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Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak iig ayrr belge yayrnladr.
Bunlardan birincisi, Komisyon'un Avrupa Birli[i Konseyi ve Awupa
Parlamentosu'na Tiirkiye ile tam iiyelik miizakerelerinin baqlanmasr tavsiyesinde bulundulu 18 sayfadan olugan belge. ikincisi, bu tavsiyenin dayandrlr ve Tiirkiye'deki geliqmelerin de!'erlendirildipi 187 sayfadan oluqan ilerIeme Raporu ve sonuncusu da 52 sayfahk Tiirkiye'nin tam tiyelik perspektifrnden kaynaklanan sorunlann ortaya konduiu belgeden olugmaktadrr.
AB Komisyonu'nun Tavsiye Raporu'nda Tiirkiye'nin Kopenhag Kriterlerini 'yeterli iilgiide'yerine getirdiii ve iiyelik miizakerelerine baqlanabileceii tavsiye edilmektedir.
ilerleme Raporu ile birlikte sunulan ve AB liderlerinin 17 Arahk ziwesinde verecekleri karar igin 'iin bilgi'niteli$nde hazrrladrfr rigtincii belge
olan Etki Raporu'nda Tiirkiye'nin tam riyelilinin getireceffi siyasi, stratejik ve ekonomik etkilerin neler olabileceii deferlendirilmektedir. Stiz konusu raporda Ttirkiye'nin tam tiyelilinin AB igin ekonomik alanda az katkr
saf'layabilece$, ancak drq politika alamnda dnemli agrhmlar getirece['i ifade edilmekte ve ijzellikle Akdeniz, Ortadoffu, Kafkasya ve Orta Asya biilgesine komgu olan Tiirkiye'nin stratejik konumunun btiyiik iinem taqrdrSmn
iizerinde durulrnaktadrr. Yine raporda Tiirkiye'nin iiyelilinin AB'ye yrlda 16
ile 28 milyar Euro'ya mal olaca$ ve mtizakerelerin 2013 yrh sonrasrna sarkabileceli belirtilmektedir.
Kamuoyunda biiyiik tartrqma yaratan ve esasenTiirkiye - AB iliqkileri
nin igerifini ve kaderini belirleyecek ve bu an]amdaAB'nin Tiirkiye'nin tam
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iiyeli$ne iliqkin gergek niyet ve plammn ipuglanmn Ilerleme Raporunda ortaya kondufu giiriilmektedir. ilerleme Raporunda yer alan ve kamuoyunda
tartrqrlan konularrn baqrnda azrnhk haklarr, iiyelik garantisi, miizakerelerin askrya ahnmasr, serbest dolaqrm ve miizakere yiintemi gibi konular gelmektedir.
1- Azrnhk Haklan
ilerleme Raporu'nun Azrnhk Haklan, Ktiltrirel Haklar ve Azrnhklann
Korunmasr biili.imiinde Kiirtlerin veAlevilerin bir azrnhk olarak de['erlendirildikleri gririilmektedir. Bu bOliimdeki ilk paragraft,a aqalrdaki ifadeler kullamlmaktadrr.
'Tiirk makamlanna gdre. 1923 tarihli Lozan
Antlaqmasr qergevesinde
Tiirkiye'deki azrnhklar y alnrzca Mtisltiman olmayan topluluklardan oluqmaktadrr. Tiirk makamlannca Lozan Antlaqmasr ile iliqkilendirilen topluluklarYahudiler, Ermeniler ve Rumlardrr. Bununla birlikte, Kiirtler de dahil olmak iizere bagka topluluklar da vardrn Bu baflamda, Trirkiye'nin
Birleqmig Milletlerin Sivil ve Siyasi Haklar Siizlegmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Ktilttirel Haklar Srizlegmesineeiitim ve azrnhk haklanyla ilgili olarak koymuq olduiu gekinceler kaygr konusudur.'
