzakereler için
müktesebat, her biri belli bir siyasî alaný ilgilendiren birtakým fasýllara
bölünecektir. Söz konusu fasýllarýn listesi ektedir. Müzakerelerin belli
bir faslý hakkýnda Türkiye ya da AB tarafýndan ifade edilen herhangi bir
görüþ, hiçbir surette diðer fasýllarda benimsenebilecek tutumu etkilemeyecektir.
Keza, müzakereler sýrasýnda, bütün fasýllar üzerinde anlaþmaya
varýlmadan, kýsmî olanlar olsa bile belli fasýllar üzerinde anlaþmaya varýlmýþ olmasý, bunlarýn sonuçlandýrýldýðý anlamýna gelmeyebilir.

PARAGRAF: 21
Konsey, Komisyonun Ýlerleme Raporlarýný ve bilhassa tarama sürecinde edindiði bilgileri dikkate alarak Komisyonun tavsiyesi üzerine ve
oybirliðiyle müzakere fasýllarýnýn geçici olarak kapatýlmasý ve gerekli
hâllerde her bir faslýn açýlmasý için performans kriterleri (benchmarks)
belirleyecektir. Birlik söz konusu performans kriterlerini Türkiye’ye bildirecektir.
Müzakere faslýna baðlý olarak performans kriterleri; iþleyen piyasa
ekonomisinin varlýðý, yasal mevzuat anlamýnda müktesebata uyum ve
müktesebatýn ana unsurlarýnýn idarî ve adlî kapasitenin varlýðýný gösterecek þekilde tatminkâr bir þekilde uygulanma siciline iliþkin olacaktýr. Ýlgili durumlarda, performans kriterleri ayný zamanda Ortaklýk Anlaþmasý ve bilhassa AB-Türkiye Gümrük Birliði’ne iliþkin taahhütlerin ve
müktesebat çerçevesindeki benzer gereklerin uygulanmasýný da içerecektir. Müzakereler uzun bir zaman dilimine yayýlmýþsa ya da örneðin;
geçici olarak kapatýlmýþ bir fasla müktesebatta yenilik dolayýsýyla geri
dönülmüþ ise mevcut performans kriterleri güncellenecektir.

ÖZÜ
` YAPILAN MÜZAKERELERÝN HÝÇBÝRÝ SONUÇLANMIÞ
SAYILMAZ.
` ÝSTEDÝÐÝMÝZ KONUYU ÝSTEDÝÐÝMÝZ ZAMAN ÖNÜNÜZE
TEKRAR KOYARIZ.

ÖZÜ
` KONULARIN MÜZAKERESÝ YETMEZ.
` ÝSTEDÝÐÝM AN VETO EDERÝM.
` HER KONUDA FARKLI KRÝTERLER TESPÝT EDER VE
BUNA GÖRE TEFTÝÞ EDERÝM.
` SÜREKLÝ TEHDÝT EDEREK HER TAVÝZÝ KOPARTIRIM.

DEÐERLENDÝRME

DEÐERLENDÝRME

20. Paragraf’ta müzakerelerin, müktesebatýn ayrýldýðý fasýllar
hâlinde görüþme yapýlacaðý belirtilmektedir. Ayrýca görüþülen
baþlýklara daha sonra tekrar dönülebileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Tamamlanan hiçbir baþlýk nihaî anlaþma olmadan geçerli deðildir. Böylece Türkiye’nin önüne daha önce görüþülmüþ konularýn tekrar tekrar konulmasý mümkündür. Böylece Türkiye, sürekli
bir tehdit ve kýskaç altýnda tutulacaktýr.

