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TiiRK DIS POLiTiKASINDA KIBRIS VE AVRUPA BiRLiGi

Faruk SiJNMEZOGLll
Ozet:

Bu makalede A vrupa Birligi tiyeligi stirecini ic;inde Ttirkiye'nin Klbns
wnusundaki politikast ve gi.incel geli~meler degerlendirilmektedir. Makale
i(Jf~:~t~ ;2~4 Nisan referandumuna giden stireci hatulatarak ba~lamakta ve
re:
sonrast geli~meleri inceleyerek devam etmektedir. Daha sonra
Birligi'nin konuyla ilgili yakla~1m1 ve gi.incel geli~meler
iyo'"JJolanrr>aktachr Du c;en;evede makalede Ttirkiye'nin Avrupa Birligi'ne
olabilmek ic;in gerekli ko~ullan yerine getirdigi, Ktbns gibi konulann
iiyelik ic;in siyasi ko~ullar olarak ileri stirtilmesinin dogru olmayacagt

0

tartt~tlmaktadJr.

•I

Anahtar Kelimeler: 24 Nisan Referandumu, K1bns Sorunu, Annan
Plam, Kuzey K1bns TUrk Cumhuriyeti, DOrtlii Zirve.
Abstract:

This paper discusses the current developments and Turkey's Cyprus
policy within the perspective of European Union membership. The paper
begins with reminding the events paved the way to the 24 April referendum
and continues with examining the afterma!h developments. The paper also
evaluates EU's stance about this issue as well as the current developments.
In this perspective, it is argued that Turkey has <~lready fulfilled the
necessary conditions for EU membership and it is not fair to bring forward
some political conditions like the Cyprus problem.
Keywords: 24 April referendum, Cyprus Problem, Annan Plan, Turkish
Cypriots, Greek Cypriots.
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KJbns, uzun stiredir TUrk dJ.j poliHkasmm giindemindeo hit; dtijmey,,)
bir sorundur. Fakat i)zellikle 1999 Helsinki Zirvesi'nde Tilrkiye'nin
oldu~u m;:tklan1p konu K1bns wrunu ile ili}kilendirildiginde,
kamuoyunda daha s1k ele abmr ve tartJ~Jhr olm~15tur. Bu an!amd;;t iki
gOrilf? •..-e bu gQrU~Ier arosmda bir noktada bulunan farkh

s<Jzkonus.udur. Bir w;ta Ktbns sorunum: TUrk dt~ politibsmm
koyan, :tdadaki mevcm durumu bir tt!r t;6Lilm ularak gOren,
\bZilmil a.q1smdan da maksimalist bir an\ay1~1 bcnimseyen bir bakt:}
hulunmaktadtc Diger u~,~tJ ise K1bn;... ;...crununu TUrk d1,;; po!itikas1 'ilztmen,l
bir yiik olarak algl!ay.an, 6zel\ik\e Ttirkiye'nin Avr.1p3 Blr!igi'ne gmm~;im1
a~m Onemseyerek K1bn~ sorununu bu yOndeki gdi~mcleri tlkayacak
konu olarak gOren, temclde kendisini TUrk '-11-? po!itikasmm
\izgi5i ile pek yakn\ g<kmeyen bir bakt~ a<;1st yer almaktad1r. Bu
arasmda farklJ noktalarda dumn bin;ok ki~i veya odaktan da sOz ed,ilcl1ili1
B'J <;er~evede Ktbns sorunu, Ti.irk kamuoyunda Turkiye-Avrupa
stirecine ilieykln tartl$I"!Hllann mcrkezinde yer almt$Uf. bzellikle, 2002
.sonlan:~da iktidara ge!en AKP Hliktimeti' nin de zaman zaman Oz,
zaman bi~im. zaman zaman her iki a<;ldan da konuya ili$kin
dOnernk1 Ti.irk dl$ politikas.1 ;;;izgisinden farklihklar ortaya koymas

