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Türkiye ile
“Yürütülmeyen”
Müzakereler
(No-negotiations with Turkey)
Türkiye ile yürütülen ve bir anlamda da yürütülmeyen müzakerelerin, AB’nin itibarını
ve ciddiyetini tehlikeye sokan bir aldatmaca (trick) gibi göründüğünü belirten Dr. Petra
Erler1 EurAktiv için yazdığı değerlendirmede, “Almanlar ve diğerleri, Türkiye’den kendi
yaptıklarından daha fazlasını talep ettiklerini hiç mi fark etmiyor?” diyor.

A

vrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde 19. fasıl olan Sosyal
Politika, Birliğin bu konudaki
müktesebatının üstlenilmesine
ilişkin tüm hususları ve gelecekteki üyelerin
Birlik hukukunu tam olarak yerine getirmesini
garanti altına almak üzere ele alıyor. Böylece
müzakerelerin gidişatı, AB’nin “açılış kriterleri”
olarak formüle ettiği belirli koşulların, üye olmak isteyen ülkelerce yerine getirilmesine bağlı
oluyor.
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Müzakereleri yavaşlatmak veya çıtayı aşırı derecede yüksek tutmak isteyenler için, bu açılış kriterleri son derece yaratıcı.
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde, 19. fasıl, diğer fasılların aksine, politik nedenlerden dolayı bloke edilmedi. 19. faslın açılması aşamasına gelinecek olursa, bu her iki tarafın da Türkiye’nin üyeliğe geçiş
sürecini ilerletme isteğinin güçlü bir sinyali oluyor. Ancak durum
böyle görünmüyor.
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Dr. Petra Erler, Genel Müdür, European Experience Company (EEC). Avrupa Komisyonu eski
başkan yardımcısı ve TOBB Başkan Danışmanı Günter Verheugen’in eski Kabine Şefi. Halen,
Verheugen’le birlikte EEC firmasının sahibi ve genel müdürü.
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SENDİKAL HAKLAR
19. fasıl kapsamında AB, Türkiye’den, müzakerelerin başlamasından
önce, AB standartlarını ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87 ve 98
sayılı sözleşmelerini onaylamasını talep ediyor. Bu da, diğer konuların yanı
sıra, sendikal örgütlenme hakkı ve grev hakkını da içeren, sendikal haklar
anlamında geliyor.
İlk bakışta Komisyon’a ve üye devletlere bu önemli soruları ele aldıkları
ayrıca Türkiye’deki ilişkileri de iyi yönde etkiledikleri için candan teşekkür
etmek gerekiyor. Sonuç itibarıyla, Türkiye’de sendikal olarak örgütlü kısım
sadece bir azınlık olarak görülüyor.
İkinci bir bakışta, insan kendi kendine AB standartlarıyla neyin kastedilmiş olabileceğini sormaya başlıyor. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye
ilişkin İlerleme Raporu’na da bakıldığında, bununla Avrupa Sosyal Şartı’nın,
Türkiye tarafından kabul edilmeyen 5 ve 6 sayılı maddelerin kastedildiği
anlaşılıyor.
AB ÜLKELERİYLE AYDINLATICI KIYASLAMALAR
Tüm AB ülkeleri tarafından 5 ve 6 sayılı maddelerin kabul edildiğini
düşünen kişi yanılmış olur. İspanya ve Almanya konuya ilişkin açıklamalar
sunmuştu. Dört ayrı AB üyesi ülke de, bu maddelerin tüm paragraflarının
yükümlülüğü altına girmedi.
Yani konu, Türkiye’nin 2007 yılında ulusal hukuka aktarmış olduğu
revize Avrupa Şartı’nı ilgilendirmiyor. Bu revize şart, 10 AB üyesi ülke tarafından uzun zaman önce imzalanmış, ancak değil iç hukuka aktarılması,
henüz onaylanmadı bile.
ILO sözleşmelerine ilişkin olarak, uluslararası bir yükümlülüğü kabul
eden bir devletin, zaten buna tamamen uyacağı da öne sürülebilir. Bu doğrudur ve ILO, Türkiye’yi anılan sözleşmeyi iç hukuka yeterince aktarmadığı
için kınıyor.
ALMANYA’DAKİ GREV HAKKINA İLİŞKİN ILO ELEŞTİRİSİ
ILO’nun, Almanya’nın kimin grev yapabileceği ve kimin yapamayaca-
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ğına ilişkin algısına yönelik de ciddi eleştirileri var.
Bu durumda, AB standardının ne olduğu nasıl kesinleştirilebilir? Ayrıca bu, niçin politik kriterler altında değil de, “Birlik hukukunun üstlenilmesi”nin
bir parçası olarak ele alınıyor? Dahası, bu önemli
hakların iç hukuka tamamen aktarımı, neden müzakerelerin sonucu değil de, çıkış noktası oluyor?
Almanlar ve diğerleri, Türkiye’den kendi yaptıklarından daha fazlasını talep ettiklerini, hiç mi
fark etmiyor? Ya da kimse bu konuyla hiç ilgilenmemiş ve herkes bir uluslararası sözleşmenin uygulanmasını, Birlik hukuku olarak görmeye hevesli görünen Komisyon’a kör bir şekilde güvenmiş
mi? Tüm amaç bu mudur? Bir provokasyon mu?
Ancak Türkiye şikâyet etmemiş, AB gerekliliklerini ciddiye almış ve sosyal taraflar, Sosyal
Şart ve ILO sözleşmelerine uyum sağlamak için
gerekli yasal düzenlemeleri eleştirel bir gözle incelemiş ve 2012 yılında konsensüs içinde modernize etmiştir.
Ama Brüksel’in yine şunu söylediği duyuluyor: Yetersiz.
İstemeden müzakereleri sürdürmesi gereken
veya çok yakından bakmadan sürdüren herkes
için bir ders. Böyle aldatmacalarla AB’nin itibarı
ve saygınlığı sorgulanır. Ama kimse ilgilenir gibi
görünmüyor.
Kaynak:
http://www.euractiv.de/erweiterung-und-nachbarn/artikel/dienichtverhandlungen-der-eu-mit-der-trkei-007341
http://www.euractiv.com/enlargement/got-necessary-eubenchmarks-turk-news-517614
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