
  Türkiye ve Avrupa Birliği 
  
       Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan, kendi koyduğu şartlara uygun olan ülkeleri 
bünyesine alan; sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma yaratan bir örgüttür. 1950'li 
yıllarda kurulmuş, zaman içerisinde genişlemiş, küçülmüş ülke sayısı değişmiştir. Bu birliğe 
girmek için sırada bekleyen birçok ülke vardır. Türkiye de bu birliğe girmeli mi girmemeli mi 
diye düşünülen ülkelerden biridir. Bu konuda bir yargı bildirirken Avrupa Birliği'nin 
Türkiye'ye katacakları ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katacakları karşılıklı olarak 
düşünülmelidir. 

        Birliğe girmek isteyen taraf olarak Türkiye'nin Avrupa'dan beklentileri, Avrupa'nın ona 
kazandıracaklarını düşündüğümüzde karşımıza en büyük avantaj olarak insan hakları çıkar. 
Avrupa, insanlarına iyi davranır. Eşitlik, adalet ve rahat yaşam özgürlüğünü görürüz Avrupa 
toplumlarında. Özel markaların, özel şirketlerin çalışanları ya da fabrika işçileri emeklerinin 
karşılığını alarak çalışırlar. Bir sosyal sınıf için tatil olan bir gün ya da günün geç saatleri 
başka bir sınıf için mesai saati sayılamaz. 

        Sağlık hizmetlerinde eşitlik ve uygun sosyal güvenceler vardır AB'ye üye ülkelerde. 
Özel hastanede ve devlet hastanesinde  hizmette büyük farklar yoktur. Toplum sağlığına 
önem verilir. Avrupa'nın önemli artılarından biri de eğitimdir. Ödenen yüksek miktarda 
üniversite harç paralarına gerek duyulmaz. 

       Öğrenci yurtları, öğrenci için ulaşım masrafları, yemek imkanı hep eğitime destek 
verecek şekilde düzenlenmiştir. Toplum yapısı buna göre ayarlanmıştır. 
        Türkiye'nin AB'ye girmesi durumunda kazanacağı en önemli şey insan haklarına saygı 
olacaktır. Mahkemelerde eşitlik, adaletli kararlar alınması, ülkeler arası serbest vizesiz 
gezebilme imkanı sağlanacaktır. Aynı zamanda dünyanın diğer büyük güçleri arasında 
yalnız kalmayacak, bir bütünün parçası olabileceğiz. 

         Avrupa için de Türkiye'yi birliğe kabul etmek doğru bir karar olacaktır. Türkiye, 
cografi konumu açısından özel ve stratejik bir konuma, Anadolu'ya sahiptir. Bir yakası 
Batı'ya bağlıyken, diğer yanıyla da Doğu'ya bağlıdır. Türkiye'nin Avrupalı bir ülkeye 
dönüşmesi Doğu'yu da olumlu etkileyecektir. Avrupa da Doğu'ya uzanan bir kola sahip 
olacaktır. Böylece birliğine uygun hale gelecek farklı ülkelere de ulaşmış olacak ve 
büyüyecektir. Türk kültürünü kendisine yaklaştıracak ve farklı bir kültürü bünyesine 
katacaktır. 

          Yıllar önce kurulmuş bu karşılıklı dayanışma sosyal ve kültürel ortaklık birliği ile 
Doğu ve Batı'yı içinde barındıran Türkiye'nin birleşmesi iki taraf için de olumlu sonuçları 
beraberinde getirecektir. 
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