J

taru$malan daha da

ilgin~

bir boyuta

ta~Imaktadtr,

24 Nisan Rcl'erandumuna Giden Yol

1

2000'U y1lann ba7md:J:, AB ve ABD y\:lnetimlcrinin de tel ~~~~~~~
uluslarJrasJ kamuoyumm ilgisi yeniden K1bm sorunun
yOnelrrd~ti. BM GeneJ Sekreteri Kofi Annan 'm daveti U:rerine 16 Ocak
tarihinde: taraflar arasmda dogrudan gOri.i~meler ba:;;ladt. Birinci tur
2002'de sona ermi~. ikind tur 1<!7 Man, il~UncU tur 9·29 Nisan, do•·dil,od
tur 7 Mayts*2 Temmuz 2002 ve be;;inci tur 16 Temmuz-2 A gusto~
arasmdu ger<;ekle~tiri1mi$tir. BM ve AB'den gele:l hru.k!lara
gOrii!Jmclerdc somut hlr .sonu:; ortaya \lkmadJ. 29 :-.li.san 2002 tarih:nde
Dcnktl:V] K1hns Rum larafmu. :->orunun r.;Ozilmil i-;:in "Yeni Ortakhk
teklifini gctirdiyse de kabul gOrmedL BM Gcnd Sek:eteri'nin bizzat
gelmesi de durum.J degi~tirmedt.

s,)nur.;tu BM Genel Sekretc:-: kendi ;;Oz.Um Oneri!etini
yOneldi. Bu 'fer.yevede, l l Kasnn 2002 tarihinde BYI
ir::n:astm tu~1yan plam raraflm-::t sundu, P:arL ad:.JP.rn her iki tarafmda ~-c
Ulke kamuoy!annda, 6zellikle de Tiirkiye'de geni~ bir tartt~ma
yaratmt:;;t!L Genel Sekretcr, Tilrk ve Rum tarafmtn itin:danm got·dillt~
sonra, plamn genel sorunsalmda herhangi bir degt}iklik
beruber al-ver mantt£;tna uygc.n olarak bazt kon·Jlnra
diizenlemelerde b·Jlunmuq, yeni v~rsiyom: du I 0 Arahk ::002
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waf!ara sunmuJ?tur. Genel Sekreter 26-·28 Subat 2003 tarihlerinde adaya
:gehnl?. taratlann 30 Mart'ta plam referanduma gOttirmelerini tstemi.~ fakat
;her iki taraftan dared cevabt a1mt$t1L
TOrkiye'de 3 Kastm 2002 tarihinde ger~ekleo$tirilen gend ~imlerde
~rayyip Erdogan Iiderllgindeki AKP'nin iktidara gelrnesinin ve Erdogan'm
-Ba?hakanh,g:mda bir tek parti hOkiimetinjn kurulmasmm ardlndan,
·Aokara'ntn "r;,:Oz:ilmden yana·· oldugu dogrultusundaki a~tklamalar h1z
-,tazanml~, hattn saylltr bir medya ~tevres.i ve sivil toptum kurutu$u a;;tsmdan
, K:lbns sorunu, Ti.irkJye'nin AB siireclnde ilerlemesinin Oniindc bir engel
o!arak gOrtHmeye ba~lanmt!}tlr.
KKTC'de 14 Arabk 2003 tadhinde geri{ekle~tirilen genet seyim!er ise
btiytlk Oll;i.ide Annan Plam ve AB tartt~malanndan etkilenrni~tir. Sonul}ta
Cumhuriyet;;i TUrk Partisi 19, Llusal Birljk Partisi 18. Demolcrat Patti 7,
Ban~ vc Dernokrasi Hareketi 6 milletvekili kazanmtglardlr. Bu veryevcde,
50 Uyeli KKTC Parlamentosu'nda CTP Gene! B3.9kam Mehmet Ali Talat'm
Baf}bakan ve DP Genet Bafkam Serdar Denkta~'m Dt~i~leri Bakam oldugu
26 ilyeli Cl'P+DP koalisyon hOktimeti ol~turulmu:?tur. Cumhurba§kam
Rauf Denktafa rnuhalefeti ve Annan Plam'na yakmhg1 i!e tanman CTP
Uderinin ba~kanh~mdaki yeni hOkiimetin, Rauf Denlda~'m o~lunun
llderHgindeki liberal DP' nin de katiltmtyla 13 Ocak 2004 tarihinde
kurulrnas1, AB Uyeligi ~en;evesindeki !J5Zlim ;;abalarJ konjonktiiriinde
i.ifkedeki siyasal dengelerin degii}mekte oldugunun bir gOstergesiydL Bunun
ardmdan, 27 Nisan 2004 tarihinde 2 DP milletvekilinin, 17 May1s 2004
tuihinde ise :_ CTP miltetvekilinin partilerinden istifa etmeieri i.lzecine
hUktimet parlamentoda azmhk durumuna dti~mti~tilr.