Burada sadece uyum deðil ayný zamanda “ölçütler” getirilmektedir. Müktesebata uyumu için Türkiye’nin performans ölçütleri
belirlenecek ve her bir konunun açýlýp kapanmasý bu ölçütlere
baðlý olacaktýr. Müktesebattaki yenilik hâlinde yeni ölçütler belirlenecek ve buna göre deðerlendirme yapýlacaktýr. Böylece Türkiye müzakerenin her safhasýnda daha da kýstýrýlmýþ olacaktýr.
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Türkiye üye ülkelerin her birinin sürekli veto tehdidi altýnda tutulacaktýr. Böylece hiçbir müzakere nihaî olmayacaktýr.
Türkiye’nin performans ölçütleri ortaklýk anlaþmasý, gümrük
birliðine yönelik taahhütlerin ve müktesebat çerçevesindeki þartlarýn yerine getirilmesi dikkate alýnarak belirlenecektir. Böylece
AB; Kýbrýs, Ege, Ermeni soy kýrýmý gibi tüm dayatmalarý performans kriteri olarak Türkiye’ye karþý öne sürecektir. Veto tehdidi
Türkiye’nin elini kolunu baðlayacaktýr.
35 adet müzakere baþlýðý yer almaktadýr. Her müzakere baþlýðýnýn açýlýp kapanmasý için üye ülkelerin oy birliði ile karar almasý
gerekmektedir. Bu durumda her ülkenin asgarî 70 defa Türkiye
üzerinde veto hakký bulunmaktadýr. Bütün AB üyesi 25 ülke dikkate alýndýðýnda Türkiye, 1750 defa veto tehdidi ile karþýlaþacaktýr.
Bunlara ilâveten getirilecek ”performans ölçütleri” ve müzakere
konularýna yeni baþtan dönme ihtimalleri eklendiðinde Türkiye’nin birkaç bin defa tehdit ve dayatmayla karþýlaþacaðý anlaþýlmaktadýr. Bu sürecin sonu belirsizdir. Ýyimser bir tahminle her konunun 1-2 yýl müzakere edileceði dikkate alýndýðýnda, müzakere
süresi 35-70 yýl sürebilecektir.

PARAGRAF: 22
Türkiye’den müktesebatýn üstlenilmesine iliþkin pozisyonunu bildirmesi ve performans kriterlerini karþýlamada ne kadar ilerleme saðladýðýna dair bilgi sunmasý talep edilecektir. Türkiye’nin müktesebatý doðru bir þekilde iç hukukuna aktarmasý ve uygun idarî ve adlî yapýlar aracýlýðýyla etkin ve verimli biçimde uygulamasý müzakerelerin hýzýný belirleyecektir.

ÖZÜ
` HÝZMETTE KUSUR ETME.
` HER AN DENETLENMEYE HAZIR OL.
` BENÝ SÜREKLÝ BÝLGÝLENDÝR. NE YAPTIÐINI BÝLEYÝM.
` HESAP VERMEYE ALIÞ.
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DEÐERLENDÝRME
22. Paragraf’ta ilerlemenin izlenmesi için Türkiye’den her safhada bilgi talep edilmesi bir araç olarak ortaya konmuþtur. Burada dikkati çeken husus sadece müktesebatýn iç hukuka aktarýlmasýnýn kâfi görülmemesi, etkin ve verimli uygulanmasýnýn gerekli
görülmesidir. Bu uygulamanýn her konu baþlýðý itibarýyla talep
edilmesi, müzakerenin çok uzun sürdürülmesinin bir gerekçesi
olarak gösterilecektir.

PARAGRAF: 23
Komisyon bu amaçla, Komisyonca ya da Komisyon adýna uzmanlar tarafýndan yerinde inceleme de dâhil olmak üzere eldeki tüm araçlarý kullanmak suretiyle, Türkiye’nin her alandaki ilerlemesini yakýndan
izleyecektir. Komisyon AB Ortak Tutum taslaklarýný sunarken Konseye
Türkiye’nin ilgili baþlýkta kaydettiði ilerleme hakkýnda bilgi verecektir.
Konsey söz konusu faslýn müzakerelerine iliþkin ileri adýmlar atýlmasýna karar vereceði zaman bu deðerlendirmeyi de dikkate alacaktýr.
AB’nin her bir fasýlda ihtiyaç duyulabileceði ve Türkiye tarafýndan Konferans’a sunulacak bilgilere ilâveten, bir müzakere faslý geçici olarak
kapatýldýktan sonra bile Türkiye’den müktesebatýn uyumu ve uygulanmasýnda kaydedilen ilerleme hakkýnda düzenli olarak ayrýntýlý ve yazýlý bilgi vermeye devam etmesi istenecektir.
Geçici olarak kapatýlmýþ bulunan fasýllarda, Türkiye’nin önemli performans kriterlerini karþýlamada ya da taahhütlerini uygulamada baþarýsýz olmasý hâlinde Komisyon ilgili fasýldaki müzakerelerin yeniden
açýlmasýný tavsiye edebilecektir.

