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AB süreci “cep”ten izlenecek

ABGS’den yapılan yazılı açıklamada, ABGS’nin sadece Türkiye’deki reform 
sürecinin öncülüğünü yapmakla kalmadığı, AB ile Türkiye arasında, eksik 
bilgilerden kaynaklanan ön yargıları aşmak amacıyla pek çok farklı yöntem 
kullanarak, iletişim alanında da öncü rol üstlendiği belirtildi. Açıklamada, 
“Bu şekilde, işi gereği sürekli hareket halinde olan vatandaşlarımız, AB ile 
ilgili gelişmeleri her yerde takip edebilecek ve artık ‘AB’yi cebimize indirdik’ 
diyebileceklerdir” ifadesine yer verildi
2010 yılı Kasım ayında açılan ABGS’nin Facebook sayfasının ve bu yıl 
Mayıs ayında başlatılan “Windows Live Messenger” kullanıcılarının 
bilgilendirilmesi faaliyetlerinin bu girişimlerin ilk yansımaları olduğuna 
işaret edilen açıklamada, “Bu faaliyetlerimizin bir devamı olarak, Genel 
Sekreterliğimizce vatandaşlarımızı aydınlatmak ve daha ileri düzeyde 
farkındalık yaratmak amacıyla Apple iPhone ve iPad cihazları için bir ABGS 
Uygulaması geliştirdik” denildi.

Türkiye’nin AB reform sürecini her türlü teknoloji 
araçlarını kullanarak duyurmayı hedefleyen ABGS, 
2010 yılı Kasım ayında ABGS Facebook sayfasını açmış 
ve 2011 yılı Mayıs ayında “Windows Live Messenger” 
kullanıcılarının bilgilendirilmesi faaliyetlerine 
başlamıştı. Bu faaliyetlerin bir devamı olarak, Genel 
Sekreterlik, vatandaşları aydınlatmak ve daha ileri 
düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla Apple iPhone ve 
iPad cihazları için bir ABGS Uygulaması geliştirdi. 
Avrupa Birliği Genel Sekreter Vekili Büyükelçi Haluk 
Ilıcak, yeni uygulamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. 
Genel Sekreterlik binasında yapılan toplantıda konuşan 
Ilıcak, “Ön yargıları ortadan kaldırmak iki tarafın daha 
sağlıklı objektif ilişkisini geliştirmek için geliştirdiğimiz 
strateji çerçevesinde vatandaşın bilgilendirmesine önem 
veriyoruz” dedi. Yeni uygulamayla 300 bini aşkın iPhone 
ve iPad kullanıcısına ulaşacaklarını dile getiren Ilıcak, 
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeleri 
duyuran uygulamayı diğer marka cep telefonlarına da 
yaygınlaştıracaklarını söyledi. 

Türkiye’nin AB Reform sürecine ilişkin gelişmeleri 
vatandaşın cep telefonuna gönderilecek.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin (ABGS) yeni 
uygulamasıyla, vatandaşlar AB ile ilgili gelişmeleri her 
yerde izleyebilecek. ABGS, Apple iPhone ve iPad cihazları 
için geliştirdiği ABGS Uygulaması ile Türkiye’nin AB 
Reform sürecine ilişkin gelişmeleri vatandaşın cep 
telefonuna gönderecek.
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