Aym btiltirnde, Siinni olmayan Miisliimanlar konusunda Alevilerin dini
bir azrnhk grubu olarak tamnmadrS, ibadet yeri ve okullarda sorun yagadrkl an belirtilmektedir.
ilerleme Raporu, bu haliyle LozamAntlaqmasrndaki
azrnhk tammrnr kabul etmemekte, din, dil, etnik ve ktilttirel farkhhklarr
temel
alarak yeni azrnhklar olugturmak istemektedin Avrupa BirliSinin bu
yaklaqrmr uluslararasr hukuka giire imzalanmrg olan ve Ttirkiye
kurucu belgelerinden biri sayrlan Lozan AntlagmaCumhuriyeti'nin
sl'nln ve Anayasarnlzln temel hiikiimlerinin
ihlal edilmesi anlamrna
gelmektedir. Zira, Anayasamrza gore, Ttirkiye Devletine vatandaqhk bafr
ile ba!'h olan herkes Tiirk vatandaqrdrr ve bireysel insan haklanndan yararIanma konusunda egittir. Ttirk Devletinde Milleti olugturan temel unsur,
kan ba[r, etnik kriken ve ktilttirel farkhhklan aqan vatandaqhk esasrna dayanmaktadrr.
ilerleme Raporun'da azrnhklar konusunda yer alan ifadeler AB'nin Lozan Antlaqmasrmn bazr hiikrimlerinin iptal edilmesi veya tadil edilmesi yiintinde bir amag taqrdrlr izlenimini vermektedir. LozanAntlaqmasr Ttirkiye
Cumhuriyeti'nin temelini olugturan uluslararasr bir antlagmadrr. Uluslararasr antlaqmalar, uluslararasr hukuka gdre ancak aym konuda ve aym taraflar arasrnda yaprlacak yeni bir antlaqma ile tadil veya iptal edilebilir. Bu
sebeple, sadece Avrupa Birlipi mevzuatrnda gegerli olan ilerleme
Raporunda Azrnhk konusuna iligkin yer alan ifadeler uluslararasr
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Avmpa Birlifi'nin Ttirkiye'den devletin iilkesi ve milletin biiliinmez biittinliiEti ilkesine ters dtiqecek, iiniter devlet drqrnda arayrqlara giden, sadece etnik ve kiiltiirel farkhhklara dayanan taleplerden vazgegmesi zorunluluiu vardrr. Qiinkti, Kopenhag siyasi kriterlerinin nihai amacr iiye devletlerin devlet ve millet biittinlti[tinii ortadan kaldrracak temel anayasal de!iqiklikler yapmak de[ildir. Aksi takdirde bazr odaklann Kopenhag siyasi kriterlerini birtahrm amaglarrna ulaqabilmek igin bir araq olarak giirdtikleri ve
Avrupa Birli[i'nin siyasi kriterleri Tiirkiye stizkonusu olduiunda gok
farkh amaglar igin yorumlandr[nmn
kabul edilmesi gerekecektin
ilerleme Raporu gergevesindeLozanAntlagmasrnda yer alan dini azrnhklar drqrnda etnik ve ktiltiirel kdkene dayanan yeni azrnhklann agrk veya
zrmnen kabul edilmesi ve bu yiinde hukuki drizenlemeler gidilmesi hem Lozan Antlagmaslnln hem de Anayasamrzrn temel'hiikiirnlerinin ihlal edilmesi anlamrna gelecektir. Esasen, raporda azrnhk olduiu ileri sririilen gruplann biiyle bir talepleri de olmadrh Crbi, azrnhk statiistinde deierlendirilmeyide kabul etmemektedirler. Bu durumda, akla gu soru gelmektedir. Acaba,
Avrupa Birti!'i iiniter yaprsrru korumuq 70 milyonluk bir Ttirkiye yerine etnik farkhklara biiliinmiiq federal yaprdaki bir Tiirkiye'yimi gergekleqtirmek
amacrndadrr? Trirkiye'nin AB ye tam tiye olmasr durumunda Almanya'dan
sonra ikinci biiytik iilke olacaS - ve AB hukukuna giire Awupa Parlamentosu baqta olmak iizere difer karar organlarrnda yiiksek oranda temsil edileceS.goz iiniinde bulundurulduf'unda- yukarrdaki soruya evet dememiz gerekmektedir.
Azrnlrk kavramrndaki sorun kimi gewelerin iddia etti['i gibi, LozanAntlaqmasr'ndaki azrnhk kawamrmn gtiniimiiz qartlanna uymadrlr ve degiqtirilmesi gerektiii noktasrnda yatmamaktadrr.Aksine, uluslararasr hukuka
uygun ve belirli dengeler giizetilerek antlaqmada tammr yaprlmrq bir hukuki kavram bir takrm siyasi ve stradejik projelerin gergeklegtirilmesi amacryla de[igtirilmek ve kullamlmak istenmektedir. Yani, sorun hukuki defil,
siyasidin Azrnhklann
korunmasr konusu uzun vadeli bir takrm siyasi amag ve yorumdan arrndrrarak demokratik bir agrhm olarak
anlamah ve bu qekilde orlaya konmahdrr.
