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Letonya: Türkiye'ye Verdiğimiz AB Desteği, 

Dönem Başkanlığımızda da Sürecek 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye 

resmi bir ziyaret gerçekleştiren Letonyalı 

mevkidaşı Andris Berzins ile ortak basın 

toplantısı gerçekleştirdi. Letonya’nın 2015 

yılında AB’nin dönem başkanlığını 

üstleneceğini hatırlatan Gül, 'Bu tabii 

büyük bir sorumluluk olacak ve bunu 

başarıyla yerine getireceklerine 

inanıyorum. Bu süre içerisinde bize daima 

AB müzakereleri içerisinde destek veren 

dost bir ülke olarak, müttefik bir ülke 

olarak Letonya’nın dönem başkanlığında 

da Türkiye’ye olan desteğinin devam 

edeceğine inanıyoruz. Gerek Sayın 

Cumhurbaşkanı, gerek değerli Bakanlar 

bunu hep tekrarladılar. Bundan da büyük 

bir memnuniyet duyduk' dedi. Letonya 

Cumhurbaşkanı Berzins de yaptığı 

açıklamada, Türkiye’de bulunmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

ziyaretin iki ülke ilişkilerini geliştirmek için 

yeni bir vesile olduğunu söyledi. Berzins, 

Türkiye'nin AB sürecini, AB dönem 

başkanlıklarında da desteklemeye devam 

edeceklerini belirtti. 

Kaynak: Euractiv 

 

Türkiye Ulusal Ajansı ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Belgesi Aldı 

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı, özellikle son yıllarda bilgi 

teknolojilerinin en stratejik konularından 

biri haline dönüşen Bilgi Güvenliği’ne 

yönelik çalışmalarını ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak küresel  

 

düzeye taşıdı. ISO 27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi Belgesi ile bu alandaki 

öncülüğünü ispatlayan AB Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 

yürüttüğü hizmetlerin ve derlenen 

bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve 

erişilebilirliğini koruduğunu bu belgeyi 

alarak tescillemiş oldu. 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

Ankara, AB İle Vize Muafiyeti 

Görüşmelerini Hızlandırmaya Çalışıyor 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis 

Başkanlık Divanı ve Yönetimi Kurulu, 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 

Mevlüt Çavuşoğlu’nu İstanbul’da ziyaret 

etti. Çavuşoğlu, AB üyelik sürecinde 

öncelikle serbest dolaşım ile ilgili 

görüşmelerin sonuçlanması ve Türk 

vatandaşlarının AB üyesi ülkelere serbest 

girişinin sağlanması noktasında takvimin 

erkene alınması için çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa 

Birliği ile vizelerin serbestleştirilmesi için 

görüşmelere başlamıştı. AB ile vize 

muafiyeti anlaşmasını tamamlayan diğer 

ülkelerin süreçleri göz önünde 

bulundurulduğunda, sürecin 3-3.5 yıl 

kadar sürmesi bekleniyor. Görüşmelerin 

başlamasıyla eşzamanlı olarak imzalanan 

Geri Kabul Anlaşması'na dair Başbakanlık 

genelgesi, 16 Nisan'da Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Genelgede, vize serbestisi 

görüşmelerinin başarıya ulaşması için 

taahhüt edilen yükümlülüklerin eksiksiz ve 

zamanında yerine getirilmesi istendi. 

Kaynak: Euractiv 


