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'Türklere AB Vizesi 2 Yıl İçinde Kalkabilir' 

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme 

Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 

koşulların yerine getirilmesi durumunda iki yıl içinde 

Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen Türk 

vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılmasının 

mümkün olduğunu söyledi. Hahn, Alman "Die Welt" 

gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile 

müzakerelerde temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenliği 

içeren 23. ve 24. başlıkların mümkün olduğu kadar erken 

bir zamanda açılması gerektiğini belirterek, bu başlıkların 

müzakere sürecinin sonunda kapatılmasını istedi. "Brüksel 

iki yıldan beri Ankara ile vizelerin liberalleşmesi 

konusunda görüşüyor. Hedef 2017. Bu gerçekçi mi?" 

şeklindeki soruya karşılık Hahn, "Bana göre öngörülen 

koşullar yerine getirildiği takdirde, iki yıl içinde Schengen 

Bölgesi'ne seyahat eden Türk vatandaşlarına yönelik vize 

zorunluğunun kaldırılması mümkündür" yanıtını verdi. 

Hahn, ancak o zamana kadar, işler durumda olan sınır 

yönetimi, biyometrik pasaportlar ve sahte seyahat belgeleri 

konusunda AB ile işbirliği içinde olunması gibi çok sayıda 

madde üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. "Türkiye 

AB için büyük ekonomik ağırlığı olan çok önemli stratejik 

partnerdir. Ekonomik konularda iş birliği 

önceliklerimizden biridir. Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi 

ağırlık maddemizdir" diyen Hahn Türk şirketlerinin, 

Avrupa'da 600 bin kişinin istihdam için sorumlu olduğuna 

işaret etti. 

Kaynak: Sabah Gazetesi  

 

Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri 

Sözleşme Öncesi Gerekli Belgeler 

2015 Yılı Teklif Çağrısı Döneminde Ana Eylem 2 - 

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) 

altında yer alan Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar 

projeleri çerçevesinde kabul edilen proje sahipleri 

kurumlar ile hibe sözleşmesi imzalanma süreci başlamıştır. 

Proje teklifleri desteklenecek olan proje sahibi kurumların 

Sözleşme öncesi tamamlanması gereken belgelerle ilgili 

işlemlere vakit kaybetmeden başlaması önerilmektedir. 

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için 

İşbirliği Hibe Anlaşması’nın hukuki süreci saklı kalmak 

kaydıyla, projeler ile ilgili hazırlık faaliyetlerine 1 Eylül 

2015 tarihi itibariyle başlanabileceği, bu tarihten önce 

projeler kapsamında yapılan harcamaların kabul edilebilir 

olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

AB Müzakereleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular? 

10 yıl önce bu ay (3 Ekim) Türkiye ve AB arasında katılım 

müzakereleri başladı. Türkiye'nin katılım müzakerelerinde 

şu ana kadar 14 fasıl müzakerelere açılmış, bir tanesi 

geçici olarak kapatılmıştır. En son, 22. Bölgesel Politika 

ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı 5 Kasım 2013 

tarihinde müzakereye açıldı. AB müzakere süreci hakkında 

“Sıkça Sorulan Sorular”a ulaşmak için: 

 http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44460&l=1  

 

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