ÖZÜ
` HER KONUDA TÜRKÝYE’YÝ DENETLERÝM.
` KAPANAN KONULARI YENÝDEN AÇARIM.
` ÝSTERSEM YENÝ KOÞULLAR GETÝRÝRÝM.
` KURALI BEN KOYARIM, SANA ANCAK UYMAK DÜÞER.
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DEÐERLENDÝRME
22. Paragraf’ta AB’nin ilerlemeyi takip etmekle ilgili yaklaþýmý
ortaya konmaktadýr. Ýlerlemenin her safhasý AB tarafýndan takip
edilecek, kapatýlan konularla ilgili olarak da Türkiye’den durum
hakkýnda rapor istenecektir.
Müzakereleri tamamlanmýþ olsa dahi her konu için belirlenen
ölçütlere uyulmamasý gerekçe gösterilerek konu baþlýðý yeniden
müzakereye açýlabilecektir. Böylece Türkiye, istenildiði zaman istenilen tavýr, tutum ve istekle karþý karþýya býrakýlabilecektir. Böyle bir “çýkmaz sokak”ta Türkiye stratejik olarak meþgul edilecektir.
Müzakere Çerçeve Belgesi ile ortaya konulan yaklaþým, Türkiye’nin zaman içinde Tüm politikalarýnýn, kararlarýnýn kýsacasý tüm
yönetiminin AB’nin kontrolüne devredilmesi sonucunu getirecektir. AB Müfettiþleri ve Türkiye’deki AB misyonerlerinin yöneteceði
bir Türkiye hedeflenmektedir.
Bu durum GENEL DUYUN-U UMUMÝ iDARESÝ olacaktýr.

BUNDAN SONRA NE OLACAK ?
BU MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ ÝLE
TÜRKÝYE;
• ÝLERLEME RAPORLARINDA,
• AVRUPA PARLAMENTOSUNDA,
• AB ZÝRVESÝNDE,
• ETKÝ RAPORU’NDA,
• TAVSÝYE BELGESÝ’NDE
YER ALAN HER HUSUS VE KARARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA KALACAÐI
“ÇIKMAZ BÝR YOLA” SOKULMUÞTUR.
VADESÝ GELEN BÜTÜN FATURALAR
TAKSÝT TAKSÝT TÜRKÝYE’NÝN ÖNÜNE
GETÝRÝLECEKTÝR.
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ÝÞTE AKP’NÝN TESLÝMÝYET ADIMLARI
MÜZAKERE SÜRECÝ
• MÜZAKERELERÝN ÝLERLEYÝÞÝNÝ, SONUCUNU VE SONUNU
AB BELÝRLEYECEKTÝR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.1, 10)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 4)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf. 5, 6, 20, 21, 23)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.57–58)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23, alt prgf.2, 4)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.12, 14)

• SÜRECÝN ÝLERLEYÝÞÝ VE TAVÝZ SEVÝYESÝ SÜREKLÝ TEFTÝÞE
AÇIK OLACAKTIR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.21, 22, 23)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.11)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.18)

• SÜREÇ TAM ÜYELÝKLE SONUÇLANMAYACAK, ÝMTÝYAZLI
ORTAKLIK KABUL EDÝLECEKTÝR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.2, 12)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.12, 17)

• BÝRLÝÐÝN TÜRKÝYE’YÝ HAZMETMESÝ BEKLENECEKTÝR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.2)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.19)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.8, 50)

• ÝLERLEMELERÝN GERÝYE DÖNÜÞ GÖSTERMEMESÝ ÝÇÝN
ÜYELÝK SÜRECÝ SÜREKLÝ RAPOR YÖNTEMÝ ÝLE DENETÝM ALTINDA TUTULACAKTIR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.6, 7, 9)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.4)

