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ÖNSÖZ

Türkiye’nin, 1999 yõlõ Aralõk ayõnda Avrupa Birliği’ne aday üye olarak kabul
edilmesinden bu yana Türkiye’de insan haklarõ ihlalleri açõsõndan değişen
fazla bir durum yok. Kürtlerin ve diğer azõnlõklarõn temel insan haklarõ, gerek
Türkiye’de ve gerekse sõnõrlarõn ötesinde İran, Irak ve Suriye’de ihlal edilmeye
devam ediliyor. Kürtler, daha önce de işkence, yargõsõz infazlar, köylerin,
evlerin yõkõlmasõ, yakõlmasõ ve boşaltõlmasõ dahil olmak üzere devletin yaygõn
şiddet eylemlerine maruz kaldõlar. Kürtlerin ve diğer azõnlõklarõn, Avrupa
normlarõna göre en temel haklar olarak kabul edilen, yaşama hakkõ,
işkencenin yasaklanmasõ, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkõ, özel hayat ve
aile hayatõna ilişkin haklarõ, konut ve iletişim haklarõ ihlal edilmeye devam
ediliyor. Bu bozuk siciline rağmen, Avrupa Birliği’ne üyelik olasõlõğõ Türkiye’ye,
insan haklarõ ihlalleri ile ilgili uzun ve karanlõk geçmişine kesin olarak son verip
vermemek yönündeki niyetini dünyaya kanõtlamasõ açõsõndan önemli bir fõrsat
sunmaktadõr.Bu olanağõn olumlu ya da olumsuz yöndeki sonucu ise, gerek
Türkiye ve gerekse de 21’inci yüzyõlõn bütün Avrupa’sõ açõsõndan ciddi
anlamlar taşõyacaktõr. Türk halkõnõn, Kürtler ve Türkiye sõnõrlarõ içinde
yaşamakta olan diğer azõnlõklarõn yüzyüze kalmõş olduklarõ hassas sorunlarõn
kökleri, Avrupa’nõn 1. Dünya Savaşõ sõrasõnda ve sonrasõnda Osmanlõ
İmparatorluğu’nun dağõlma sürecine karõşmõş olmasõ gerçeğinde yatmaktadõr.
Bu nedenledir ki, yaşanmakta olan kriz, aynõ zamanda Avrupa’nõn da
sorunudur ve bu durum Avrupa devletlerine bu sorunla ilgilenme sorumluluğu
yüklemektedir.
Avrupa Birliği’nin, tarihinin bu kritik döneminde, kendi sorumluluğunu kabul
edip bu temelde ülkeye çok uzun zamandan beri acõ çektiren sorunlarõn
barõşcõl ve demokratik çözümü için Kürtler ve Türkiye’de yaşayan azõnlõklar
gibi Türkler’e de yardõm etmesinin zamanõ gelmiştir. Belki de en önemlisi, Türk
devleti, Kürtler ve Türkiye’nin diğer azõnlõklarõ arasõndaki açõk ve demokratik
bir diyalog, bu tür çözüm önerilerinin başarõya ulaşmasõnõ sağlayabilecektir.
Türkiye’nin adaylõk başvurusu, Avrupa Birliği’nin kendisinin de insan haklarõna
olan bağlõlõğõ, özgürlüğü ve politik değerlerin test edilmesi açõsõndan anahtar
görevi görmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylõğõ kabul edildiğine
göre, Türkiye’nin insan haklarõ ile ilgili sicili, Avrupa Birliği’ne üye devletler
tarafõndan eskiye nazaran çok daha sõkõ bir şekilde izlenmelidir.
Mevcut durumda Türkiye, zaten Avrupa Birliği Konseyi’nin insan haklarõ
mekanizmasõnõn yükümlülüğü
altõndadõr. Bununla birlikte içinde
bulunduğumuz 2002 yõlõnda dahi, Kürt İnsan Haklarõ Projesi (KHRP )
tarafõndan yargõsõz infazlara, işkenceye maruz kalan, köyleri yakõlõp,
gözaltõnda kaybedilen Kürtler adõna, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’nde
açõlan davalar uzun listeler halinde uzamaya devam etmektedir.
Bu nedenle, Türkiye’ye tam üyelik statüsünün, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin, insan haklarõ ihlallerini kõnayan kararlarõna tam olarak uymaya
başladõğõ zaman verilebileceği sanõlõyor. Bakanlar Komitesi’nin, bundan böyle
Türkiye’nin insan haklarõ ihlallerinin mağdurlarõna, sadece tazminat vermesini
yeterli bulmamak konusunda kararlõ olduğu görülüyor. Türkiye, artõk benzer
hak ihlallerinin tekrarlanmayacağõ konusunda Komite’ye güvence vermek
mecburiyetindedir.

Avrupa Mahkemesi’nde 2000 yõlõndaki performansõ gösterge olarak alõnacak
olursa, Türkiye’nin, önünde hala Avrupa Birliği’nin saygõn bir üyesi
olabileceğine dair kendisini kanõtlamasõ için uzun bir yolu olduğu görülecektir.
Avrupa’nõn baskõlarõ ve yardõmlarõ sonucunda Türkiye’nin, gerçek bir
demokratik devlet olma yolunda kurumlarõnõ oluşturmasõ ve Avrupa Birliği’nin
değerlerini benimsemesi mümkündür.
Türkiye AB’ye tam üye olma yolunda yõllardõr her düzeyde tartõşma
yürütmektedir. Ancak, tam üyeliğe giden yolu tõkayan ana etmen, temel hak
ve özgürlükler meselesi ile Kürt sorunu olmuştur. Sorulmasõ gereken soru
şudur: Bu kadar tartõşmanõn olduğu bir ülkede –ki bu tartõşmalarõ yapanlarõn
büyük bölümü cezaevlerine girmeyi ya da ülke dõşõna çõkmayõ göze almõşkenneden Türk devleti bu tartõşmalardan yararlanamamaktadõr?
Türkiye, Gümrük Birliği’ne girdiği tarihten, 1999 Aralõk ayõnda aday üyeliğinin
ilan edilmesi süresine kadar demokrasi, insan haklarõ ve Kürt sorunu
konusunda önemli adõmlar atacağõna söz verdiği ve bu konuda müeyyide
altõna girdiği halde bunlarõn gerçekleşmesi için gerekli adõmlarõ atmamõştõr.
Öyle görülüyor ki, Türkiye, bazõ kozmik reformlarla bu süreci geçebileceğini
düşünüyor. Oysa bunun pek mümkün olmadõğõ biliniyor.
Avrupa Konseyi, bu müeyyidelerin yerine getirilmesi sürecini kurduğu
mekanizmalarla izlemektedir. Sadece Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu
Komitesi değil, ayrõca ulusal ve uluslararasõ sivil toplum örgütleri de
gelişmeleri yakõndan izlemektedirler.
AB Komisyonu’nun 2001(X) yõlõnda yayõnladõğõ periyodik raporunda, yapõlan
anayasa değişiklikleri olumlu görülmekle birlikte, Türkiye’yi tam üyeliğe
taşõyacak reformlarõn ciddi olarak ele alõnmadõğõ endişesi taşõnmaktadõr.
Bu değerlendirmenin, son anayasa paketi için de yapõldõğõnõ söylemek gerekir.
Avrupa Birliği gerçekleşen anayasa değişiklikleri ve bunlara uyum sağlanmasõ
amacõyla bazõ kanunlarda, mesela Türk Ceza Kanunu’nun 312 ve 159’uncu
maddelerinde yapõlan değişiklikleri de yeterli bulmamaktadõr. Ayrõca,
demokrasinin önünü açacak olan sivil ve siyasi haklar çerçevesinde ölüm
cezasõ, cezaevi sistemi, DGM’ler, düşünce basõn-yayõn, örgütlenme özgürlüğü
gibi onemli konularda yapõlan çalõşmalar için de aynõ endişeler taşõnmaktadõr.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylõğõ, Osmanlõ İmparatorluğu döneminden bu
yana süren Batõlõlaşma çabalarõnõn en nihayet gerçekleştirebilmesi için önemli
bir olanağõ müjdeliyor. Türkiye bu süreci, hukukun üstünlüğüne bağlõ yeni bir
cumhurbaşkanõ ve kuruluşundan beri cumhuriyete karşõ en büyük tehdidi
oluşturmuş olan bir savaşõn, kimilerine göre ‘isyan’nõn sona erişi ile karşõladõ.
Bununla birlikte Türkiye’ye, demokrasi standartlarõnõ yakalama, insan haklarõ,
ekonomik olarak genişleme, azõnlõklarõn tanõnmasõ ve Avrupa Birliği üyeliği ile
uyumlu hale getirilmiş yasalarõn üstünlüğünü sağlamak açõsõndan çok büyük
ödevler düşüyor. Aynõ zamanda Avrupa da, bu süreçte Türkiye’ye etkili bir
şekilde yardõm etmek durumundadõr ve Türkiye, bu görevleri yerine getirmeyi
başaramamasõ halinde önemli bir tehlike ile karşõ karşõya kalabilir.
Eğer Avrupa Birliği, Türkiye’yi, bu görevleri yerine getirmeden tam üyeliğe
kabul ederse, Avrupa ülkeleri bu kez ilticacõlar yerine,
engellenmesi

mümkün olunamayacak büyük bir göçmen akõnõna uğrama ihtimali ile karşõ
karşõya kalacaktõr.
Bu çalõşmamõzda, Türkiye ve AB’nin, tam üyelik sürecinde üstlerine düşen
görevleri karmaşõklõğa yer vermeksizin, süren tartõşmaya katkõ amacõyla
mümkün olduğunca somut olarak ortaya koymaya çalõştõk. Türkiye’nin aday
üye olarak açõklandõğõ 1999 yõlõ aralõk ayõndan bu yana devlet tarafõndan bir
takõm olumlu adõmlar atõlmasõna rağmen, temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren
alanlarda, örneğin sivil ve politik haklar, ölüm cezasõ, cezaevleri reformu,
düşünceyi ifade, basõn-yayõn, toplantõ-gösteri ve örgütlenme özgürlüğü
alanlarõnda maalesef gerçek bir iyileşme sağlanamamõştõr. Kürt sorunu
konusunda ise, gerçekleşen barõş ortamõndan yararlanõlamamõştõr.
Sonuç olarak, bu çalõşmanõn ortaya koyduğu en önemli konu şudur:
AB’ye giden yolun daha az sancõlõ olmasõ için, başta Kürt tarafõ olmak üzere,
sivil toplum kuruluşlarõnõn görüşleri mutlaka değerlendirilmelidir. Aksi taktirde
Türkiye yakaladõğõ, değişim için fõrsatõ kaçõracaktõr.
Kerim Yõldõz – Koray Düzgören
Nisan 2002/Londra

A) GİRİŞ
I – Avrupa yolunda Türkiye
Avrupa Birliği (Daha önceki adõyla Avrupa Toplululuğu) Roma anlaşmasõ ile
kurulurken temel hak ve özgürlükler sorunu sõnõrlõ bir şekilde ele alõnmõştõ.
Buna rağmen, nedeni ne olursa olsun Roma Anlaşmasõ’nõn 7. Maddesi ile
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarõ arasõnda
ayrõmcõlõk yasaklanmõştõ. 48. Madde ile işçilere ya da işgücüne üye ülkeler
içerisinde özgürce dolaşma hakkõ sağlanõrken, 119. Madde ile kadõn ve
erkeklerin eşit işe eşit ücret almasõ güvence altõna alõnmõştõ.
Topluluk geliştikçe insan haklarõ ve özellikle de azõnlõk haklarõ topluluk
kurumlarõnõn önemli bir ilgi alanõ haline geldi.
1992 yõlõnda 12 AT ( Avrupa Topluluğu) devleti Maastricht’te Avrupa Birliği
anlaşmasõnõ resmen imzaladõ. Bu anlaşma ile üye ülkelerin vatandaşlarõnõn
serbest dolaşõm hakkõ, ikamet hakkõnõ da kapsayacak şekilde genişletildi.
Bu anlaşma ile AT kurumlarõna devletin eylemlerinden zarar gören vatandaşõn
bireysel şikayetleri dinleyecek ve ortada gerçekten bir zarar varsa bunun
giderilmesini sağlayacak bir ‘Topluluk Şikayet Kurulu (Ombudsman: Devletler
tarafõndan
atanan
ve
yurttaşlarõn
şikayetlerini
iceleyen
kurul)’
oluşturulabilmesinin yolu açõldõ.
Topluluk üyeleri, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi’ne taraftõr, topluluk, bir
bütün olarak da sözleşmeye katõlmõştõr. Topluluk hukukunu yorumlamada ve
anlaşmazlõklarla ilgili karar vermede yetki sahibi olan Avrupa Adalet Divanõ,
Sözleşme ile korunan hak ve özgürlüklere, sõk sõk yorumlarõnõn kaynağõ olarak
göndermelerde bulunur. Örneğin 1970 yõlõndaki bir davada Divan şöyle
demişti:
“Üye devletlerin katõldõğõ ya da imzaladõğõ insan haklarõnõ koruyan
uluslararasõ anlaşmalar, topluluk hukuku çerçevesinde takip edilebilecek
birer kõlavuz niteliğindedir.”
Bu ve bunu izleyen bazõ hukuksal kararlar gösteriyor ki, temel insan haklarõ
ilkeleri bugün birliğin hukuksal düzenine eklenmiştir.
Avrupa Birliği hukuku oldukça karmaşõktõr. Bunu burada derinlemesine ele
almak bizi konumuzun dõşõna iter. Ancak, bununla birlikte AB’ye katõlacak
ülkeler için bu konu son derece önemlidir. AB hukuku, Avrupa İnsan Haklarõ
Sözleşmesi’nden farklõ olarak üye devletleri doğrudan etkiler. Şöyle ki,
bireyler Avrupa Adalet Divanõ’na doğrudan başvuramazlar ama bir ulusal
mahkemeye başvurarak bu süreci başlatabilirler. Roma Anlaşmasõ’nõn üye
ülkelerde farklõ yorumundan dolayõ bir insan haklarõ sorunu ortaya çõkarsa,
konu, Roma Anlaşmasõ’nõn 177. Maddesi’ne göre Avrupa Adalet Divanõ’na
sevkedilebilir.

AB, öncelikle ekonomik ve sosyal konularla ilgilidir ve temel olarak da tek bir
Avrupa pazarõnõ yaratmayõ hedeflemektedir. Buna rağmen Birlik, politik
entegrasyona ve olasõ yayõlmaya doğru da ilerlemesini sürdürmektedir.
II) Türkiye’nin taraf olduğu diğer platformlar ve sözleşmeler
AB, AGİT’e dolaylõ olarak katõlmaktadõr. Avrupa Adalet Divanõ, Avrupa
Parlamentosu’nun Temel Haklar Beyannamesi, Parlamento’nun dilekçe
prosedürü ve AB Sosyal Şartõ, insan haklarõnõn korunmasõna ilişkin sağlam
duvarlar oluşturmaktadõr. AB’ye katõlmak için sadece Avrupa Konseyi kriter ve
prensiplerini kabul etmek, pratikte bunlarõn gereklerini yerine getirmek de
yetmez. Avrupa Konseyi ilkelerinin yanõnda uluslararasõ hukuk normlarõnõn
gereklerine de uymak şarttõr.
Yeni Avrupa’da insan haklarõ ve azõnlõk haklarõnõn korunmasõna yönelik
mekanizmalar her geçen gün daha da gelişmektedir. (x)
Avrupa Birliği tarihinin en büyük genişlemesi için hazõrlõklarõnõ sürdürüyor.
Henüz Birlik üyesi olmayan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin hemen hemen
tümü üyelik için sõrada bekliyor.
AB’ye “aday” statüsü ile kabul edilen Türkiye, ulusal ve uluslararasõ birçok
yükümlülük altõna girdi. Üyeliğe giden yol sanõldõğõ gibi pek de kolay değil.
Türkiye sanki sadece kendi istediği bazõ yükümlülükleri yerine getirerek AB’ye
tam üye olacakmõş gibi bir devlet politikasõnõ benimsedi. Oysa adaylõk
sürecinin tam olarak ne kadar süreceğini devletin bu politikasõ ile AB’nin
beklentileri karşõlaştõrõldõğõnda kestirmek zordur. Türkiye, mevzuat ve
uygulamalarõnda kağõt üzerinde bazõ değişiklikler yapabileceğini ifade edebilir.
Tõpkõ, Ulusal Program’da olduğu gibi…
Ancak birliğin değişmez temel ilkelerine bakõldõğõnda yapõlan veya yapõlacak
değişikliklerin mutlaka uygulanabilir olmasõ gerekiyor. (x) Bu süreçte işbaşõnda
bulunan hükümetlerin AB’nin istediği şartlarõ yerine getirmesi pek de mümkün
görünmüyor. Örneğin DSP-MHP-ANAP hükümetinin ortaklarõ ve muhalefet
arasõnda AB meselesi konusunda bir konsensus sağlanamadõ. Demokrasi ve
insan haklarõ sorunu cumhuriyetin kuruluşundan beri devam etmektedir.
Türkiye, başta üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve kurumlarõ ile uluslararasõ
hükümet ve hükümet dõşõ kuruluşlar tarafõndan insan haklarõ ve azõnlõklar –
özellikle Kürtler- konusundaki olumsuz sicili nedeniyle sürekli eleştirilmiştir.
Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi Türkiye’yi sözleşmenin bir çok maddesinden
mahkum etmiştir. (x) Türkiye bu konuda bugüne dek tazminat ödemenin
dõşõnda insan haklarõnõn iyileştirilmesi yönünde ciddi bir adõm atmamõştõr. Bu
nedenle 1999 yõlõnda Bakanlar Komitesi bir ara karar alarak Türkiye’nin
mahkum olduğu alanlarda -köy yakma, zorla köy boşaltma, düşünce ve ifade
özgürlüğü, işkence, parti kapatma, kayõplar, kasti öldürmeler v.b.- sözleşme
yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.(x)

(x) AB Komisyon Raporu, 2000-2001)
(x) Kaynak: İnsan Haklarõ Hukuku Alanõnda Uluslararasõ Mekanizmalar, K. Yõldõz, O. K.
Cengiz, Ege Yayõnlarõ, 1999
(x) KHRP’s Judgements and Admisibility Reports, 1993-2001
(x) a) Consul of Europe Committe of Minister, Interm Resolution DH (99)434 –adopted 9
Jun.1999 b) Interm resolution RSDH (2000) 106-adopted 23 July 2001

Eğer bir ülke örneğin işkence veya ayrõmcõlõk davasõndan mahkum olmuşsa o
devlet, sözleşme gereği aynõ ihlallerin bir kez daha yaşanmamasõ için başta
yasal olmak üzere her türlü tedbiri almak zorundadõr.
Buna rağmen Türkiye’de başta Kürt sorunu olmak üzere tüm ihlaller devam
etti. Bu nedenle Türkiye’nin AB yükümlülüklerini uluslararasõ destek
olmaksõzõn yerine getirmesi mümkün görünmüyor…

B) ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE
I) Türkiye’nin hassas noktalarõ
Cumhuriyet’in amacõ, modern, Batõ tarzõ bir devletin kurulmasõydõ. Türkiye, AB
üyeliğine aday olmasõyla, bu hedefi nihai olarak, bütünüyle gerçekleşme
şansõnõ yakalayabilecektir. Neyseki Türkiye bu fõrsatõ, hukukun üstünlüğüne
inanan bir cumhurbaşkanõyla ve kuruluşundan bu yana Cumhuriyet için en
büyük tehdidi oluşturan bir gerilla savaşõnõn sona ermesinden sonra
yakalamõştõr. Bununla birlikte Türkiye, AB üyeliği ile uyumlu demokrasi, insan
haklarõ, ekonomik fõrsatlar, azõnlõklarõn tanõnmasõ ve hukukun üstünlüğü
standartlarõna ulaşma konusunda çok büyük zorluklarla yüz yüzedir. Buna
karşõlõk Avrupa’nõn önünde de Türkiye’ye etkili bir biçimde yardõmcõ olma
görevi ve başarõsõzlõğa uğramasõ halinde somut bir tehlike vardõr. Eğer
Türkiye’yi bu standartlara ulaşõlmasõ güvence altõna alõnmadan üyeliğe kabul
eder ise, siyasal sõğõnmacõlar yerine, AB ülkelerine girişleri durdurulamayacak
ya da kõsõtlanamayacak bir göçmen akõmõ ile karşõlaşabilecektir. Ayrõca eğer
Kürtler’in istemlerine şu anda yeterli ölçüde kulak vermez ise, bir üyesinin
istikrarõnõ bozabilecek bir siyasal şiddetin yeniden ortaya çõkmasõ tehlikesiyle
de karşõ karşõyadõr. Mevcut durum, umutlu olmak için kõsmen zemin
sağlamaktadõr. Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanõ seçilmiş olmasõ,
demokratik reformlarõn Kopenhag Kriterleri doğrultusunda yapõlmasõ ihtimalini
gündeme getirmiştir. Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanõ iken ifade
özgürlüğünü kõsõtladõğõ için Türk Anayasasõ’nõ ve hukuk sistemini ağõr bir
biçimde eleştirmişti. Ayrõca, söz konusu yasağõn Türkiye’nin uluslararasõ
yükümlülüklerini ihlal ettiğine değinerek Kürt dilinin öğretilmesine ve Kürt
dilinde yayõn yapõlmasõna yönelik yasağõn kaldõrõlmasõnõ da savunmuştur.
Bunun yanõsõra siyasi partilere ve sendikalara daha fazla özgürlük verilmesi,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin ilga edilmesi (asgari hukuk standartlarõnõn
altõnda olduğu gerekçesiyle uzun süredir Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi
tarafõndan kõnanmakta olan) ve Türkiye’nin antiterör yasalarõnõn ilga edilmesi
için de çağrõda bulunmuştur. Sezer’in cumhurbaşkanlõğõna seçilmiş olmasõ
sembolik olarak cesaret verici bir durumdur ve şu anda gerekli olan reformist
liderliği somut olarak geliştirebilecektir. Sezer, Türkiye’nin kurulu yapõsõ içinde
reform talep eden tek kişi değildir. 1999 yõlõ Eylül ayõnda Yargõtay Başkanõ
Sami Selçuk kamuya yönelik önemli bir konuşma yaparak Türkiye’nin yeni
milenyuma hukuksal derinliği sõfõra yakõn olan 1982 Anayasasõ ile girmemesi
gerektiğini söylemiştir. Selçuk ayrõca şunlarõ söylemiştir: “Hukukun
üstünlüğünü kabul eden bir ülkede hiçkimse yasanõn altõnda veya üstünde
değildir, fakat herkes yasanõn yargõ erki içindedir. Eğer hukukun üstünlüğüne
saygõ gösterilmezse en adil yasa bile bir keyfi uygulamalar ve manipilasyonlar

alanõna dönüşebilir; yasanõn yerini iktidar ve özgürlüklerin yerini kölelik alõr.”
“Devlet, “ diye eklemiştir, “fikirler ve inançlar açõsõndan tarafsõz bir duruş
almalõdõr.” Düşünce ve inanç özgürlüğüne getirilen kõsõtlamalar asla toplumun
yararõna değildir. Selçuk’un konuşmasõnõn ardõndan Başbakan Ecevit 1982
Anayasasõ’nõ değiştirmek üzere çalõşmaya söz vermesine rağmen bu konuda
atõlan adõmlar kozmatik bir değişimden ileriye gidememiştir.
1999 yõlõ başlarõnda Abdullah Öcalan’õn yakalanmasõ ve ardõndan PKK ile
silahlõ mücadelenin sona ermesi, Türkiye’ye yeni bir Kürt sayfasõ açma fõrsatõ
vermiştir. Türkiye, eskiden beri derinlemesine yabancõlaştõrõlmõş Kürt
nüfusuna adil ve hakça davranma şansõna sahip olmuştur.
Şimdi Türkiye, uzun bir süredir istediği bir şey olan Avrupa Topluluğu’na tam
üyelik yoluna girmişken gelecek konusunda gerçekçi bir biçimde fikir yürütme
şansõna sahiptir. Kõsacasõ gelecek vaat ve potansiyel yüklüdür.
Bu iyimser beklentilere rağmen çok daha olumsuz bir perspektif de mevcuttur.
Türkiye’nin, 12 Eylül askeri darbesinin ardõndan 1982 yõlõnda cunta yönetimi
tarafõndan hazõrlatõlmõş fazlasõyla antidemokratik anayasasõnõn yanõsõra,
devlet çõkarlarõnõn hukukun üstünde olduğu yolunda yaygõn bir görüş de
vardõr. Yapõlan son değişiklikler anayasanõn antidemokratik özünü
değiştirmeye yönelik olmamõştõr. Örneğin, 1996 yõlõnda, zamanõn Anayasa
Mahkemesi Başkanõ Yekta Güngör Özden’in şöyle dediği bilinmektedir:
“Devletin bölünmez birliği önce gelir ve hukukun üstünlüğü bu
gerekliliğe boyun eğer.”
Bu sözler, Kürt halkõna ilişkin olarak ne yapõlmakta olduğunu etkili bir biçimde
teyit etmektedir. Ayrõca, Türkiye’deki insan haklarõ krizi konusundaki en net
ifade edilmiş resmi açõklama olarak da dikkat çekicidir. Kõrsal alanlarda
yaşayan Kürtlerin kitlesel olarak malõndan mülkünden edilip, yer değişimine
zorlanmasõ, sõk sõk dayak ve işkence eşliğinde gerçekleştirilen yaygõn ve keyfi
tutuklamalar, devlet düşmanõ olduğuna karar verilenlerin kaçõrõlmasõ,
işkenceye maruz bõrakõlõp katledilmesi ve demokratik bir süreçte Kürtlerin
seslerinin amaçlõ olarak bastõrõlmasõ uygulamalarõnõn temel mantõğõnda, hep
bu sözün içerdiği anlayõş hakimdir.
Özden’in beyanõyla açõklanan mantõğõn kökeni, Avrupa’nõn parlamenter
demokrasilerinde olduğu gibi, devletin hem toplu halde hem bireysel olarak
potansiyellerini gerçekleştirmek için vatandaşlarõna yardõm etmek ve onlarõ
korumak için varolmasõ değil, fakat vatandaşlarõn temel olarak devlet
çõkarlarõna hizmet etmek üzere varolduğu inancõna dayanmaktadõr.
Bu
düşüncedir ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni, daha yakõn bir ilişki içine girmeye çok
hevesli olduğu Avrupa devletlerinden halihazõrda kökten bir biçimde doğasõ
itibariyle farklõ hale getirmektedir, Bu ayõrõmõn önemi çok zor görmezden
gelinebilir. Bu, eğer Türkiye demokrasi ve hukuk konusunda Avrupa
normlarõnõ kabul edecek ise, ortadan kaldõrõlmasõ gereken bir ayõrõmdõr.
Devletin önceliği konusundaki bu görüntü, yalnõzca Türk kurumsal yapõsõnõn
malõ değildir. Bu görüş, Türk nüfus tarafõndan büyük oranda paylaşõlmaktadõr.