Ote yandan, Genel Sekreter, 26 ~ubat degi;;ik!iklerinin ve 2k·31 Mart
2004 tarihlerinde isvir;.:re'de ge~eklet;;tirilen '"DOrtlii Zirve''nin ardmdan
plamn be~im.:i versiyonunu taraflara ~unnm~ ve 24 Nisan'da da konuyn
Hi~kin olarak adada bir referandum dtizenlenmi~ ve pfan TUrk tarafmda
kabul (%64.9) Rum tarafmda tse reddedilerek (%75.8) uygu!amaya
konulamnmt~ttr.

Plana gOre. 20ll ytlma kadar 6000~ 2018'e kadar 3000 Ttirk ve Yunan
askeri Ada' da kalacaktL Bu tariliten sonra ise aynen l960 anlm,nntdannda
o!dugu gibi sembolik bir anlam ta~1yacak ohm 650 TUrk ve 950 Yunan
askeri adada bulundurulacakt1. Aynca her 3 ytlda bir bu askerlerin dururnu
SJi!rlama amactyla gOzden ge._;irilecek$i.
TUrk tarafu:m y-iizde 36 olan toprak oraru ytizde 29'a dfr?iiriiliiyor,
Gii7.elyurt ve s:evresi Rum yOnetimine btrak1hrken Karpaz Ttirklerde
kaltyordu. Bunun dt~mda, TUrklere kalan topraklara da Rum gO~menler
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a~amah olarak yerlc~ebiliyor, bir siire i9in Rumlann Kuzey'e ge9i~i
konusunda bazt kJSitlamalar bulunuyordu. Kuzey' deki evlerine dOnebilecek
Rumlann oram 19 ytla kadar, TUrk nlifusunun yiizde 18'ini a~amayacak, bu
dOnemden sonra ise kts1tlama ka\kacakii.

Rumlara btraktlacak topraklar, 42 ayhk siirer;;te 6

a~amah

olarak Rum

y6netimine dcvredilecek, mal-miilk edinmc kormsunda da ger;;ici
klsttlamalar si:izkonusu olacakti. Rumlann Tiirk kurucu devletinden malmiilk almas1 konusundaki klsitlamalar, K1bnsh Tiirklerin ki~i ba~tna dii~en
gelirinin Rumlann gelirinin yiizde 85'ine ulaj>masJ vcya aradan 15 y!l
gec;mesindcn sonra tamamen kaldmlacakt1.

Scnatodaki 24 Tlirk-24 Rum dengesinin bozulmamasJ i(fin, senatOrlerin
se(fimi vatanda~hk degil etnik kOkene gOre diizenlenecekti. Ancak ba~kanhk
konseyinde etnik kOken degit, vatanda~hk esas ahmyordu. Plan, federal
kurumlar, parlamento ve Avrupa Parlamentosu i(fin 13 Haziran'da Se((im
6ng0rmekteydi. Federal hiiklimet 3 Tiirk, 3 Rum bakandan olu~urken
A vrupa Parlamentosu'nda 4 Rum, 2 Tiirk milletvekili olacaktl. 6 Rum, 3
Tiirk'ten olu~an Ba~kanhk Konseyi'nde ba~kan ve ba$kan yard!mcJhg, ilk
dOnemde lO ayda bir degi~imli oiacak, daha sonra Rumlar 40 ay, Tiirkler 20
ay ba~kanlik yapacak ve bir konuda karar a\mabilmesi i~in en az bir TUrk
iiyenin de onay1 gerekecekti. 1974 y1hndan sonra Tiirkiye'den K1bns'a
yerle~enlerden 45.000 kadan anla~madan soma da Ada'da kalabilecek,
anla~madan sonra Tiirkiye'den Ada'ya gideceklcrin ora01, Tiirk kesimindeki
niifusun %5'ini a~amayacaktt.
24 Nisan 2004 Referandumu, AB ve Yeni Durum

