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VİZESİZ AB İÇİN SON DÖNEMEÇ 
Avrupa Birliği‟nin Türkiye‟ye vize kolaylığı sağlamasının önündeki en 
önemli engel olan “yasak göçmen” anlaşmasına Yunanistan da artık 
sıcak bakıyor. AB “Türkiye‟ye vize kolaylığı önceliğimiz” dedi. 
Türkiye‟nin, Avrupa Birliği‟nden en önemli beklentilerinden olan vize 
muafiyetiyle ilgili sürecin kapısını açacak olan geri kabul anlaşmasının 
(GKA) imzalanmasında son dönemece girildi. Komisyon, metne son 
halinin verilmesi için Ankara‟ya üst düzey bir ekip gönderdi. Anlaşmanın 
önündeki tek engel olan Yunanistan belgenin hayata geçmesi için gerekli 
onayı verme aşamasına gelirken AB Komisyonu‟nun İçişlerinden 
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström vize konusunda Türkiye‟ye destek 
verdi. AB‟yle vize kolaylığı konusundaki diyalogun başlayabilmesi için 
gerekli ana şartlardan biri olan GKA hakkındaki görüşmeler çok uzun 
süredir devam ediyor. Türkiye üzerinden AB‟ye giriş yaptığı belirlenen 
yasadışı göçmenlerin Türkiye‟ye geri gönderilmesini sağlayacak olan 
belgeyle ilgili görüşmelerde Yunanistan‟ın vetosu nedeniyle aylardır 
ilerleme sağlanamıyordu. Komisyon heyetiyle Türkiye‟de yapılacak 
görüşmeler olumlu sonuçlanırsa vize konusunda yeni aşamaya geçiş 
sürecine de yeşil ışık yakılacak. GKA‟da son aşamaya gelindiği bir 
dönemde Cecilia Malmström de “AB‟ye aday bir ülke ve önemli bir ortak 
olmasına karşın” Türkiye‟yle bugüne kadar vize diyalogu başlatılmamış 
olmasına dikkat çekerek, “Bunun başlatılması benim için öncelikli bir 
konu. Türk vatandaşlarına, işadamlarına ve öğrencilere AB‟ye seyahat 
olanaklarının sunulması için birçok neden var” dedi. Mesajlarını blogu 
aracılığıyla veren Malmström, geri kabul anlaşmasında çözüme 
yaklaşıldığını belirterek, “Bu anlaşma Türkiye‟yle ciddi bir vize diyalogu 
başlatılmasının kapısını açacak. Vize kolaylığı yolu zorlu ve net 
kriterlerin karşılanması gerekiyor ancak diğer ülkeler bunu başardı. 
Türkiye‟nin başaramaması için bir neden görmüyorum” dedi. Vize 
kolaylığı öncelikli olarak sanatçılara, sporculara, işadamlarına ve 
öğrencilere sorunsuz vize verilmesini öngörüyor. Sonraki aşamalarda 
tüm vatandaşları kapsayacak şekilde genişletiliyor.  
Kaynak: Milliyet 
 

EURO ALANINDA İŞSİZLİK DEVAM EDİYOR  
Avrupa Birliği‟nin resmi istatistik kurumu Eurostat‟ın açıkladığı verilere 
göre, Euro Alanı‟nda Kasım ayı işsizlik oranı değişmedi ve rekor seviye 
olan yüzde 10,1‟de kaldı. Euro'yu kullanan ülkelerdeki işsizlik oranı Mart 
ayından bu yana yüzde 10'un üzerinde seyrediyor. Euro Alanı‟nın 2010 
yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme 
oranı da daha önce açıklanan yüzde 0,4 seviyesinden yüzde 0,3'e indi. 
Söz konusu veriler, Euro Alanı ülkeleri arasındaki uçurumu bir kez daha 
ortaya koydu. Almanya ekonomisindeki büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 
0,7, işsizlik oranı ise yüzde 6,7 olarak açıklanırken, İspanya ekonomisi 
büyüme kaydetmedi ve işsizlik yüzde 20,6‟ya yükseldi. Son dönemde, 
özellikle Portekiz'e ilişkin riskler yatırımcıları tedirgin ediyor. Portekiz 
basınında yer alan haberlere göre İsviçre Merkez Bankası, repo 
işlemlerinde Portekiz devlet tahvillerini teminat olarak kabul etmemeye 
başladı. 10 yıl vadeli Portekiz tahvillerinin faizi de yüzde 7,36'ya 
yükseldi. Kaynak: Europa 
 