Bu durum ifadesini, hemen herkesin, devletle ya da devletin memurlarõndan
biriyle karşõ karşõya kaldõğõnda bireysel haklarõnõn korunacağõ konusunda
duyduklarõ umutsuzlukta bulmaktadõr. Örneğin, karakollarda ya da
cezaevlerinde fiziksel kötü muamele neredeyse doğal bir beklentidir ve kabul
görmektedir. Bu, rutin dayaktan, işkencenin çok daha utandõrõcõ ve etkileyici
biçimlerine kadar değişebilmektedir.
İşkence Konusunda, içlerinde
BM Özel Raportörü de olmak üzere,
uluslararasõ insan haklarõ gözlemcileri, işkencenin Türkiye’de sistematik olarak
uygulandõğõna işaret etmişlerdir. 1 Özellikle endişe verici olan, bu işkencelerin
kabul edilir olmasõdõr. Bu, eğer Türkiye AB üye ülkelerine benzeyecek ise,
derinlere işlemiş olmakla birlikte bu anlayõşõn değiştirilmesi gerekmektedir.
İşkence Osmanlõ döneminde yüzyõllar boyunca kurumlaştõrõlmõş ve kabul
görmüştür. “Örf-i maruf” yani “bilinen uygulama” olarak anõlmõş ve karmaşaya
düşülmesinin önlenmesi için gerekli görülmüştür. Devlet otoritesinin önceliği
ve bireyin devletin çõkarlarõ karşõsõnda boyun eğmişliği hala Türkiye’nin
öğretim sistemi ve siyasi kültürüne aşõlanmõş olarak durmaktadõr. Hukukun
üstünlüğü ve bireysel insan haklarõ bağlamõnda böylesine derinlere işlemiş ve
kamuoyu tarafõndan benimsenmiş anlayõşlarõ değiştirmek Türkiye için de,
Avrupa Birliği için de büyük bir zorluk oluşturacaktõr.
Bu meseleler gerçekten anayasa ve yasalarda değişiklikler, yargõ kurumlarõnõn
ve yargõ kararlarõnõ yürürlüğe sokan kurumlarõn eğitilmesini, uygun olmayan
personelin görevden uzaklaştõrõlmasõnõ ve bütün nüfusun bireysel haklar ve
devlet bağlamõnda öğrenime tabi tutulmasõnõ gerektirecektir.
II) Savaş ve geride bõraktõğõ sorunlar
Kürlerin yaşadõğõ bölgelerdeki savaş, deyim yerindeyse, ‘cenaze evinde,
değinilmesi gereken, tehlikeli ve hasar verici bir vasiyet bõrakmõştõr’ denilebilir.
Savaş süresince çoğu Kürt olan ve büyük bölümü savaşa karõşmamõş otuzbeş
binden fazla insan ölmüştür. Fiziksel olarak, Kürt kõrsal bölgelerinin büyük bir
bölümü nüfustan arõndõrõlmõş; zorla yerinden edilen yaklaşõk üç milyon insan
ya bölgedeki kentlere yõğõlmõş ya da İstanbul’un, İzmir’in Adana’nõn, Hatay’õn
veya başka kentlerin gecekondu semtlerine göçetmek durumunda kalmõştõr.
Bu insanlarõn bir kõsmõ Avrupa Birliği ülkelerinde sõğõnma talebinde
bulunmuşlardõr. Bunlardan birçoğunun, güvenlik güçlerinin ellerinde düştükten
sonra uğradõklarõ dehşet verici fiziksel ve psikolojik işkencelere ilişkin iç
paralayõcõ ama inanõlõr öyküleri vardõr. Yalnõzca sayõsal olarak bakõldõğõnda bu
zorunlu göç olayõ, İngiltere’nin batõsõndaki Galler bölgesinin, 10 yõl içinde
boşaltõlmasõna eşit bir yerinden edilme olayõdõr. Üç bin köy, mezraa ve ilçenin
yakõlõp yõkõlarak oturulmaz hale getirilmesi son derece endişe verici bir
konudur.
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Bu yerleşim yerleri yeniden inşa edilmez ve eski sakinlerinin geri dönmelerini
sağlayõcõ tedbirler alõnmazsa, bölge büyük ölçüde insansõz hale gelirken,
Türkiye’nin diğer kõsõmlarõnda gecekondu sakinleri, gri ve kara ekonomilerde
büyük ölçüde bodur ve üretken olmayan hayatlar sürerek zar zor
geçineceklerdir. Eğer sorunlar şimdi dile getirilmezse, “bomboş” kalan Bölge
hem Türkiye ve hem de AB için ekonomi ve gelişme açõsõnda sürekli bir
başağrõsõna dönüşecektir.
Savaş, Türkiye’nin sõnõrlarõnõn ötesine de taşmõştõr. 2000 yõlõnõn Mayõs ayõnda
Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Türk askerlerinin Kuzey Irak’taki bir
sõnõrötesi harekatõna ilişkin Issa ve diğerleri v Türkiye davasõnõ kabul edilebilir
bulduğunu açõklamõştõr.2 Bu dava, 1995 yõlõnda Türkiye sõnõrõna yakõn Kürt
güvenlik kuşağõ içinde öldürülmüş yedi çobana ilişkindir. 2000 yõlõnõn yaz
aylarõnda ise, Türk savaş uçaklarõnõn bölgeye yönelik bir saldõrõsõ sõrasõnda
Kuzey Irak’ta 47 sivil ölmüştür. Kõsa bir süre önce Avrupa İnsan Haklarõ
Mahkemesi’ne getirilen ‘Mansur Pad ve diğerleri’ davasõnda kanõtlandõğõ gibi,
benzeri sõnõrötesi saldõrõlar İran’da da gerçekleştirilmiştir. Bu dava da, İran’õn
Urumiye bölgesinde Türk ordusunun harekatõ sõrasõnda
7 köylünün
öldürülmesi olayõyla ilgilidir.3
Altyapõ itibariyle Güneydoğu, Türkiye’nin ortasõna ve batõsõna oranla
herzamankinden çok daha geri kalmõştõr. Bu, özellikle nüfusu doğrudan
etkileyen iki hizmet bağlamõnda dikkate değer ölçüdedir: Öğretim ve sağlõk.
Ama aynõ zamanda ekonominin gelişmemiş doğasõ ve küçük işletmelerle
zanaat sektörlerinin serpilmemiş olmasõ da anõnda dikkati çeken bir durumdur.
Türkiye’nin batõsõyla karşõlaştõrõldõğõnda bu bölgede orta sõnõf yoktur. Orta sõnõf
yaratõlmaksõzõn üstünde gürbüz bir demokratik etosun gelişebileceği sivil
toplum kurumlarõnõ yaratmak daha zordur.
Psikolojik olarak Kürt nüfusun Türk Devleti ile barõşmasõ gibi zor bir görev
sözkonusudur. PKK’yõ desteklememiş olan Kürtler bile, pratikte savaşõ Kürt
sivil nüfusla sürdüren güvenlik güçlerinin şiddete dayalõ baskõcõ uygulamalarõ
ile ulusal ve siyasal bilinç kazanmõşlardõr. Bugün Kürt nüfusu, Kürt ulusal
kimliğine ilişkin olarak 1984 yõlõndaki PKK ayaklanmasõnõn arifesinde
olduğundan daha güçlü bir fikre sahiptir. Eğer, idrak edilen adaletsizlik
karşõsõnda oluşan ulusal hareketlerden yola çõkõlarak bir değerlendirme
yapõlõrsa, bu ulusal dayanõşma duygusunun ortadan kalkacak gibi olmadõğõ
anlaşõlacaktõr..
Kürtler’in tamamõ, henüz hiçbir anlamda bir Kürt etnik bilincine sahip
değildirler. Kentleşmiş bölgelere göçle, çok sayõda Kürt’ün Türk eritme kabõ
(Melting pot) içinde psikolojik ve fiziksel olarak entegre olmasõ amaçlanmõştõr.
Bu, Türkiye’nin 1920’li ve 1930’lu yõllarda Kürdistan üstündeki baskõsõnõ
karakterize eden kitlesel sürgünlerden bu yana kullanõlan bir şablondur.
Bununla birlikte, Lübnan örneğinin gösterdiği gibi kent deneyiminin herkes için
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entegre edici olmadõğõ da doğrudur. Tam tersi, daha önce sadece kültürel ya
da dinsel bir farklõlõk duygusu olan şeyi politize edebilir ve etmektedir. 4
1984’ten 1999’a Kürt çatõşmasõ Kürt siyasi ve etnik bilinçliliğinin epeyce inkar
edilmez bir biçimde konsolide olmasõna yol açmõştõr. Bu, Profesör Doğu Ergil
tarafõndan 1995 yõlõnda gerçekleştirilen araştõrmanõn sonuçlarõndan da bellidir
(bundan böyle Ergil Raporu diye sözedilecektir).5 Kendisi verileri eşit olarak
Güneydoğu’da yaşayan Kürtler ile diğer bölgelerde göç almõş yerler arasõndan
toplamõştõr. Ankete katõlanlardan yüzde kõrkõ esas kimliklerini etnik kimlik (yani
Kürt) olarak belirtmişlerdir; esas kimliklerini ulusu baz alarak (yani Türk)
belirleyenlerin sayõsõ bunun yarõsõ kadardõr. Ankete katõlanlardan yüzde 10’u
ise, dini belirleyici kimlik olarak beyan etmişlerdir. Bu da göstermektedir ki,
göçten bağõmsõz olarak etnik kimlik, Kürtler açõsõndan somut olarak en önemli
kimlik temelidir.
Bununla birlikte kõrsal alanlardan kentsel bölgelere taşõnma, hemen hemen
kesin olarak siyasi görüntüde değişiklikler içermektedir. Şiddet içeren bütün
Kürt ve Türk hareketlerinin köylerde değil ve fakat kent çevresinde
tasarlanmõş olmasõ dikkate değer bir husustur. Bu akõlda tutulduğunda
köylerin, PKK’yõ yenilgiye uğratmak gibi kõsa erimli bir amaç ile kentsel
bölgelere kitlesel göçe yol açacak biçimde zorlamayla boşaltõlmasõnõn, tam
tersi uzun erimli etkilere yol açabileceği söylenebilir. Köy boşaltma programõ,
Suriye’nin üstünde hala hak iddia ettiği, siyasi açõdan hassas bölgelerden biri
olan Hatay da dahil birçok kentsel alanda Kürt nüfusunun büyük oranda
artmasõna yol açmõştõr. Dahasõ, Kürtler’in yüzde ellisi onbeş yaşõn altõnda
olduğundan, 1990’lõ yõllarda çoğunlukla sõrtlarõna dayanmõş namlularla evlerini
terke zorlanan Kürtler’den bir milyondan fazlasõnõn, etkilenmeye çok açõk bir
yaşta olduğu farzedilebilir. Muhtemelen bu gücenik ve tepkili genç insanlar
öğrenim olanağõndan da, herhangi bir beceriden de yoksundurlar ve
beklentileri işsizliktir. Daha da kötüsü, haksõzlõğa uğramõşlõk duygularõnõ
pekiştiren bir kõrsal Kürt geçmişine ilişkin idealize edilmiş bir görüşü
benimsiyor ve bu görüşe destek veriyor gibidirler.
Kõsacasõ, Kürt meselesini çözmekten çok uzak olan Türkiye Devleti, Kürtler’in
bu psikolojik durumlarõnõn gelecekte kontrol altõna alõnmasõ ya da
yatõştõrõlmasõ çok daha zor olacak coğrafi ve psikolojik alanlara yaymõş olabilir.
Kürtler, Türkiye’nin içinde orantõlõ olarak çoğalmaktadõrlar. 1989 resmi
istatistiklerine göre eskiden beri Kürtler’in yaşadõğõ bölgelerde ortalama
doğum oranõ 2,75 iken eskiden beri Türkler’in yaşadõğõ bölgelerde bu oran
1,49’dur. Türkler’in yüzden otuzbeşten daha az bir bölümü 15 yaşõn altõndadõr.
Kürtler’in daha yüksek olan doğum oranlarõ, Kürt nüfusun muhtemelen
bütünün yüzde onbeşinden fazla olmadõğõ, 1927 ve 1935 yõllarõnda yapõlan
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Cumhuriyet’in ilk demografik araştõrmalarõndan bu yana çokça iddia edilmiştir.
1970’li yõllarõn ortalarõnda Kürtler’in toplam nüfusun yüzde 19’unu oluşturduğu;
ancak bunun şimdilerde muhtemelen yüzde yirmiüç dolaylarõna çõktõğõnõ
söylemek hakça olacaktõr.6 Geleceğe ilişkin kesin bir tahmin yapmak mümkün
değilse de insan iki genel olasõlõğõ izleyerek varsayõmda bulunabilir:
(i)
(ii)

Kürtler, Türkiye genel nüfusu içinde azalmaktan ziyade artacak gibi
görünmektedirler.
Kürt ulusal duygusu kaybolmak yerine büyüyecek gibi
görünmektedir.

Türk nüfusun çoğunluğunda Kürtlerle ilgili olarak yanlõş bir anlayõş vardõr. Kürt
konusunun herhangi bir biçimde ifade edilmesinin, ülkenin parçalanmasõna
doğru giderek büyüyecek bir adõm oluşturacağõnõ düşünenlerin sayõsõ oldukça
fazladõr.. Bu yanlõş kavrama büyük ölçüde Türkiye’nin Kürt bölgelerinin Türk
nüfusun büyük bir bölümü tarafõndan görmezden gelinmesi üstüne
oturmaktadõr. Asker üniformalõ olanlar dõşõnda -ki bunlarõn Kürt ayõrõmcõlõğõnõ
bastõrmak gibi deklare edilmiş bir amaçlarõ bulunmaktadõr- pek az kişi Kürt
bölgelerini ziyaret etmektedir. Bir başka deyişle, Kürtler’le karşõlaşmalarõ,
başlangõcõ itibariyle uzlaştõrõcõ olmaktan ziyade düşmanca olarak
tanõmlanabilir. Okulda ve toplumda aşõlanmõş değerler açõsõndan Kürt dili,
kültürü ve Türkiye’nin basit bir ‘tekkültürlü’ değil de gerçekte ‘çoğul’ bir toplum
yapõsõna sahip olduğuna ilişkin beyanlar, Türk Devleti’ne yönelik gerçek ya da
potansiyel birer tehdit olarak görülmektedir.
Türk Devleti ve Türk seçmenlerin çoğunluğu Kürtlük’ün ulusal dõşavurumunu
ayõrõmcõ bir duygu olarak görmeye devam etmektedirler. Kürtler güvenilmez
görülmektedir. 1992 yõlõnda Sabah gazetesinde yapõlan bir kamuoyu
yoklamasõ Türkler’den yalnõzca yüzde 25’inin Kürtler’le kardeşçe bir arada
yaşayabileceklerini hissettiklerini göstermektedir. Bu kamuoyu araştõrmasõ
ayrõca, Kürtler’in siyasal hõrslarõna ilişkin ciddi bir güvensizliğin olduğunu
ortaya çõkartmõştõr. Ankete katõlanlarõn 89’u Kürtler’in kendi devletlerini kurmak
istediklerine ikna olmuş durumdadõrlar.7 1992 yõlõndan beri süren savaşõn bu
tür kuşkularõ pek de yatõştõrdõğõ söylenemez. Ancak 1995 Ergil Raporu’na göre
ankete katõlan Kürtler’in yüzde 70 kadarõ, ister federasyon ya da özerklik
içinde olsun isterse yerel idari reformun gerçekleşmesi söz konusu olsun
Türkiye içinde kalmayõ istemektedirler. Ankete katõlanlardan yalnõzca yüzde
12’si ayrõ bir Kürt devleti istediğini söylemiştir. Bir başka deyişle, Türkler’in
kuruntularõ ile Kürtler’in arzularõ arasõnda temelden bir yanlõş anlama vardõr.
Bu yanlõş anlama, Devlet’in en üst kademelerinde dahi geçerlidir.
Başbakan Bülent Ecevit, yakõn bir geçmişte, 1999 yõlõnõn Ağustos ayõnda,
haftalõk Fransõz haber dergisi Nouvel Observateur’e şunu söylemişti: “Kürtler
kültürel özerklikten bahsediyorlar; ama herkes onlarõn bağõmsõzlõk istediğini
çok iyi biliyor.”8 Bu gibi yanlõş anlamalarõ ortadan kaldõrmak ve Türkiye’nin
tamamõnda vatandaşlarõ, tek bir devlet içinde bir dizi farklõ kimliğin başarõyla
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birarada varolabileceğine inandõrmak konusunda bir güven
sağlayabilmek için, büyük bir “yürek ve akõl” deneyimi gereklidir.

ortamõ

Son anayasa değişiklikleri bile Kürtlerin, Türklerle eşit bir biçimde olmalarõ
gerektiğini ortaya koyamamõştõr.
Her ne kadar hükümet bu konuda politika değişikliğine gittiğini söylüyorsa da,
temel olarak devletin politikasõnda gerçek bir değişimin olduğunu söylemek
zordur.
Türkiye devletinin 70 yõl sürdürdüğü inkarcõ politikanõn kan ve göz yaşõndan
başka bir şey getirmediği ve ülkeyi ekonomik çõkmaza sürüklediği bir
gerçektir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarõyla birlikte gerçekleştirilmesinin
Kürt sorunun çözümüne bağlõ olduğu artõk tartõşma götürmemektedir. Elbette
80 sene boyunca ‘Kürt yoktur’ politikasõnõ sürdüren Türkiye devletinden Kürt
sorununu bir anda çözümünü beklemek gerçekçi olmayacaktõr.
Bu nedenle, başta Kürt sorunu olmak üzere, demokrasi, temel hak ve
özgürlüklerin tam olarak yerleşmesi için az da olsa devam eden tartõşmanõn
geliştirilmesi, demokratik bir platformun oluşmasõ için devletten ve Avrupadan
beklenen görevler vardõr.
Umarõz ki bu çalõşmanõn buna bir katkõsõ olacaktõr.

III) Türkiye’den beklenenler
a) Kopenhag Kriterleri
AB’nin taleplerini oluşturan temel esas Kopenhag kriterleridir. Bu kriterler üç
temel noktada toplanmaktadõr ve tartõşma yaratmayacak kadar nettir.
Bunlar; politika, hukuk ve ekonomi alanlarõnõ içermektedir.
Birinci temel nokta; demokrasi, insan haklarõ, hukuk normlarõ ve azõnlõklarõn
korunmasõdõr.
İkincisi; AB’nin mevcut hukukunun Türkiye iç hukukuna uyarlanmasõdõr.
Son nokta; pazar ekonomisini ve iç ekonomik rekabetten gelecek baskõya
karşõ direnme gücüne sahip olmasõnõ içermektedir.
Avrupa Konseyi’nin 21-22 Haziran 2001 tarihli toplantõsõnda, aday ülkelerin
ancak bu şartlarõ eksiksiz olarak yerine getirmesinden sonra birliğe
katõlabilecekleri karar altõna alõndõ. Kopenhag politik kriterlerini tam ve eksiksiz
olarak yerine getirmediği sürece Türkiye’nin AB’ye tam üye olamayacağõ
açõktõr. Aday ülkeler arasõnda politik kriterler açõsõndan en sorunlu ülkenin
Türkiye olduğu tüm AB ülkelerinin hükümet ve hükümet dõşõ kurumlarõ
tarafõndan da açõk olarak ifade edilmektedir.

