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"Türkiye, Gümrük
Birliği ile AB'nin
zaten imtiyazlı
ortağı"

Fransız meslektaşlarına, Türkiye'nin AB sürecinde
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren TBMM üyeleri,
görüşmelerde Kıbrıs konusunu da gündeme getirdi.
Türk heyetinin görüşmede, KKTC'ye yönelik
ekonomik izolasyonun kaldırılması için AB'nin gerekli
adımlan atmasını istediği bildirildi.
Türk heyetinin ayrıca, BM Genel Sekreteri Kofi
Annan'ın planı çerçevesinde iki tarafın da mutabakata
varacağı bir çözüm konusunda AB'nin etkin olmasını
istedi.
Heyet Başkanı Yaşar Yakış, 9 Mart'ta temaslarına
ilişkin Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlediği
basın toplantısında, görüşmelerde, Türkiye'nin AB
üyeliğine ilişkin süreç dışında, sözde Ermeni soykırımı
konusu, Kıbrıs, Irak ve İstanbul'da "Dünya Kadınlar
Günü" dolayısıyla düzenlenen gösteride çıkan olayların
da gündeme geldiğini bildirdi.
Fransa'da bazı siyasetçilerin Türkiye'ye, "imtiyazlı
ortaklık" önermelerine ilişkin soruya Yakış, "Bu süreçte,
biz gümrük birliğiyle zaten imtiyazlı ortak haline geldik,
bunu etik olmayan bir öneri olarak görüyoruz, imtiyazlı
ortaklık önerisinin Türkiye'de nasıl değerlendirildiğini
ve Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde geçirdiği evreleri
Fransız meslektaşlarımıza anlattık" şeklinde konuştu.
2014 YıLıNDA
ÇOK ŞEY DEĞIŞECEK

Fransa'da iktidardaki Halk Hareketi Birliği'nin
(UMP) aldığı karar ve ileride Türkiye'nin üyeliğine
ilişkin bir referandum düzenlenmesi yolunda alınan
karar konusunda Yakış, şunları söyledi:

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış,
"Gümrük Birliği üyeliğiyle Türkiye'nin, AB'nin bir
anlamda imtiyazlı ortağı haline geldiğini" belirterek, "bu
yolda yapılmış bir önerinin etik olarak da doğru
olmadığını" söyledi.
TBMM AB Komisyonu üyeleri, Türkiye'nin AB
üyeliği konusunda Fransa Meclisi ve Senatosu'nda 8
Mart'ta çeşitli temaslarda bulundu. Yaşar Yakış
başkanlığında, Aydın Dumanoğlu, Musa Sıvacıoğlu ve
Ali Rıza Alaboyun'dan oluşan heyet, Fransa Meclisi'nde
ve Senatosu'nda AB heyetleriyle görüştü; Meclis ve
Senato'daki Türk dostluk grupları üyeleriyle de bir araya
geldi. Ankara'daki bir prog
ramları nedeniyle CHP'li
üyeler heyete katılamadı.

EGEMENLİK

KAYITSIZ

"2014 yılında UMP lideri Nicolas Sarkozy, UMP
partisi acaba hâlâ olacak mı, Ortadoğu ne olacak,
Türkiye nerede olacak, Türkiye AB'ye girmek isteyecek
mi? Uzaktaki olaylar hakkında şimdiden konuşmak
doğru değil".
Türkiye'nin AB sürecinde kararlılıkla ve azimle
yürüyeceğini ifade eden Yakış, "Yaptıklarımızın hepsini
zaten kendi iyiliğimiz için yapıyoruz, bunları AB'ye
girsek de girmesek de yapacağız" dedi. Fransa'da
Türkiye'nin iç politikada kullanıldığını kaydeden Yakış,
bu süreçte Türkiye'nin üyeliğine destek veren
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın zor durumda
bırakılmaması gerektiğini belirtti. Yakış, görüşmelerde
Fransız meslektaşlarıyla çatışmacı bir üslup içine
girmemeye özen gösterdiklerini söyledi.
Yakış, sözde Ermeni
soykırımı
konusunda
Türkiye'nin görüşlerini ve Fransa Meclisi'nin sözde
soykırımı tanıma kararının
yanlışlığını muhataplarına
anlattıklannı söyledi.
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