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Avrupa Birliöi'nin
politikasndan brlaldr

Hakkt I{ESKIN (Sol Parti Fedeml
Milletvekili) / BERLTN

ürkiye Cumhuriyeti Basbakam Tay-
yip Erdo[an, Arrmpa Birlisi yetkilile-
riyle görtismelerde bulunmak üzere
dört yrl aradan sonra 18 Ocak 2009

günü yeniden Bräksel'e gitti. 2005 yrlndan
beri yürmftiLlmekte olan Türkiye'nin AB üyeligi-
ne iliskin görügmeler, üc gün süren ziyaretin
odak nokbslnr olusturdu. Basbalon tarafrndan
krsa bir sti,re önce AB iliskilerinden sorumlu
Devlet Bakanr ve BaErnüzakereci olarak ata-
nan Egemen Balq da, ErdoSan'a eslik etti.

Uyelik mtiaakerelerinde toplam 35 basld<tan
simdiye dek yalnzca 10'u acilabilmiS, bunlar-
dan da bir tanesi sonu@ baölanmu durumda-
dr. Geri kalan ba$ltklardan sekizi ise, Türk li-
man ve havaalanlan Avrupa Birlifi'nin taleple-
ri do$nrltusunda Krbns Cumhuriyeti'nin gmi-
lerine ve ugaklanna aqtlmadg gerekgesiyle

simdilik dondurulmus durumdadr. Krbns
Cumhuriyeti simdi de, Türkiye-AB mtizakere-
leri Eereevesindeki enerji baslrtrmn aqlmasnt
önlemeye eahsmaktadr. Avrupa Birlifi'nin,
geEtiSimiz yrllarda adanm yeniden birlesmesini



' -rupuBirligi,'kendi 
hatalannr sönip dqüffidan

ekonomik ve ticari iliskilerin olustumlmasrnr da
igeren adil ve yaplcr bir Kuzey Krbns politika-
syla, adann bu bölümünün izolasyonunu or-
tadan kaldrrmak yeine, tek tarafh olarak Ttir-
kiye'yi suglamayr stirdürmehedir.

Türkiye haldr olarak, Avmpa Birilifi'ne üyeli-
!i konusunda kendisine adil ve esit dawanil-
maslnl talep ediyor ve tam üyelik yerine ken-
disine önerilen "imtiyazh ortakhk" önerisini ke-
sinlikle reddediyor. Bu ba$amda Awrpa Par-
lamentosu. BaSlranr Hans-Gert Pöttering'in tu-

, tumunu anlamak olasr defil. Erdogan Bnik-
sel'delü gdüsmelerini daha baslamadan ve
kendisiyle de'gönisrneden önce bir demeg ve-
ren Pöttering, Türkiye'nin tam üyeligine kar5r
olduiunu belirtiyor ve yalnzca "imtiyazlt or-
takhktan" yana oldufunu soylüyor. Buna kar-
qm Arinrpa Birligi Komisyon Baskanr Banoso,
aErk olamk Türkiye'nin tam üyeliginden yana
hvrr koyarak, Komisyon'un Ankam ile yürü-
tüLlmekte olan üyelik mtiaakerelerini hicbir sr-
nrlandrma olmakzn sürdürecefinin altnr 9i-
ziyor.

Barroso, Rusya ile Ukmyna amsmda doüal-
gaz konusundaki Eincel anlasmazlga da de!i-
nerek, Arrn:pa'nm enerji ihtiyacnrn karsilan-
masnda Türkiye'nin gelecel<te üstleneceli
önenrli rolü vurguluyor. Komisyon Bagkanr,
Nabucco Boru Hatt projesinin yakrn zamanda
gergeklegmesiyle, Hazar Harrzasr'ndaki yatak-
lardan elde edilecek dolalgazrn Ttirkiye'yi
boydan boya katettikten sonra Balkanlar tiae-
rinden Avusturya'ya dek ulagtnlacaörnr ve
böylece Avmpa'nm Rusya'dan ithal edilen
eneqiy e bafrmlrft grmn azalacairnr wrguluyor.

Türkiye'deki insanlar, Alrmpa Birliii'nin ve
üye tirlkelerin önde gelen yetkililerinin bu eelis-
kili ve iki ytialü politikasrndan arhk bil<hlar. Bir
tarafhn Türkiye'de reformlann son zamanlar-
da hznn azalmasnt -hakl olarak- elestirmeh
öte yandan ise yalnzra bir "imtiyazh orhkhk"
olanagrndan söz etnek, kendi iqerisinde bash-
basna bir celiskidir. Buna ek olamk, Krbns
Cumhuriyeti ve Fransa yeni müzakere bashk-
lannrn agilmasm engellemektedirler. Ttirki-
ye'den bir yandan stirekli olamk gikümltilük-
lerini yerine getirmesini talep edenler, öte yan-
dan üyelik sürecinin hzh bir sekilde ilerlemesi-
nin önüne a5rlmas zor engelleri kendileri gr-
karbnakhdrlar.

Arrn:pa Birlifi temsilcileri, Türkiye'deki AB
reformlanrun basanh bir sekilde yagama gegi-
rilrnesini samimi olarak arar ediyorlarsa, Tür-
}uye'ye halsz kosullar öne sürmeden, ttim
miizakere bashldanmn srayla aglmasnt da
igeren inanilu bir tam üyelik perspektifi zun-
mahdularr.