AB’nin Kürt sorunu gibi bazõ konularda taviz vererek Türkiye’yi tam üyeliğe
kabul etmesi pek kolay olmayacaktõr. Çünkü böyle bir davranõş, son 50 yõldõr
sürekli olarak geliştirilen temel hak ve özgürlükler anlayõşõnõn darbe almasõ
anlamõna geleceği gibi, birliğe karşõ da bir güvensizlik oluşturacaktõr.
1 ) Hukuk reformu
- Son anayasa değişikliklerinin kozmatik olduğu yaygõn bir görüş olarak dile
getirilmektedir. Kürtler’in ve diğer azõnlõklarõn tanõnmasõ ve haklarõnõn kabulü,
Türkiye tarafõndan daha önce azõnlõk olarak kabul edilmeyen etnik, dilsel ve
dinsel topluluklarõ da kapsayacak biçimde yapõlmalõdõr.
AB, Kürt sorununun çözümü ve temel insan haklarõ ihlallerinin sona
erdirilmesi için,
başta Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa
Parlamenterler Asamblesi olmak üzere, kararlarõna sahip çõkarak gerekenleri
acilen yapmalõdõr. Aksi takdirde, AB’nin, sorumluluğunu yerine getirmediği için
kredibilitesi ve saygõnlõğõ zedelenebilir.
- Türkiye, azõnlõk seslerinin özgürce duyulmasõnõn ve parlamentoda temsil
edilmesinin kolaylaşmasõna izin verecek biçimde siyasi parti ve seçim
sistemlerini değiştirecek bir çalõşma grubu oluşturmalõdõr.
- Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykõrõ Olağanüstü Hal (OHAL) ile
Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldõrõlmalõdõr.
1997 yõlõnda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden
Profesör Bülent Tanör, Türkiye’de demokratik normlarõn ve özgürlüklerin
yerleşmesi için binlerce hukuksal ve anayasal değişikliği detaylandõran bir
rapor yazdõ. (bundan böyle TÜSİAD Raporu diye anõlacaktõr).9 Yayõnladõğõ
tarihte bu rapor, Türk kurumsal yapõsõnõn tutucu unsurlarõ tarafõndan sert bir
şekilde eleştirilmiştir. Halbuki TÜSİAD raporu, demokratik bir tartõşma
platdformunun yaratõlmasõna yardõmcõ olabilirdi. Aşağõya aldõğõmõz bazõ
öneriler eğer zamanõnda toplum içinde tartõşmaya açõlabilseydi bugün
bulunduğumuz yerden daha ileri bir noktada olabilirdik:
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•

Hukukun üstünlüğünü açõk ve tartõşmasõz bir biçimde devlet
çõkarlarõnõn üstüne çõkartmak. Devlet, hukukun üstünlüğünü
ayaklarõ altõnda çiğnememelidir.

•

Türkiye’nin yönetiminde açõk ve tartõşmasõz olarak seçilmiş
yönetimin üstünlüğü. Buna, özellikle Milli Güvenlik Konseyi (
MGK) ve güvenlik güçleri başta olmak üzere bütün kurumlarõn
demokratik denetime kesin olarak itaatleri etmeleri de dahil
edilmelidir. TÜSİAD Raporu’ndaki ifadeyle, “Milli Güvenlik
Konseyi, anayasal bir kurum olmaktan çõkartõlmalõdõr.”10

Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD), Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri,
İstanbul, 1997 Ocak, Proseför Bülent Tanör tarafõndan yazõlmõştõr.
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Raporun yayõnladõğõ tarihte bu tavsiye büyük bir kõzgõnlõğa yol
açmõştõ.
•

İnsan Haklarõ Konusunda Avrupa Konvansiyonu ile uyumlu
temel demokratik reformlar geciktirilmeden onaylanmalõdõr.
Konvansiyon’un, Türkiye’nin yerel yasalarõyla içiçe geçmesine
önem verilmelidir.

•

Antiterör Yasasõ yürürlükten kaldõrõlmalõ, ifade ve toplanmagösteri
özgürlüğünün
bastõrõldõğõ,
kõsõtlandõğõ
veya
cezalandõrõldõğõ diğer bütün yasa hükümleri kaldõrõlmalõdõr.

•

Siyasi partilere bölgeleri, inançlarõ ya da etnik kimlikleri temsil
etmeleri için sõnõrsõz özgürlük verilmelidir. En hayati çõkarlarõnõn
parlamentoda temsil edilmesine izin verilmediğini hissedenler,
kendi ilgi alanlarõyla ilgili kamuoyu desteği arama özgürlüğüne
sahip olmalõ ve bu ilgi alanlarõnõ ulusal foruma sunma fõrsatõna
kavuşmalõdõrlar. Siyasi partilerin, ulusal veya dini kültürlere
dayalõ farklõlõklardan ya da Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõ içinde
mezhep, õrk ya da dil farklõlõklarõndan kaynaklanan ulusal
azõnlõklar olduğunu iddia edemeyeceğini veya Türk dilinden
farklõ bir dili veya kültürü korumak, geliştirmek veya teşvik etmek
suretiyle Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõ içinde azõnlõklar yaratarak
ulusal
bütünlüğü
tehlikeye
sokmak
gibi
bir
amaç
güdemeyeceğini veya bu etkiyi yaratacak herhangi bir eylemde
bulunamayacağõnõ (81. madde) ve “Siyasi partilerin, bölünmez
bütünlüğü olan ülke sõnõrlarõ içinde bölgecilik veya õrkçõlõk
amaçlarõ
güdemeyeceğini
ve
bu
tür
etkinliklere
girişemeyeceğini” (82. madde) belirten Siyasi Partiler Yasasõ’nõn
(2820 sayõlõ yasa) bazõ bölümlerinin kaldõrõlmasõ gerekmektedir.
Bu haliyle sözkonusu yasa, örneğin, Kürtlere bazõ haklarõn
tanõnmasõ
konusunda, başka bazõ girişimlere de müsamaha etmelidir.
Seçimlerde bir partinin parlamentoda sandalye kazanabilmesi
için, ülke çapõndaki oylarõn yüzde 10’unu almasõ gerekmektedir.
Bu durum, azõnlõk seslerinin büyük ölçüde dõşlanmasõ anlamõna
gelmektedir. Ayrõca, kõzgõn ve küskün azõnlõklarõ demokratik
çerçevenin dõşõna çõkma ve bu yolla etkili olma eğilimine
sokacağõ için faydacõ bir yaklaşõm da değildir. Parlamentoda
temsil edilmek için gerekli eşik yüzde 5’den yüksek olmamalõdõr.

•

İnsan Haklarõ Konusunda Avrupa Konvansiyonu çerçevesinde
sağlanmõş haklarõ ve özgürlükleri ihlal eden yasalar uyarõnca
verilen para cezalarõ, gözaltõ ve hapis hükümleri Avrupa Birliği
kriterlerine uymamaktadõr. Bu tür yasalarla, halihazõrda
cezaevinde tutulan örneğin, DEP eski milletvekilleri Leyla Zana,
Hatip Dicle, Orhan Doğan ve diğerleri serbest bõrakõlmalõdõr.

•

Siyasi davalarda, savunma avukatlarõnõn taciz edilmesi ve bazõ
kişiler tarafõndan tehdit edildiklerinde onlarõn yeterince

korunmamasõ da bir gelenek halini almõştõr. ( Öcalan davasõnda
savunma avukatlarõna yönelik taciz ve engellemelerde olduğu
gibi) Avukatlarõn, savunma görevlerini yasalara uygun bir şekilde
yerine getirmeleri için yeterli güvence sağlanmalõdõr. Avukatlar
bu görevlerini yerine getirirken, yasalarõ uygulamakla görevli
kurumlar veya halk tarafõndan engellenmeden fonksiyonlarõna
uygun bir şekilde korunmalõdõrlar.
2) Siyasi partiler ve seçim yasalarõ
12 Eylül 1980 darbesinden sonra, ilk sivil hükümetin 1983 yõlõnda işbaşõna
gelmesinden bu yana, 15 siyasi parti, parlamenter bir demokraside fazlasõyla
aldatõcõ sayõlabilecek gerekçelerle kapatõlmõştõr. Bu durum, Türkiye’de hakim
olan baskõcõ siyasal atmosferi yansõtmaktadõr. Yasal olarak oluşturulmuş
siyasi partiler, yasa takipçileri tarafõndan daha büyük bir koruma altõna
alõnmalõdõr. Dahasõ, mülkleri, bürolarõ ve üyeleri güvenlik güçlerinin uyguladõğõ
tacizlere, gözaltõlara ve ihlallere karşõ bir çeşit dokunulmazlõğa sahip olmalõdõr.
Yukarõda tartõşõlan yasaklayõcõ ve kõsõtlayõcõ siyasi parti ve seçim yasalarõnõn
dõşõnda Kürt bölgelerinde ve muhtemelen başka yerlerde de seçimlerde birçok
usülsüzlükler, hileler yapõlmaktadõr. Bunlar arasõnda adaylara, adaylara mali
destek verenlere ve seçmenlere, güvenlik güçleri ve bazõ etkili yerel güçlerce
yapõlan kaba saba tehditler ve yõldõrmalar, başkalarõnõn yerine oy
kullandõrõlmasõ, seçim kampanyalarõnõn engellenmesi, devletin gözünde
mutaber sayõlmayan adaylara ve parti görevlilerine tecavüz gibi uygulamalar
sayõlabilir.
Düzenli, yasal, hesabõ verilebilecek kadar adil ve özgür seçimlerin yapõlmasõnõ
güvence altõna almak için birçok adõm atõlmasõ gereklidir. Bu konu, bir çeşit
AB seçim gözlemcisinin işe karõşmasõnõ gerektirecek gibi görünmektedir.
3)Yargõ organlarõ ve yargõ kararlarõnõ uygulayan kurumlar
Hem yargõ kurumlarõnõn hem de yargõ kararlarõnõ hayata geçiren kurumlarõn
uygulama standartlarõ Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerekli normlarõn çok
aşağõsõndadõr. Uygunsuz ya da yetersiz prosedür, yetersiz ve kalitesiz kanõtlar
ve yalnõzca soruşturma sõrasõnda alõnmõş itiraflara dayanarak hüküm verme
tipik kusurlardõr. Gerek yargõ kararlarõnõ hayata geçiren kurumlarõn, gerekse
güvenlik güçlerinin hem savaşanlara hem savaşçõ olmayanlara yönelik
muameleleri, keyfi gözaltõna alma, yasadõşõ arama, işkence, yargõsõz infaz,
gözaltõnda kaybetme ve kişileri kimseyle görüştürmeden gözaltõnda tutma
bağlamõnda, AB üye ülkelerinden beklenen standartlarõn çok aşağõsõndadõr.
Bu durum, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’nin 1996’dan itibaren verdiği bir
dizi karardan da anlaşõldõğõ gibi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin,
Türkiye’nin İnsan Haklarõ Konusunda Avrupa Konvansiyonu’nu büyük ölçüde
ihlal ettiğini belirleyen benzersiz kararõnda da belirtilmiştir.11
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Devletin üst düzey yöneticileri tarafõndan işkence uygulamasõnõn engellenmesi
konusunda somut adõmlar atõlacağõna dair verilen güvencelere rağmen, bu
sözler hayata geçirebilmiş değildir. Hem eski Cumhurbaşkanõ Demirel hem de
Başbakan Bülent Ecevit işkencenin bir devlet politikasõ olmadõğõnõ ve
sistematik olarak uygulanmadõğõnõ iddia etmişlerdir. Ancak TBMM İnsan
Haklarõ Komisyonu’nun 2000 yõlõ Mart ayõ raporu bunun tersini göstermektedir.
Komisyon, aynõ konuda yaptõğõ bir soruşturmada, 1998 yõlõndan sonra bir
gelişme olmadõğõ nihai hükmüne varmõştõr: Komisyon, bir işkence olayõyla ilgili
olarak yargõlanan sanõk polislerin davalarõnõn iki yõldan beri sürmekte
olduğunu ve henüz bir hükme varõlmamõş olduğunu tesbit etmiştir. (Yaptõğõmõz
tesbitlere göre, bu kitabõn baskõya girdiği tarihlerde dava hala sonuçlanmõş
değildi.)
Karakollarda ve cezaevlerinde rüşvet ve gözaltõndakilerle hükümlülere kötü
muamele iddialarõ hala devam etmektedir. Meclis İnsan Haklarõ
Komisyonu’nun eski başkanõ Aydõn milletvekili Sema Pişkinsüt, işkence
uygulanmasõnõn gerçek suçlularõnõn, alt ve orta düzey memurlar değil ve fakat
daha üst düzeydekiler olduğunu beyan etmiştir ki bu, valiler ve savcõlarõn
suçlanmasõ anlamõna gelmektedir. Pişkinsüt’ün iddialarõnda israr etmesi ve bu
konuda devleti eleştirmesi üzerine, önce partisi DSP tarafõndan komisyon
başkanlõğõndan alõnmõş ve yerine MHP’li bir üye getirilmiştir. Pişkinsüt daha
sonra da partisinden ihraç edilmek istenmiş, ama kendisi istifa ederek
DSP’den ayrõlmõştõr.
Bütün düzeylerde yeterli ve uygun eğitim verilmesinin büyük ölçüde gerekli
olduğu açõktõr ama, eğer ‘en yüksek makamlar’õn işkenceye izin vermesini
engelleme konusunda yeterli bir etki sağlamak istiyorsa, TBMM İnsan Haklarõ
Komisyonu buna ek olarak AB’nin moral desteğini ve aktif ilgisini de talep
edecektir.
Hükümet tarafõndan göreve getirilen personelin kalitesiyle ilgili olarak sorunlar
devam etmektedir. 1999 yõlõnõn Ağustos ayõnda karakolda gözaltõnda tutulan
insanlara işkence edilmesiyle ilgili, kamuya açõk bir duruşmada İçişleri
Bakanlõğõ Müsteşar Yardõmcõsõ Sami Sönmez, dikkate değer ölçüde samimi
bir ikrarda bulunarak “Özel hayatõ karanlõk insanlarõ polis olarak işe aldõk.
Bunlar eski gece kulübü badigardlarõ ya da barmenleridir. Bu görevleri
sõrasõnda kuşkulu, yasadõşõ işlere bulaşmõşlardõr. İlerde polis olarak işe
almazdan önce lise mezunlarõnõ özel bir imtihandan geçireceğiz.” beyanõnda
bulunmuştur.12
Şu anda görevli polislerin kalitesinin gözden geçirilmesi veya bunlarõn kabul
edilebilir bir standart doğrultusunda eğitilmesi gereklidir. Bu standart düzeyine
ulaşmakta başarõsõz olanlarõn polislik mesleğinden çõkartõlmalarõ bir zorunluluk
olarak ortadadõr.
4)Polisin Ceza Muafiyeti
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Türkiye’de polis ve jandarma güçlerinin içinde öylesine hakim bir kültür vardõr
ki, bunlar, göreceli bir ceza muafiyeti ile ağõr insan haklarõ ihlalleri
yapabilmektedir. Geçen altõ yõl boyunca, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi
kararlarõ, Türkiye’nin, güvenlik güçlerinin insan haklarõ ihlalleri iddialarõnõ
soruşturmakta devletin yetersiz kalmasõ yüzünden İnsan Haklarõ Konusunda
Avrupa Konvansiyonu’nu tekrar tekrar ihlal ettiğini göstermektedirler.13
Uluslararasõ Af Örgütü, Türkiye’deki güvenlik güçlerine ilişkin 1996 yõlõ
raporunda şunlarõ açõklamõştõr:
“Ordunun, jandarmanõn ve polisin üst denetimi ve kontrolu hükümetin esas
görevlerinden biri olmalõdõr... Güneydoğu’da on yõldan fazla bir zamandõr
süren silahlõ anlaşmazlõkta insan hakkõ ihlalleri konusunda polisi ve
jandarmayõ koruyan ceza muafiyeti artõk polisin ve jandarmanõn İstanbul ve
Ankara’da yaptõğõ istismarlarõ da kapsayacak biçimde genişlemiştir.”14
1996 yõlõnda Manisa’da çocuklara işkence eden, gazeteci Metin Göktepe’yi
döverek öldüren ve Diyarbakõr Cezaevinde on hükümlüyü döverek öldüren 65
polis ile jandarmanõn yeterli bir biçimde cezalandõrõlmasõ mümkün
olamamõştõr. Kötü muameleden ve işkenceden hüküm giyenlere verilen
cezalarõn artõrõlmasõ yönündeki yeni mevzuata rağmen, polisin görevini kötüye
kullanmasõnõ engellemeye yönelik etkili bir yasa takibi mekanizmasõna ihtiyaç
vardõr.
AB, Türkiye’ye bu amaca ulaşmasõ için tavsiyelerde bulunmalõdõr.
5) DGM’ler ve OHAL
Özellikle iki sistem hukukun üstünlüğünü aşõndõrmaktadõr. Olağanüstü Hal
Yasasõ (1987 tarihli 285 sayõlõ kanun hükmünde kararname) ile Devlet
Güvenlik Mahkemesi sisteminin her ikisi de Türkiye’de hukuk üstünlüğünün
tam anlamõyla yürürlükte olduğu iddialarõnõ geçersiz kõlmaktadõrlar. PKK’nõn
silahlõ mücadeleyi bõraktõğõnõ açõklamasõnõn ardõndan her ikisinin de
lağvedilmesi gerekir idi. 1996 tarihli İl İdareleri Yasasõ bütün il valilerine ya
İçişleri Bakanlõğõ kanalõyla ya da el altõndaki herhangi bir silahlõ kuvvetler
birliğine çağrõda bulunmak suretiyle sözlü olarak görev emri verme yetkisi
sağlamõş ve daha da ötesi, bu birliklere komşu ülkelerde sõcak takip hakkõ da
vermiştir. Buna ilaveten valiler herhangi bir siyasi partinin ya da derneğin
taşõnmaz mülklerini dilediklerince araştõrmakta özgürdürler. Bu tür yetkiler,
demokratik normlarõn ve hukukun üstüne çõkmak demektir.
Bu iki sistem de kaldõrõlmalõdõr.
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b) Eğitim hakkõ
Yargõ kurumlarõ ile yargõ hükümlerini uygulamaya sokan kurumlarda, hukuka
ve güvenlik güçlerinin tabi olduğu yasal mevzuata uygun ve hukukun
üstünlüğü uygulamasõnda gerekli olan standartlar çerçevesinde eğitim
verilmelidir. Yargõ hükümlerini yürürlüğe sokan personelin kalitesi, eğitimle,
daha seçici işe alma yöntemleriyle ve polis olmanõn gerekliliklerini istismar
eden görevlilerin meslekten uzaklaştõrõlmasõ yoluyla yükseltilmelidir.
Kürtlerin yaşadõğõ bölgelerde öğretimin altyapõsal olanaklarõ ve eğitimin
kalitesi, Türkiye’nin diğer bölgeleriyle aynõ düzeye çõkartõlmak amacõyla bir
dönüşüme tabi tutulmalõdõr. Öğretmenler yerel toplumu ve kültürü bilen yerel
insanlar olmalõdõr. Evlerde ağõrlõklõ olarak Kürtçe konuşulan bölgelerde,
ilkokullarda öğretim Kürtçe olmalõ; ortaöğretimde Türkçe’ye geçiş için de bir
hazõrlõk programõ geliştirilmelidir.
Türkiye sathõndaki okullara, insan haklarõ ve demokrasi zorunlu ders olarak
konmalõ ve medyada da bu konularda tartõşõlmalar yapõlmalõdõr (belki, resmi
ve sivil kurumlarõn elbirliği ile).
1)Öğretim, Kültür ve İnsan Haklarõ
Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu, insan haklarõ ve demokrasi konularõnda
çok yetersiz bilgilere sahiptir. Türkiye’de hem devletin hem de toplumun
otoriter eğilimleri göze alõndõğõnda bu durum hiç de şaşõrtõcõ değildir. Söz
konusu durum, ancak kamuoyunun bu konularda bilgilendirilmesiyle, özgür
tartõşmalarla ve bu alanda yapõlacak eğitim faaliyetleri ile değiştirilebilir.
Türkiye’nin eğitim-öğretim felsefesinin temel ilkeleri bu otoriter çizgiyi çok
berrak bir biçimde açõğa vurmaktadõr:
Türk ulusal öğretim sisteminin kapsamlõ amacõ Türk ulusunun
bütün üyelerini eğitmektir:
1. Atatürk’ün reformlarõna ve ilkelerine ve Anayasa’da belirtildiği
haliyle Atatürk’ün milliyetçilik anlayõşõna inanan; Türk
ulusunun milli, ahlaki, insani, ruhi ve kültürel değerlerini
onaylayan, koruyan ve geliştiren; ailesine, ülkesine ve
ulusuna bakan ve kollayan yurttaşlar olarak.15
Bu görev tanõmõ, parlamenter demokrasi bir yana, yaratõcõ öğretimin ayrõlmaz
bir parçasõ olan açõk tartõşma ve eleştirel yaklaşõma dahi imkan
tanõmamaktadõr.16 Ne de Türkiye’de toplumu ve devleti biçimlendiren değerler
konusunda değişik bir fikre sahip olabilecek kişilerin fikir ve ifade
özgürlüklerini kullanmalarõna izin vermektedir. Türkiye, yarõm yüzyõl öncesi
için geçerli olup da bugün artõk var olup olmadõklarõ tartõşmalõ değerlere
yapõşõp kalmaktan kurtulmalõdõr. Öğretim sistemini bütünüyle sõkõ bir denetim
15

Milli Eğitim Temel Yasasõ (1973, değiştirilme tarihi 1989).
İnsan yalnõzca Fransa’da Napolyon Bonapart’õn, Almanya’da Bismark’õn benzer bir öğretim formülü
uygulamasõ üstünde fikir yürütse, bu türden doktriner bir katõlõğõn nasõl uygunsuz kaçacağõnõ
görmemezlik edemez.
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altõnda tutma saplantsõnõn bir işareti de, kõsa bir süre önce alõnan, okul
kitaplarõndaki matematik problemlerinde “P” ve “K” harflerinin kullanõlmasõnõn
yasaklanmasõ kararõdõr.17 Türkiye’nin öğretim sisteminin ve sosyal anlayõşõnõn
daha gevşek ve çok daha toleranslõ bir yaklaşõma ihtiyacõ vardõr.
Ortaöğretimin ikinci döneminde, temel öğretim bileşenlerinden biri,
demokrasinin ve insan haklarõnõn incelenmesi olmalõdõr. Ancak buna, yetişkin
nüfus içinde de demokrasi ve insan haklarõ ilkeleri bilincini yerleştirme
çabalarõnõn eşlik etmesine ihtiyaç vardõr.
2)Doğu ve Güneydoğu’da Öğretim
Kürt bölgelerinde eğitime ilişkin sorunlar devam etmektedir. Güneydoğu’da
öğretim her zaman, Türkiye’nin batõsõndaki oranla daha zayõf durumda
olmuştur. 1990 yõlõnda ulusal okuryazarlõk oranõ yüzde 77 iken Mardin ilinin
ortalamasõ yüzde 48’di.18 Çatõşmalarõn sonucu kentlerde öğretimin içine girdiği
büyük karmaşanõn yanõsõra kõrsal kesimde de birçok okulun öğretmensizlikten
ya da güvenlik gerekçesiyle kapatõldõğõ ve bu durumun hala devam ettiği
biliniyor.
Bu nedenlerle Güneydoğu’daki okuryazarlõk oranõ ile ulusal okuryazarlõk oranõ
arasõndaki orantõsõzlõğõn arttõğõnõ varsayabiliriz. Kõz çocuklar arasõnda okulu
bõrakma oranõ özellikle yüksek olduğundan, kõz çocuklar arasõnda okumayazma bilmeyenlerin oranõ erkek çocuklara göre bir hayli yüksektir. Öğretim
düzeyinin düşük olmasõnõn bir sebebi de, öğretmen okullarõndan mezun olan
genç öğretmenlerin Güneydoğu’da öğretmenlik yapmak istememelerinden
kaynaklanmaktadõr. Bölgede görev alan birçok öğretmen, mecburi hizmet
süresi dolar dolmaz bölgeden ayrõlmaktadõr.
Bir başka büyük mesele, öğretmen-öğrenci oranlarõ düşük olduğundan ayrõlan
fonlarõn da düşük olmasõdõr. 1990’lõ yõllarda güvenlik güçlerinin köy
boşaltmalarõn bir sonucu olarak Diyarbakõr şehri, kendisini alõşõlmõş otuz küsur
öğrencili sõnõflarla değil fakat doksan öğrencili sõnõflarla uğraşõr bulmuştur.
Gerçekte ise, kuşkusuz zorunlu yer değiştirme yani göç, okul bõrakmalarõn
büyük ölçüde artmasõna yol açmõştõr.
Okuldan ayrõlma Güneydoğu’da çok önemli bir sorundur. GAP Mastõr Planõ,
okuldan ayrõlma meselesinin dökümü olarak bölge illerinden birinden
aşağõdaki sayõlarõ aktarmõştõr: İlkokul düzeyinde çocuklardan yalnõzca yüzde
70’i okula gider görünmektedir; bunlardan yalnõzca yüzde 18’i ortaöğretime
başlamaktadõr ve bunlarõn yalnõzca yarõsõ, yani yaş gubu toplamõnõn yüzde 9’u
17

Trkiye Milli Eğitim Bakanlõğõ, bir ilkokul matematik kitabõnõn editörlerine, biraraya geldiklerinde,
yasaklanmõş Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (PKK) kõsaltmasõna benzediğinden cebir denklemlerinden
“P” ve “K” harflerinin kaldõrõlmasõ talimatõ vermiştir. Bu olay akla Türkiye’de, bunlar Kürtler’in ulusal
renkleri olduğundan trafik õşõklarõnõn standart kõrmõzõ, sarõ, yeşil renklerinin değişip değişemeyeceği
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ortaöğretimi gerçekten tamamlayabilmektedir. AB üyeliğine aday bir ülke için
bunlar iç karartõcõ istatistiklerdir ve düzeltilmeleri zorunludur. İki temel soruna
burada daha önce değinilmiştir. Yüksek okul bõrakma oranõnõn üçüncü ve
muhtemelen en zorlayõcõ gerekçesi, Türk Devleti’nin Güneydoğu’da Kürtçe
dilinde öğretim yapõlmasõna õsrarla karşõ çõkmasõ olsa gerektir. Bu durum
üretkenliğe öylesine terstir ki, ayrõntõlõ olarak tartõşõlmasõ pek de gerekmez. Kõz
çocuklarõnõn büyük çoğunluğu ilkokuldan terktir. Bu kõz çocuklarõnõn ne
okuryazar olmaya ne Türkçe’ye ihtiyaçlarõ vardõr; büyüyüp anne olurlar ve
çocuklarõnõ kendi ana dilleriyle beslerler.
İşte böylece Türkiye’nin dil politikasõ, bir yandan bu çocuklarõn anladõklarõ
dilde doğru dürüst bir öğrenim görmeleri gibi temel bir hakkõ ihlal ederken, bir
yandan da bu politikanõn yenilgisinin tohumlarõnõ kendi içinde taşõr.
Aşağõdaki adõmlar yalnõzca Kürt çocuklarõnõn temel bir hakkõ olarak değil fakat
toplumun, Türkiye’nin entellektüel ve ekonomik kalkõnmasõna katkõda
bulunacak üretken üyeleri haline gelmeleri için bir şans verilmesi amacõyla
pragmatik bir girişim olarak tavsiye edilmektedir:
•

İlkokul düzeyinde zorunlu Türkçe öğretimiyle birlikte Kürtçe
dilinde öğretim yapõlmasõ; ortaokul başlangõcõnda veya
ortaokul düzeyinin içinde bir noktada bunun iki dilde öğretime
kaydõrõlmasõ.