• SONUÇ OLUMSUZ BÝLE OLSA TÜRKÝYE AB YÖRÜNGESÝNDE
TUTULACAKTIR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.2, 10)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.66)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 4)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.12)
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ULUS - DEVLET / ÜNÝTER DEVLET YAPISI
• DEVLETÝN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜÐÜ KAVRAMI TARTIÞILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.40)
• ULUS-DEVLET YAPISI SARSILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.48, 166)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.12, 13)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.9)
• ÜNÝTER DEVLET YAPISI TARTIÞMAYA AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.40)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.9, 21)
• TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝ’NÝN YAPISI YENÝ ANAYASAYLA DEÐÝÞTÝRÝLECEKTÝR.
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.23)
• BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ÝKÝZ SÖZLEÞMELERÝNE TÜRKÝYE
TARAFINDAN KONULAN TOPRAK BÜTÜNLÜÐÜ VE LOZAN’LA
ÝLGÝLÝ ÇEKÝNCELER KALDIRILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.48)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.5)
• YAPAY AZINLIKLARA KENDÝ KADERÝNÝ TAYÝN HAKKI KOÞULSUZ TANINACAKTIR
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.48)
• MÜSLÜMAN AZINLIK OLUÞTURULACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.44, 54, 165, 174)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.12)
• YENÝ AZINLIK TANIMI VE HAKLARI GÜNDEME GELECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.9, 48, 55, 166)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.21)
• AZINLIKLARA ÝLÂVE HAKLAR TANINACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.18, 43, 44, 48, 49, 54, 55, 166, 174)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.3)

• AZINLIK DÝLLERÝNDE EÐÝTÝM HAKKI ÝSTENECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.48)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.10)
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• %10 SEÇÝM BARAJI AZINLIKLARIN TEMSÝLÝ ÝÇÝN KALDIRILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.49)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.21)

• KÜRTÇE YAYIN YAYGINLAÞTIRILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.18, 40, 49, 162)

• KÜRTÇENÝN RESMÎ DÝL OLMASI ÝÇÝN SÜREÇ BAÞLATILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.18, 48, 55, 174)

• TÜRKÇE DIÞINDA DÝLLER, SÝYASETDE KULLANILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.49)

• TERÖRÝSTBAÞI YENÝDEN YARGILANACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.31)

• BÖLÜCÜ PKK’YLA UZLAÞMA SAÐLANACAKTIR.
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.31)

• ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ ADINA TÜRKLÜÐE HAKARET HOÞ GÖRÜLECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.27, 37)

• BÖLÜCÜLÜK VE TERÖR PROPAGANDASI SERBEST KALACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.37)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.9)

• HEYBELÝADA RUHBAN OKULU AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.44)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.43)

• FENER RUM PATRÝÐÝ EKÜMENÝK OLACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.44)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.43)

• PATRÝKHANE SÝYASÎ STATÜ KAZANACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.44)

• MÝSYONER FAALÝYETLERÝNE ÝZÝN VERÝLECEKTÝR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s. 6, 12, 13)
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MÝLLÎ DIÞ POLÝTÝKA VE ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
• MÝLLÎ DIÞ POLÝTÝKADAN VAZGEÇÝLECEK VE AB DIÞ POLÝTÝKALARINA UYULACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.154, 162, 163)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.6, 11)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf. 7, 8, 11)

• ULUSLARARASI SORUNLARI ÇÖZEMEZSEN ADALET DÝVANI ÇÖZECEKTÝR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.6)

• KOMÞU ÜLKELERE TÜRKÝYE ÜZERÝNDEN AVRUPA MÝSYONU/ETKÝSÝ TAÞINACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.162, 163)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.11)

• TÜRKÝYE AB DIÞ POLÝTÝKALARINA BAÐLILIÐINI ÝSPAT EDECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.10)

• LOZAN DÂHÝL TÜM ANLAÞMALAR YENÝDEN TARANACAKTIR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.11)
• LOZAN ANTLAÞMASI TARTIÞILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.44, 48, 45, 165)

• BOÐAZLARIN KONTROLÜ/STATÜSÜ TARTIÞILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.24, 25)

• BOÐAZLARIN EGEMENLÝÐÝNDEN TAVÝZ VERÝLECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.24)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.11)

• YUNANÝSTAN ÝLE EGE SORUNUNUN ÇÖZÜLMESÝ DAYATILACAKTIR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.1, 6)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.20)

• ERMENÝSTAN’LA ÝLÝÞKÝ KURULACAK VE ERMENÝSTAN SINIRI AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.153, 154)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.7)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.8)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.1, 6)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.20)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.40)
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• HATAY SINIRIMIZ TARTIÞMAYA AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.8, 9)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.6)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.20)

• SÖZDE ERMENÝ SOY KIRIMI TANINACAKTIR.

