
        
  22-28 Eylül 2014 Sayı: 245 

 

Türkiye'nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi Açıklandı 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır 

tarafından kamuoyuna açıklanan "Türkiye'nin Yeni 

Avrupa Birliği Stratejisi", Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkilerine ivme kazandırarak üyeliğe giden yolun 

önündeki engellerin üstesinden gelinmesini 

amaçlamaktadır. Yeni strateji çerçevesinde ülkemizin 

öncelikleri ve vatandaşlarımızın yararı ön planda tutularak 

hem reform sürecimize hız kazandırılacak hem de Türkiye 

ve AB arasında yeni iletişim köprüleri kurulacaktır. Söz 

konusu Strateji 15 Eylül 2014 tarihinde Avrupa Birliği 

Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır tarafından 

Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Kararlılık, süreklilik ve 

etkinlik temelleri çerçevesinde oluşturulan strateji üç ana 

bölümden oluşmaktadır: Siyasi Reform süreci, Katılım 

Sürecinde Sosyo-ekonomik Dönüşüm, AB İletişim 

Stratejisi. Avrupa Birliği Stratejisi Kasım ayında 

yayımlanacak "AB'ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı" ve 

"Avrupa Birliği İletişim Stratejisi" ile operasyonel hale 

gelecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisine 

aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi (Türkçe) 

Turkey's European Union Strategy (EN) 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar 

Proje Başvuru Sonuçları 

2014-2020 yıllarında yürütülecek olan Erasmus+ Programı 

kapsamında 2014 yılı için Türkiye Ulusal Ajansı’na 

sunulan Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları 

sonuçlandı. Bu kapsamda 97 projeye 18 Milyon Avronun 

üzerinde hibe tahsis edilecek. İlkokullardan meslek liseleri 

ve mesleki eğitim merkezlerine, yerel yönetimlerden 

mesleki kuruluşlara, organize sanayi bölgelerinden 

merkezi ve yerel kamu kurumlarına, derneklerden özel 

işletmelere kadar farklı alanlardaki kurum ve kuruluşlar 

hibe desteklerinden faydalanacaktır. Geçmiş yıllarda 

olduğu gibi, bu sene de Erasmus+ Programı kapsamındaki 

tüm sektörlere Türkiye genelinde çok yoğun ilgi gösterildi 

ve Stratejik Ortaklıklar faaliyeti alanında toplam 1295 

başvuru alındı. Başvuru sayısının yüksekliğine bağlı olarak 

proje konuları da çeşitlilik gösterdi. Örneğin, Türkiye 

Yeşilay Derneği uyuşturucu bağımlılığı ve ebeveyn 

farkındalığı, Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerin 

eğitimi, Akdeniz Üniversitesi hemşire bakımı, Konevi 

İşitme Engelliler İlkokulu bilgi ve iletişim teknolojisi 

alanında yurt dışındaki ortakları ile proje gerçekleştirecek. 

EK-1: 2014 yılı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar 

Projeleri Kabul Listesi 

(Sıralama puana göre değil proje numarasına göre 

yapılmıştır) 

 

EK-2: 2014 yılı Mesleki Eğitim Stratejik 

Ortaklıklar Yedek Listesi 

(Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında en küçük 

bütçeye göre sıralıdır)  

Kaynak: Ulusal Ajans 

Danimarka'dan Türkiye'ye AB desteği 

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda verilmiş 

taahhütlerle ilgili bir şüpheleri bulunmadığını ve 

müzakerelerde yeni bir ivme yakalanması gerektiğini 

belirten Danimarka Parlamentosu Başkanı Mogens 

Lykketof, Türkiye'nin Avrupa'daki işbirliğine katacağı çok 

şey olduğuna inandığını söyledi. TBMM Başkanı Cemil 

Çiçek, Ankara'da Danimarkalı mevkidaşı Mogens 

Lykketof ile görüştü. Almanya ve Fransa'da bulunan, 

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusundaki endişelerin 

farkında olduklarını belirten Lykketof, 'Türkiye'nin AB'ye 

tam üye olarak kabul edilmesi konusunda verilmiş olan 

taahhütler konusunda bizim aklımızda hiç şüphe yok. 

Tabii ki müzakerelerde yeni bir ivme aramamız gerekiyor. 

Müzakereleri engelleyen bir takım işlemlerden 

kaçınmamız gerekiyor.' diye konuştu. 

 

Kaynak:Euractiv 

 

 

http://www.abgs.gov.tr/files/foto/ab_stratejisi1.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/foto/eu_strategy.pdf
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