•

İçinde çalõştõklarõ toplumu bilen ve anlayan Kürtçe konuşur
öğretmenlerin işe alõnõp eğitilmesi.

•

Altyapõ ve öğretmen kadrosu konusunda, Güneydoğu’nun
Türkiye’nin diğer yörelerindeki öğretim standartlarõna
kavuşmasõnõ sağlamaya yeterli fon ayrõlmasõ.

c) Lozan anlaşmasõ ve dil hakkõ
Azõnlõk dillerinde ana dili kullanma, basõm ve yayõn haklarõnõn tamamõ özgürce
kullanõlabilmeli, yerel dildeki yer isimlerine yeniden dönülmeli, yerel kültür
çerçevesinde ilk adlar ve soyadlarõ verilmelidir.
Farklõ diller konuşan bütün azõnlõklar, hiçbir engelle karşõlaşmaksõzõn kendi
dillerini öğretme ve yayma hakkõna sahip olmalõdõrlar.19 Devletin, 1996-1997
yõllarõnda bir kültür kurumu olan Kürt Kav’õn Kürtçe dil sõnõflarõ açma girişimine
muhalefet etmesi, sözgelimi, temel haklarõn doğrudan ihlali olmuştur. Özel
kurumlar da herhangi bir başka dil gibi Kürtçe’yi de öğretmekte serbest
olmalõdõr. Türkiye, uluslararasõ bir antlaşmayla, Cumhuriyet’i kuran Lozan
Anlaşmasõyla şu taahhütte bulunmuştur:
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Türkçe’den başka dillerde yayõn ve basõmla ilgili bir yasa olmasõna rağmen ki bu zaten pratikte
Kürtçe’yi yasaklamaktadõr ve Antiterör Yasasõ’yla (23. madde, 12 Nisan 1999) yürürlükten
kaldõrõlmõştõr, Anayasa’nõn 26. ve 28. maddeleri de hala engelleme için temel oluşturur niteliktedir.

“Herhangi bir Türk vatandaşõnõn özel ilişkilerinde, alõşverişte, dinde,
basõnda ya da basõlõ eserlerde veya kamuya açõk toplantõlarda herhangi
bir dili serbestçe kullanmasõna yönelik hiçbir kõsõtlama empoze
edilmeyecektir. Bir resmi dil bulunmasõna bakõlmaksõzõn Türkçe
konuşmayan Türk vatandaşlarõnõn mahkemelerde kendi dillerini sözlü
olarak kullanmalarõ için gerekli imkanlar sağlanacaktõr.”20
Bu özgürlüğün uygulanmasõ azõnlõklara saygõnõn temel bir gereğidir ve eğer bu
dilleri konuşanlar istiyorlarsa Kürtçe (Kirmanci, Zazaki), Arapça, Lazca ve
diğer azõnlõk dillerine de uygulanmalõdõr.
Kürtlerin bir azõnlõk mõ, yoksa bir halk mõ olduklarõ tartõşmasõ bu çalõşmamõzõn
dõşõndadõr.
d)Diğer Kültürel Haklar
Kürtler’i etnik kimliklerini ifade etmekten alõkoyan ikinci dereceden şaşõrtõcõ bir
dizi kõsõtlama daha bulunmaktadõr. Türkçe olmayan isimlerin kullanõlmasõnõ
kõsõtlayan yasalar vardõr.21 Son zamanlarda bir mahkeme hükmü ile Türkiye
vatandaşlarõna Kürtçe insan isimlerini kullanma hakkõ verilmiştir ama, bu
hükmün genelde uygulanmadõğõ 2002 yõlõnda bile bu konuda açõlan davalarla
görülmüştür.
AB artõk bu hükmün uygulanmasõnõ güvence altõna almalõdõr. Bunun gibi
Türkçe olmayan yer isimlerinin (örneğin Kürtçe) Türkçe yer isimleriyle
değiştirilmesini gerektiren yasa da22 lağvedilmeli ve ‘halkõn vermiş olduğu
isimler’e bir dönüş yapõlmalõdõr.23 Kürtçe şarkõlara, şiire ve edebiyata,
içeriğinden bağõmsõz olarak serbestçe izin verilmelidir. Bu, ifade özgürlüğünün
temel gerekliliklerinden biridir. Kürt renkleri, kõrmõzõ, sarõ ve yeşil engellenme
olmaksõzõn serbestçe sergilenebilmelidir. Bütün bunlar azõnlõklara saygõ
kavramõnõn içinde zaten gizlidir ancak, AB’nin bunlarõ Türkiye için daha açõk
hale getirmesi önemli olabilir. Kürtçe ya da herhangi bir başka azõnlõk dilinde
yayõn ve basõm yapmaya da Türkçe ile aynõ düzeyde izin verilmelidir.
e)Örgütlenme özgürlüğü
Siyasi partiler, dernekler, örneğin insan haklarõ dernekleri ve işçi sendikalarõ,
polis ya da devlet güvenlik güçlerince rahatsõz edilmeden ya da kapatõlmadan
özgürce faaliyet gösterebilmelidirler. Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü
haklarõ için mücadele edenlere karşõ açõlan davalar düşürülmelidir. AB, bu tür
örgütlere yönelik koruyucu bir ilgi göstermelidir.
Geçtiğimiz yõllarda belli bazõ kurumlar kapatõlmõş, hõrpalanmõş ve keyfi
tutuklamalara maruz kalmõştõr: Son yõllarda birçok siyasi parti kapatõlmõştõr.
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Bunlar arasõnda Refah Partisi, gibi iktidar olmuş kitle partileri olduğu gibi, HEP
(Halkõn Emek Partisi), DEP (Demokrasi Partisi) gibi Kürtlerin politika yaptõğõ
siyasi partiler de bulunmaktadõr. HADEP ( Halkõn Demokrasi Partisi) hakõnda
ise kapatõlmasõ istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açõlmõştõr.
İşçi sendikalarõ, insan haklarõ dernekleri ve kültür örgütleri sõk sõk kapatõlmakta
ya da çeşitli baskõlarla karşõlaşmaktadõrlar. AB bunlarõn serbestçe işlev
görebilmeleri konusunda talepte bulunmalõdõr. İnsan haklarõ örgütlerinin
merkez ya da şubelerinin sürekli kapatõlmasõ ve çalõşanlarõ ile üyelerinin
hõrpalanõp tutuklanmasõ bir skandaldõr. Bu tür örgütler Türkiye’nin insan
haklarõna tam saygõlõ hale gelme sürecinde kritik birer gözlemci
durumundadõrlar.
Türkiye İnsan Haklarõ Derneği’nin (İHD) Diyarbakõr şubesi 1997 yõlõndan
itibaren üç yõl için kapatõlmõştõr. 19 Nisan 2000 tarihinde yeniden açõlmasõna
izin verilmiştir ama, yirmidört gün sonra üç aylõk bir dönem için tekrar
kapatõlmõştõr. 22 Mayõs’ta İHD Van şubesi de aynõ biçimde kapatõlmõştõr. Bir
diğer insan haklarõ örgütü olan Mazlum-Der ( Mazlumlar Dayanõşma Derneği)
hakkõnda da benzer uyugulamalar söz konusudur. AB, bu örgütlerin açõk
kalmasõ ve işlev görmesi için özel bir koruyucu ilgi göstermelidir.
e) Siyasi suçlar ve cezaevleri reformu
Ölüm cezasõ Türkiye’de kaldõrõlmalõ ve mahkum olup da halihazõrda idam
bekleyenlerin cezalarõ hafifletilmelidir.
Siyasi suçlar dolayõsõyla hapse girmiş olan tüm hükümlüler için genel af
çõkartõlarak toplumda bir barõş ve uzlaşma havasõ yaratõlmalõdõr.
Türkiye, cezaevlerinde ve idam hücrelerinde uyguladõğõ ve Af Örgütü gibi
uluslararasõ izleme yapan gruplar tarafõndan rutin olarak kõnanan zalim,
aşağõlayõcõ ve insanlõkdõşõ koşullarõ kaldõrmalõ ve cezaevi sistemini, Avrupa
standartlarõyla uyum sağlayacak hale getirmelidir. Bu çerçevede, devlet
tarafõndan ‘terör mahkumlarõ’ olarak nitelenen tutuklu ve hükümlülerin insanlõk
dõşõ koşullarda tek kişilik hücrelere konulduğu F tipi cezaevleri insani koşullara
kavuşturulmalõdõr.
Bu amaçla, F tipi cezaevlerinin kapatõlmasõ istemi ile başlayõp bu tip
cezaevlerinin insanileştirilmesi amacõyla sürdürülen ve yüzlerce tutuklu ve
hükümlünün iki yõldõr devam ettiği ve kitabõn baskõya hazõrlandõğõ tarihte
90’õncõ kaybõnõ veren ölüm oruçlarõndan da söz etmek gerekiyor. Bu konuda
devletin, başta Adalet Bakanlõğõ olmak üzere ilgili bütün birimleri, her türlü
uzlaşma girişimini reddederek ve cezaevi koşullarõnõ iyileştirme konusunda
özellikle terör suçlarõyla ilgili olarak ayak direyerek, hem cezaevlerindeki
olaylardan hem de ölümlerden sorumlu tutulmalõdõr.
AB bu konuda başlattõğõ girişimlerine devam etmelidir.
g) Bölgelerarasõ eşitsizlik ve göç sorunu

Kürt kimliğini inkar etmenin yanõnda, bölgelerarasõ eşitsizlik de önemli
meselelerden biridir. Bölgenin karşõlaştõrmalõ olarak yoksulluğu ve ihmal
edilmişliği devletin resmi politikasõnõn bir sonucudur. Güney Doğu Anadolu ve
Doğu bu nedenle, 19’uncu yüzyõlõn ortalarõndan itibaren ciddi bir biçimde
ihmal edilmiştir ki bu ihmalin daha eski tarihli olmasõ da mümkündür. Bu
olumsuzlukta bölgenin, Osmanlõ İmparatorluğu’nun uluslararasõ ticarete ve
fikirlere açõk olmanõn yararõnõ gören kõyõ bölgelerine oranla deniz yollarõna
daha uzak olmasõnõn da rolü bulunmaktadõr. Bu doğal dezavantaj, nüfusunun
1920’li ve 1930’lu yõllarda geniş kapsamlõ olarak bastõrõlmasõ ve ‘çağdaş’
Türkiye’nin 1923 yõlõndan beri bölgeyi ekonomik olarak ihmal etmesiyle büyük
ölçüde artmõştõr. Sonuç olarak 1990’lõ yõllarõn başõnda Güneydoğu’da kişi
başõna gelir, ulusal ortalamanõn yüzde 42’si dolayõndadõr ve Ege/Marmara
bölgelerindeki kişi başõna gelirin yüzde 25’i düzeyine ancak ulaşmaktadõr.
Fazilet Partisi’nin 1999 yõlõnda hazõrlattõğõ rapordaki sözlerle: “Türkiye’nin batõ
bölgelerinde kişi başõna gelir 4-5 bin ABD dolarõ olduğu halde Doğu’da ve
Güneydoğu’da yalnõzca 600-900 ABD dolarõ kadardõr.”24 Bu politika uzun
zamandõr sürmekte olabilir ama, artõk devam etmemelidir ve eğer Kürtler’in
ekonomik dõşlanmõşlõğõ ortadan kaldõrõlmak isteniyorsa, Kürtlerin de katõlõmõyla
bu konuda adõmlar atõlmalõdõr.
1) GAP Projesi ve Kürtler
Yapõlanlarõn çoğu, Güneydoğu Anadolu Kalkõnma Projesi (GAP) sayesinde
resmen 1980’li yõllarõn sonunda idrak edilmiştir. Fõrat ve Dicle üstünde
kurulacak 22 tane baraj ile 21. yüzyõlõn başlangõcõnda Türkiye’nin sõnai
kalkõnmasõ için hidroelektrik gücü sağlanmasõ ve sermaye yoğun tarõm ve
tarõm sanayiinin teşvik edilmesi amaçlanmõştõr. GAP’õn bölgede kişi başõna
geliri yüzde 10 oranõnda artõrarak bölge ortalamasõnõn ulusal ortalamanõn
yüzde 53’ü düzeyine getireceği iddia edilmiştir. Ne var ki GAP, bölgede
yaşayan insanlara bir danõşmanlõk hizmeti verilmeksizin ve onlarõn katõlõmlarõ
sağlanmaksõzõn empoze edilmiştir. Kürtlerin ihtiyaçlarõnõ karşõlamakta yetersiz
kalmasõ şaşõrtõcõ değildir ve bu insanlar GAP’õn avantajlarõnõ
kullanamayacaklardõr. Sermayesi bulunmayan bir topluluğa sermaye yoğun
bir gelişme önerisi yapmak asla gelişme değildir. Buna karşõlõk, bölge
dõşõndan gelip de sermayesi olan insanlarõn yerli topluluğu dikkate almayarak
bölgenin kaynaklarõndan yararlanmasõ için devasa bir fõrsat yaratmaktõr. Bu
durum, sosyal ve ekonomik gelişme için zayõf bir temeldir ve dolayõsõyla
siyasal ve ekonomik açõdan tatmin olmuş bir topluluk yaratõlmasõ için de zayõf
bir temel oluşturmaktadõr.
GAP politikalarõndan etkilenen insanlarõn nasõl dõşlandõklarõ, görüşlerine
başvurulmak bir yana onlara zorunlu konularda bilgi bile verilmediği, 2001
ylõnõn sonlarõnda kaba yapõmõ bitip su toplamaya başlayan ve binlerce Kürt’ün
yer değiştirmesine sebep olan Birecik Barajõ örneğinde çok açõk bir şekilde
görülmüştür.25 Devlet’in kendilerini yerleştirdiği yerlerde açõlacağõ vaat edilen
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sanayi merkezleri ve fabrikalarda iş imkanõ asla gerçekleşmemiştir. 2000
yõlõnõn bahar ve yaz aylarõnda yerlerinden edilenlerin çoğu, şimdi kulübe
benzeri, yarõ bitmiş evlerde yaşamakta ve yerleştirildikleri õssõz topraklarda
sonsuz bir işsizlik ve açlõk çekme veya iş peşinde İstanbul, Adana, Mersin gibi
merkezlere yerleşmek için yeniden taşõnma gibisinden iki seçenekle karşõ
karşõyadõrlar.
Tarihi Hasankeyf şehri yakõnlarõnda, Dicle Nehri üzerinde inşa edilecek olan
Ilõsu Barajõ’yla ilgili olarak da durum aynõdõr.
2) Hasankeyf-Ilõsu Barajõ
Ilõsu Barajõ’na kredi sağlayan ülkeler, kredi vermek için ileri sürdükleri
koşullarõn Türkiye tarafõndan yerine getirilmesinin mümkün olmadõğõnõ uzun
bir aradan sonra gördüler. İngiltere’nin dõşõndaki ülkeler de verilecek olan
kredinin ciddi insan haklarõ ihlallerine neden olacağõnõ ve doğal ve tarihi
çevreye zarar vereceğini ileri sürerek projeyi desteklemekten vazgeçtiler.
Ancak Türkiye hükümeti hala projenin gerçekleştirilmesi konusunda taviz
vermemektedir. Ilõsu ve benzeri tarõşmalõ projelerin, gerçekleşmeleri halinde,
uzun vadede çok ciddi ekonomik ve sosyal problemleri de birlikte getirecekleri
muhakkaktõr. 26
3) Arazi sahipliği sorunu
Tarõmla ilgili en büyük sorunlardan biri arazi sahipliği ile ilgilidir. Güneydoğu,
daha önceki toprak reformundan yararlandõrõlmamõştõr. Son toprak reformu
girişimi 1978 yõlõnda gerçekleştirilmiş, ancak, muhtemelen topraksõz köylülerin
oylarõnõn belli başlõ partilere akmasõnda toprak sahiplerin önemli bir rolü
olduğu için olsa gerek, bu girişim yarõm kalmõştõr.
Sonuç olarak GAP’õn kendi mastõr planõna göre, çiftçilikle geçinen ailelerden
yüzde 8’i, toprağõn yüzde 50’den fazlasõnõ elinde bulundurmaktadõr ve bu
aileler, bölgede ikamet etmemeleriyle ünlüdürler. Öte yandan GAP bölgesinde
kõrsal nüfusun yüzde 41’inin yalnõzca 10 ila 50 dönüm (1 ila 5 hektar) toprağõ
var iken yüzde 38’inin hiç toprağõ bulunmamaktadõr. Büyük toprak sahibi
ailelerin önemli bir kõsmõ gerçekten de bölgede ikamet etmemektedirler. 27
Doğru dürüst bir toprak reformu yapõlmadan kõrsal kesimin büyük
çoğunluğunun GAP’tan yarar sağlayacağõ, 1984 yõlõndan beri sürmüş olan
savaşõn etkileri hesaba katõlmasa bile inanõlõr gibi değildir. GAP’õn faaliyete
geçmesinden yaklaşõk on yõl kadar sonra,1998 yõlõnda, GAP bölgesindeki
insanlarõn yalnõzca yüzde 42’sinin bundan bahsedildiğini duymuş olmasõ,
yüzde 10’unun GAP’in bir televizyon kanalõ olduğunu düşünmesi ve ankete
katõlanlardan yüzde 11’inin GAP’la ilgili ne uzun ne kõsa vadeli umudunun
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bulunmamasõ, durumu daha iyi anlatmaktadõr.28 GAP, projeden etkilenen
insanlarla ilgili olarak yeniden yerleştirme ve danõşmanlõk hizmetleri verilmesi,
kültürel ve tarihi değerlerin korunmasõ ve sõnõr ötesi su haklarõ ile ilgili özenli
uluslararasõ standartlar sõkõ koşullara bağlanmadan, ne kõsmen ne de bütün
olarak AB tarafõndan desteklenmemelidir.29
Uzun zamandõr süregelmekte olan toprak sahipliği sorununa ilaveten güvenlik
güçlerinin PKK’ya yardõm edilmesine engel olmak gerekçesiyle Kürtler’in
yaşadõğõ kõrsal alanlarõn muhtemelen yarõsõnõ kullanõlamaz hale getirmesinden
ve yasak bölge ilan etmesinden kaynaklanan başka yakõcõ sorunlar da
bulunmaktadõr ( Üç binden fazla köyün yõkõlmasõnõn ve bu köylerde yaşayan
insanlarõn kitle halindeki göçünün, çoğu insan haklarõ örgütleri tarafõndan üç
milyondan fazla kişiyi etkilediği kabul edilmektedir). Yerinden edilen insanlar
bugün ya bölgedeki kent ve kasabalarõn ya da İzmir, Adana, İstanbul gibi
bölge dõşõ merkezlerin gecekondularõnda ikamet etmektedirler.
Rehabilitasyonu konusunda yeterli adõmlar atõlmazsa, kõrsal alanlar, içinde
insan barõndõrmayan yabanlõklara dönüşecektir. Doğu ve Güneydoğu
Osmanlõ kent ve kasabalarõnda tüketilmek üzere batõya sürülen hayvan
sürüleriyle yüzyõllar boyunca Anadolu’nun belli başlõ hayvancõlõk kaynağõ
olmuştur. 1979 yõlõnda hayvancõlõk hala tarõmõn yüzde otuzunu oluşturur
durumda olduğu halde 2000 yõlõnda bu oran yüzde onyediye kadar düşmüştür.
Bu düşüş kõsmen tarõmdaki değişikliklere bağlanabilir. Ancak savaşõn olumsuz
etkisi de inkar edilemez. Örneğin Hakkari’yi ele alalõm. Savaş patlak
vermeden önce, 1984 yõlõnda bu ilde yaklaşõk beş milyon baş hayvan
bulunmaktaydõ. 2000 yõlõnda bu hayvan miktarõ eskisinin onda birine
düşmüştür. Bir yandan, yerleşim yerlerinin zorla boşaltõlmasõ nedeniyle
köylüler ellerindeki hayvan varlõğõnõ yok pahasõna satarak göçüp gitmişlerdir.
Bir yandan da güvenlik güçlerince meralara getirilen yasaklamalar nedeniyle
hayvanlarõn otlayacağõ alanlar kalmamõştõr. Bugün hala bölgede bir çok mera,
yasak bölge olarak hayvancõlõğa kapalõ durumdadõr.
Ne var ki Türkiye’de et tüketimi bu yõllarda pek az değişmiş gibidir. Et, artõk
başka yerlerden sağlanmakta; kõsmen donmuş et ithal edilmektedir. Kõsmen
de savaş koşullarõ sayesinde bu işi yapmak kolaylaştõğõndan ülkeye kaçak
hayvan sokulmaktadõr. 1999 yõlõnda yaklaşõk olarak seksen bin ton et, büyük
kõsmõ İran’dan olmak suretiyle kaçak olarak ülkeye girmiştir (Bu rakam,
Türkiye et tüketiminin yaklaşõk yüzde beşidir). Nispeten az sayõda insanõn
eliyle yürütülen bu kara ekonomi, yerel insanlar için yalnõzca bir canlõlõk
kaynağõ olmakla kalmayõp, aynõ zamanda daha iyi yaşam koşullarõ peşinde
batõya ve kentleşmiş bölgelere insan göçünü azaltan geleneksel hayvancõlõk
işinin yerini tutamaz. Tehlike odur ki, yerinden edilen insanlar ve çocuklarõ,
kentleşmiş Türkiye’nin daimi gecekondularõnõn ve kent varoşlarõnõn sakinlerine
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dönüşürken, Güneydoğu da daimi olarak insandan arõnmõş bir bölgeye
dönüşmektedir. Bu hem ekonomik bir kayõptõr hem de gelecek için potansiyel
bir güvenlik sorunu oluşturmaktadõr.
15 seneden fazla bir zamandõr süren savaşõn yaptõğõ tahribattan apayrõ büyük
bir sorun da, hükümetin bu önemli soruna yaklaşõrken gösterdiği ciddiyet
yoksunluğudur. Tartõşmasõz en yoksul iller olan Kürtler’in yaşadõğõ iller, ulusal
kalkõnma bütçesinden hala yalnõzca yüzde 10 oranõnda bir pay almaktadõr.
1999 yõlõnõn Mart ayõnda Başbakan Ecevit, Doğu ve Güneydoğu
bölgelerindeki 26 ile, 108 milyon ABD dolarõ tahsis edilerek, bununla,
iddiasõna göre 8200 kişilik istihdam kapasitesi yaratõlmak suretiyle ekonomik
faaliyetleri patlama noktasõna getirecek bir planõ duyurmuştur.Yerinden
edilmiş üç milyon kişi arasõnda işsizlik oranõ muhtemelen yüzde seksen
dolayõndayken orantõsõzlõğõn saçmalõğõ, bu konu üstünde durmayõ gereksiz
kõlmaktadõr.
4) Ekonomik yenilenme programõ ihtiyacõ
Eğer, rahatça iddia edebileceğimiz gibi, yoksulluk ve ümit yoksunluğu
Kürtler’in hoşnutsuzluğuna büyük katkõda bulunuyor ise, temel insani, sivil ve
siyasal haklarõnõn korunmasõ, sorunun yalnõzca bir kõsmõyla ilgili olacaktõr.
Kürtler’deki hoşnutsuzluğun diğer kõsmõ, onlarõn, tercihan kendi geleneksel
yerleşim yerlerinde anlamlõ ve üretken hayatlar sürmelerini sağlayacak
koşullarõn sağlanmasõyla giderilebilir. Diğer bir deyimle bu durumun
sağlanabilmesi, kendi ekonomik politikalarõ konusunda söz sahibi olmalarõ ile
mümkün olacaktõr. Dolayõsõyla Kürtler’in ilgilendiği konular ve arzuladõklarõnõ
kapsayan büyük bir ekonomik program gerekli olmaktadõr.
GAP’õn en önemli özelliği, Güneydoğu’daki nüfusun ihtiyaçlarõnõ ya hiç
anlamayan veya pek az anlayan otoriter bir devlet tarafõndan yukarõdan
empoze edilmiş olmasõdõr. Devletin güvenlik ihtiyaçlarõ konusunda duyarlõ
olmasõ anlaşõlabilir bir durumdur. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği insan
haklarõ ihlallerine karşõ bireysel güvenlik ile canlõ bir ekonomik gelecek
ümidinden oluşan çifte umut, yerel nüfusu, siyasal şiddete bulaşanlara yardõm
etmekte çõkarlarõõnõn olmadõğõ konusunda ikna edebilmelidir.
Ekonomik yenilenme programõndaki ana maddeler şunlar olmalõdõr:
•

Köylerin yenilenmesi projeleri.