Unutulmamasr gereken nokta, uluslararasr hukukta azrnhk kavramrnrn ortak bir tammrnn olmamasr ve azrnhk haklannrn bireysel
oldu$u, grup hakkr olmadrflrr hususudur.
2- Uyefik Garantisi
Komisyon ilerleme Raporu'nda Tiirkiye ile miizakerelere baqlanmasrnr
tavsiye ederken, miizakerelerin sonunun ucu-agrk siireg olduiunu belirtmektedir. Btivlece Komisvon miizekerelerin baslamasr ve sonuclanmasr du-
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garanti edilemiyeceSinin alrumunda bile Ttirkiye'nin tam tiyelifinin
trm qizmektedir (sh.174). Bu ifadeler ile AB mtizakerelerin sonucunda tam
iiyelilin kesin olmadrfrm, ilerde farkh segeneklerinde giindeme gelebilecefini zrmnen dile getirmektedir.
AB- tiye devletler iliqkisi gergevesinde bakrldrfrnda, tam iiye olacak
aday devletlerle ilgili yayrnlanan daha <incekiilerleme raporlarrnda ve tavsiye kararlannda Komisyon'nun miizakarelerin ucunun agrk oldufuna iliqkin ifadeler kullanmadrS giiriilmektedir. Uyelilin garanti olmadrlr anlamrna gelen biiyle ifadelerin neden Ttirkiye siiz konusu oldupunda kullamldrflrmn doiru yorumlanmasr gerekmektedir. ilerleme Raporu AB'nin yetkili bir
orgarunrn yayrnladrfl resmi bir hukuki belge oldu!"una giire, raporda kullamlan ifadelerin hukuki yorum igin gegerli genel ilkelere uygun yorumlanmasr gerekir.
Mtizakarelerin nihai amacr AB ile Tiirkiye arasrnda bir katrhm antlaqmasrmn imzalanmasr ve onaylanmasrdrr. Amag, bir antlaqma meydana getirmek olduiuna gdre, taraflarrn hazrrhk stireci olan mtizakere aqamasrnda
hukukun temel ilkesi olan iyiniyet kurahna uygun hareket etmesi
esastrr. Mi.izakere (giirtiqme) doSasrgere[i ucu agrk olan bir kawam ve siiregtir. Ancak, mtizakerelere baqlanmasr taraflar arasrnda bir uzlaqmaya, bir
sonuca (antlaqma) varmak anlamrm taqrr. Bu sebeple,taraflann miizakereIerin amacr olan antlaqmayr meydana getirmek igin iyiniyet kurahna uygun
hareket etmeleri (culpa in contrahendo) ve antlaqmamn oluqmasrm engeleyecek davramqlardan sakmmalarr beklenir. Bu antlaqma hukukunun tarafIara ytikledili bir yrikiimhiltiktiir. Hal bdyle iken, Komisyon'nun mtizakereler baqlamadan dnce miizakere sonucunun agrk oldufunu, yani bir katrhm
agrk olarak ifade etmesi iyiniyet
antlagmasrmn olmayabilece!'ini
kurahmn ihlal edilmesi anlamrnr tagrdr$ gibi Komisyon'un gergek
iradesinin ne olduf'u konusunda qiipheler uyandrrmaktadrr. Kaldr ki, AB
ile miizakerelere baqlayrp tam flye olmayan higbir tilke olmadrlrna giire ve
miizakerelerin doial sonucu tam tiyelik olduluna giire Tiirkiye'ye kargr neden briyle dawamldrfrmn iyi sorgulanmasr gerektili kanaatindeyiz. Bazr
gevrelerin iddia ettipi gibi, bununAvrupa kamuo5runutatmin eclecekbir taktik oldu[u giiriiqiine katrlmadrflrmrz gibi, btiyle bir dawamrq bigiminim uluslararasr hukukta gegerli iyiniyet kurahna ve uluslararasr iliqkilerde gegerli
nezaket kurahna aykrn olduiunu dtiqtnmekteyiz.
