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AB İLE VİZE MUAFİYETİ DİYALOĞU 

BAŞLADI 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında geri kabul 

anlaşması imzalandı. Anlaşmayla eş zamanlı olarak 

vize muafiyet görüşmeleri de başlıyor. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, vizelerin serbestleştirilmesi 

için öngörülen 3,5 yıllık sürenin çok uzun olduğunu 

söyledi ve sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. 

Avrupa Komisyonu'nun içişlerden sorumlu üyesi 

Cecilia Malmström ise sürecin ne kadar süreceğini 

kestirmenin mümkün olmadığını belirtti. Avrupa 

Birliği'ne Türkiye'den girdiği tespit edilen kaçak 

göçmenlerin Türkiye'ye iadesini öngören geri kabul 

anlaşması, Ankara'da imzalandı. Anlaşma, onay için 

TBMM'ye gönderilecek. Geri kabul anlaşmasıyla 

birlikte vize serbestisi mutabakat metni de imzalandı. 

Avrupa Komisyonu'nun içişlerden sorumlu üyesi 

Cecilia Malmström, Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in katıldığı 

imza töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da 

bir konuşma yaptı. Geri kabul anlaşmasını 2012'de 

paraflayan Türkiye, anlaşmanın imzalanmasıyla eş 

zamanlı olarak vize serbestisi getirilmesini istiyordu. 

AB tarafı ise vize serbestisi görüşmelerinin başlaması 

için Ankara'nın anlaşmaya imza atmasını şart 

koşuyordu. Bulunan ara formül çerçevesinde vize 

serbestisi görüşmeleri, geri kabul anlaşmasının 

imzalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. Ancak 

Türkiye'nin, vizelerin 'makul bir süre' içinde 

serbestleşmemesi halinde geri kabul anlaşmasını tek 

taraflı olarak askıya alma hakkı bulunacak. 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 

"Türkiye-AB Vize Muafiyeti Süreci Ve Geri 

Kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular Ve 

Yanıtları" başlıklı kitapçık yayımlandı. 

Kitapçığa ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, Euractiv 

  

 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU’NUN "AB'YE 

KATILIM İÇİN GEREKLİ EKONOMİK 

KRİTERLERİ KARŞILAMADAKİ 

İLERLEMELER" BAŞLIKLI RAPORU 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İlişkiler 

Direktörlüğü'nün "AB'ye katılım için gerekli 

ekonomik kriterleri karşılamadaki ilerlemeler" 

başlıklı raporu açıklandı. Raporda aday ülkelerin 

ekonomik durumları değerlendirildi. -Rapordan: 

"Türkiye'nin son ekonomik performansı hem yüksek 

bir potansiyeli ve ekonominin dengesizliklerini 

gösteriyor. Dış tarafta, büyük yapısal cari işlem 

açıklarının finansmanına yönelik sürdürülebilir 

sermaye akışlarına güven Türkiye'yi büyük döviz 

kuru dalgalanmaları ve ekonomik aktivitede yükseliş 

ve çöküş döngüsüyle sonuçlanan küresel risk 

algılamasındaki değişikliklere karşı kırılgan kılıyor... 

Makroekonomik politika karışımının yeniden 

dengelenmesi para politikası üzerindeki yükün 

hafiflemesine yardımcı olur. Orta vadeden uzun 

vadeye, uluslarararası rekabetin artırılması için 

yapısal reformlar yoluyla mal, hizmet ve emek 

piyasalarının işlevsel olması esastır..." Avrupa 

Komisyonu Türkiye'nin son ekonomik 

performansının hem "yüksek bir potansiyel" hem de 

ekonomisinin "dengesizliklerini" ortaya koyduğunu 

bildirdi. AK, görece yüksek enflasyonun büyük bir 

zorluk oluşturmaya devam ettiğini belirtirken, 

"Makroekonomik politika karışımının yeniden 

dengelenmesi para politikası üzerindeki yükün 

hafiflemesine yardımcı olur. Orta vadeden uzun 

vadeye, uluslarararası rekabetin artırılması için 

yapısal reformlar yoluyla mal, hizmet ve emek 

piyasalarının işlevsel olması esastır" dedi. Avrupa 

Komisyonu Ekonomik ve Finansal İlişkiler 

Direktörlüğü'nün "AB'ye katılım için gerekli 

ekonomik kriterleri karşılamadaki ilerlemeler" 

başlıklı raporu açıklandı. Raporda aday ülkelerin 

ekonomik durumları değerlendirildi. 

 

Kaynak: AB Haber 
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