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TÜRK DIŞ POLİTİKASI 
 

 

‘‘Türkiye’ye vize uygulanması bir skandal” 

Akşam gazetesinde bugün yer alan habere göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa 

Parlamentosu (AP) eski Milletvekili Karin Jöns, müstakbel bir AB üyesi olan Türkiye'ye vize 

uygulanmasını bir skandal olarak niteleyerek, bu uygulamanın kalkması gerektiğini dile 

getirdi. 

Bremen Türk-Alman Cemiyeti tarafından düzenlenen Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri 

konulu toplantıda konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlamentosu (AP) eski 

Milletvekili Karin Jöns, Türkiye ve AB müzakereleri konusunda gelinen son durum hakkında 

bilgi verdi. Jöns, 2005'te başlayaTürkiye'nin AB üyeliği sürecinde, 35 olarak belirlenen AB 

müktesebat başlıklarının açılışlarının konulan vetolar nedeniyle çok yavaş ilerlediğinin altını 

çizdi. 

AB kuralları konusunda son yıllarda Türkiye'nin büyük ilerleme kaydettiğini fakat bunun 

yeterli olmadığını ifade eden Jöns, "AB bağımsız hukuk ile ifade özgürlüğü gibi kriterlere 

önem veriyor. Bu konularda da maalesef yavaş ilerleniyor" dedi. 

AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi de eleştiren Jöns, "Müstakbel bir AB 

üyesi olan Türkiye'ye vize uygulanması bir skandal. Bu uygulama kalkmalı" diye konuştu. 

Akşam, 11.05.2012 
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‘‘Avrupa: Türkiye’nin İran politikası kafa karıştırıcı” 

Zaman gazetesinde bugün yer alan haberde, Avrupalıların Türk dış politikasını genel anlamda 

olumlu bulurken kendini ifade etme tarzı ve sert eleştirilerinin tepkiyle karşılandığı belirtildi. 

Habere göre, Türkiye'nin İran politikasını naif ve kafa karıştırıcı bulan Avrupalı uzmanlar, söz 

konusu politikanın sadece İran'a fayda sağladığını düşünüyor. Türkiye'nin Batı karşıtlığı 

üzerinden politika yapan ve radikal söylemler kullanan ülke ve unsurlarla sergilediği dostluk 

da Avrupalıların kafasını karıştırıyor. "Avrupa'nın Türk Dış Politika Algısı" SETA tarafından 

İngiltere, Fransa ve Almanya'da yapılan anketle ölçüldü. Anket çerçevesinde bu üç ülkeden 

devlet kurumlarındaki görevliler, karar alıcılar, siyasetçiler, itibarlı uzman, akademisyen ve 

gazeteciler olmak üzere 32 kişiyle ayrıntılı ve derinlikli mülakatlar yapıldı.  

Rapor dün AB Bakanı Egemen Bağış'ın katılımıyla kamuoyuna açıklandı. Araştırmaya göre, 

Avrupa'daki Türk dış politika algısı genel anlamda olumlu. Bu kişiler Türkiye'yi yakından takip 

ediyor. Avrupalılar Türkiye'nin bölgedeki yapıcı rolünden ve yumuşak gücünden memnun. 

Zaman, 11.05.2012 

 
 
 

 