3- Miizakerelerin

Askrya Ahnmasr

ilerleme Raporu'nda Tiirkiye'deki reform siirecinin devamrm saflamak
miizakerelerin askrya ahnabilecegi belirtilmekteigin'gerektiiinde'
dir.(sh.165) Rapor, Tiirkiye'de miizakereler baqladrktan sonra demokrasi,
insan haklan, temel <izgiirltikler ve hukukun tistiinltiiiine iliqkin ciddi bir
aksakhk tespit edilmesi durumunda, miizakere siirecinin askrya ahnmasrm
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iingiirmektedir. Makul siirede aksakhklann giderilmemesi durumunda Konsey Tiirkiye ile iliqkileri kesebilecektir.
1992'de Maastrich'te imzalanan Awupa Birlili Antlaqmasr 3. paragrafr
tiye devletlerin demokrasi, insan haklan ve temel rizgrirliiklere say$ ile hukuk devleti ilkesine baflr olduklanm belirtmektedir. (Aym gekilde 1997 tarihli Amsterdam Antlaqmasr'mn 6. Maddesi). Stiz konusu ilkeler ti.im riye
devletlerde geqerli'ortak ilkeler' olarak kabul edilmektedir.
AB'nin ortak ilkeler olarak belirlenen temel ilkelerin tiye devletler tarafrndan ihlal edilmesi ve bunun Konsey tarafrndan tespit edilmesi durumunda, Amsterdam Antlagmasrmn 7. Maddesine gtire Konsey ihlali yapan iiye devletin AB Antlagmasrndan kaynaklanan haklann kullanrmrm askrya alabilmekte,.durdurabilmektedir. Ancak, gimdiye kadar birgok
AB tiyesi iilkede insan haklan ihlalleri (OrnefinYunanistan'da Batr Tlakya
yaqayan Tiirkler iliqkin din -diiqiince dzgiirltifl{i, seyahat hakkr ve mtilkiyet
hakkr ihlalleri; yine ispanya'da Bask btilgesindeki insan haklari ihlalleri;
Fransa'mn Korsika biilgesinde yaganan insan haklan ihlalleri gibi) olmasrna raimen bu yaptrrrm hig uygulanmamrEtrn $iiphesiz, AB antlaqmalanmn iiye iilkeler igin iingiirdiiiii temel haklarrn korunmasrna iliqkin diizenIemeler aday tiye iilkelerde de gegerli olmahdrr. Ancak bu qekilde asgari bir
demokratik standart gergekleqebilir.
Awupa Birlifi qu anda tam iiye devletlerin bazrlan ile miizekereler baqladrktan sonra miizakereleri askrya almrgtrr. (ingiltere, ispanya Sibi). Sonra tekrar baqlamrgtrr. Ancak, miizakerelerin askrya ahnmasrmn nedenleri
ya teknik veya siyasi olmuqtur. Tabii ki, tam tiyelik miizakerelerini yiiriiten
bir rilkede temel insan haklanmn ihlal edilmesi, demokratik rejimin sekteye u[-ramasr durumunda mtizakerelerin askrya ahnmasr dopal ve kaqrmlmazdrr. Burada ki asrl sorun, daha tince tam tiyelik mtizakereleri yiiriitiilen devletlere iligkin raporlarda, miizakerelerin askrya ahnmasr hususu
agk olarak belirtilmemiq iken, neden Tiirkiye'ye karqr bu kadar agrk ve
Zira, Komisyon adeta malumu ilan
net bir ihtarda bulunulmaktadrn
etmektedir. Bu kadar tabii bir yaptrrrmrn Komisyon tarafrndan bu qekilde
dile getirilmesi bazr iiye devletler tarafrndan Ttirkiye'ye karqr sorunlarrmn
giiziimiinde (ig hesaplaqmada)bir koz olarak kullamlabilecefi ihtimalini ciddi gekilde akla getirmektedir.
4- Serbest Dolaqrma Tedbir
1957'deRoma'da imzalanan ve 1.1.1958tarihinde ytiri.irltife giren Avrupa Birli$ kurucu antlaqmalanndan biri olan Avrupa Ekonomik Toplulugu Antlaqmasr mallann, hizmetlerin, sermayenin ve kigilerin serbest dolaqrmrna iligkin Pazar tizgtirliiklerini diizenlemektedir.
Tiirkiye ve AB arasrnda 12.9.1963'teimzalanan ve 1.12.1964'teyiiriirhi-
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ge giren Ankara Ortakhk Antlagmasr Ttirkiye ve AB arasrnda Gtimrtk
Birlifi kurmayr ve ilerde Tiirkiye'nin Birli!'e tam riyelifini hedeflemektedir.
