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REKABET BAŞLIĞI İÇİN AB'DEN HEYET GELİYOR 
Türkiye ile AB müzakerelerinde “Rekabet” başlığının açılabilmesine 
yönelik çalışmalar çerçevesinde Avrupa Komisyonu’ndan teknik bir 
heyetin 24 Şubat’ta Ankara’ya geleceği öğrenildi.  Avrupa 
Komisyonu’ndan teknik bir heyet, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
yetkilileriyle “Rekabet” başlığına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere 
24 Şubat’ta Ankara’ya gelecek.  Siyasi nedenlerle bloke edilmediği için 
müzakere açılabilen üç başlıktan biri olan “Rekabet” faslındaki 
müzakerelerin, geçen Aralık ayında Belçika Başkanlığı sona ermeden 
başlaması bekleniyordu. Ancak AB tarafı, Türk tarafının “açılış kriterleri” 
tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle başlığı açmamıştı.  En zorlu 
başlıklardan biri olarak nitelendirilen “Rekabet” başlığının, 30 
Haziran’da sona erecek Macaristan Başkanlığı sırasında açılabilmesi 
için son haftalarda çabalar yoğunlaştı.  Nitekim, AB Genel Sekter 
Yardımcısı Ahmet Yücel’in başkanlığındaki bir heyetin, 10-11 Şubat 
günlerinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu ile yaptığı istişarelerden 
sonra Avrupa Komisyonu’ndan teknik bir heyet, görüşmeleri gelecek 
hafta Ankara’da sürdürecek. “Rekabet” başlığının, Türkiye’nin AB 
üyeliği hedefine destek veren Macaristan döneminde açılması, Türkiye-
AB ilişkileri açısından büyük önem taşıyor.  Ankara’nın, son günlerde 
üyelik müzakerelerinin durma noktasına geldiğini belirterek ardarda iki 
dönem başkanlığında başlık açılmaması halinde “kriz” yaşanabileceği 
uyarısını yapması dikkat çekiyor. Kaynak: ANKA 
 

HOLLANDA MAHKEMESİNDEN VİZE KONUSUNDA TARİHİ 
KARAR 
Türk vatandaşlarının Almanya'dan sonra Hollanda'ya da vizesiz 
girebileceği ve oturma izni almadan 3 ay bu ülkede kalabileceği 
yönünde bir mahkeme kararı alındı. Hollanda'da çok heyetli Haarlem 
Mahkemesi, Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği ve 
oturma izni almadan en fazla üç ay burada kalabilecekleri yönünde 
karar verdi.  Vizesiz Hollanda'ya girmek isterken Schiphol 
Havaalanından geri döndürülen Türk iş adamı Cahit Yılmaz'ın iki sene 
önce açtığı davayı görüşen mahkeme, verdiği kararda, Türkiye ile AB 
arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması ve ona istinaden 1973 
tarihli katma protokolün 41. maddesini kaynak gösterdi. Yılmaz'ın 
avukatı Ejder Köse, 14 Şubatta alınan kararın bugünden itibaren 
yürürlüğe girdiğini belirterek, “Karar emsal teşkil ediyor. Türkler seyahat 
amaçlı artık vizesiz Hollanda'ya gelebilirler” dedi. Hollanda Adalet 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının büyük ihtimalle temyiz haklarını 
kullanacaklarını ileri süren Köse, “Ancak temyiz sonucu alınana kadar 
bile bu karar geçerlidir” diye konuştu. Geçmişte Türkiye ile AB arasında 
imzalanan anlaşmaların Türk vatandaşlarına geniş haklar tanıdığını ve 
bu çerçevede temyizden de olumlu sonuç alınacağına inandığını 
kaydeden Köse, şöyle devam konuştu: “Son olarak 28 Ocak 2011'de 
Hollanda Dışişleri ve Entegrasyon Bakanları bu konuyla ilgili olarak 
meclise bir mektup sunmuştu. Mektupta, Türkiye ile Hollanda ve Avrupa 
Konseyi arasında yapılan anlaşmalara atıfta bulunularak, 1968 ile 1980 
arasında bütün Türk vatandaşlarına vize muafiyeti olduğu geçiyor. O 
nedenle temyiz davasının sonucundan da lehimize bir karar çıkacağına 
dair en ufak bir şüphem yok.” Kaynak: AB Haber 
 

 
 