Evlerini yeniden inşa etmeleri için ve bir tarõm ekonomisi için, örneğin
tohumculuk, hayvan besiciliği, arõcõlõk, meyvecilik gibi konularda
gerçekçi maddi destek vermek suretiyle, bu projeler, köylülere
gelenekler yerleşim yerlerine dönme konusunda yardõmcõ olacaktõr.
Tartõşmalõ hükümet önerilerinden bir tanesi, Kürtlerin ileride gerilla
faaliyetlerini desteklemesini önlemeye yönelik ‘merkez’ köyler
projesidir. Hükümetin empoze ettiği ve saptadõğõ yerlerde yapõlmasõ
planlanmõş bu köylerin işlevsel olmasõ sözkonusu değildir. Tersine
Irak Kürdistan’õnda, Saddam Hüseyin’in inşa ettiği köyler gibi bunlarõn
da bağõmlõlõk üreten, moral bozucu, garnizona benzeyen yerler olmasõ

ihtimali yüksektir. Bu ne Türkiye’nin ne de Avrupa Birliği’nin
çõkarõnadõr. Köylerin ve mezralarõn eski yerlerinde ya da köylülerin
uygun göreceği yerlerde yeniden inşa edilmelerine izin verilmelidir.
•

Toprak reformu.

Büyük toprak sahiplerinin uçsuz bucaksõz mülkleri kontrol ettiği ve
kõrsal kesimdeki çok sayõda insanõn hayatlarõna ve kaderlerine
hükmettiği şimdiki durum, Avrupa Birliği’nin değerleriyle uyumlu
değildir. Toprak reformu mutlak bir gerekliliktir. Kõrsal kesim
nüfusunun işleyeceği uygun miktarda toprağa sahip olmasõ halinde,
göç etme ihtimali de çok az olacaktõr.
•

Köy korucularõ.

1985 yõlõnda Köy Koruculuğu sisteminin kurulmasõ ve 2000 yõlõna
kadar yaklaşõk yüzbin Kürdün bu işe alõnmasõ, yalnõzca çok pahalõ
değil, fakat Kürtler açõsõndan derinlemesine bölücü olmuştur. Bir köyü
ötekine düşman etmiş, aşiret reislerine köy koruculuğu kisvesi altõnda
kaçakçõlõk yapma,
diğer cezai suçlarõ rahatça işleme, hatta
göçedenlerin mallarõna, mülklerine el koyma fõrsatõ yaratmõştõr. Doğu
Anadolu’nun bazõ yörelerinde Alevi ve Sünni köyler arasõnda kötü
hisleri alevlendirmiş ve çatõşma kõşkõrtõcõlõğõna neden olmuştur.
Bölgenin sosyal dokusuna evrensel oranda hasar veren bir araç
haline gelmiştir. Köy Koruculuğu sisteminin dağõtõlmasõ, bölgedeki
sosyal barõş açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.
•

İstihdam ve eğitim programlarõ.

Olaylardan etkilenmiş bölgelerde ayõrõmcõlõk yapõlmadan hem eski köy
korucularõna hem de köy korucusu olmayõ reddetmiş olanlara kõrsal
alanda istihdam yaratacak ve eğitim verecek bir büyük program
hazõrlanmalõdõr.
•

Orta sõnõfõn güçlendirilmesi.

Türkiye’nin, özellikle doğu illerindeki uzun vadeli sorunlarõndan bir
tanesi orta sõnõfõn zayõf olmasõdõr. Bir asõr kadar önce gelişmeye
başlayan orta sõnõfõn büyük çoğunluğu hõristiyandõ. Ne var ki bu sõnõf,
Ermeniler’in 1915 yõlõnda ‘tehcir’e (göçe zorlamak, sürmek) uğratõlarak
çoğunun katledilmesi ve 1921 ile 1922 yõllarõnda Türkiye’nin batõsõnda
ve kuzeyindeki Hristiyan nüfus ile (Anadolu ve İstanbul Rumlarõyla)
Yunanistan’õn doğusundaki ve adalardaki Müslüman Türk nüfusun
değiş tokuş edilmesiyle ortadan kalkmõştõr. Bu olaylarõ, Türkiye
Cumhuriyeti’nin, orta sõnõfõn gelişmesini teşvik etmek bir yana
köstekleyen devletçi politikalarõ izlemiştir. Enerjik bir orta sõnõfõn ortaya
çõkmasõ, böylece yarõm yüzyõl geciktirilmiştir.
Şimdi Doğu ve Güneydoğu’da hala çok küçük olan orta sõnõfõnõ
besleyip büyütmek için devasa bir çaba gerekmektedir. Öncelikle

yapõlmasõ gereken bir fizibilite çalõşmasõnõ, küçük ve orta boy
işletmelerin yaratõlmasõna yönelik gerçekçi bir program izlemelidir:
Ticaret, sanayi ve zanaat alanlarõnda yapõlmasõ gereken bu projeler,
mümkün olan her yerde toplumsal olmalõ ve yerel örgütlerle topluluk
içi gruplarõn aktif katõlõmlarõyla yürütülmelidir. Sahipleri yerel halktan
olan işletmelerin açõlõp çoğalmasõ ve bu işletmelerin yerel halktan
kişileri işe almasõ ekonomik yenilenmenin temel bileşenidir.

Yukarõda sözü edilen konular AB’nin büyük çaplõ parasal desteğini
gerektirecektir ve yürürlüğe konulduğunda, AB’nin katõlõmõ ile uzmanlõğõ da
parasal desteğe eşlik etmelidir.
1984 yõlõndan bu yana silahlõ çatõşmalardan etkilenmiş olan kişilerin
bölgelerine ve köylerine dönmelerine izin verilmeli ve bu insanlara gerek
kendileri, gerekse aileleri için hayatlarõnõ yeniden kurabilmeleri konusunda
gereken yardõmlar yapõlmalõdõr.
Güneydoğu Anadolu’nun (Kürt bölgesi) ekonomik açõdan gelişmesi için, köy
yaşantõsõnõn yeniden oluşturulmasõ ve canlandõrõlmasõ, istihdam programlarõ
ihdas edilmelidir. Hem kõrsal hem de kentsel alanlarda istihdam yaratõlmasõnõ
da kapsayan geniş bir programõn derhal hazõrlanarak tartõşmaya açõlmasõ
sağlanmalõdõr... Kasabalarda küçük işletmelerin yaratõlmasõ ve bunlarõn yaşar
hale gelmesi için özel çaba sarf edilmelidir. Kõrsal alanda toprak reformu
gereklidir ve çok gecikmiştir. Kõrsal nüfusa uygun miktarda arazi tahsisi
yapõlmalõdõr.

IV- AB’den beklenenler
a) Avrupa Konseyi insan haklarõ kararlarõnõn yürürlüğe sokulmasõ
AB, Kürt sorunu ve temel insan haklarõ ihlallerinin sona erdirilmesi için başta
Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa Parlamenterler Asamblesi olmak
üzere kararlarõna sahip çõkarak gerekenleri acilen yapmalõdõr. Aksi takdirde
AB’nin sorumluluğunu yerine getirmediği için kredibilitesi ve saygõnlõğõ
zedelenebilir.
b) Türkiye’nin demokratikleşme çabalarõnda işbirliği ve destek
AB, Türkiye’yi üstünde bütün yurttaşlarõnõn Türkiye’deki siyasal yaşantõya
katõlmakta kendilerini özgür hissedecekleri, gerçekçi ve enerjik bir demokratik
platforma gerçekten açõk bir sivil toplum için gerekli sosyal, yasal ve siyasal
koşullarõ oluşturma konusunda teşvik etmelidir.
c)Silah ve askeri malzeme satõşlarõnõn denetim altõna alõnmasõ
Türkiye’nin AB üyesi ülkelerden aldõğõ silahlarõn geçmişte sivillere karşõ
kullanõldõğõ ve insan haklarõ ihlallerine neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle
Türkiye’ye silah ve donanõm satõşõ, güvenilirliği ve bu silahlarla donanõmõn

gerek Türkiye içinde gerekse sõnõr ötesinde sivil nüfusa karşõ kullanõlmamasõ
koşuluna bağlõ olmalõdõr. AB üyesi olmayan silah ve donanõm satõcõlarõ da, bu
davanõn izleyicileri olmaya güçlü bir biçimde özendirilmelidir.

EKLER
Kopenhag Kriterleri
Avrupa Birliği´nin Haziran 1993´deki Kopenhag Zirvesi´nde kabul edilen ve birliğe
aday olmak isteyen ülkeler için ortaya konan Kopenhag kriterleri, ``olmazsa olmaz
koşul'' niteliği taşõyor.
Türkiye geride bõraktõğõmõz dönemde Kopenhag trölçütlerine tam uyum sağlayacağõnõ
taahhüt etmişti. Okunduğunda çok basit görünmekle birlikte Kopenhag kriterleri
AB´ye aday ülkeyi bir çok konuda köşeye sõkõştõracak kozlar veriyor.
Türkiye´nin önümüzdeki dönemde uyum sağlamasõ gereken Kopenhag ölçütleri:
1- TAM DEMOKRASİ:
Kopenhag kriterleri öncelikle aday olacak ülkede istikrarlõ bir demokrasi ve işleyen
demokratik modern kurumlar ile hukukun varlõğõnõ şart koşuyor. Kopenhag
belgesinde bu çerçevede, ``azõnlõk haklarõnõn korunmasõ'', ``işkencenin önlenmesi'',
``insan haklarõnõn korunmasõ'' ve ``bağõmsõz yargõnõn varlõğõ'' önem taşõyor.
2-AVRUPA REKABETİNE DAYANIKLILIK:
Kopenhag belgesi, AB´den gelecek rekabete dayanabilecek bir pazar ekonomisinin
geliştirilmesini öngörüyor. Türkiye bu madde ile devlet ve özel sektörü ile de Avrupa
standardõnõ yakalamak zorunda kalacak.
3-AB MEVZUATINA UYUM:
Belgede, aday ülkelerin politik, ekonomik ve ortak para konularõ başta olmak üzere
AB mevzuatõna uyum sağlayabilme yeteneğini kuvvetlendirmesi şart koşuluyor.
Türkiye, ayrõca AB adaylõğõ ile, AB´nin ortak para birimi, dõş politika veya ortak
savunma politikalarõna yönelik aldõğõ kararlara çekince koyamayacak.
KOPENHAG KRİTERLERİ
22 Haziran 1993 tarihinde yapõlan Kopenhag Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği'nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağõnõ kabul
etmiş ve aynõ zamanda adaylõk için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul
edilmeden önce karşõlamasõ gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi,
ekonomik ve topluluk mevzuatõnõn benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmõştõr.

SİYASİ KRİTER: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarõ ve azõnlõklara
saygõ gösterilmesini ve korunmasõnõ garanti eden kurumlarõn varlõğõ,
EKONOMİK KRİTER: İşleyen bir pazar ekonomisinin varlõğõnõn yanõsõra
Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskõsõna karşõ koyma kapasitesine
sahip olunmasõ
TOPLULUK MEVZUATININ BENİMSENMESİ: Siyasi, ekonomik ve parasal
birliğin amaçlarõna uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme
kabiliyetine sahip olunmasõ
POLİTİK KRİTERLER
AB’ye girmeye aday ülkeler;
- istikrarlõ ve kurumsallaşmõş bir demokrasinin var olmasõ,
- hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,
- insan haklarõna saygõ,
- azõnlõklarõn korunmasõ
gibi dört ana kriter açõsõndan değerlendirmeye alõnacaktõr. Genel olarak; ülkenin çok
partili bir demokratik sistemle yönetiliyor olmasõ, hukukun üstünlüğüne saygõ, idam
cezasõnõn olmamasõ, azõnlõklara ilişkin herhangi bir ayrõmcõlõğõn bulunmamasõ, õrk
ayrõmcõlõğõnõn olmamasõ, kadõnlara karşõ her türlü ayrõmcõlõğõn yasaklanmõş olmasõ,
Avrupa Konseyi İnsan Haklarõ Sözleşmesinin tüm maddeleri ile çekincesiz kabul
edilmiş olmasõ, Avrupa Konseyi Çocuk Haklarõ Sözleşmesinin kabul edilmiş olmasõ
gibi özellikler dikkate alõnmaktadõr. Ancak, bu ilkelerin varlõğõ tek başõna yeterli
olmamakta, aynõ zamanda kesintisiz uygulanõyor olmasõ gerekmektedir.
EKONOMİK KRİTERLER
Kopenhag Zirve sonuçlarõna göre, ekonomi alanõnda işlevsel bir piyasa ekonomisinin
varlõğõ kadar, AB içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskõsõ ile başedebilme kapasitesi
de aranmaktadõr.
a. Etkin bir piyasa ekonomisi için;
- arz-talep dengesinin piyasa güçlerinin bağõmsõz bir şekilde karşõlõklõ etkileşimi ile
kurulmuş olmasõ,
- ticaret kadar fiyatlarõn da liberal olmasõ, piyasaya giriş (yeni firma açõlmasõ) ve çõkõş
(iflaslar) için engellerin bulunmamasõ,
- mülkiyet haklarõnõ (fikri ve sõnai mülkiyet) içeren düzenlemeleri kapsayan yasal bir
sistemin olmasõ ve bu yasalar ile düzenlemelerin icra edilebilmesi,
- fiyat istikrarõnõ içeren bir ekonomik istikrara ulaşõlmõş olmasõ ve sürdürülebilir dõş
dengenin varlõğõ,
- ekonomik politikalarõn gerekleri hakkõnda geniş bir fikir birliğinin olmasõ,
- mali sektörün, tasarruflarõ üretim yatõrõmlarõna yönlendirebilecek kadar iyi gelişmiş
olmasõ gerekmektedir.
b. AB içinde rekabet edebilme kapasitesinin sağlanmasõ için;
- öngörülebilir ve istikrarlõ bir ortamda karar alabilen ekonomik kurumlarõn makro
ekonomik istikrarõnõn olmasõ ve bununla beraber işlevsel bir piyasa ekonomisinin
varlõğõ,
- alt yapõ, eğitim ve araştõrmayõ içeren yeterli miktarda fiziki ve beşeri sermayenin
olmasõ,
- firmalarõn teknolojiye uyum sağlama kapasitesinin bulunmasõ gerekmektedir.

Bu çerçevede rekabet edebilme derecesinin göstergeleri olarak, birliğe girişten önce
birlik ile o ülke arasõnda belirli bir ticaret ortaklõğõnõn olmasõ ve ülke ekonomisinde
küçük firmalarõn oranõ sayõlmaktadõr.
TOPLULUK MÜKTESEBATINA UYUM KRİTERİ
a. AB’nin siyasi birlik ile ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek:
Birliğin “ortak dõş politika ve güvenlik” politikasõna etkin bir katõlõm için aday
ülkelerin buna hazõr olmasõ gerekmektedir. Ekonomik ve Parasal Birlik konusunda
ise, merkez bankasõnõn bağõmsõzlõğõ, ekonomik politikalarõn koordinasyonu, İstikrar
ve Büyüme Paktõna katõlõm, merkez bankasõnõn kamu sektörü açõklarõnõ finanse
etmesinin yasaklanmasõ gibi konularda üye ülkelerin aldõklarõ kararlara katõlmak
gerekmektedir.
b. AB’nin aldõğõ karalara ve uyguladõğõ yasalara uyum sağlamak:
- Gümrük Birliği, mallarõn serbest dolaşõmõ, sermayenin serbest dolaşõmõ gibi ortaklõk
anlaşmalarõn da belirtilen şartlara uyum sağlamasõ,
- tek pazara geçişi gerektiren Topluluk müktesebatõna uyum sağlanmasõ,
- Topluluğun tarõm, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre, ulaşõm, enerji, taşõmacõlõk,
tüketici haklarõ, adalet ve içişleri, işgücü ve sosyal haklar, eğitim ve gençlik,
vergilendirme, istatistik, bölgesel politikalar, genel dõş ve güvenlik politikasõ gibi
alanlardaki her türlü düzenlemesine uyum sağlanmasõ.
KAYNAK : www.belgenet.com

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi
10-11 Aralõk 1999 tarihlerinde Helsinki'de toplanan Avrupa Konseyi, Komisyonun
Türkiye ile ilgili ilerleme Raporunu ve Bileşik Kağõtta (her bir aday ülke tarafõndan
katõlõm yönünde kaydedilen ilerlemeler hakkõndaki Raporlar) belirtilen tavsiyelerini
önemli ölçüde kabul etmiştir. Helsinki Sonuçlarõ özellikle aşağõdaki hususlarõ
kaydetmiştir:
'Türkiye AB'ne diğer aday ülkelere uygulanan aynõ kriterler temelinde Birliğe
katõlmasõ mukadder bir aday ülkedir.
Mevcut Avrupa Stratejisi temelinde Türkiye, (...) bir katõlõm öncesi stratejisinden
faydalanacaktõr (...) Bu da, insan haklarõ, sõnõr uyuşmazlõklarõ ve Kõbns konularõna
özellikle atõfta bulunarak, katõlõma ilişkin siyasi kriterlerin karşõlanmasõ yönündeki
ilerlemeye ağõrlõk vermek suretiyle geliştirilmiş siyasi diyalogu içerecektir.
Türkiye ayrõca, Topluluk Programlarõna ve ajanslarõna ve aday ülkelerle Birlik
arasõnda katõlõm süreci çerçevesinde yapõlan toplantõlara katõlma imkanõna sahip
olacaktõr.
Müktesebatõn analitik inceleme süreci, diğer araçlar meyanõnda, Komisyon tarafõndan
Ortaklõk Anlaşmasõ kapsamõnda kurulan alt komiteler vasõtasõyla gerçekleştirilecektir.
Katõlõm öncesi mali yardõmlarõna ilişkin tüm AB kaynaklarõnõn eşgüdümüyle ilgili tek
bir çerçeve Komisyon tarafõndan 26 Temmuz 2000 tarihinde kabul edilmiştir.
Komisyonun bu önerisi (COM(2000) 502 final) Türkiye için bir Katõlõm Ortaklõğõ
oluşturmak açõsõndan gerekli hukuki temeli biçimlendirmekte ve Türkiye'ye yönelik
tüm katõlõm öncesi AB mali yardõmlarõnõn koordinasyonuna ilişkin tek çerçeveyi
tanõmlamaktadõr. Bu öneri halen diğer Kurumlar tarafõndan tartõşõlmaktadõr.
(Hukuki temeli: AB Antlaşmasõnõn 308. maddesi)
Katõlõm Ortaklõğõ kõsa ve orta vadeli öncelikleri, ara hedefleri ve siyasi ve ekonomik
kriterler õşõğõnda katõlõm hazõrlõklarõnõn hangi koşullar altõnda gerçekleşeceğini ve Üye
Devletin Topluluk müktesebatõnõ üstlenme, uygulama ve hayata geçirmeye ilişkin
yükümlülüklerini tanõmlamaktadõr. Aynõ şekilde, uygun izleme mekanizmalarõ
oluşturulacaktõr. Bu amaçla. Ortaklõk Komitesi altõnda toplam sekiz alt komite
kurulmuştur.
Katõlõm Ortaklõğõ, katõlõm öncesi stratejisinin odağõnõ oluşturmaktadõr. Halihazõr öneri,
Türkiye için ilk Katõlõm Ortaklõğõ olup, Komisyonun aday ülkelerin AB üyeliğine
yönelik ilerlemelerine ilişkin 2000 yõlõ genel değerlendirmesinin bir parçasõnõ teşkil
etmektedir. Türkiye için 2000 yõlõ ilerleme Raporunun analizine dayanõlarak
hazõrlanmõş, diğer tüm aday ülkeler için kullanõlan yöntem kullanõlmõştõr.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katõlõm Ortaklõğõnda Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara
Hedefler ve Koşullara ilişkin

Taslak Konsey Kararõ
AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayõ göz önünde bulundurarak,
Türkiye'ye Katõlõm öncesi stratejisi çerçevesinde sağlanan yardõma ve özellikle
Katõlõm Ortaklõğõ oluşturulmasõna ilişkin ... 2000 sayõlõ Konsey Yönetmeliği ve
bilhassa onun 2. maddesini göz önünde bulundurarak,
Komisyonun hazõrladõğõ öneriyi göz önünde bulundurarak,
(1) Helsinki AB Zirvesi sonuçlarõnda: "Türkiye, diğer aday ülkelere uygulanan aynõ
kriterler temelinde Birliğe katõlmasõ mukadder bir aday ülkedir. Mevcut AB Stratejisi
temelinde Türkiye, diğer aday ülkeler gibi, reformlarõnõ teşvik etmek ve desteklemek
için bir katõlõm öncesi stratejisinden yararlanacaktõr." denilmektedir. Bu stratejinin
kilit unsuru olarak, daha önceki AB Zirve sonuçlarõna dayanõlarak bir Katõlõm
Ortaklõğõ oluşturulacaktõr.
(2) (AT) ... 2000 sayõlõ AB Yönetmeliği, Türkiye'ye sunulacağõ şekilde ve müteakip
uygulamalar çerçevesinde, Katõlõm Ortaklõğõnda belirtilen ilkeler, öncelikler, ara
hedefler ve koşullarla ilgili olarak Komisyon tarafõndan sunulan bir öneri üzerine
Konseyin nitelikli oy çoğunluğu ile karar alacağõnõ kaydetmektedir.
(3) Topluluk yardõmõ, temel unsurlarõn karşõlanmasõ ve özellikle Kopenhag
Kriterlerinin yerine getirilmesi koşuluna bağlõdõr. Temel bir unsurun karşõlanmadõğõ
durumda, Komisyondan gelen bir öneri üzerine Konsey nitelikli oy çoğunluğu ile
karar alarak, herhangi bir katõlõm öncesi yardõma ilişkin uygun önlemleri alabilir.
(4) AB-Türkiye Ortaklõk Konseyi, Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõnõn uygulanmasõnõn
Ortaklõk Anlaşmasõyla kurulan uygun organlar tarafõndan izleneceğini
kararlaştõrmõştõr.
(5) Komisyonun 2000 yõlõ ilerleme Raporu, Türkiye'nin üyelikle ilgili hazõrlõklarõ
hakkõnda objektif bir analiz sunmuş ve önümüzdeki dönem için belli bazõ öncelik
alanlarõ tespit etmiştir.
(6) Üyelik hazõrlõklarõ çerçevesinde Türkiye, müktesebatõn üstlenilmesine ilişkin bir
Ulusal Program hazõrlamalõdõr. Bu program Katõlõm Ortaklõğõnda kaydedilen
önceliklerin ve ara hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir takvim ortaya koymalõdõr.
AŞAĞIDA BELİRTİLEN KARARLAR ALMIŞTIR:
Madde 1
... 2000 sayõlõ AT Yönetmeliğinin 2. maddesi uyarõnca, Türkiye için Katõlõm
Ortaklõğõnda mevcut ilkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullar bu Kararõn ayrõlmaz
bir parçasõnõ oluşturan Ek'te ortaya konmuştur.
Madde 2
Katõlõm Ortaklõğõnõn uygulanmasõ, Ortaklõk Anlaşmasõyla kurulan uygun kurumlar ve
Komisyonun düzenli olarak rapor vermekle yükümlü olduğu yetkili Konsey kurumlarõ
tarafõndan izlenecektir.
Madde 3
Bu Karar Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesinde yayõmõnõ izleyen üçüncü günde
yürürlüğe girecektir.