Ankara Antlagmasr ve l-973 yrhnda ytirtirlti['e giren Katma Protokoller
iliqkilerin geliqmesini, hazrrhk ve gegiqdOnemindensonra, mallarrn, sermayenin, hizmetlerin ve kiqilerin (iggticiintin) serbest dolaqrmr igin takvimler
tingiirmiiqlerdir. iggilerin serbest dolagrmrnrn 1976-1986 yrllarr arasrnda giderek gergeklegmesi iingiirtilrresine
rafmen bu taahhiitAB tarafrndan yerine getirilmemigtin
Hal bdyle iken, AB Komisyonu raporunda kiqilerin (iqgiiciintin) serbest
dolaqrmr konusunda her an ihtiyati tedbir ahnabileceline iliqkin ifadeler
yer almaktadrr. 40 yrl rince verilen taahhtidti yerine getirmeyen AB Tiirkiye'nin ilerde tam tiye olmasr durumunda bile kiqilerin serbest dolaqrmrmn
kahcr bir Eekilde krsrtlanabilece!'inin
mtimktin olabilecef.ini diigtinmektedir. Rapor, Ttirkiye'den beklenmedik bir giig olmasr halinde bu tedbirin hayata gegirilebilece[ini belirtmektedir.
Yukanda belirtildifli gibi, AB'nin kurucu antlaqmasr olan AET antlaqmasr kiqilerin serbest dolaqrmrna iliqkin Pazar iizgiirltiftinti agrk ve aynntrlr olarak diizenlemiqtir. Antlaqmalarda iingiirtilen bu temel haklun bazr zorunlu nedenlerden dolayr (gttq gibi) gegici bir siire igin srmrlanabilecefi diiqiintilebilir. Ancak, bunun devamh bir srmrlama haline getirilmesi AB'nin
kurucu antlaqmalarrna, Tiirkiye ile yaprlan antlaqmalara ve Ortak Pazar
ruhuna tamamen aykrndrr. Zfua, dort temel Pazar iizgtirltikleri (mallarrn,
sermayenin, hizmetlerin ve kiqilerin serbest dolaqrmr) arasrnda hassas bir
denge vardrr ve bu dengenin AB ile iiye devletler arasrnda yaprlacak diizenlemelerde mutlaka gdzetilmesi gerekir. Tiirkiye'de bazr gewelerin ilerde AB
tiyesi devletlerin Ttirkiye'nin geng ve dinamik iqgticiine ihtiyag duyaca[r ve
bu sebeple bu konudaki bir srmrlamann kahcr olamayaca[r.na iliqkin iddia
hukuken ve frilen do[-ru de[ildir. AB'nin geniqlemesi ve teknolojinin her gegen giin insan iqgticiine olan ihtiyacr azaltmasr Ttirkiye'deki iqgiiciine olan
talebi diiqiirebilir. Di!'er taraftan, hukuken bir hakkrn kullamlmasrmn iptal
edilmesi (serbest dolaqrm haklu) ancak hak sahibinin (Tiirkiye) bu hakkr
kullanmaktan feragat etmesi ile miimkiindiir.
5- Mtizakere Yiintemi
AB Komisyonu raporunda, miizakerelerin hangr yiintemle yaprlaca$m
da somut verilerle agrklamaktadrr. Oncelikle, Tiirkiye'nin yaptr[r reformlann devam etmesi ve uygulamamn yaygrnlaqtrrrlmasr gerektigi belirtilmektedir.
AB hukukuna g6re, miizakereler, biri htiktimetler arast, diieri teknik
olmak tizere iki alanda yiirtittilmektedir. Htiktimetler arasr toplantrlara iiye
ve aday devlet bakanlarr katrlmakta ve miizakarelere iliqkin temel politika
ve stratejiler belirlenmektedir. Miizakerelerin esas krsmrm oluqturan tek-
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nik toplantrlar AB daimi temsilcileri ve aday devlet bag miizakerecisi baqkanh$rndaki heyetler arasrnda ytirtittilmektedir.
Tiirkiye ve AI| arasrnda miizakere edilecek 31 konu baqhg bulunmaktadrr. Bir konu (OrneEin T\rrizm) miizakere edilip tamamlanmadan ve kabul
edilmeden, ikinci bir konuya gegilemiyecek. Mtizakere edilecek 31 konu
karan Avrubagh$ndan her birinin tamamlanrp tamamlanmadr$
pa Birli!'inde oybirliii
ile ahnmaktadrn AB iiyesi 25 devletten (2007'de
27 devlet) herhangi birinin 'hayry' demesi halinde miizakereler duracaktrr.