(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.7)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.8)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.10)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.8)
(1 NÝSAN 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.5)

• KARABAÐ’IN ÝÞGALÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.7)

• KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE AB DÝKKATE ALINACAKTIR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.6)
(21 EYLÜL 2005 AB EK PROTOKOL DEKLARASYONU m.7)

• KIBRIS RUM YÖNETÝMÝ TANINACAKTIR.

(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.52)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.4, 13, 15)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.1, 6)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.44)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.8)
(21 EYLÜL 2005 AB EK PROTOKOL DEKLARASYONU m.4)
• TÜRK ASKERÝ KIBRIS’TAN ÇIKACAKTIR.
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.44)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.7)

• KIBRIS RUM YÖNETÝMÝ NATO’YA GÝRECEKTÝR.

(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf. 7, 10)

• HAVA VE DENÝZ LÝMANLARIMIZ RUMLARA AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.24)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.46)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.4)
(21 EYLÜL 2005 AB EK PROTOKOL DEKLARASYONU m.3)

• SAVUNMA MÝLLÎ MENFAATLERE VE GÜVENLÝÐE DEÐÝL
AB’YE UYUMLU OLACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.162, 163)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.9, 10)

• TÜRK CUMHURÝYETLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝLERDE AB VE BÖLGE
ÜLKELERÝ HASSASÝYETLERÝ DÝKKATE ALINACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.7)
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• SU KAYNAKLARIMIZ ULUSLARARASI DENETÝM VE YÖNETÝME AÇILACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.8, 9)
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.42)

• MÝLLÎ MENFAATLERÝN YASAYLA KORUNMASINA SON VERÝLECEKTÝR.
(15 ARALIK 2004 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.8)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.10)

TÝCARÎ – EKONOMÝK ÝLÝÞKÝLER
• TÜRKÝYE AVRUPA’NIN PAZARI OLACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s. 12, 20, 23, 27, 30)

• TÜRKÝYE, AB’NÝN TÝCARÎ ÇIKARLARINA UYGUN DAVRANACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.20)

• GÜMRÜK BÝRLÝÐÝNÝN KAPSAMI ALEYHÝMÝZE GENÝÞLETÝLECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.6, 8)
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.32)

• TÜRKÝYE TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDAKÝ KISITLAMALARI VE DAYATMALARI KABUL EDECEKTÝR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.6, 12, 30, 32)
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.5, 8, 10, 14)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 2)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.12)

• TÜRKÝYE’YE 2014 YILINA KADAR MALÎ DESTEK VERÝLMEYECEKTÝR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.6, 8, 10)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 3)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.13)
(28 EYLÜL 2005 AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI m.15)

• “AVRO”, MÝLLÝ PARA BÝRÝMÝMÝZ “LÝRA” NIN YERÝNE GEÇECEKTÝR.
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.14)

• TÜRK ÝÞ GÜCÜ AVRUPA’DA DOLAÞAMAYACAKTIR.
(AVRUPA KOMÝSYONU 6 EKÝM 2004 TAVSÝYE KARARI s.6, 7, 10)
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SOSYO-POLÝTÝK ÝLÝÞKÝLER VE SERBEST DOLAÞIM
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.15)
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 2)

• YABANCI ÝÞ GÜCÜ TÜRKÝYE’YE GÝRECEKTÝR.

AKP HÜKÜMETÝ,
BU TESLÝMÝYET ADIMLARINI ÝÇEREN
BELGELERÝ KABUL EDERKEN;

(6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU s.82, 161)

• TÜRKLER AVRUPA’YA SERBESTÇE GÝREMEYECEKTÝR. ÜYE
OLSA DA AB, TÜRKLERÝ SINIRDAN SEÇEREK ALACAKTIR.
(6 EKÝM 2004 ETKÝ RAPORU s.8, 41, 42)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.12, 15)

• SÜREÇ ÝÇÝNDE DAYATMALARA DÝRENMEYECEK BÝR KAMUOYU VE SÝVÝL TOPLUM OLUÞTURULACAKTIR.
(17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI m.23 alt prgf. 6)
(3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ prgf.8)

