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AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi
AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi
çerçevesinde 12 ilde 2014-2020 döneminde katılım
sağladığımız AB Programlarının tanıtım etkinlikleri
gerçekleştirilecektir. 2014-2020 döneminde, ülkemizin
katılmakta olduğu ve vatandaşlarımızın katılımına açık
olan aşağıdaki Programlar için tanıtım etkinlikleri
düzenlenecektir:- Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor
Programı (Erasmus+). - Araştırma ve Yenilik Programı
(Ufuk 2020). - İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet
Edebilirliği Programı (COSME). - Kültür, sanat ve medya
alanında Yaratıcı Avrupa Programı (Creative Europe). İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI).
Detaylı bilgi: http://www.avrupabirligiprogramlari.org/
Kaynak: AB Bakanlığı
‘Vizesiz Avrupa’ İçin Kritik Hafta
Vize serbestisinin ekim yerine haziranda başlaması
gündeme gelirken Ankara’nın gerekli yasaları çıkarma
takvimi de kısaldı. Gerekli düzenlemelerin 1 Mayıs’a
kadar yasalaşması gerekiyor. Plana göre, daha sonra
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin Schengen sistemine
dahil olması için kendi prosedürünü işletecek ve tüm bu
süreçlerin de tamamlanması ile haziran ayı itibariyle
yenilenecek pasaportlarla Türk vatandaşları AB ülkelerine
vizesiz gidebilecek. Bu hafta 17-18 Mart’ta yapılacak ve
Türkiye’nin son teklifinin ele alınacağı AB zirvesinden
aksi bir karar çıkmazsa vize serbestisi için Türkiye’nin
yasal düzenlemeleri yapması beklenecek. TBMM’nin de 1
Mayıs’a kadarki 40 günlük sürede yoğun bir mesai
yapması bekleniyor. 9 yasanın Meclis’te ele alınması
durumunda her yasa için ortalama 5 günlük süre
bulunacak. Meclis’in gündemine gelmesi gereken 8 yasa
ise şöyle: “Adli yardımlaşmaya ilişkin kanun tasarısı,
Kişisel verilerin korunması yasa tasarısı, Kolluk gözetim
komisyonu kurulması hakkında kanun tasarısı, Türkiye
İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nda değişiklikler
yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, Siyasi etik kanunu

tasarısı, Siber suçlarla mücadele kanun tasarısı, insan
ticaretinin önlenmesi ve mağdurların korunmasına dair
kanun tasarısı, Ayrımcılıkla mücadele ve Eşitlik kanunu
tasarısı, Suç gelirlerin aklanması, araştırılması, ele
geçirilmesi, el konulması, Terörizmin finansmanına ilişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin iç hukuka aktarılması için
gerekli yasa tasarısı.”
Kaynak: AB Haber
Traceca Projesi: Yeni İpek Yolu
1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla beraber AB’nin
Kafkasya ve Orta Asya’ya olan ilgisi önemli oranda
artmıştır. Buna ek olarak, söz konusu bölgelerin sahip
olduğu stratejik önem ve doğal kaynaklardan ötürü AB
yatırımlarında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Bu kapsamda
Avrupa Komisyonu, Avrupa- Kafkasya- Asya Ulaşım
Koridoru- TRACECA Projesi’ni hazırlamıştır. TRACECA
Projesi ile AB, projeye dâhil ülkeleri AB’ye
yakınlaştırmayı
hedeflemektedir.
AB,
Karadeniz,
Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Asya’ya daha kolay
bir şekilde ulaşabilmeyi öngörmüştür. Bu çerçevede, Orta
Asya’ya (ve bunun ötesinde Çin’e) Türkiye ile Kafkaslar
üzerinden ulaşım hatlarının pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
Bu açıdan bakıldığında, TRACECA Türkiye için kendi
yatırımların artırılması doğrultusunda önemli bir fırsat
teşkil etmektedir. Türkiye’nin konumu itibarıyla söz
konusu projede oldukça yüksek stratejik öneme sahip
olduğu görülmektedir. Türkiye’nin enerji ve lojistik açıdan
bir merkez ülke olma hedefi çerçevesinde de
TRACECA’nın söz konusu hedeflere yardımcı olabileceği
ifade edilebilir. İKV Uzman Yardımcısı Deniz Servantie
tarafından hazırlanan “TRACECA Projesi: Yeni İpek
Yolu” başlıklı değerlendirme notuna şu linkten
ulaşılabilir.
http://ikv.org.tr/images/files/De%C4%9Ferlendirme_176.p
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