 
AB EKONOMİSİ YÜZDE 1,7 BÜYÜDÜ 
Avro Bölgesi ve AB ekonomisi, geçen yılın tamamında yüzde 1,7 
büyüdü. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 17 üyeli Avro 
Bölgesi bir önceki yıla göre 2010’un ilk çeyreğinde yüzde 0,8, ikinci 
çeyrekte yüzde 2, üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 ve son çeyrekte yüzde 2 
büyüme kaydetti. Geçen yıl 27 üyeli AB’nin büyüme oranı, ilk çeyrekte 
yüzde 0,6, ikinci çeyrekte yüzde 2, üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 ve son 
çeyrekte yüzde 2,1 oldu. AB’nin ekonomik motoru Almanya, geçen yıl 
yüzde 3,6 büyürken Fransa yüzde 1,5, İngiltere yüzde 1,4 ve İtalya 
yüzde 1,1 büyüme oranlarıyla AB ortalamasının altında kaldı.  
Kaynak: AB Haber 
 

TÜRKLERE AB VİZESİ İÇİN KRİTİK HAFTA BAŞLIYOR 
Türkiye ile AB arasında müzakereleri sonuçlanan “Geri Kabul 
Anlaşması”, 24 Şubat Perşembe günü Brüksel’de toplanacak olan AB 
İçişleri Bakanları’nın gündeminde olacak. Bakanların, anlaşmayı 
onaylarken Türkiye ile vize müzakerelerinin başlatılması için Avrupa 
Komisyonu’na yetki verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Türkiye ile 
AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durma noktasına gelirken, bu 
hafta Brüksel’de alınması beklenen bir kararın hem ikili ilişkiler, hem de 
AB vizesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Ankara ile Avrupa 
Komisyonu arasında müzakereleri sonuçlanan “Geri Kabul Anlaşması”, 
Perşembe günü Brüksel’de toplanacak AB İçişleri Bakanları’nın 
gündeminde bulunuyor. Ancak Ankara, söz konusu anlaşmayı 
imzalayıp onaylamak için vize muafiyetine ilişkin müzakerelerin 
başlaması için Komisyon’un yetkilendirilmesini şart koşuyor. AB’ye 
Türkiye üzerinden kaçak giren üçüncü ülkelerin vatandaşlarının Türkiye 
tarafından geri alınmasını öngören, “Geri Kabul Anlaşması”na ilişkin 
Ankara ile Avrupa Komisyonu arasındaki müzakere süreci, uzlaşı ile 
sonuçlandı. Anlaşma’nın şimdi Avrupa Konseyi’nce onaylaması 
gerekiyor. “Geri Kabul Anlaşması” da, 24-25 Şubat günlerinde 
toplanacak AB İçişleri Bakanları’nın gündeminde bulunuyor. Gündeme 
göre, anlaşma, İçişleri Bakanları, toplantının ilk günü olan Perşembe 
günü öğle yemeği hemen öncesi ele alınacak. Perşembe sabahı iltica, 
göç, Batı Balkanlar ülkelerine yönelik vize sonrası liberalizasyon 
mekanizması ve Yunanistan’ın Göç Yönetimine ilişkin Ulusal Eylem 
Planı gibi konular da görüşülecek toplantıya ilişkin olarak “Geri Kabul 
Anlaşması”nın onaylanması bekleniyor. Ancak Ankara’nın, “Geri Kabul 
Anlaşması”na ilişkin önemli bir “şart” da ortaya koymuş durumda. Türk 
hükümeti, AB Bakanları’ndan “Geri Kabul Anlaşması”na onay verirken 
Türkiye ile vize muafiyetine ilişkin müzakerelerinin başlanması için 
Avrupa Komisyonu’na yetki vermesini de istiyor.Nitekim, Ankara’dan 
son haftalarda, vize muafiyetine ilişkin müzakerelerin başlaması için 
yetki verilmemesi halinde “Geri Kabul Anlaşması”nı imzalayıp 
onaylamayacağı mesajı veriliyor.AB’nin son dönemde Birliği’ne aday 
statüsü bile bulunmayan Balkan ülkeleri ile Moldova’ya yönelik vize 
sistemini serbestleştirirken Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunu 
kolaylaştırarak anlaşmaya ilişkin müzakerelere start vermemesi, 
Türkiye’de ciddi bir rahatsızlık yaratmış bulunuyor.Üye olmayan 
ülkelerle vize liberasyonu anlaşmasını yapmadan önce “Geri Kabul 
Anlaşması”nı imzalamayı şart koşan AB ise, aynı koşulu Türkiye için 
geçerli olduğunu sürekli tekrarlıyor. Kaynak: EurActiv 
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