DIŞ İLİŞKİLERİMİZ
Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Jean-Louis

Debre'yi

ağırlayan TBMM Başkanı Arınç:

"Farklı Muamele de,
Ayrıcalık da istemiyoruz"
Arınç, Debre ile görüşmesinde Türkiye'nin üyeliğinin
referanduma götürülmesi kararının da ele alındığını
belirterek "Referandumdan kararın Türkiye lehine
çıkacağını" söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki katı
lım müzakerelerinin sonunda, Tür
kiye'nin üyeliğinin referanduma
götürülmesi yolunda karar alan
Fransa Ulusal Meclisi Başkanı JeanLouis Debre, bu kararın ertesinde
Ankara'yı ziyaret etti.
TBMM Başkanı Bülent Arınç,
Jean-Louis Debre ve beraberindeki
heyeti ile 3 Şubat'ta biraraya geldi.
Bülent Arınç, ikili ve heyetler
arası görüşmelerin ardından Debre
ile birlikte düzenlediği ortak bir
basın toplantısında, Türkiye'nin AB
üyeliği
konusunda
Fransa'da
yapılacak referandumda Türkiye
lehine karar çıkacağını söyledi.
Fransa Ulusal Meclis Başkanı
Jean-Louis Debre ile gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Arınç, bir soru
üzerine, Türkiye'nin, AB üyeliği
konusunda bir ayrıcalık ve imtiyaz
peşinde olmadığını, ancak Türki
ye'ye
karşı
bir
ayrımcılık
yapılmasını da istemediklerini ifade
etti. AB'ye daha önce üye olan
ülkelere eşit olarak uygulanan
prosedürün Türkiye'ye de uygulan
ması gerektiğini anlatan Arınç,
şöyle konuştu:

İrlanda, Danimarka ve İngiltere için,
başka ülkelerde de referandum
yapılmış olabilir. Fransa Meclisi'nin
bu kararı daha sonra Senatoya gide
cek. Meclis ve Senato daha sonra
bunu birlikte oylayacak. 1 Şubat'ta
Fransa Meclisi'nde alman kararın
esası budur.
Eğer bu yasalaşırsa, referandum
Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan
için uygulanmayacak ama Türki
ye'nin katılımı için uygulanacaktır.
AB Anayasası için yapılacak refe
randumu bir kenara bırakarak söy
lüyorum; Türkiye için referandum,
katılım
sözkonusu
olduğunda
yapılacaktır. Bu da bugün değil;
ileride olacak. Bu süre içinde
Türkiye ve Fransa'da
olumlu
yaklaşımlar olacağına inanıyorum.
Yapılacak referandumdan, Türkiye
lehine bir karar çıkacaktır."
Fransa Ulusal Meclis Başkanı
Debre de aynı yöndeki bir soruyu
yanıtlarken, AB'nin sınırları ve ya
pısıyla ilgili durumlarda referandum
yapılmasının gelenek olduğunu
belirterek, "Ben böyle bir sürecin
olmasından dolayı memnunum.
Günü geldiğinde bu konuda Fransız

"Fransa'da daha önce
1972 ve sonraki yıllarda
bilebildiğim
kadarıyla

EGEMENLIK

KAYıTSıZ

ŞARTSıZ

halkı bilerek kararını verecektir.
Önemli olan geçirilen aşamalardır.
Türkiye aşamalara sadık kalarak,
hangi aşamada ne yapılması gere
kiyorsa onları yapmalı" dedi.
FRANSA HALKINA MESAJ
Arınç, görüşmelerde, çok yönlü
ikili görüşmelerin yanı sıra TürkiyeAB ilişkilerini de ele aldıklarını
belirterek,
heyete
AB
uyum
çalışmaları kapsamında gerçekleş
tirilen reformlar konusunda ayrıntılı
bilgi verdiğini söyledi. Görüşmede,
reformları hızla hayata geçirmek ve
kısa sürede Avrupa ailesinin parçası
olma kararlılığını anlattığını, Tür
kiye'nin tarihte ve bugün Avrupa'nın
ayrılmaz parçası olmasmm yanı sıra
Avrupa uygarlığının ve kültürel
mirasının en önemli temsilcisi
olduğunu
anlattığını
kaydeden
Arınç, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in geçirdiği devrimlerle 80
yılda batılı değerleri benimsediğini
ve modernleşmeyi gerçekleştirdi
ğine dikkati çektiğini bildirdi. Debre
ile birlikte Ankara'ya gelen ve
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TBMM'de de ağırlanan 20'nin üze
rindeki Fransız gazeteci aracılığıyla
Fransız halkına bir mesaj iletme
istediğini dile getiren Arınç, konuş
masını şöyle sürdürdü:
"Fransa'da AB üyeliği konusun
da tartışmalar yaşanıyor. Ben bunu
normal karşılıyorum. Ancak tartışan
kesimlerin önemli kısmı, Türkiye'yi
tanımadan bir takım argümanlar
geliştiriyor. Fransa kamuoyu gözün
deki Türkiye ile şu anki Türkiye bir
birinden tamamen farklıdır. Bazı
gazetelerin
kullandığı
Türkiye imajı ve sembol
leri, bizi temsil etmiyor.
Maalesef Türkiye, çok
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