 
 

 

AVRUPA BİRLİĞİ, DİJİTAL KÜTÜPHANEDE GOOGLE’A 
RAKİP OLUYOR 
Eğer Avrupa Komisyonu, hedeflerine ulaşabilirse Avrupa‟nın kültür mirası 
2016 yılına kadar çevrim içi ortama aktarılmış olacak. Bu adım, dijital 
kitap alanında Google‟a yeni bir rakip gelebileceği anlamına geliyor. 
Avrupa Komisyonu‟na sunulan bir rapor, Avrupa Birliği kütüphanelerinin 
ve arşivlerinin dijital ortama aktarılması için kamu ve özel sektörler 
arasında ortaklık kurulmasını öneriyor. Raporda böyle bir projenin 100 
milyar Euro‟ya mal olacağı öngörülüyor. Rapor, aynı zamanda şu anda 
Google tarafından domine edilen dijital ortama aktarma alanında daha 
çok sayıda şirketin faaliyet göstermesi gerektiğini savunuyor. Avrupa 
Komisyonu‟nun eğitim ve kültürden sorumlu üyesi Androulla Vassilou 
“adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve daha fazla Avrupalı kuruluşun 
bu alanda faaliyet göstermesini istediklerini” kaydetti. Rapor, 2008 yılında 
faaliyete geçen AB‟nin çevirim içi kütüphanesi Europeana‟nın AB‟deki 
dijital ortama aktarılmış tüm eserler için ana referans noktası haline 
getirilmesi çağrısında da bulunuyor. Avrupa Komisyonu tarafından 
yapılan açıklamada “Üye ülkeler kamu fonlarıyla dijital ortama aktarılmış 
tüm eserlerin sitede bulunmasını ve kamu malı olan tüm başyapıtların 
2016 yılına kadar Europeana‟ya eklenmesini sağlamalı.” ifadesi yer 
alıyordu. Google ve Europeana bir süredir ihtilaf halindeydi. Uzun 
görüşmelerin sonucunda Google, kütüphanelerle olan, kütüphanenin 
Google tarafından dijital ortama aktarılmış olan eserleri başka bir 
mecrada kullanamayacağı süreyi belirleyen münhasırlık anlaşmalarını 
yirmi beş yıldan on beş yıla indirmeyi kabul etti. 10 Ocak günü 
yayımlanan rapor ise „ortakların yatırımlarının telafisine olanak sağlaması 
amacıyla‟ yedi yıllık bir süre öneriyor. Levy, aynı zamanda dijital içeriğin 
kopyalanmasının engellemesi gerektiği ve bir ülkede mevcut olan dijital 
içeriğin Europeana aracılığıyla tüm üye ülkelerden erişilebilir olması 
gerektiğini ifade ediyor. Google, eserlerin dijital kopyalarını Europeana ile 
paylaşmakta bir sakınca görmediğini açıkladı. Şirketin Brüksel‟deki 
sözcüsü, Europeana ile böyle bir ortaklığı bulunan Ghent Üniversitesi‟ni 
örnek gösterdi. Sözcü, kütüphanelerin dijital ortama aktarılmış 
kataloglarını Europeana gibi kamu teşebbüsleriyle paylaşmakta özgür 
olduğunu kaydetti. Kaynak: Euractiv 

 
SIRBİSTAN İLE AB ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI 
İMZALANDI 
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Mlacan Dinkiç ve AB'nin Ticaretten 
Sorumlu Komisyon Üyesi Karel de Gucht, 11 Ocak Salı günü Sırbistan'ın 
Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) katılma süreciyle ilgili bir ticaret 
anlaşması imzaladılar. Sırbistan, entegrasyon süreci kapsamında AB ile 
bir Ticaret ve Ticaret Konularına İlişkin Geçici Anlaşma'yı da içeren 
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı çoktan imzalamış olduğu için, anlaşma 
formaliteden ibaret. Yine de, de Gucht anlaşmayı "Sırbistan'ın WTO 
üyelik sürecinde bir kilometre taşı ve ekonomik ilişkilerimizi ilerletme 
yolunda atılmış önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Sırbistan WTO 
üyeliğine 2005 yılında başvurmuştu ve bu yılın sonundan önce örgüte 
katılmayı umuyor. Kaynak: Euractiv 
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