Miizakere teknifi agrsrndanyeni olan bu yiintemin Tiirkiye agrsrndanoldukga dnemli sakrncasr gu noktada yatmaktadrr: Tiirkiye ile bazr sorunlan olan
devletler, iizellikle Griney lGbrrs Rum Kesimi ve Yunanistan bu miizakere
qartrnr bir koz olarak kullanmak suretiyle Tiirkiye'den bazrtavizler de (Krbns ve Ege Deniz Karasulan ve l(rta Sahanhlr konulannda) bulunmasrm talep edebileceklerdir. Bu sebeple, TiiLrkiye'nin m{izakere konulan ve tekniii
ile iliqkisi olmayan, diier aday devletlere uygulanmayan biiyle haksrz taleplere kargr gerekli dnlemleri almasr ve yeni stratejiler geliqtirmesi zorunluluiu vardrr.
Sonug:
Avrupa Komisyonu'nun hazrrladrfr raporda, Tiirkiye ile mtzakerelerin
tig ayakh strateji gergevesindeyririitiilmesi tingiiriiltirken, bu srirecin ucunun agrk oldu[u ve sonucun (tiyelilin) garanti edilemiyeceli belirtilmektedir. Bu husus agrk olarak ifade edildikten sonra, Avrupa Birli[i'nin gergek
siyasi iradesi ve ilerde gtindeme gelmesi kuwetle muhtemel olan bir formiiliin ipuglarr sayrlabilecek ifadeler gelmektedir. Raporda, mtizakerelerin sonuglan, ya da ondan sonra gelecek olan, tam iiyelilin di$er iiye devletler ta'Tiirkiye 'Avrurafrndan onaylanmasr srirecinin sonuglarr ne olursa olsun,
tam olarak de'
pa Birliii iliqkileri, Tiirkiye'nin Avrupa striikttiriine
mirlemesini giivence altrna almahdrr' denilmektedir.(sh.181)
Briylece, tizellikle Avrupa Hrristiyan Demokrat Partilerin (baqta Alman
iqaretleCDU) Tiirkiye igin diiqi.indiikleri 'imtiyazh Ortakhk'formtiltiniin
rinin rapora yansrdr$m stiylemek miimktindiir. Qtinkii, AB Tiirkiye'yi stradejik ve jeo-politik konumu nedeniyle tamamen gdzden grkaramaz. Siyasi
iradenin agrk ve net olmamasr nedeniyle de yakrn dijnemde (en az 10-15 miizakere siireci iingiirtiltiyor) tam iiyeli[in gtindeme gelmeyeceii giirtilmektedir. Differ tarafban, miizakereleri sonucunun olumlu olmasr durumunda bile tam tiyeligin referanduma baplanabilece$ine iligkin beyanlar (qimdilik Fransa ve Avusturya) Tiirkiye'yi oldukga karmagrk ve uzun bir siirecin
bekledi[ini giistermektedir.
Gerek imtiyazh ortakhk gibi formriller, gerekse tam iiyelik konusunda
referandum tinerileri hem AB-Tiirkiye arasrndaki Ankara Antlaqmasrna
hem de Avrupa Birlifli Hukuku mevzuatrna tamamen aykrrrdrr. Qtinkti, An-
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kara Antlagmasrnn €rmacrtam i.iyelik olduSu gibi, Avmpa Birlili mevzuatrnda tam iiyelik igin referandumu iingtiren hig bir diizenleme mevcut deiildir.
Awupa Birlipine qu anda tam iiye olan devletlerin tamamr aday tiye
kabul edildikleri zirvelerde miizakereler baglama tarihini almrElardrr. Esasen, Tiirkiye'ye aday iilke kabul edildi!'i 1999 Helsinki Zirve,
sinde uriizakere tarihi verilnesi gerekirdi. Ancak, bu yaprlmadr[r gibi
miizakerelerin baglamasr durumunda bile, tam iiyeligin garanti olmadrpr
ilerleme raporunda belirtilmektedir.
Bu nedenlerle, Ttirkiye 1999 Helsinki Zirvesinde ahnan kararlar doprultusunda ve diier aday devletlere uygulandrg gibi miizakerelerin ve tiim
iliqkilerin 'egit iglem ilkesi'gergevesinde yiirtitiilmesini rsrarla talep etmeIidir.