Türkiye : 2000 Yõlõ Katõlõm Ortaklõğõ
1. GİRİŞ
AB Konseyi Helsinki'de (10-11 Aralõk 1999), Türkiye'deki olumlu gelişmeleri ve
Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi yönündeki reformlarõn sürdürülmesi niyetini
memnuniyetle karşõlamõştõr.
AB Konseyi, Helsinki toplantõsõnda, "daha önceki AB Konseyi sonuçlarõ temelinde"
bir Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi hazõrlanmasõ kararõ almõştõr. Belge, siyasi ve ekonomik
kriterler ile üye ülke yükümlülükleri õşõğõnda katõlõm hazõrlõklarõnõn yoğunlaşmasõ
gereken öncelikleri içerecek ve müktesebatõn benimsenmesi için Ulusal Programa
eşlik edecektir.
AB Konseyi, 1997'de Lüksemburg'daki toplantõsõnda, Katõlõm Ortaklõğõnõn, aday
ülkelere yönelik tüm yardõmlarõ tek bir çerçeve altõnda yürüten geliştirilmiş katõlõm
öncesi stratejinin kilit öğelerinden biri olduğunu kararlaştõrmõştõr. Bu çerçevede,
katõlõm sürecinde karşõlaşõlan sorunlarõn üstesinden gelinmesine destek olmak
amacõyla, AB, yardõmlarõnõ her adayõn özel ihtiyaçlarõna yöneltir.
Bu anlayõşla tam uyumlu olarak, AB Komisyonu, 26 Temmuz 2000 tarihinde, katõlõm
öncesinde ve özellikle Katõlõm Ortaklõğõnõn oluşturulmasõna yönelik olarak,
Türkiye'ye AB tarafõndan yapõlacak yardõmlarõn tüm kaynaklarõnõ koordine etmek için
gerekli tek çerçeveyi oluşturmaya yönelik bir Yönetmelik önermiştir. Türkiye'ye
yönelik bu Çerçeve Yönetmelik, diğer 10 Orta ve Doğu Avrupa aday ülkelerinin
yönetmelikleri örnek alõnarak hazõrlanmõştõr. (Konsey Yönetmeliği 622/98;
OJL85,20.3 1998, sayfa l)
Katõlõm Ortaklõğõ, Türkiye için ilk Katõlõm Ortaklõğõnõn kurulmasõna dair Konsey
Yönetmeliği ile oluşturulacaktõr. Bu Katõlõm Ortaklõğõ, Türkiye'ye danõşõldõktan sonra
ve Konsey tarafõndan kararlaştõrõlan ilkeler, öncelikler, ara hedefler ve koşullar esas
alõnarak, Komisyon tarafõndan önerilecektir. Belge, Türkiye'nin adaylõk sürecindeki
gelişmeye ilişkin 2000 ilerleme Raporu'ndaki değerlendirmeyi dikkate almaktadõr.
2. AMAÇLAR
Katõlõm Ortaklõğõnõn amacõ, AB üyeliği yolunda Türkiye'nin kaydettiği gelişmeler
hakkõnda Komisyonun 2000 İlerleme Raporu'nda saptanan ileriye yönelik
çalõşmalarõn öncelikli alanlarõnõ, bu önceliklerin uygulanmasõnda Türkiye'ye
sağlanacak mali imkanlarõ ve bu yardõma ilişkin koşullarõ tek bir çerçeve altõnda
toplamaktõr. Katõlõm Ortaklõğõ, aday Devletlerin üyelik hazõrlõklarõna yardõmda
kullanõlacak bir dizi politika aracõnõn temelini oluşturur. Türkiye'nin, Katõlõm
Ortaklõğõ temelinde, AB mevzuatõna uyuma ilişkin Ulusal Programõnõ bu yõl içinde
benimsemesi beklenmektedir. Ulusal Program, Katõlõm Ortaklõğõnõn ayrõlmaz bir
parçasõ olmamakla beraber, belgenin kapsadõğõ öncelikler Katõlõm Ortaklõğõna
uymalõdõr.
3. İLKELER
Her aday Devlet için saptanmõş olan temel öncelik alanlarõ, üyelik için aşağõdaki
koşullarõn zorunlu olduğunu kaydeden Kopenhag kriterlerim yerine getirme yeteneği
ile bağlantõlõdõr:
-aday Devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarõ, azõnlõklara saygõ ve
onlarõn korunmasõnõ güvence altõna alan kurumlarõn istikrarõnõ sağlar; -işler bir pazar
ekonomisinin varlõğõ ve ayrõca, Birlik içindeki rekabet baskõsõ ve pazar güçleri ile baş
edebilme yeteneği; -siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarõna bağlõlõk dahil,
üyelik yükümlülüklerini üstlenme yeteneği.

AB Konseyi, Madrid'deki toplantõsõnda, Topluluk politikalarõnõn uyumlu olarak
yürütülmesini teminen aday ülkelerin katõlõm ertesinde idari yapõlarõnõn
uyumlaştõrõlmasõ gereğini vurgulamõştõr. AB Konseyi, Lüksemburg Zirvesi'nde
müktesebatõn mevzuata meczinin gerekli olduğunu belirtmiş; ancak bunun da kendi
başõna yeterli olmadõğõnõ ve asõl önemli olanõn uygulama olduğunu vurgulamõştõr.
AB Konseyi, Helsinki'deki toplantõsõnda, 13 aday ülkenin tek bir çerçeveye alõnmasõ
ile oluşan katõlõm sürecinin kapsayõcõ niteliğini teyit etmiştir. Aday Devletler katõlma
sürecine eşit koşullarda katõlmaktadõrlar. AB Konseyi, aday Devletlerin AB
Antlaşmalarõnda belirlenen değerleri ve amaçlarõ paylaşmalarõ gerektiğini belirtmiştir.
Bu bağlamda, AB Konseyi, Birleşmiş Milletler Yasasõ'na uygun olarak
uyuşmazlõklarõn barõşçõ çözümü ilkesini vurgulamõş ve aday Devletlerin mevcut tüm
sõnõr sorunlarõnõ ve ilgili diğer sorunlarõ çözmek için her türlü gayreti göstermelerini
önemle talep etmiştir. Makul bir sürede bu gerçekleşmediği takdirde, aday Devletler
uyuşmazlõğõ Uluslararasõ Adalet Divanõ'na götürmelidirler.
AB Konseyi ayrõca, çözüme kavuşmayan herhangi bir soruna ilişkin durumu, özellikle
katõlõm sürecine yansõmalarõ açõsõndan ve bunlarõn Uluslararasõ Adalet Divanõ
vasõtasõyla çözümünü sağlamayõ teşvik için, en geç 2004 yõlõ sonuna kadar gözden
geçireceğini kararlaştõrmõştõr.
Ayrõca, AB Konseyi, Türkiye'nin reformlarõnõ, derinleştirilmiş siyasi diyalog da dahil
olmak üzere özellikle insan haklarõna da atõfta bulunarak, katõlõma ilişkin siyasi
kriterlerin karşõlanmasõ yönünde ilerlemeye ve Helsinki sonuçlarõnõn 4 ve 9(a)
paragraflarõnda yer alan hususlara da ağõrlõk vererek teşvik etmek ve desteklemek
amacõyla, Türkiye'nin katõlõm öncesi stratejiden yararlanacağõnõ vurgular; bu
anlayõşla, AB, Türkiye'yi, tüm taraflarla birlikte, Kõbrõs sorununun kapsamlõ
çözümünü amaçlayan sürecin başarõyla sonuçlanmasõ yönünde, BM Genel
Sekreteri'nin çabalarõna destek olunmasõna devam edilmesi yönünde teşvik
etmektedir.
4. ÖNCELİKLER VE ORTA VADELİ HEDEFLER
AB Komisyonu, İlerleme Raporlarõnda, aday devletlerin üyelik hazõrlõklarõnda bazõ
alanlarda geliştirilmesi ve devam etmesi gereken çabalarõn altõnõ çizer. Bu durum
öncelikler kapsamõnda ara aşamalarõn tanõmõnõn yapõlmasõnõ ve her tanõmõn ilgili
Devletlerin işbirliğiyle belirlenecek kesin amaçlarla tamamlanmasõnõ gerektirir, bunun
başarõya ulaşmasõ verilecek yardõmõn derecesini, bazõ ülkelerle devam eden
müzakerelerde kaydedilen gelişmeyi ve diğer ülkelerle yeni müzakerelerin açõlmasõnõ
belirler. Katõlõm Ortaklõğõnõn öncelikleri ve orta vadeli hedefleri, kõsa ve orta vade
olarak iki gruba bölünmüştür. Kõsa vadede sõralananlar, Türkiye'nin 2001 yõlõna kadar
bunlarõ tamamlamasõ veya somut olarak ileriye götürecek adõmlarõ atmasõ beklentisi
esas alõnarak seçilmiştir. Orta vadede sõralananlar ise, tamamlanmasõ bir yõldan fazla
sürmesi mümkün, ancak imkanlar ölçüsünde çalõşmalarõ 2001 yõlõ içinde başlatõlmasõ
beklenenlerdir.
Katõlõm Ortaklõğõ, Türkiye'nin üyelik hazõrlõklarõ için gerekli öncelik alanlarõnõ
belirlemektedir. Türkiye her halükarda İlerleme Raporunda yer alan tüm konulara
eğilmek durumunda olacaktõr. Türkiye'nin, Ortaklõk Anlaşmasõ, Gümrük Birliği ve
örneğin, tarõm ürünlerine ilişkin ticaret rejimi gibi AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi
kararlarõ çerçevesinde müktesebatõn yasal uyumu ve uygulamasõna ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmesi de önem taşõmaktadõr. AB mevzuatõnõn yasalara
meczinin tek başõna yeterli olmadõğõ, ayrõca Avrupa Birliğinin uyguladõğõ
standartlarda uygulanmasõnõn güvence altõna alõnmasõnõn da gerekli olduğu da hatõrda
tutulmalõdõr. Aşağõda sõralanan tüm alanlarda mevzuatõn güvenilir ve etkin
uygulamasõ gerekmektedir.

AB Komisyonu'nun İlerleme Raporundaki analizler temel alõnarak, Türkiye için
belirlenen kõsa ve orta vadeli öncelikler ve ara hedefler aşağõdadõr:
4.1. Kõsa Vade (2001)
Siyasi Kriterler
- Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olarak, ifade özgürlüğü
ile ilgili hukuki ve anayasal garantilerin güçlendirilmesi. Şiddet yanlõşõ olmayan
görüşleri dile getirmekten hüküm giymiş kişilerin durumuna eğilinmesi
- Barõşçõl toplantõ yapma ve dernek kurma özgürlüğüne ilişkin hukuki ve anayasal
garantilerin güçlendirilmesi ve sivil toplumun gelişmesinin teşvik edilmesi
- İşkenceyle mücadeleye ilişkin hukuki hükümlerin güçlendirilmesi ve gerekli tüm
önlemlerin alõnmasõ ve Avrupa işkencenin Önlenmesi Sözleşmesine riayetin
sağlanmasõ
- Duruşma öncesi tutuklulukla ilgili hukuki süreçlerin Avrupa İnsan Haklarõ
Sözleşmesi hükümleriyle ve İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin tavsiyeleriyle
uyumunun güçlendirilmesi
- Tüm insan haklan ihlallerine ilişkin tashih imkanlarõnõn güçlendirilmesi
- Münferit ülkeler ve uluslararasõ kuruluşlarla karşõlõklõ işbirliği içinde, kanun
uygulayõcõ memurlarõn insan haklan konularõnda eğitimlerinin yoğunlaştõrõlmasõ
- Devlet Güvenlik Mahkemeleri de dahil olmak üzere, yargõnõn işlevselliğinin ve
verimliliğinin uluslararasõ standartlara uygun şekilde geliştirilmesi. Özellikle
hakimlerin ve savcõlarõn, insan haklan alanõ da dahil olmak üzere, AB mevzuatõ
hakkõndaki eğitimlerinin kuvvetlendirilmesi
- İdam cezasõna ilişkin fiili moratoryumun muhafaza edilmesi
- Türk vatandaşlarõnõn televizyon ve radyo yayõncõlõğõnda anadillerini kullanmalarõnõ
yasaklayan hukuki düzenlemeler var ise kaldõrõlmasõ
- Tüm vatandaşlarõn ekonomik, sosyal ve kültürel imkanlarõnõn arttõrõlmasõ amacõyla,
bölgesel farklõlõklarõn azaltõlmasõ ve özellikle Güneydoğu'daki durumun iyileştirilmesi
için kapsamlõ bir yaklaşõm geliştirilmesi
- Siyasi diyalog çerçevesinde, BM Genel Sekreteri'nin Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir
çözüm bulunmasõ sürecinin başarõlõ bir sonuca ulaştõrõlmasõ yönündeki çabalarõnõn
kuvvetle desteklenmesi
Ekonomik Kriterler
- IMF ve Dünya Bankasõ ile mutabakata varõlan enflasyon ile mücadele ve yapõsal
reform programõnõn uygulanmasõnõn temin edilmesi, özellikle kamu harcamalarõn
kontrol altõna alõnmasõnõn sağlanmasõ.
- şeffaflõk ve gözetimi sağlamayõ amaçlayan mali sektör reformunun süratle
uygulanmasõna başlanmasõ.
- AB usulleri ve bir Katõlma öncesi Ekonomik Programõ'nõn (KEP) sunulmasõ
doğrultusunda, mali durumun yõllõk olarak bildirimini içeren bir katõlma öncesi mali
gözetim usulünün hazõrlanmasõ. KEP, kapsamlõ bir ekonomik program sayesinde
ülkenin katõlõma hazõrlanmasõnõ amaçlamaktadõr.
- tarõm reformunun sürdürülmesi
- sosyal yönü dikkate alõnarak, kamuya ait kurumlarõn özelleştirilmesinin
sürdürülmesi.
İç Pazar
- Fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ: fikri mülkiyet mevzuatõnõn uyumuna devam edilmesi
ve bir hakkõn izinsiz kullanõlmasõ (korsanlõk) ile mücadelenin güçlendirilmesi.
- Mallarõn serbest dolaşõmõ: Avrupa standartlarõ, ehliyet ve uygunluk değerlendirmesi
ve işaretlemeye uyumun hõzlandõrõlmasõ; mevcut piyasa gözetimi ve uygunluk
değerlendirmesi yapõlarõnõn, teçhizat ve eğitim ile güçlendirilmesine

başlanmasõ;belirli sektörler(gõda,tõbbi malzemeleri, kozmetikler, tekstil) ile Yeni ve
Küresel Yaklaşõm ilkelerinin üstlenilmesini sağlayacak çerçeve mevzuat hakkõndaki
çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ ve uygun idari altyapõnõn oluşturulmasõ; ticarete yönelik
teknik engellerin ortadan kaldõrõlmasõ.
- Rekabet: şeffaflõk ve devlet yardõmõnõn düzenli gözetilmesine temel oluşturmak
üzere devlet yardõmõ kontrolü sorumluluğunun belirlenmesini sağlayacak mevzuatõn
uyumlaştõrõlmasõ;
- Kamu alõmlarõ: özellikle kamu alõmlarõ sisteminin daha şeffaf ve güvenilir olmasõnõ
temin ederek, Topluluk müktesebatõna uyumun başlatõlmasõ.
Vergilendirme
- özellikle oranlar, muafiyet işlemlerinin ölçüşü, vergilendirilebilir ölçüt ve vergi
yapõsõ ile ilgili olarak, gümrük vergileri ve KDV'ye uyumun başlatõlmasõ; yeni vergi
önlemlerinin İş Vergisi ile ilgili Uygulama Kurallarõ ile uyumlu olmasõnõn sağlanmasõ
ve ayrõmcõ önlemlerin ortadan kaldõrõlmasõ.
Tarõm
- işleyen bir toprak kayõt, hayvan belirleme sistemi ile bitki sertifikasõ sisteminin
geliştirilmesi ve tarõm piyasalarõnõn izlenmesi için idari yapõlarõn iyileştirilmesi ve
çevresel, yapõsal ve kõrsal gelişme önlemlerinin uygulanmasõ.
- hayvan ve bitki hastalõklarõ ile mücadele için mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ birinci
önceliği oluşturacak şekilde. Topluluğun hayvan ve bitki sağlõğõ mevzuatõ için uygun
bir uyum stratejisinin kurulmasõ ve laboratuar testleri, teftiş düzenlemeleri ve
kurumlarõ başta gelmek üzere uygulama kapasitesinin yükseltilmesi
Balõkçõlõk
- balõkçõlõk kaynaklarõ, piyasasõ ve yapõsal gelişiminin, kaynaklarõn yönetimi
politikasõ, teftiş ve kontrol önlemleri vasõtasõyla izlenmesi için idari yapõlarõn
kurulmasõ ve balõkçõlõk filo kayõtlarõnõn geliştirilmesi.
Ulaştõrma
- ulaştõrma konusundaki müktesebatõn üstlenilmesi için bir program benimsenmesi.
- denizcilik güvenliği standartlarõna ilişkin mevzuata uyumun başlatõlmasõ: güvenlik
standartlarõnõn uygulanmasõ ve yürütülmesi
- sõnõflandõrõlmõş topluluklarõnõn izlenmesi konusunda bir deniz ulaştõrmasõ eylem
planõnõn kabul edilmesi ve Türk bayrağõ kayõt işlemlerinin işleyişinin iyileştirilmesi.
- özellikle bayrak devleti kontrolü olmak üzere, denizcilik idaresinin
güçlendirilmesine başlanmasõ,
İstatistik
- özellikle nüfus ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş istatistikleri, dõş ticaret
ve tarõm istatistikleri olmak üzere, istatistiklerin daha da geliştirilmesi için bir strateji
benimsenmesi.
- iş kayõtlarõnõn AB standartlarõna ulaştõrõlmasõ.
İstihdam ve Sosyal İşler
- müktesebata uyum için bir strateji ve ayrõntõlõ bir programõn benimsenmesi.
- çocuk işçiler sorununun çözülmesi yönündeki çabalarõn daha da güçlendirilmesi.
-aralarõnda sendikal haklara saygõnõn temini ve sendikal faaliyetlerin önündeki
sõnõrlayõcõ koşullarõn kaldõrõlmasõ da olmak üzere, faal ve otonom sosyal diyalog için
koşullarõn yerinde olmasõnõn sağlanmasõ,
- müktesebatõn geliştirilmesi ve uygulanmasõ için sosyal ortaklarõn kapasite oluşturma
çabalarõnõn desteklenmesi
Enerji
- AB enerji müktesebatõnõn üstlenilmesi için bir programõn yürürlüğe konulmasõ.

- elektrik ve gaz sektörleri için bağõmsõz bir düzenleyici makamõn kurulmasõ;
görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için yetki ve araçlarõn verilmesi.
- başta elektrik ve gaz direktifleri olmak üzere, iç enerji piyasasõnõn kuruluşunun
hazõrlanmasõ ve piyasanõn açõlmasõ.
Telekomünikasyon
- lisans, enterkoneksiyon ve evrensel hizmet alanlarõnda AB müktesebatõna uyumun
sağlanmasõ; liberalizasyon ihtiyaçlarõnõn daha fazla belirginleştirilmesi.
- bağõmsõz düzenleyici makamõn kapasite oluşturmasõnõn güçlendirilmesi, örneğin
yönetmelikleri uygulama kabiliyetinin güçlendirilmesi.
Bölgesel politika ve yapõsal unsurlarõn eşgüdümü
- Topluluk kurallarõna uygun olarak bir NUT's (istatistik amaçlarla bölgesel birimlerin
isimlendirilmesi) sõnõflandõrmasõnõn hazõrlanmasõ.
- etkin bir bölgesel politika geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.
-Türkiye'nin planlama sürecinde proje seçimi bakõmõndan bölgesel politika kriterleri
oluşturulmasõna başlanmasõ.
Kültür ve Görsel-işitsel Politika
- özellikle Sõnõr Tanõmayan Televizyon Direktifi çerçevesinde, görsel-işitsel politika
alanõndaki mevzuat uyumuna başlanmasõ
Çevre
- müktesebatõn üstlenilmesi için direktife dayalõ ayrõntõlõ bir uyum programõnõn
benimsenmesi,
- Çevre Etki Değerlendirmesi direktifinin üstlenilmesi.
- yatõrõmlarõ finanse etmek üzere, uyum maliyeti ve kamu ve özel kesimin yõllõk
gerçekçi mali kaynaklarõ tahminlerine dayanan bir plan (direktife dayalõ)
geliştirilmesi.
Adalet ve İçişleri
- Avrupa Birliği'nde adalet ve içişleri (AII) alanõndaki mevzuat ve uygulamalar ile
ilgili bilgi ve bilinçlenme programlarõnõn geliştirilmesi.
- organize suçlar, uyuşturucu kaçakçõlõğõ ve rüşvet ile mücadelenin arttõrõlmasõ ve kara
para aklama ile mücadele kapasitesinin güçlendirilmesi.
Gümrükler
- serbest bölgeler mevzuatõna uyuma devam edilmesi ve yeni Gümrük Yasasõnõn ve
uygulama yönetmeliğinin uygulanmasõnõn sağlanmasõ.
İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi
- müktesebatõn benimsenmesi, uygulanmasõ ve idare edilmesi için kamu yönetiminin
kapasitesinin özellikle eğitim ile yasal olmayan göç ve yasal olmayan insan ve
uyuşturucu kaçakçõlõğõnõ önlemek için etkin sõnõr kontrollerinin geliştirilmesi dahil
olmak üzere bakanlõklar arasõnda uygun eşgüdüm sağlanmak suretiyle, iyileştirilmesi.
- ilgili idari kurumlarõn güçlendirilmesi dahil kamu yönetiminin modernizasyonunun
hõzlandõrõlmasõ;
- mali kontrol işlevlerinin güçlendirilmesi, gümrüklerin etkinliğinin iyileştirilmesi ve
vergi idaresinin modernleştirilmesi ve hileye karşõ mücadele kapasitesinin artõrõlmasõ;
sõnõrlar da dahil olmak üzere hayvan bitki sağlõğõ kontrollerinin güçlendirilmesi, gõda
kontrol idaresinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve güçlendirilmesi, adli sistemin
işleyişinin iyileştirilmesi ve Topluluk hukuku ile bunun uygulanmasõ ile ilgili olarak
adli makamlara yönelik eğitimin daha da geliştirilmesi.
- program yönetimi için yasal, idari ve bütçeye ilişkin çerçevenin (muhasebe el kitabõ
ve muhasebe hesaplarõ) benimsenmesi.

