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Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu 

Genelgesi Resmi Gazete’de Yayınlandı 

 

“Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaların koordinasyonu” 

konulu Genelge Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Genelge’de Türkiye’nin AB’ye katılımının stratejik bir 

hedef olduğu vurgulanarak, önümüzdeki dönemde 

gerçekleştirilecek çalışmaların Avrupa Birliği Bakanlığı 

tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Yeni Avrupa Birliği 

Stratejisi" doğrultusunda yürütüleceği yer almaktadır. 

Strateji kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı 

koordinasyonunda hazırlanacak olan “AB'ye Katılım İçin 

Ulusal Eylem Planı”nda yer alan düzenlemeler ve tedbirler 

başta olmak üzere, AB müktesebatına uyum çerçevesinde 

hazırlanacak mevzuat taslakları hakkında Avrupa Birliği 

Bakanlığının görüşlerinin alınmasının zorunlu olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca, katılım sürecinin her aşamasında 

toplumun tüm kesimleriyle etkili bir iletişim içinde 

olunması ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve üniversiteler ile 

istişarede bulunulması tavsiye edilmektedir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB'den Türkiye'ye 4,4 Milyar Euro Destek 

 

Avrupa Birliği, 2014-2020 dönemi için Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA II) ile genişleme bölgesi için toplamda 

11 milyar Euro ayırdı. IPA II'den yedi yılda 4.45 milyar 

Euro alacak olan Türkiye, AB'nin açık arayla en çok 

kaynak ayırdığı ülke oldu. Avrupa Birliği, 2014-2020 

dönemi için Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (IPA II) 

açıkladı. IPA II kapsamında AB adayları Arnavutluk, 

Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye'nin yanı sıra 

Kosova'ya toplamda 11 milyar Euro destek sağlanacak. 

Bosna-Hersek'e yapılacak destek daha ileri bir tarihte 

açıklanacak. Türkiye, yedi yıllık süre içinde AB'den 

toplamda 4 milyar 453 milyon Euro alacak. Türkiye'ye 

2014 için 620 milyon, 2015 için 626 milyon, 2016 için 630 

milyon, 2017 için 636 milyon, 2018-2020 için ise 1 milyar 

940 milyon Euro ayrıldı. Türkiye, açık arayla IPA II'den 

en çok kaynak alan ülke oldu. Türkiye'yi 1 buçuk milyar 

Euro ile Sırbistan izliyor. Ülkeler için ayrılan desteğin yanı 

sıra birden fazla ülkenin katılacağı projeler için de 2 

milyar 958 milyon Euro kaynak ayrıldı. Avrupa 

Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, 

'Bu yenilenmiş destek, genişleme bölgesi için son derece 

iyi bir haber. Avrupa perspektifine sahip bu ülkelerin, 

vatandaşları doğrudan etkileyecek, AB'ye yolunda 

ilerlemelerine ve komşularıyla köprüler kurmalarına 

yardımcı olacak reformları uygulamalarına destek 

olunacak' dedi. Komisyon'dan yapılan açıklamada, destek 

sağlanacak kilit alanlar arasında yönetim ve kamu 

idaresinde reform, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, 

ekonomik büyüme ve rekabetçiliğin desteklenmesi 

sıralandı. 

Kaynak: Euractiv 

 

Schengen Vize Bilgi Sistemi, Türkiye'de Devreye Girdi 

Schengen ülkelerinin Türkiye'deki konsoloslukları Vize 

Bilgi Sistemi (VBS) kullanmaya başladı. Schengen 

ülkeleri arasında 3 aya kadar olan kısa süreli vizeler 

konusunda veri alışverişine imkan sağlayan merkezi bir 

veri tabanı olan VBS, Schengen Bölgesi dışından yapılan 

vize başvurularının prosedürlerini ve kontrollerini 

kolaylaştıracak. Başvuru sahiplerinden Schengen vizesine 

müracaat ederken biyometrik verilerini (parmak izleri ve 

dijital fotoğraf) sunmaları istenecek. Bu işlem sadece 

birkaç dakika alacak. Beş yıl içerisinde yapılacak 

müteakip vize başvurularında parmak izleri VBS’deki 

önceki başvuru dosyasından kopyalanabilecek ve 

biyometrik veriler, Schengen vize başvuru formunda 

sağlanan verilerle birlikte VBS merkezi veri tabanına 

kaydedilecek. Herkesin, kendisiyle ilgili olarak VBS’ye 

kaydedilen veriyi, o veriyi sisteme giren ülkeden talep 

etme hakkı bulunuyor. Aynı şekilde herkes, kendisiyle 

ilgili hatalı verilerin düzeltilmesini ve yasal olmayan bir 

şekilde kaydedilmiş olan bilgilerin silinmesini de talep 

edebiliyor. Biyometri teknolojisinin devreye sokulmasıyla 

birlikte, vize için başvuranların kimlik hırsızlığına karşı 

korunma düzeyi aratacak ve hatalı tanımlamaların da 

önüne geçilmiş olacak. 

Kaynak:Euractiv 

 