g6zlemci, K1bns anla~mazhgmm siyasi bir ~Oziime
U'fiSmdan ba~l!Ca d6rt temel sorunun haliini gerekli
g6rmektedir: anayasa, toprak, yerle~me/seyahat/mtilkiyet sorunlan ve
giivenlik(Kramer, 1997:8). Annan Plam'nm konuya ili~kin giindeml
belirlemesi Onccsinde, (fatJ~ma 96ziimii konusunda dii~iince geli~tiren baz1
uzmanlar da, taraflann tizerinde anla~acaklan ve ad!m-ad!m ilerieyecek
ban pilot uygulamalar denenmesi yolu ile daha az riskle baz1 t;Oziim
Onerilerinin
uygulanma
~ansi
olup
olmadt£mm smanabilecegi
g6rli~lindeydiler. Bu anlamda teklif edilen, Giiney ve Kuzey'dcki iki
y6netim alanmm d1~mda bir "ortak alan" yaratliarak iki topluluk arasmda
makro dlizcyde dii~iinlilen\erin burada denenmesi olmaktaydJ 1•
Bir Batih

kavu~abilmesi

Ashnda, Ttirkiye'nin A vru'pa Birligi ile olan iiyelik siirecinin K1bns
sorunu ile hukuki bir ili~kisi yoktur. Bunun bOyle oldugu dogrudan AB
1

bmegin bkz: Trigeorgis ve Trigeorgis, "Cyprus .. ," s.9-10, 13 vd.
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yetkililerince de belirtilmi~tir. Bununla beraber, konunun Tiirkiye'nin AB
He olan ili~kilerinin moral ve siyasi ortammda, Ozellikle de Klbns Rum
YOnetimi'nin AB iiyesi olmasmm ardmdan, Tiirkiye'nin AB iiyeligi ile olan
ilgisi yadsmamaz bir duruma gelmi~tir.
AB Konusuna ili~kin Baz1 Saptamalar
- Tiirkiye i~tin AB iiyeligi, uzun yJllardir takip edilen Batt'ya yOnelme
~izgisinde bir son a~ama konumunda olup 90k Onemlidir. Fakat bu durum,
UJkenin AB d1~mda hi~bir ~tkar ya da i:inemsenecek degeri olmadtg-1
anlammda yorumlanmamahdu.
Ktbns konusunda savundugu degerlere uygun, hak9a
davranmamJ~hr. Her ~eyden i:ince, "Ktbns Cumhuriyeti"ni kuran 1960
Antla~malan'm a91k~a gOzard1 ederek Rum Yt:inetimi'ni Tiirkiye'nin iiye
olmadigl bir t:irgiite izni olmadan iiye almaya yOnelmi~tir. Ardmdan,
adadaki taraflar arasmda gOrii~meler siirerken, "sonu~ ne olursa olson Ktbns
Rum tarafmm iiyeliginin ger~ekle~eceg-i" yolunda apklamalarda bulunarak
ve bu dog-rultuda kararlar alarak, gt:irii~melerde Rumlann taviz venne
olasthgmt ortadan kaldimlJ~, bwm sadece TUrk tarafma b!fakarak bir sonuca
ula~Ilmasmt saglamaya ~ah~nu~, bOy ieee konuya ili~kin bir diger hakstzhg-a
imza atmt~ttr. Klbns Tiirk tarafma siyasi anlamda a~tk~a miidahalede
bulunmu~ ve 24 Nisan referandumunda "evet" karan ~tkmas1 i9in yogun
~aba sarfetmi~, sonu~ta Rum tarati "hay1r" TUrk tarafl "evet" dedigi halde
Klbns Rum YOnetimi biitiin Ktbns't temsilen t:irgiite iiye yaptlnu~tlr. Bu
durumu sadece Yunanistan'm veto hakkma sahip bir AB iiyesi olmast
fakt6riiyle a~tklamak samnm yeterli olmayacakttr.
AB,

- K1bns sorunu ile Tilrkiye'nin AB iiyeligi arasmda bir ili~ki bulunmakla
beraber bu hukuki ve hatta siyasi bir nitelik ta~tmamaktadu. 6zellikle, eger
AB, K1bns Rum Kesimi'ne sorun 96ziilmeden tam i.iyelik imk:lm venni~se
ve de sorun bizzat Ktbns Rum Y6netimi'nin tercihi nedeniyle ~Oziilmedigi
halde K1bns Rum Kesimi'ni i.iye almtl]Sa, Tiirkiye'nin AB ile iiyelik
gt:iriil]melerinde bir etab1 ge9mek i9in Klbns sorununu ne pahasma olursa
olsun 96zmek gibi bir endi~esi olmamahdlf.
Son