4.2. Orta-Vade
Siyasi Kriterler
- Tüm bireylerin, herhangi bir ayõrõm yapõlmaksõzõn ve dil, õrk, renk, cinsiyet, siyasi
görüş, felsefî inanç veya dinine bakõlmaksõzõn, tüm insan haklarõ ve temel
özgürlüklerinden tam olarak yararlandõrõlmasõnõn temini. Düşünce, vicdan ve din
özgürlüğünden yararlanma koşullarõnõn daha da geliştirilmesi
- Türk Anayasasõ ve ilgili diğer yasalarõn, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinde
belirtildiği şekliyle Türk vatandaşlarõnõn hak ve özgürlükleri garanti altõna alõnacak
şekilde gözden geçirilmesi; bu gibi yasal reformlarõn uygulanmasõnõn AB üye
devletleri uyumunun sağlanmasõ
- idam cezasõnõn kaldõrõlmasõ, Avrupa insan Haklarõ Sözleşmesinin 6. Protokolünün
imzalanmasõ ve onaylanmasõ
- Uluslararasõ Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile ihtiyari ek protokolünün ve
Uluslararasõ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin onaylanmasõ
-Hapishanelerdeki mahkumiyet şartlarõnõn, Tutuklulara Muameleye ilişkin BM
Minimum Standart Kurallarõna ve diğer uluslararasõ normlara uygun hale getirilmesi
-AB üyesi devletlerin uygulamalarõ doğrultusunda, Milli Güvenlik Kurulu'nun
anayasal rolünün Hükümete bir danõşma organõ olarak uyumu
- Güneydoğuda geriye kalan olağanüstü hal uygulamalarõnõn kaldõrõlmasõ
- Kökenlerine bakõlmaksõzõn tüm vatandaşlar için kültürel haklarõn garanti edilmesi ve
kültürel çeşitliliğin sağlanmasõ. Eğitim alanõ da dahil olmak üzere bu haklarõn
kullanõlmasõnõ önleyen tüm yasal hükümlerin kaldõrõlmasõ
Ekonomik kriterler
- özelleştirme sürecinin tamamlanmasõ.
- tarõm ve mali sektörün reformunun tamamlanmasõ.
- ücret ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasõnõ sağlama.
- genç nesiller ile geri kalmõş bölgelere özel bir dikkat göstererek, eğitim ve sağlõğõn
genel seviyesinin iyileştirilmesinin sağlanmasõ.
İç pazar
- Mallarõn serbest dolaşõmõ: AB müktesebatõ ile uyumun tamamlanmasõ; Avrupa
standartlarõna uyumun tamamlanmasõ; mevcut ehliyet, pazar gözetimi ve uygunluk
değerlendirmesi yapõlarõnõn güçlendirilmesinin tamamlanmasõ.
- Şirketler hukuku: AB müktesebatõna uyumun tamamlanmasõ.
- Verilerin Korunmasõ: uyumun tamamlanmasõ ve mevzuatõn uygulanmasõ.
-Sermayenin serbest dolaşõmõ: özellikle yabancõ yatõrõmcõlara yönelik sõnõrlamalarõn
kaldõrõlmasõnõ sağlayarak uyumun tamamlanmasõ.
- Rekabet: devlet yardõmlarõ ve bölgesel yardõm şemalarõ ile ilgili AB müktesebatõna
uyumun tamamlanmasõ ve tekeller ve özel haklardan faydalanan şirketler ile ilgili
mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ.
- Kamu alõmlarõ: Topluluk müktesebatõna uyumun tamamlanmasõ; etkin yürütme ve
uygulamanõn sağlanmasõ.
Vergilendirme
- ulusal mevzuatõn AB müktesebatõna uyumunun tamamlanmasõ.
Tarõm
- tarõm ve kõrsal kalkõnma politikalarõnda müktesebat hazõrlõklarõnõn tamamlanmasõ.
- gõda işleme kurumlarõnõn (et, süt ürünleri işleme tesisleri) AB hijyen ve kamu sağlõğõ
standartlarõna ulaşmak için modernize edilmesi ve daha ileri test ve teşhis ünitelerinin
teşkil edilmesi.
Balõkçõlõk

- ortak balõkçõlõk politikasõnõn uygulanmasõ ve güçlendirme kapasitesinin
geliştirilmesinin tamamlanmasõ.
- Türkiye'deki balõk ürünlerinin kalite standartlarõnõn ve güvenliğinin
iyileştirilmesinin sürdürülmesi.
Ulaştõrma
- karayolu ulaştõrmasõ ile ilgili mevzuatõn (piyasaya giriş, yol güvenliği, tehlikeli
maddeler ile ilgili kurallar ve vergilendirme), demiryolu ve hava yolu (özellikle
havayolu güvenliği ve hava trafik yönetimi) ve iç sular (gemiler için teknik
gereklilikler) konularõndaki uyumun tamamlanmasõ.
- başta deniz ulaşõmõ güvenliği olmak üzere ulaştõrma mevzuatõnõn etkin
uygulanmasõnõn ve güçlendirilmesinin sağlanmasõ.
- İç Pazara tam anlamõyla katõlõmõ sağlayacak teknik normlar için Türk ulaştõrma
filosunun (özellikle deniz ve kara taşõmacõlõğõ) hazõrlanmasõ.
Ekonomik ve Parasal Birlik
- Avrupa Merkez Bankasõ Sistemine (AMBS) katõlõmõ sağlamak üzere Merkez
Bankasõ kanununun yeniden düzenlenmesi.
- Merkez Bankasõ'nõn hükümetten bağõmsõzlõğõnõn tamamlanmasõ.
İstatistik
- özellikle gayrõ safi yurtiçi hasõla (GDP) tahminleri, uyumlaştõrõlmõş tüketici fiyat
endeksleri, kõsa vadeli göstergeler, sosyal istatistikler, iş kayõttan ve ödemeler dengesi
başta olmak üzere, AB'nin uygun istatistik metodolojilerinin ve uygulamalarõnõn
saptanmasõ.
- makro-ekonomik istatistiklerinin, istatistik müktesebatõ ile daha fazla
uyumlaştõrõlmasõ.
- personelin eğitiminin sağlanmasõ ve idari kapasitenin iyileştirilmesi.
İstihdam ve sosyal işler
- kadõnlara karşõ ayrõmcõlõk uygulamalarõnõn ve cinsiyet, õrk ve etnik köken, din ve
inanç, sakatlõk, yaş ve cinsi eğilim nedenlerine dayalõ tüm ayõrõmcõ uygulamalarõn
ortadan kaldõrõlmasõ
- iş hukuku, kadõn ve erkek arasõnda eşit muamele, iş sağlõğõ ve güvenliği ve kamu
sağlõğõ alanlarõnda AB müktesebatõnõn üstlenilmesi; ilgili idari yapõlan ile sosyal
güvenliğin eşgüdümü için gerekli yapõlarõn güçlendirilmesi.
- sosyal politika ve istihdam alanõndaki müktesebatõn etkin uygulanmasõnõn ve
güçlendirilmesinin sağlanmasõ.
- ortak istihdam değerlendirilmesi dahil, Avrupa istihdam Stratejisi'ne daha sonra
katilim için ulusal bir istihdam stratejisinin hazõrlanmasõ ve bu çerçevede, özellikle
devam eden ve hõzlanan yapõsal değişikliğin etkisi olmak üzere, iş piyasasõ ve sosyal
kalkõnmayõ izlemek üzere kapasitenin geliştirilmesi.
- sosyal güvenlik ağõm güçlendirirken, sosyal güvenlik sistemi reformunu mali
anlamda sürdürülebilir kõlmak üzere sağlamlaştõrmak suretiyle, sosyal korunmanõn
daha da geliştirilmesi.
Enerji
- enerji kuruluşlarõnõ yeniden yapõlandõrõlmasõ ve çeşitli sektörlerin daha çok
açõlmasõ,idari ve düzenleyici yapõlarõn güçlendirilmesi.
- ulusal mevzuatõnõn AB enerji müktesebatõ ile uyumunun tamamlanmasõ.
Telekomünikasyon
- Topluluk mevzuatõnõn üstlenilmesinin tamamlanmasõ.
- tüm telekomünikasyon sektörü için kapsamlõ bir politika geliştirilmesi.
Bölgesel politika ve yapõsal unsurlarõn eşgüdümü

- ülke iç farklõlõklarõ en aza indirmek amacõyla, değerlendirmeyi izlemek üzere çok
yõllõ bütçe usulleri ve yapõlar kurmak da dahil olmak üzere, ekonomik ve sosyal
dayanõşmayõ sağlamak için bir ulusal politikanõn geliştirilmesi.
Kültür ve Görsel-işitsel politika
- görsel-işitsel mevzuata uyumun tamamlanmasõ ve bağõmsõz televizyon/radyo
makamõnõn yetkilerinin güçlendirilmesi.
Çevre
- çevrenin korunmasõ için kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi ile
birlikte, özellikle çerçeve ve sektör mevzuatõ geliştirmek suretiyle, AB çevre
müktesebatõnõn uygulanmasõ ve yürütülmesi.
- çerçeve mevzuat, yatay mevzuat, doğal çevrenin korunmasõ, su kalitesi ve atõk
yönetimi ile ilgili mevzuata özel bir önem vermek suretiyle müktesebatõn
uygulanmasõ; bir atõk yönetimi stratejisinin uygulanmasõ.
- izleme ağlarõ ve izin usulleri ile veri toplama dahil çevre kontrollerinin kurulmasõ.
- sürdürülebilir kalkõnma ilkelerinin, tüm diğer sektörel politikalarõn tanõmlanmasõ ve
uygulanmasõyla bütünleştirilmesi.
- Çevre Etki Değerlendirmesi direktifinin uygulanmasõ ve yürütülmesi. Gümrükler
- özellikle serbest bölgeler, çift kullanõmlõ mallar ve teknolojiler, uyuşturucu
üretiminde kullanõlan kimyasal maddeler ve sahte ve kaçak mallar ile ilgili mevzuat
uyumunun tamamlanmasõ.
Adalet ve içişleri
- Topluluk Hukuku ve Adalet ve içişleri (Alî) müktesebatõnõn uygulanmasõ için eğitim
programlarõnõn geliştirilmesi.
- özellikle polisin güvenilirliğinin sağlanmasõ için Aİİ kurumlarõnõn daha da
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi;
- Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'a katõlabilmek için veri koruma alanõnda AB
müktesebatõnõn benimsenmesi;
- vize mevzuatõ ve uygulamalarõnõn , AB'ninkiler ile uyumunun başlatõlmasõ;
- yasal olmayan göçü önlemek için, göç (kabul, tekrar kabul, sõnõr dõşõ etme)
konusundaki AB Mevzuatõ ve uygulamalarõnõn benimsenmesi ve uygulanmasõ.
- sõnõr yönetiminin güçlendirilmesine başlanmasõ ve Schengen Sözleşmesinin tam
olarak uygulanmasõ için hazõrlanõlmasõ.
- iltica alanõnda 1951 Cenevre Sözleşmesi için getirilen coğrafi rezervin kaldõrõlmasõ
ve mülteciler için ikamet ve sosyal destek birimlerinin geliştirilmesi.
- yolsuzluk, uyuşturucu maddeler, organize suçlar ve kara para aklama ile mücadele
alanlarõ ile ceza ve adli konularda işbirliği konularõnda AB müktesebatõnõn
benimsenmesi ve uygulanmasõ; bu alanlarda uluslararasõ işbirliğinin daha da
sõkõlaştõrõlmasõ.
-idari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi.
- sõnõr yönetiminin güçlendirilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak
uygulanmasõna hazõrlõk da dahil, AT politikalarõnõn etkin uygulanmasõnõ temin etmek
üzere, kamu yönetiminin modernizasyonu reformuna tamamlanmasõ.
- iç ve dõş mali kontroller için yasal çerçevenin tamamlanmasõ, iç muhasebe
kaydõ/kontrol işlevlerinin uyumlaştõrõlmasõ için hükümette bir merkezi organizasyon
kurulmasõnõn tamamlanmasõ; harcama merkezlerinde iç muhasebe kaydõ/kontrol
birimleri kurulmasõnõn tamamlanmasõ; merkezi ve yerel düzeyde ulusal
kontrolörler/hesap uzmanlarõnõn "işlevsel bağõmsõzlõklarõnõ" ve "ex-ante" mali
kontrolün tamamlanmasõ; muhasebe el kitabõ basõlmasõ ve AB fonlarõnõn kontrolü için
hesap uzmanõ birimlerinin geliştirilmesi.

- toprak reformunum tamamlanmasõ ve bölge ve belediye yönetimi kavramlarõnõn
geliştirilmesi.
- bölgesel düzeyde işlevsel yapõlar kurulmasõ ve bölgesel gelişme ile ilgili mevcut
idari yapõlarõn güçlendirilmesi.
5. PROGRAMLAMA
Türkiye, 1996-1999 döneminde, yõllõk ortalama 90 milyon Euro'nun biraz üzerinde
olmak üzere 376 milyon Euro hibe yardõmõ almõştõr. 2000'den itibaren, Türkiye'ye
ayrõlacak yõllõk tahsisat, MEDA II ikili yardõmlarõndan ortalama %15'lik bir pay ile iki
"Avrupa stratejisi/katõlõm öncesi strateji" tüzüğü çerçevesinde öngörülen fonlarõ
kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Nisan 2000'de kabul edilen birinci tüzük, ATTürkiye Gümrük Birliği'ni derinleştirecek önlemlerin uygulanmasõ için 3 yõl boyunca
yõlda 5 milyon Euro'yu öngörmektedir. Onay sürecinde olan ikinci tüzük, Türkiye'de
ekonomik ve sosyal kalkõnmayõ teşvik edecek tedbirlerin alõnmasõna yönelik olup, 3
yõl boyunca yõlda 45 milyon Euro sağlayacaktõr.
Bütün bu fonlar katõlõm öncesine yöneliktir. 2000 yõlõ için tahsisat ayrõmõ şöyledir:
- Tahsisatõn %50'si özellikle Türk mevzuatõ ve uygulamalarõnõn AB müktesebatõna
uyumunu amaçlayan yapõsal ve sektör refomlarõna verilecektir. Reformlar yapõsal
uyum imkanlarõ yoluyla desteklenecektir; amaç Türkiye'nin temel yapõsal
reformlarõnõn Topluluk müktesebatõna uygun şekilde ve IMF ile Dünya Bankasõyla
yakõn eşgüdüm içinde üstlenmesine yardõmcõ olmaktõr.
- Tahsisatõn %50'si Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini hedefleyen diğer önlemlerin
finansmanõnõ sağlayacaktõr: Türk idaresi ve kurumlarõnõn kurumsallaşma yoluyla
Topluluk müktesebatõnõ uygulayacak kapasiteyi geliştirmelerine yardõmcõ olmak.
Türkiye'nin sanayi ve alt yapõsõnõn Topluluk standartlarõna gelmesi için yatõrõm
desteği ve bölgesel/kõrsal kalkõnma yoluyla gereken yatõrõmlarõn harekete
geçirilmesine yardõmcõ olmak. Bu tahsisat ile Türkiye, Beşinci Araştõrma ve Teknik
Gelişme Çerçeve Programõ ile Eğitim ve KOBİ'ler alanõndakiler de dahil olan
Topluluk Programlarõ ve ajanslarõna katõlõm katkõsõnõn bir bölümünü karşõlayabilir.
5.1. Uluslararasõ Malõ Kuruluşlarõn Rolü
Türkiye ve Uluslararasõ Mali Kuruluşlar arasõndaki işbirliği. Katõlõm Ortaklõğõ ile bir
ivme ve yeni bakõş açõşõ kazanmaktadõr. Katõlõm Ortaklõğõyla sağlanan kaynaklar,
Uluslararasõ Mali Kuruluşlardan daha fazla miktarda kalkõnma yardõmõ için başlangõç
sermayesi ve katalizör olarak hizmet etmektedir. Bu süreç, katõlõm öncesi önceliklere
ilişkin projelerin ortak finansmanõm kolaylaştõrmak amacõyla, aday ülkeler, Avrupa
Yatõrõm Bankasõ ve Uluslararasõ Mali Kuruluşlar ve özellikle Dünya Bankasõ ile
irtibatlõ olarak Komisyon tarafõndan geliştirilmektedir. Aynõ zamanda,diğer donörlerin
(Üye ülkeler; üçüncü ülkeler) programlarõyla yakõn işbirliğinin kurulmasõ önem
taşõmaktadõr.
6. KOŞULLAR
Türkiye için katõlma öncesi unsurlarõ aracõlõğõyla proje finansmanõ için sağlanacak
Topluluk yardõmõ, Türkiye'nin Ortaklõk Anlaşmasõ, Gümrük Birliği ve örneğin tarõm
ürünleri için ticaret rejimi gibi AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi'nin ilgili kararlarõ
çerçevesindeki yükümlülüklerine saygõ göstermesine bağlõdõr. Kopenhag kriterlerim
yerine getirmeye matuf olarak atõlacak daha ileri adõmlar ve özellikle bu Katõlma
Ortaklõğõnõn belirli önceliklerinin 2001 içinde yerine getirilmesi yönünde gelişme
sağlanmalõdõr. Bu genel koşullara uymamazlõk, önerilen tek çerçeve yönetmeliğinin 4.
maddesi çerçevesinde, Konsey tarafõndan mali yardõmlarõn askõya alõnmasõ karan
alõnmasõ sonucunu doğurabilecektir.
7. İZLEME

Katõlma Ortaklõğõnõn uygulanmasõ, Ortaklõk Anlaşmasõ çerçevesinde izlenecektir.
Avrupa Konseyi tarafõndan Helsinki'de belirtildiği şekilde, Türkiye için Ortaklõk
Anlaşmasõnõn kurumlarõnõn, müzakerelerin açõlõp açõlmadõğõna bakõlmaksõzõn, aynõ
düzenlemelere göre müktesebata uyumun incelenebileceği bir çerçeve oluşturmaya
devam etmesi önemlidir.
Katõlma Ortaklõğõnõn ilgili bölümleri, ilgili alt-komitede tartõşõlacaktõr. Ortaklõk
Komitesi, tüm gelişmeleri, ilerleme ve öncelikler ile orta vadeli amaçlarõn yerine
getirilmesinde karşõlaşõlan sorunlarõ ve alt-komiteler tarafõndan kendisine gönderilen
daha belirli konulan tartõşõr.
Öncelikle, MEDA Yönetim Komitesi, üç unsur altõndaki ( MEDA; Avrupa Stratejisi
altõnda iki mali yönetmelik) finansmana ilişkin araçlarõn birbiriyle ve Katõlma
Ortaklõğõ ile uyumlu olmasõnõ temin eder.
Komisyon, "Türkiye için katõlma öncesi stratejisi" başlõklõ yeni bütçe kaleminin (PDB
2001) uygulanmasõ için yeni tek bir yönetmelik hazõrlamaktadõr. Bu yönetmeliğin
kabulünün ardõndan, Phare Yönetim Komitesi, Katõlma Ortaklõğõ ile uyumlu olmasõnõ
izleme görevini yerine getirecektir.

Ulusal Program
Türkiye'nin AB adaylõğõ çerçevesinde, AB müktesebatõna uyum çalõşmalarõnõ
düzenleyen ve bu çalõşmalarõ bir takvime bağlayan Ulusal Program’da Türkiye'nin
genel siyasi ve ekonomik hedeflerine yer veriliyor.
''Siyasi Kriterler'' şu 16 başlõk altõnda inceleniyor:
-Düşünce ve İfade Özgürlüğü,
-Dernek Kurma Özgürlüğü, Barõşçõ Toplantõ Hakkõ ve Sivil Toplum,
-İşkenceyle Mücadele,
-Duruşma Öncesi Gözaltõ,
-İnsan Haklarõ İhlalleri Sonuçlarõnõn Düzeltilmesi İmkanlarõnõn Güçlendirilmesi,
-Devlet Memurlarõ ve Kamu Görevlilerinin İnsan Haklarõ Konusunda Eğitimleri,
-Devlet Güvenlik Mahkemeleri Dahil Olmak Üzere, Yargõnõn İşlevselliği ve
Verimliliği,
-Ölüm Cezasõnõn Kaldõrõlmasõ,
-Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler,
-Tüm Vatandaşlarõn Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İmkanlarõnõn Artõrõlmasõ
Amacõyla, Bölgesel Dengesizliklerin Azaltõlmasõ,
-Tüm Bireylerin Herhangi Bir Ayõrõm Yapõlmaksõzõn ve Dil, Irk, Renk, Cinsiyet,
Siyasi Görüş, Felsefi İnanç ve Dinine Bakõlmaksõzõn, Tüm İnsan Haklarõ ve Temel
Özgürlüklerinden Tam Olarak Yararlandõrõlmasõ, Düşünce, Vicdan ve Din
Özgürlükleri,
-Anayasanõn ve İlgili Diğer Yasalarõn AB Müktesebatõna Uyumu,
-BM Uluslararasõ Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile İhtiyari Ek Protokolü ve
BM Uluslararasõ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi,
-Cezaevlerindeki Tutukluluk Koşullarõ,
-Milli Güvenlik Kurulu,
-Olağanüstü Hal.

