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AVRUPA KOMİSYONU, SCHENGEN VİZESİ 
PROSEDÜRLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE İLK ADIMI 
AÇIKLADI  
Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Schengen vizesi 
başvurularında istenilen belgeler listesinde iyileştirme ve uyumlaştırma 
sağlanması yönünde bir karar aldı. Türkiye'den Schengen bölgesine 
gitmek isteyenler, altı ana kategori altında gruplandırılabilir:  
•İş amacıyla seyahat edenler,  
•AB'nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılma amacıyla 
seyahat eden öğrenciler veya bireyler, 
•Kültürel ya da sportif etkinliğe ya da konferansa katılım amacıyla 
seyahat edenler,  
•Aile veya arkadaş ziyareti amacıyla seyahat edenler,  
•Turistler,  
•Schengen alanına giriş ve/veya Schengen alanından geçiş yapacak 
olan kamyon/tır şoförleri.  
Bugünden itibaren Türkiye'deki Schengen Üyesi Ülke Konsolosluklarına 
(Ankara, İstanbul, İzmir veya Edirne'de) yukarıda sıralanan kategoriler 
altında, vize için başvuracak olan herkesten başvurularını 
destekleyecek aynı belgeler talep edilecektir. Uyumlaştırılmış bu listeler 
hazırlanırken sadece gerekli olan belgelerin tutulması, bu belgelerin 
büyük bir dikkatle tespit edilmesi ve gereksiz olan dokümanların 
doğrudan elenmesi yol gösterici ilkeler olmuştur.  Tüm konsolosluklarca 
aynı listelerin kullanılması, Türkiye'de vize başvurusu yapanların farklı 
Schengen ülkelerince farklı muamelelerin yaptığı yönünde sıklıkla dile 
getirdiği kaygıları da gidermiş olacaktır. Bugünden itibaren vize için 
başvurularında tek tip bir prosedür izlenecek. Vize Yasası’nda1, 
öngörüldüğü şekliyle Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2011 tarihinde 
Türkiye’den vize başvurusunda bulunacaklar için gerekli belgelerin 
listesini belirleyen bir karar’ı kabul etmiştir. Uyumlaştırılmış listeler, 
Türkiye’de temsilcilikleri bulunan Schengen Üyesi Ülkeler arasında 
yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulmuştur. Vize verme kararı, ilgili 
Schengen Üyesi Ülke’ye ait olmaya devam etmektedir.Gerekli 
belgelerin yeni listeleri AB Delegasyonu web sitesinde Türkçe ve 
İngilizce olarak mevcuttur (www.avrupa.info.tr). Bu listeler Schengen 
Üyesi Ülkeler’in konsolosluklarının web sitelerinde de yayınlanacaktır.   
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

 
2011 İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI 
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili raporu açıkladı. 
Söz konusu rapor, Türkiye hakkında Avrupa Komisyonu tarafından 
hazırlanan ilerleme raporlarının ondördüncüsü. İlerleme raporları 1998 
yılından bu yana tüm aday ülkeler için hazırlanıyor ve AB genişleme 
stratejisi belgesi ile birlikte kamuoyuna açıklanıyor. AB’nin aday 
ülkelerin Kopenhag kriterleri açısından değerlendirildiği ilerleme 
raporları aday -Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İzlanda- ve 
potansiyel aday ülkeler -Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova- 
açısından önem taşıyor. İlgili raporun orjinaline ve gayrı resmi türkçe 
tercümesine Avrupa Birliği Bakanlığı’nın web sitesinden 
(www.abgs.gov.tr) ulaşılabilir.   
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