Geli~meler

24 Nisan referandumunda Rumlann plam reddetmesi ardmdan, 26 Nisan
2004 tarihinde AB Konsey' i Klbns konusunda ahnan kararda, K1bns TUrk
toplumunun izolasyonunun sona erdirilmesine kararh oldug-unu ifade etmi~
ve bu ama9la Komisyon'u kapsamh tedbirler almaya davet etmi~tir.
Birle~mi~ Milletler Gene! Sekreteri Kofi Annan'm 3 Haziran 2004 tarihinde
Birle~mi~ Milletler Gtivenlik Konseyi'ne sundugu 28 May1s 2004 tarihli
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raporda da Ktbns Tiirk taraft iizerindeki tecridin kaldmlmasma

ili~kin

olarak ~ok kuvvetli olmayan bir tavsiyede bulunuluyordu . Giivenlik
Konseyi'nde, referandumda "evet" diyen K1bns Tiirk taraf1 lehine herhangi'
bir geli~menin saglanmasJ miimkiin olmaml~, Rusya bu tiirden giri~imlen:
2

engellemi~.

diger iilkelerin de bu engeli a~mak i!Jin !JOk yogun giri~imlerde!

bulunmas1 da s6z konusu

olmann~t1r.

Adadaki referandumda Tiirk tarafmtn olumlu, Rum tarafmm olumsuz oy··.
vermesinin ardmdan Tiirk tarafl lehine gibi gOziiken bir ortam olu~makla
birlikte Birle$mi$ Milletler, Avrupa Birligi gibi zeminlerde K1bns Tiirk!
taraf1nm tecritten kurtanlmas1 konusunda siirdi.iriilmekte alan ihtiyath ·
~abalar hala Onemli bir sonu~ doguramamt~ttr I ihtiyath ~aba1arla heniiz:

Onemli bir mesafe kat edilememi~tir. Zira gerek Birle~mi~ Milletler, gerekse
Avrupa Birligi bu giri~imlerin "tamma" anlamma ge1meyecek bir bi~imde
ve sadece bazt aian1arda ger~ekle~tirilmesi konusunda hemfikir o1mu~lard 1 r.
Referandum sonrasmda iKO biinyesinde de bir durum degerlendirilmesi
sOzkonusu olmu~. fakat ~ok Onemli bir degi~iklik ori:aya "tkmamt~tlr. 14-16
Haziran 2004 tarihlerinde istanbul'da iKO 31. Dt~i~leri Bakanlan
toplanttsmda, daha Once Orgtitte MUs1timan Ktbns TUrk Toplulugu adt ile ·
gOzlemci stattisUnde bulunan KKTC'nin referandum sonrasmda, Annan
Plant ~er~evesinde TUrk tarafmdan sOzedildigi hali ile Ktbns TUrk Devleti
olarak temsil edilecegi anla~Ilmaktadtr (Ozkan, 2004: 16-17).
BM 59. Gene! Kuru! Gene! GOrti~meleri ~er~evesinde 28 Eylii1 gUnii
.\l"ew York'ta diizenlenen iKb Dt~i~leri Bakanlan Toplanttst'nda da, Haziran
aymda istanbul'da yaptlan iKb top1anttsmda ahnan karar uyannca, KKTC
·'Ktbns TUrk Devleti" stfattyla temsil edilmi~ ve toplanttya KKTC Dt~i~leri
Bakam ve Ba~bakan Yardtmctst Serdar Denkta~ kattlmt~hr.
KKTC'de hiikiimet partilerinden ger~ckle~en istifalar sonucunda
htiktimetin mec\iste azmhga dti~mesinin ardmdan erken se~im karan
almmt~ttr. 20 Subat 2005 tarihinde ger~ekle~tirilen erken SC!Jimler
sonucunda 50 tiyeli KKTC Meclisi'nde Cumhuriyet!Ji Tiirk Partisi 24,
Ulusal Birlik Panisi 19, Demokrat Parti 6 ve Ban~ vc Demokrasi Hareketi 1
milletvekilligi kazanmt~lardtr. Bu ~er~evede yeni htiktimet, taraflann aldJgt
oy oran1anna paralel bir degi~iklik ile bir!ikte yine bir CTP-DP koalisyonu
2