• 6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU ÖNCESÝ
6 ZÝNA
6 MÜZAKERE TARÝHÝ
• 17 ARALIK 2004 ZÝRVE KARARI ÖNCESÝ
6 KIBRIS’IN (RUMLAR) TANINMASI
6 EK PROTOKOL’ÜN ÝMZALANMASI
• 3 EKÝM 2005 MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ
ÖNCESÝ
6 ÝMTÝYAZLI ORTAKLIK
6 RUMLARIN NATO ÜYELÝÐÝ
ÝLE ÝLGÝLÝ TÜM TARTIÞMALARI MÝLLETÝMÝZÝ
ALDATMAK VE KANDIRMAK ÝÇÝN KULLANMIÞTIR.
ZÝRA BU MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESÝ ÝLE “DÝRENDÝÐÝ(!)” GÖRÜNTÜSÜ VERÝLENLER DÂHÝL TÜM
DAYATMALARI AKP HÜKÜMETÝ KABUL ETMÝÞTÝR.
BU SÜREÇTE AKP’NÝN NE DÝK, NE MÝLLÎ, NE DE
DÝRENÇLÝ DURUÞU OLMUÞTUR.
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BUNLARI NASIL KABUL ETTÝK?

17 ARALIK 2004 AB ZÝRVE KARARI ARDINDAN

1995 GÜMRÜK BÝRLÝÐÝNÝN ARDINDAN

6 EKÝM 2004 ÝLERLEME RAPORU’NUN ARDINDAN
3 EKÝM 2005 MÜZAKERE TARÝHÝNÝN ARDINDAN
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SONUÇ
AB ile iliþkilerimizin uzun geçmiþi, Türkiye’nin sürekli hayal kýrýklýklarý yaþadýðý, sürekli dýþlandýðý sancýlý bir sürecin hikâyesidir. Ýliþkilerin
temeli karþýlýklý saygý ve iyi niyete dayalý ortak bir geleceði paylaþma
iradesinden yoksun kalmýþtýr.
AB’nin Türkiye’yi eþit haklara sahip bir üye olarak içine almak istemediði, bu konuda gerekli siyasî iradeye sahip olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Avrupa kendi geleceðinin kararýna Türkiye’yi ortak etmek istememektedir.
AB’nin Türkiye stratejisi, Türkiye’nin AB’nin yörüngesinde ve etki
alanýnda tutulacaðý bir tâbiyet ve uydu iliþkisinin zeminini, þartlarýný hazýrlamak ve Türkiye’yi bu noktaya adým adým sürüklemek esasýna oturtulmuþtur.
AB özellikle AKP Hükûmetinden istediði her þeyi almaya alýþmýþ ve
Türkiye dipsiz kuyuya benzeyen bir baský, dayatma ve taviz sarmalýna
sokulmuþtur. AKP, AB’ye her manada teslim olmuþtur.
Þimdi, tahsilât dönemi baþlamýþtýr. Vadesi gelen bütün bu faturalar
taksit taksit Türkiye’nin önüne getirilecektir. Önümüzdeki dönem cereyan edecek geliþmeler, 3 Ekim sürecinin bu konuda Türkiye’nin karþýsýna çýkaracaðý tehlikelerin daha iyi anlaþýlmasýna vesile olacaktýr.
Bu aþamalardan sonra, Türkiye hâlâ ayakta kalabilmiþse ve adýna
da hâlâ Türkiye Cumhuriyeti diyebilirsek, devletimiz en iyimser tahminle 25 yýl sonra imtiyazlý ortaklýk adý ile bir sýðýntý olarak tükenmiþ ve takatsiz bir hâlde yük vagonunda yer alacaktýr.
AKP tarafýndan rotasýndan saptýrýlan ve dayatýlan denklem ve çýkmaz yolun haritasý ve neticesi maalesef budur.
Türk milleti, bu zillete ve bu çöküntüye; asla müstahak deðildir, asla mahkûm deðildir, asla mecbur deðildir.
Ýliþkilerin ipoteklerden kurtarýlmasý ve yeniden tanýmlanmasý gerekmektedir.
Bu noktada, artýk Avrupa Birliði ile iliþkilerimizde stratejik karar aný
gelmiþtir.
Türkiye sahipsiz deðildir.

41

AKP’nin Avrupa Birliði Yol Haritasý: “Çýkmaz Sokak”

42

AKP’nin Avrupa Birliði Yol Haritasý: “Çýkmaz Sokak”