 
SIRBİSTAN VE KARADAĞ İÇİN AB KAPISI ARALANDI 
Avrupa Komisyonu’nca Çarşamba günü yayımlanan ilerleme 
raporunda, Güneydoğu Avrupa’daki ülkelerden Sırbistan’a AB’ye 
adaylık statüsü, Karadağ‘a ise müzakere tarihinin belirlenmesi önerildi. 
Sırbistan için hazırlanan raporda müzakelerin başlamasının Kosova ile 
diyalog ve ilişkilerin normalleşmesine bağlı olduğuna yer verildi. Bosna 
Hersek için hazırlanan raporda ise reform sürecinin yavaşlığı eleştirildi. 
Avrupa Komisyonu raporunda, Sırbistan’ın adaylık statüsü için hazır 
olduğu, ancak müzakerelerin başlamasının Kosova ile diyaloğa ve 
Kuzey Kosova’daki durumun normalleşmesine bağlı olduğu ifade edildi. 
Avrupa’nın en çok aranan savaş suçlusu Ratko Mladiç ve eski 
Yugoslavya’da işlenen savaş suçlarından aranan Goran Haciç‘i 
Lahey’deki mahkemeye sevk eden Sırbistan’ın bu konudaki çabalarının 
övüldüğü raporda, AB üyesi olan ülkelerin Sırbistan’ın adaylık 
statüsünü onayladığı takdirde bu ülkenin müzakere tarihinin 
belirlenmesi için Kosova’yla ilgili durumunun normalleşmesi yönünde bir 
dizi talebi yerine getirmesi gerekeceği vurgulandı. Avrupa 
Komisyonu’nun raporunda, Karadağ‘ın organize suçlarla mücadele ve 
ayrılıkçılığın önlenmesi konusunda ilerleme göstermesinden övgüyle 
bahsedildi. Raporda, bu ülkeye müzakere tarihinin belirlenmesi için 
öneride bulunuldu. Avrupa Komisyonu’nun raporunda yer alan bir 
başka Güneydoğu Avrupa ülkesi Bosna-Hersek oldu. Raporda, 
Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında AB’ye adaylık statüsü için 
başvurmayan tek ülke olan Bosna Hersek’te 3 Ekim 2010’da genel 
seçimlerin yapılmasına karşın, bir yıldan uzun süre geçmesine rağmen 
merkezi hükümetin kurulamamasına eleştiri getirildi. Bosna Hersek’in 
reform sürecinin ‘‘çok sınırlı’‘ olduğu ifade edilen raporda, seçimlerden 
1 yıl sonra hükümetin kurulamamasının ülkede yapılması gereken 
‘‘anahtar reformları’‘ da engellediğine işaret edildi. Raporda Bosna-
Hersek’in anayasasını insan haklarına uygun hale getirmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı. Avrupa Komisyonu’nun raporunda ülkede yaşayan Sırp, 
Boşnak ve Hırvatlar’ın yanı sıra, diğer azınlıkların da seçimlerde aday 
olabilmelerine yol açacak değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret 
edildi. 
Kaynak: Euractiv 
 

TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA MAKİNE İHRACATI BİR YILDA 
İKİYE KATLANDI 
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Türkiye’nin ocak-ağustos dönemindeki makine ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 6 milyar 437 milyon 
dolardan 8 milyar 73 milyon dolara çıktı. Makine grupları arasında 
ihracatı en fazla artanlar motorlar, aksam ve parçaları, endüstriyel 
klimalar, soğutma makineleri, reaktörler ve kazanlar oldu. Ülkeler 
itibariyle incelendiğinde bu yılın ilk 8 ayında en fazla makine ihracatı 
yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve İngiltere oldu. Bu 
dönemde Almanya’ya yapılan makine ihracatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 95 artarak 339,2 milyon dolardan 660,9 milyon 
dolara çıktı. Almanya’ya en çok inşaat ve madencilik makineleri, gıda 
sanayi makineleri ile pompa ve kompresörler satıldı. Almanya’yı, 362,9 
milyon dolarlık makine ihracatıyla İran, 279,5 milyon dolarlık makine 
ihracatıyla da İngiltere izledi.  
Kaynak: Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği 