Gene! Sekreter raporunda, K1bns TUrk tarafma yOnelik olarak, Glivenlik
Konseyi'nin 541 (1983) ve 55"0 (1984) say!lt kararlanna dayah olarak slirdiiriilen
gereksiz k!Sltlama ve engellerin kaldmlmasmt, fakat bu yaptilrken KKTC'nin
tamnmast anlamma gelecek bir girh;:imde bulunulmamasmt tavsiye eliiyordu;
S/2004/437, 28 May 2004, Report of the Secretary-General on his mission of
good oft1ces in Cyprus, s.22.
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alarak ortaya t;:tkmt$fir. Ardmdan gen;:ekle$tirUen ba~kanhk se'{imlerinde de
Rauf Den~ veda etrni$, CI'P lideri Mehmet Ali Talat ft\'tk farkia KKTC
r)eviet Ba~kam olmu~tur.
Sonu~

Yerine

AB OyeHgi, TUrkiye iyin temeli yiizydlarca Once allfmt~ olan Ban'ya
projesinin en :.on nokta:ud1L Cumhuriyet Tiirk.iyesi biiytik bir
~gunlukla bu btiytik sosyat projenin i);'erisinde yer almay1 .arzulamaktadtr,
Avrupa uygarli~I ~enyevesinde AB idealini savunanlar, son iki diinya
saVllijllllfl ytktmlanm bir daha ya~amamak i~;;in bu tiirdcn bir proje
geli~tirildigini zamanmda a\tb;a ortaya koymu;;lardtr. Bu ideallere b.agh
oJduklanndan ~tiphe etmememiz gereken Avrupalt bazt yctkililerin bugiin
A vrupahhgml
tartt~malannm
Ti.irk
tarafmca
zor
Ttirkiye'nin
anla~(labilecegjni bilmeleri gerekir. Zira. bu ideallerin korunmast ve
geli~tirilmesi i~i.n 1945 sonrasmda ortaya konan .;abalar ~en;evesinde. ba~ta
Avrupa Konseyi, NATO gibi OrgUtler olmak Ozere spordan sanata kadar
tum Orgiitlenmelerde Avrupahltgt kabul edilmi$ ohm T!lrkiye i!fin bu
Batiblarca jzah1 s;ok gi.l;; bir dun1mdur. Bu baglamda TUrktye'nin zaman
zaman Rusya iic kar~tl~"tmlmasmm Onemli bir yanh~hk ve hakstzltk
yOneii~

oldu~unu

da belirtmek gerckmektedir.

Ti.irkiye toplumunun bi.iyiik ,ogunlugunun AB projeslne dahil olmak
istedigi s()y!enebilir. Ama Tilrkiye bu siJred, aynen bugi.ine kadar iiye
olan!ar ve olacak olanlar gibi, sadece- gerekH siyasi ve ekonomik kriterleri
yerine getirerek gen;ekle~tinnek isteme-ktedir veya istemelidir. Bu anlamda
Kuzey irlanda sorunu ile birlikte fiye olan Btiyiik Britanya, Bask sorunu ile
birlikte i.lye olan ispanya, Ttirkiye ile olan somnlan He bJrJikte Uye olan
Yunanistan ve hatta do_ijrudan kendisi bir sorun oh.tugu balde Uye alman
Kibns Rum Y5netimi gibi, kendi ulusal !Ylkarlanm koruyara.k bu silrece
dahil edilme hakkt oldugunu dti§i.inmektedir veya dU~Unmelidir. Bu
ye~evede Ttirkiye'nin ya_pmas1 gerekenler, istenen siyalti ve ek0nomik
kriterleri yerine getirmek, hatta bu aydardan tartJ~muh bir bi.iyUk aday
oldugunun bJlinci ile belki de digerlerinden daha ileri ve ivedi bir ~ekilde
bunlan tamamlamak olmahd1r. Esas olan budur ve Tilrkiye gOrevini tam da
bu Olt;:iller i~risinde yerine getirmi~tir. K1bns, Ege gibi sorun1an
TUrkiye'nin Online <;tkartmak hak(i:a bir tutum olmayacag.J gibi, Tilrkiye'nin
de bu sorunlan ''ne pahasma olursa olsun r;;Ozme" te~t i~erisinde olmamas1
gerekmektedtr
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