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Almanya Schengen’i Askıya Aldı 

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 

Almanya’nın yeniden sınır kontrollerini yaptığını söyledi. 

Maiziere, Berlin’de yaptığı açıklamada, sınır kontrollerinin 

güvenlik açısından da gerekli olduğunu ifade etti. 

“Almanya şu dakikalarda geçici olarak sınırlarda yeniden 

sınır kontrolleri yapıyor. Ağırlık noktası şimdilik 

Avusturya sınırı olacak. Bu uygulamanın amacı 

Almanya’ya insan akınını sınırlamak ve ülkeye yeniden 

düzenli girişleri sağlamaktır” diyen Maiziere, bunun 

Schengen Anlaşması’na uygun olduğuna işaret etti. 

Almanya’nın sığınmacıların korunması konusunda 

Avrupa’nın ve ulusal alandaki tüm direktiflere uyacağını 

ifade eden Maiziere, Dublin Sözleşmesi’nin geçerli 

olduğunu ve Avrupa yasalarına göre Almanya’nın, iltica 

talebinde bulunanların büyük bir bölümünden de sorumlu 

olmadığını kaydetti. AB’ye üye tüm ülkelerin Dublin 

Sözleşmesi’ne uymasını isteyen Maiziere, ilgili AB üyesi 

ülkenin iltica talebinde bulunanları sadece kayıt altına 

alması değil, bu insanları iltica sürecinden de geçirmesi 

gerektiğini vurguladı. İltica talebinde bulunanların da 

gidecekleri ülkeyi seçemeyeceğini bilmesi gerektiğini 

ifade eden Maiziere, bunun Avrupa’da sığınmacıların 

dağıtılması sisteminin uygulandığı zaman da geçerli 

olacağını kaydetti. Maiziere, Almanya’nın kendi insanı 

sorumluluklarını yerine getireceğini belirterek, “Bu 

uygulama Avrupa için bir sinyaldir” ifadesini kullandı. 

Kaynak: AB Haber  

 

İstihdam Ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Sosyal 

Hizmetler Alanında Reformları Destekleyen Sosyal 

Politika Yenilikleri Teklif Çağrısı Yayımlandı 

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve 

Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Sosyal 

Hizmetler Alanında Reformları Destekleyen Sosyal 

Politika Yenilikleri” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır.  

Bu teklif çağrısının amacı, iş gücü piyasasındaki hizmet 

kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefleyen sosyal 

hizmetlerin örgütlenmesi ve sunulması için politika 

yeniliklerinin teşvik edilmesidir. Politika yeniliklerinin, bu 

tür sosyal hizmetlerin sunumunun bütünleştirilmesine 

odaklanması gerekmektedir. Bu çağrı, Aktif İçerme 

Tavsiye Kararı ile Sosyal Yatırım Paketi'nin ve ayrıca 

yakın gelecekte başlayacak olan, uzun süreli işsizlerin iş 

gücü piyasasıyla bütünleştirilmesine ilişkin girişimin 

uygulamasını destekleyecektir. Bu teklif çağrısı için 

öngörülen toplam bütçe tutarı 10.8000.000 €’dur. Talep 

edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 

750.000 € ile maksimum 2.000.000 € arasında olmalıdır. 

Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam 

uygun proje maliyetinin %80’ini aşamaz. Son başvuru 

tarihi 16 Kasım 2015 tarihidir. 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/  

 

Türk Akımı'nda Görüşmeler Askıya Alındı 

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin 

düzenlediği bir etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık 

Aytekin, Rusya ile yürütülen 'Türk Akımı' görüşmelerinin 

çıkmaza girdiğini söyledi. Rus tarafının, doğalgazda fiyat 

indirimini Türk Akımı'nın 'ön şartı' olarak 

değerlendirdiğini, kendilerini ise bunu bir 'başlangıç 

noktası' olarak gördüğünü belirten Aytekin, Türkiye'de 

seçimlerin ardından bir hükümet kurulamamasıyla birlikte 

görüşmelerin dondurulduğunu söyledi. Aytekin, tarafların 

masadan kalkmadığını, ancak düğümün çözülmesi için 

tarafların tekrar bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi. 

Türk Akımı projesi ilk olarak, Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ankara'ya 

gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında açıklanmıştı. 

Doğalgazı Karadeniz altından Bulgaristan'a ulaştırması 

planlanan Güney Akım projesinden, AB'nin engellemeleri 

sebebiyle vazgeçtiklerini açıklayan Putin, bunun yerine 

doğalgazı yine Karadeniz altından Türkiye'de Yunanistan 

sınırı yakınlarındaki bir aktarma merkezine taşımayı 

planladıklarını ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu 

merkezden doğalgaz alabileceğini söylemişti. Her ne kadar 

Yunanistan ve Macaristan gibi ülkeler bu hattın kendi 

topraklarına kadar uzatılması konusunda istekli olsa da, 

AB'nin bu projeyle ilgili de çekinceleri olduğu biliniyor. 

Kaynak: Euractiv 

http://www.yereldeab.org.tr/