KISA VADEDE YAPILACAKLAR
UP, ifade özgürlüğünün daha da geliştirilmesine yönelik anayasal ve yasal
güvencelerin güçlendirilmesi amacõyla kõsa vadede yapõlacaklarõ şöyle sõralõyor:
''-Anayasa'nõn temel hak ve hürriyetlerle ilgili bölümlerinin, başta düşenceyi açõklama
ve yayma, bilim ve sanat ile basõn özgürlükleriyle ilgili hükümler olmak üzere gözden
geçirilmesi,
-Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin, koruduğu değerler zedelenmeden gözden
geçirilmesi,
-Aynõ anlayõşla Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. ve 8. maddelerinin gözden
geçirilmesi,
-RTÜK Kanunu'nun gözden geçirilmesi,
-Basõn suçlarõnõn kapsamõ ve öngörülen cezalarla ilgili olarak Basõn Kanunu'nun
gözden geçirilmesi.''
DEMOKRATİK GELİŞİM EVRİM SÜRECİNE GİRDİ
UP'nin ''Giriş'' bölümünde, Türkiye'nin Avrupa ailesiyle aynõ değerler sisteminde
buluştuğu ifade edilerek, Cumhuriyetin kurulmasõyla birlikte hukuk ve sosyal düzenin
Batõ normlarõna göre oluşturulduğu ve açõk, katõlõmcõ bir toplum düzeni yolunda
önemli mesafeler kaydedildiği belirtiliyor.
Türkiye'nin demokratik gelişimi ve hukuk düzeninin dinamik bir evrim sürecine
girdiği belirtilen bölümde, şunlar kaydediliyor:
''Türkiye, 1984 yõlõndan bu yana dõşarõdan da yoğun bir şekilde desteklenmiş olan
ayrõlõkçõ terörle mücadele etmektedir. Bu terör olgusu, Türkiye'nin demokrasi ve
insan haklarõ iklimine, sosyal ve ekonomik gelişimine olumsuz etkilerde bulunmuştur.
Bu tehdide rağmen Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bütünlüğünü korumuş ve
vatandaşlarõnõn eşitlik temelinde birliğini sürdürmüştür.''
EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ
UP'nin ''Giriş'' bölümünde, son dönemdeki ekonomik krize de yer veriliyor.
Türkiye'nin ekonomi politikalarõnõn, devlet önderliğindeki kalkõnma modelinden
giderek piyasa sistemi ağõrlõklõ yapõya kavuştuğu belirtilen programda, şöyle
deniliyor:
''Türkiye, son zamanlarda yaşanan ve daha çok ülkenin mali yapõsõna ilişkin
sorunlardan kaynaklanan krize rağmen, serbest piyasa ekonomisini tüm kurum ve
kurallarõyla güçlendirici politikalarõnõ sürdürmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun
uzun yõllardan beri Türk ekonomisine verdiği zararõn giderilebilmesi, kamu
açõklarõnõn sürdürülebilir bir boyutta tutulmasõ ve makro-ekonomik dengesizliklerin
ortadan kaldõrõlabilmesi amacõyla, mali sektör reformu, sosyal güvenlik reformu gibi
yapõsal değişikliklerin tamamlanmasõ ve özelleştirme sürecine hõz verilmesi
hedeflerini benimsemiştir. Türkiye, Kopenhag ekonomik kriterlerine bu hedeflere
ulaşmak suretiyle uyum sağlayacaktõr.''

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE KIBRIS

Programda, Türkiye'nin uluslararasõ ilişkilerde barõş, refah, güvenlik ve istikrar artõrõcõ
ve pekiştirici katkõlar yapan deneyimli bir ülke olduğunun altõ çiziliyor. UP'de TürkYunan ilişkileri ve Kõbrõs konularõnda ise şu ifadelere yer verildi:
''Türkiye, barõşçõ dõş politikasõ çerçevesinde, komşularõyla ilişkilerinin geliştirilmesine
özen gösterecek, bu bağlamda, Yunanistan ile sorunlarõna diyalog yoluyla çözümler
getirilmesi için girişim ve çabalarõnõ sürdürecektir. Türkiye, Kõbrõs'ta taraflarõn
egemen eşitliğine ve Ada gerçeklerine dayalõ karşõlõklõ olarak kabul edilebilir bir
çözüm kapsamõnda, yeni bir ortaklõk kurulmasõ için BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet
misyonu çerçevesindeki çabalarõna destek vermeye devam edecektir.''
UP'de ayrõca, demokratik ve laik Türkiye'nin AB üyeliğinin, Türk dünyasõ ve İslam
aleminin evrensel değerler temelinde ilerlemelerinde, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya
ve Ortadoğu coğrafyalarõnda istikrar sağlayacak yeni bir mayalanma sürecinin
başlamasõnda ve Avrupa ile Asya'nõn yakõnlaştõrõlmasõnda etkili olacağõ da
belirtiliyor.
EVRENSEL NORMLAR
Programda AB üyeliği, ''Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve Atatürk'ün geleceğe
bakõşõnõ doğrulayan kilit bir aşama'' olarak değerlendiriliyor ve ''Türkiye'nin AB
müktesebatõnõ özümseme iradesi tamdõr'' deniliyor. UP'de şunlar kaydediliyor:
''Türkiye, başta insan haklarõ ve demokrasi alanlarõ olmak üzere, AB müktesebatõ
niteliğindeki evrensel normlar ile AB ülkelerinin uygulamalarõna daha fazla uyum
sağlamak amacõyla, gerekli tüm uluslararasõ sözleşmelere taraf olacak ve bunlarõn
etkin şekilde uygulanmasõnõ sağlayacak tedbirleri alacaktõr.''
UP'nin ''Giriş'' bölümünde, Türkiye'nin AB üyeliğinin, Avrupa'nõn manevi dokusunu
zenginleştireceğinin altõ çiziliyor ve ''Türkiye, somut ve özgün katkõlarõyla,
Avrupa'nõn evriminde önemli bir rol oynayacaktõr'' deniliyor.
ORTA VADEDE YAPILACAKLAR
Orta vadede bu alanda yapõlacaklar da şu şekilde belirtiliyor:
''-Siyasi Partiler Kanunu'nun,
-Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Tüzüğü ile Jandarma Teşkilat,Görev ve
Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliği, Sahil Güvenlik Komutanlõğõ Kanunu ve
Tüzüğü'nün,
-3257 sayõlõ Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuatõn
gözden geçirilmesi,
-Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yasalaşmasõ,
-Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi kararlarõ uyarõnca ödenen tazminatlarõn kusurlu
kamu görevlilerinden tahsili için çalõşmalar yapõlmasõ hedeflenmektedir.''
SİYASİ KRİTERLER
Programõn Siyasi Kriterler bölümü, ''Türk Hükümeti, siyasi, idari ve yargõ
reformlarõna ilişkin çalõşmalarõnõ 2001 yõlõnda hõzlandõracakve önerilerini mümkün
olan en kõsa zamanda TBMM'ye sunacaktõr'' ifadesiyle başlõyor.

Amacõn, ''özgürlükçü, katõlõmcõ, güvenceli, devlet organlarõ arasõnda görev ve
yetkileri dengeleyen, hukuk devleti ilkesini üstün kõlan Anayasa ve yasa
hükümlerinin, Türkiye'nin uluslararasõ taahhütleri ile AB standartlarõ temelinde daha
da geliştirilmesi'' olduğunun belirtildiği program, şöyle devam ediyor:
''Demokrasi ve insan haklarõ alanlarõndaki reform sürecinde öncelikle Anayasa gözden
geçirilecektir. Anayasa değişiklikleri, yasal düzenlemelerin de çerçevesini
belirleyecektir.''
Programda, Türk Hükümeti'nin insan haklarõ, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
alanlarõnda kaydedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyeceği belirtilerek, AB
müktesebatõna uyum çalõşmalarõnõ düzenli şekilde değerlendireceği ve çalõşmalarõn
hõzlandõrõlmasõ için gerekli tüm önlemleri alacağõ da bildiriliyor. Program, söz konusu
reformlar bağlamõnda TBMM'nin önemli bir çalõşma içinde olduğuna dikkat
çekerek,Partilerarasõ Uyum Komisyonu'nun halen Anayasa'da yapõlabilecek
değişiklikler üzerinde çalõşmakta olduğu kaydediliyor.
DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
UP'un Siyasi Kriterler bölümünün ilk alt başlõğõ olan ''Düşünce ve İfade Özgürlüğü''
kõsmõnda, Türk Hükümeti'nin, ifade özgürlüğünün AB ülkelerinin uygulamalarõ
õşõğõnda geliştirilmesine önem ve öncelik verdiği ifade ediliyor. Program, şöyle devam
ediyor:
''Anayasa ve diğer mevzuattaki ilgili hükümlerin, Avrupa İnsan Haklarõ
Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin
korunmasõnõ da öngören ölçütler ile laik ve demokratik cumhuriyeti, üniter devlet
yapõsõnõ ve milli birliği koruma kriterleri temelinde gözden geçirilmesi
öngörülmektedir.''
DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SİVİL TOPLUM
UP'nin Siyasi Kriterler bölümünde ''Dernek Kurma Özgürlüğü, Barõşçõ Toplantõ
Hakkõ ve Sivil Toplum'' başlõğõ altõnda, hükümetin sivil toplumun gelişmesine önem
verdiğinin altõ çizilerek, ''Dernek kurma özgürlüğü ve barõşçõ toplantõ hakkõnõn daha
da geliştirilmesi vesivil toplumun güçlendirilmesiyle, bireylerin toplumsal sorunlarõn
çözümüne aktif katkõda bulunmalarõ mümkün olacaktõr'' denildi.
UP, bu çerçevede kõsa vadede şunlarõ öngörüyor:
-Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kuruluşu, çalõşma, esas ve yöntemleri hakkõnda
kanun tasarõsõnõn yasalaşmasõ,
-Sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal demokrasinin uzantõsõ niteliğindeki
kurumsal yapõlanmanõn anayasal güvenceye kavuşturulmasõ,
-İş Güvencesi Yasa Tasarõsõ'nõn yasalaşmasõ.
UP'nin ''Dernek Kurma Özgürlüğü, Barõşçõ Toplantõ Hakkõ ve Sivil Toplum'' başlõğõ
altõndaki orta vadeli öncelikleri ise şöyle:
-Sendikal haklarla ilgili mevcut sõnõrlamalarõn gözden geçirilmesi, hak grevi
yapõlmasõna olanak tanõnmasõ için Anayasa'nõn ilgili maddelerinin yeniden
düzenlenmesi,

-Sendikal haklarõn 87 ve 98 sayõlõ ILO sözleşmeleri uyarõnca ve Avrupa Sosyal Şartõ
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
-Dernek kurma özgürlüğü ile toplantõ ve gösteri yürüyüşüyle ilgilimevzuatõn gözden
geçirilmesi.
Bu başlõk altõnda ayrõca, Başbakanlõk tarafõndan Ağustos 1999'da yayõmlanan bir
genelgeyle, ''Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu Tasarõsõ'' yasalaşõncaya kadar,
kamu görevlilerinin sendika ve konfederasyonlar şeklinde örgütlenmesine engel
olunmamasõ ve bu kuruluşlarõn faaliyetlerine imkan tanõnmasõnõn istendiği de
hatõrlatõlõyor.
İŞKENCEYLE MÜCADELE
Türkiye'nin işkenceyle mücadele konusunda kararlõ olduğu belirtilen bölümde, bu
nedenle eğitimden başlayarak işkence olaylarõnõn aydõnlatõlmasõ ve sorumlularõnõn
cezalandõrõlmasõna kadar uzanan yasal ve idari önlemlerin güçlendirildiği
kaydediliyor.
UP'de işkenceyle mücadele konusunda son dönemde alõnan önlemlerin
hatõrlatõlmasõndan sonra, orta vadede yapõlmasõ planlananlar şöyle sõralanõyor:
-Yeni Türk Ceza Kanunu'nun,
-Yeni Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yasalaşmasõ,
-İnsan haklarõ ihlallerine meydan verilmemesi için güvenlik güçlerine gerekli eğitimin
verilmesi ve ihlallerin yoğun olarak yaşandõğõ ortamlarõn teknolojiden daha fazla
yararlanõlarak etkin denetimi için mali kaynak tahsisi olanaklarõnõn araştõrõlmasõ,
-İşkenceye uğradõğõ kanõtlanan kişiye karşõ, bu fiili işleyenlerinmüşterek ve müteselsil
hukuki sorumluluğun yasa hükmüne bağlanmasõ.
DURUŞMA ÖNCESİ GÖZALTI
''Siyasi Kriterler'' başlõğõ altõnda yer alan ''Duruşma Öncesi Gözaltõ'' bölümünde,
konuya ilişkin uygulama ve usullerin, Avrupa insan Haklarõ Sözleşmesi ve Avrupa
İnsan Haklarõ Mahkemesi kararlarõyla Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri
õşõğõnda uluslararasõ standartlara yakõnlaştõrõlmasõ ve Türk mevzuatõnõn yeknesak hale
getirilmesi için, orta vadede aşağõdaki önlemlerin alõnmasõ öngörülüyor:
-Anayasa'nõn 19/6. maddesinin gözden geçirilmesi,
-Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yasalaşmasõ,
-Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik yapõlmasõ.
UP'de ''İnsan Haklarõ İhlalleri Sonuçlarõnõn Düzeltilmesi İmkanlarõnõn
Güçlendirilmesi'' başlõğõ altõnda ise orta vadeli hedefler şöyle sõralanõyor:
-Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun,
-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararlarõn Karşõlanmasõ Hakkõndaki Kanun
Tasarõsõ'nõn yasalaşmasõ.
Başta güvenlik güçleri olmak üzere, devlet memurlarõ ve kamu görevlilerinin insan
haklarõ alanõnda eğitilmeleri için tüm ilgili kurumlarõn çalõşmalar yürüteceğini ifade
eden program, kõsa vadede, polis okullarõndaki eğitim sürelerinin 9 aydan 2 yõla
çõkarõlmasõ içinyasal düzenlemeler yapõlmasõnõ, BM İnsan Haklarõ Eğitimi On Yõlõ
Programõ çerçevesinde hazõrlanmõş olan İçişleri Bakanlõğõ ve Bağlõ Kuruluşlarõnõn

İnsan Haklarõ Eğitimi Projesi'nin yürürlüğe konulmasõnõ, Avrupa Konseyi İnsan
Haklarõ Direktörlüğü'nün 1997-2000 Polis ve İnsan Haklarõ Programõ çerçevesinde
uygulamaya konulan proje uyarõnca, 7 yõllõk bir süre içerisinde tüm güvenlik güçleri
mensuplarõnõn insan haklarõ alanõnda eğitilmelerini öngörüyor.
DGM'LER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Programõn Siyasi Kriterler bölümünde, ''Devlet Güvenlik Mahkemeleri Dahil Olmak
Üzere, Yargõnõn İşlevselliği ve Verimliliği'' alt başlõğõ altõnda, Türk Hükümeti'nin bu
konuya ''özel bir önem'' verdiği belirtiliyor.
Bu alanda kõsa vadede yapõlacaklar şöyle sõralanõyor:
''-Anayasa'nõn DGM'lere ilişkin hükümleri ile DGM Kanunu'nun gözden geçirilmesi,
-Savunmanõn yargõnõn temel unsurlarõndan biri olduğunun Anayasa hükmü olarak
tesciliyle savunmanõn güçlendirilmesi ve Avukatlõk Kanunu'nun çõkarõlmasõ,
-Yargõ bağõmsõzlõğõnõ sõnõrlayan hükümlerin gözden geçirilmesi, Hakimler ve Savcõlar
Yüksek Kurulu'nun yeniden yapõlandõrõlmasõ,
-Adli Tõp Kurumu'nun modernize edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin
yapõlmasõ,
-''İnsan Haklarõ Eğitimi On Yõlõ'' faaliyetlerinin yoğunlaştõrõlmasõ ve hakim ve
savcõlarõmõzõn Avrupa Konseyi ile AB üyesi ülkelerde eğitim imkanlarõnõn artõrõlmasõ,
-Hakim ve savcõlar için insan haklarõ ve AİHM kararlarõ hakkõnda periyodik meslek
içi hizmet eğitim programlarõ düzenlenmesi.''
Orta vadede yapõlacaklar ise şu şekilde belirtiliyor:
''-4483 sayõlõ Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargõlanmasõ Hakkõnda
Kanun'un uygulamada edinilen tecrübeler õşõğõnda gözden geçirilmesi,
-Askeri Caza Kanunu ile 353 sayõlõ Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargõlama Usulü
Kanunu ve 1602 sayõlõ Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanunu'nun gözden
geçirilmesi,
-Olağanüstü Hal Yasasõ'nõn genel Anayasa ve mevzuat değişiklikleri õşõğõnda gözden
geçirilmesi.''
ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI
UP'nin Siyasi Kriterler bölümünde ''Ölüm Cezasõ'nõn Kaldõrõlmasõ''alt başlõğõnda,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõ'na göre, ''kesinleşmiş idam cezalarõnõn yerine
getirilmesi kararõnõn münhasõran TBMM'nin yetkisinde olduğuna'' dikkat çekiliyor.
Programõn ilgili kõsmõ, şöyle devam ediyor:
''Hükümet, 1984 yõlõndan bu yana yaşam hakkõnõn özüne dokunulmamasõ yönünde
benimsediği uygulamaya saygõlõdõr. Türk ceza hukukundan ölüm cezasõnõn
kaldõrõlmasõ hususu, şekil ve kapsamõ itibariyle TBMM tarafõndan orta vadede ele
alõnacaktõr.''
RESMİ DİL TÜRKÇE'DİR
''Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler'' alt başlõğõnda hassasiyet taşõyan ''dil''
konusuna değinilerek, şunlar belirtiliyor:

''Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve eğitim dili Türkçe'dir. Ancak bu, vatandaşlarõnõn
günlük yaşamlarõnda farklõ dil, lehçe ve ağõzlarõn serbest kullanõlmasõna engel teşkil
etmez. Bu serbestlik, ayrõlõkçõ ve bölücü amaçlarla kullanõlamaz.''

BÖLGESEL DENGESİZLİKLER
UP'nin ''Tüm Vatandaşlarõn Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İmkanlarõnõn Artõrõlmasõ
Amacõyla Bölgesel Dengesizliklerin Azaltõlmasõ'' alt başlõğõnda hükümetin, bölgesel
dengesizliklerin azaltõlmasõ ve tüm vatandaşlarõnõn sosyal ve kültürel imkanlarõnõn
artõrõlmasõna yönelik kapsamlõ bir strateji benimsediği kaydediliyor. Söz konusu
bölüm, şöyle devam ediyor:
''Bu çerçevede, 1984 yõlõndan bugüne kadar süregelmiş olan ayrõlõkçõ terör faaliyetinin
kontrol altõna alõnmasõyla birlikte Türk Hükümeti, ekonomik ve sosyal kalkõnma
yolunda bir dizi önlem almõştõr. Bu stratejinin orta vadede tam olarak uygulamaya
konulmasõ öngörülmektedir.''
TEMEL ÖZGÜRLÜKLER
Programõn Siyasi Kriterler bölümünde yer alan bir diğer alt başlõk ise ''Tüm Bireylerin
Herhangi Bir Ayõrõm Yapõlmaksõzõn ve Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Siyasi Görüş, Felsefi
İnanç Veya Dinine Bakõlmaksõzõn,Tüm İnsan Haklarõ ve Temel Özgürlüklerinden
Tam Olarak Yararlandõrõlmasõ; Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlükleri'' olarak yer
alõyor.
Anayasa'nõn 10. maddesinin ayrõmcõlõğõ çok kapsamlõ bir şekilde yasakladõğõna dikkat
çekilen UP'de, Anayasa ve kanunlar önünde herkesin eşit olduğu ilkesinin
beninmsendiği belirtildi. ''Bu ilkeye uygun olarak'' kõsa vadede yapõlacaklar şöyle
sõralanõyor:
''-BM Her Türlü Irk Ayrõmõnõn Ortadan Kaldõrõlmasõ Sözleşmesi'nin
sonuçlandõrõlmasõ,
-Kadõn ve erkeklerin eşit haklara sahip olduklarõ ilkesine Anayasa'da yer verilmesi,
-Kadõn-erkek eşitliği alanõnda önemli değişiklikler getiren Türk Medeni Kanunu
Tasarõsõ'nõn yasalaşmasõ,
-Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü ve Aile Araştõrma Kurumu
Başkanlõğõ Teşkilat Yasa Tasarõlarõnõn yasalaşmasõ,
-182 sayõlõ ILO En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Sözleşmesi'nin
onaylanmasõ ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak ILO ile işbirliği içinde
hazõrlanan Ulusal Eylem Planõ'nõn uygulamaya konulmasõ.
Orta vadede bu alanda yapõlacaklar da şöyle sõralanõyor:
''BM Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Ortadan Kaldõrõlmasõ Sözleşmesi'ne Ek
İhtiyari Protokol'ün sonuçlandõrõlmasõ,
-Avrupa İnsan Haklarõnõ ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye İlişkin, Bu
Sözleşmede ve Bu Sözleşmeye Ek 1. Protokolde Yer Alanlardan Başka Bazõ Hak ve
Özgürlükleri Tanõyan 4 Nolu Protokülün sonuçlandõrõlmasõ,
-Avrupa İnsan Haklarõnõ ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu
Protokol'ün sonuçlandõrõlmasõ,

-Avrupa Sosyal Şartõ'nõn gözden geçirilmiş metni ile kollektif şikayetler sistemine
ilişkin Ek Protokol'ün sonuçlandõrõlmasõ,
-Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi'nin ayrõmcõlõk yasağõnõ düzenleyen 14. maddesinin
kapsamõnõ genişleten 12 No'lu Ek Protokol'ünsonuçlandõrõlmasõ,
-Ülkemizde yaşayan ve Türk vatandaşõ olmayan gayrimüslim kişilerinde mensup
olduklarõ dinin vecibelerini yerine getirmelerinde ve kendileriyle ilgili diğer
uygulamalarda gerekli pratik kolaylõklarõn kamu düzeninin korunnmasõna ilişkin
mevzuatõmõz çerçevesinde geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alõnmasõ,
-Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamlarõ hakkõndaki 159 No'lu ILO
Sözleşmesi'ne uygun tedbirlerin alõnmasõ.''
ANAYASA VE YASALARIN UYUMU
''Anayasa'nõn ve İlgili Diğer Yasalarõn AB Müktesebatõna Uyumu'' alt başlõğõnda,
şöyle deniyor:
''Türk Hükümeti, kõsa vadede Anayasa'nõn Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi õşõğõnda
gözden geçirilmesini, orta vadede ise yasalarda gerekli değişikliklerin yapõlmasõnõ
öngörmektedir.''
UP'de, Türkiye'nin BM Uluslararasõ Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile BM
Uluslararasõ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzaladõğõ
hatõrlatõlarak, söz konusu iki sözleşmenin imzalanmasõnõn, Türkiye'nin bu yöndeki
siyasi irade ve niyetini ortayakoyduğu belirtiliyor. UP'de, ''Onay işlemlerinin
başlatõlmõsõ için hazõrlanacak kanun tasarõlarõ, olabilecek çekincelerle birlikte
TBMM'ye sunulacaktõr'' denildi.
CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLULUK KOŞULLARI
''Türk Hükümeti, cezaevlerindeki olumsuzluklarõn giderilmesi hususunda kararlõdõr ve
bu yönde yoğun bir çaba içindedir'' denilen alt başlõkta, Avrupa ülkelerinde 19601970'lerde vazgeçilen koğuş sisteminin, Türkiye'de de terk edilmekte olduğu ifade
edildi. UP'de cezaevleri konusunda, kõsa vadede şunlar hedefleniyor:
-Adalet Bakanlõğõ'nca, idarecilerin ve Cumhuriyet başsavcõlarõnõn cezaevlerindeki
denetim ve kontrollerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanacak,
-Terörle Mücadele Kanunu Değişiklik Tasarõsõ'nõn yasalaşarak, bu suçlardan hükümlü
bulunanlarõn da açõk görüş yapma ve iş yurdu çalõşmalarõna katõlõmlarõna ilişkin
hususlar gözden geçirilecek.
MGK VE OLAĞANÜSTÜ HAL
Programda, ''Milli Güvenlik Kurulu'' başlõğõ altõnda şu ifadelere yer veriliyor:
''Anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu, ulusal güvenliği ilgilendiren
alanlarda bir danõşma organõ niteliğindedir. Anayasa ve yasanõn ilgili maddeleri,
Kurul'un yapõsõ ve işlevini daha açõk bir biçimde tanõmlayacak şekilde orta vadede
gözden geçirilecektir.''
Programda, Olağanüstü Hal uygulamasõnõn 10 ilden 4 ile indirildiğihatõrlatõlarak,
uygulamanõn tamamen kaldõrõlmasõnõn, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel

gelişimini öngören stratejinin bir parçasõ olduğu belirtiliyor. UP'de, ''Bu alandaki
gelişmeler ve güvenlik değerlendirmesi õşõğõnda, Olağanüstü Hal'in tamamen
kaldõrõlmasõ planlanmaktadõr'' deniliyor.

