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TÜRKİYE’NİN AB GÜNDEMİ
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel Ziyareti

 Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel
Ziyareti
 Türkiye-AB Siyasi Diyalog
Toplantısı Gerçekleştirildi
 “Paylaştığımız Avrupa” Proje
Yarışması Sonuçlandı
 Mevlüt Çavuşoğlu TürkiyeRomanya Yatırım ve Ticaret
Forumu’na Katıldı
 AB Türkiye Delegasyonu’nun
Yeni Başkanı Atandı
 Avrupa Birliği Bakanlığı 2013
Genç Çevirmenler Yarışması'nın Plaket Töreni Düzenlendi
 Mevlüt Çavuşoğlu TürkiyeGambiya İş Forumu’na Katıldı
 Karadeniz Havzasında Sınır
Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Proje Uygulama Eğitimi
Düzenlendi
 Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere’nin
Avrupa Birliği Bakanı David
Lidington ile Görüştü
 AB Yolunda Genç İletişimciler
Yarışması Nihai Jüri Değerlendirmesi Sonuçlandı
 Mevlüt Çavuşoğlu Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
(RATEM) Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, 10
Şubat 2014 tarihinde Türkiye-AB
Siyasi Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere, Belçika’nın başkenti Brüksel’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu Saint-Josse Belediye
Başkanı Emir Kır ile görüştü ve
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Genel İstişare
Toplantısı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ilk olarak
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Genişleme ve Komşuluk Politikasından
Sorumlu Avrupa Komisyonu
Üyesi Stefan Füle’nin katılımıyla
gerçekleştirilen Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı’na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu resmi temasları
kapsamında son olarak, İçişlerinden Sorumlu Avrupa Komisyonu
Üyesi Cecilia Malmström ile görüşerek Brüksel ziyaretini tamamladı.

Dış politika konularının da masaya yatırıldığı toplantıda Suriye,
İran ve Kıbrıs sorunu ana gündem
maddelerini oluştururken, Türkiye-AB ilişkileri ve müzakere sürecindeki mevcut durum detaylı
şekilde ele alındı.
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Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi
Bu kapsamda, Suriye, İran, Irak, Mısır, Libya,
Tunus, Somali, Mali ve AB’nin Doğu Ortaklığı politikası konuları ele alındı.

Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı, Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi
Stefan Füle’nin katılımlarıyla 10 Şubat 2014
tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. TürkiyeAB ilişkileri ve müzakere sürecindeki son durumun kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği
toplantıda, her iki tarafı da yakından ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu.

“Paylaştığımız Avrupa” Proje Yarışması Sonuçlandı
Avrupa Birliği Bakanlığı ve British Council
işbirliğinde yürütülmekte olan “Paylaştığımız
Avrupa” proje yarışması kapsamında 14 Şubat
2014 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü, Türk Ulusal Ajansı, Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğü, British Council
ve Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcilerinden
oluşan değerlendirme jürisi tarafından, başarılı
bulunan üç asil ve üç yedek proje belirlendi.
Buna göre, Cansu Erbaş, Arzu Başkan ve Sezen Tüfekçi’ye ait projeler asil proje olarak
seçilirken, Derya Talay, Deniz Başbuğ ve Erdener Sunar’a ait projeler ise sırasıyla yedek
proje olarak seçildi. Seçilen bu projeler uygulamada gösterdikleri başarı açısından tekrar

değerlendirildikten sonra dereceler kesinleşecek.
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Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Romanya Yatırım ve
Ticaret Forumu’na Katıldı
Konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa için enerji
güvenliği ve ucuz enerji sağlanması bakımından önemli bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı,
Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi olduğuna dikkati çekerek, 2023 yılı hedefinin, dünyanın 10'ncu Avrupa'nın da 3'üncü büyük ekonomisi haline gelmek olduğunu belirtti. Konuşmasında ayrıca Romanya'nın, Türkiye'nin AB
üyeliği sürecine en güçlü desteği veren ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın bu konudaki desteğinin
artarak devam edeceğinden şüphe duymadıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu ve Romanya Devlet Başkanı
Traian Basescu 6 Şubat 2014 tarihinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Romanya Yatırım ve Ticaret
Forumu’na katılarak, forumda birer konuşma
gerçekleştirdiler.

Devlet Başkanı Traian Basescu ise konuşmasında, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Romanya'nın desteğini yineledi.

AB Türkiye Delegasyonu’nun Yeni Başkanı Atandı
Monti’nin Kabinesinde Şef Yardımcısı olarak
görev yaptı.

Büyükelçi Jean-Maurice Ripert’in Ekim 2013
tarihinde Fransa’nın Moskova Büyükelçisi
olarak görevlendirilmesinin ardından, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına Stefano Manservisi’nin atandı.

Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına atanan
İtalyan vatandaşı Stefano Manservisi, 2010
yılından itibaren Avrupa Komisyonu’nun İç
İşlerinden Sorumlu Genel Müdürlüğü görevini
yürütüyordu. Manservisi, 2004-2010 yılları
arasında Kalkınmadan Sorumlu Genel Müdür,
2001-2004 yılları arasında Komisyon Başkanı
Romano Prodi’nin Kabinesinde Kabine Şefi
ve 1995-2000 yıllarında Komisyon Üyesi
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Avrupa Birliği Bakanlığı 2013 Genç Çevirmenler Yarışması'nın Plaket
Töreni Düzenlendi
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "2013 Genç Çevirmenler Yarışması"nda
dereceye giren öğrencilere Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu
tarafından 13 Şubat 2014 tarihinde plaketleri
verildi. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenler Brüksel'de yerleşik AB kurumlarının
çeviri birimlerini ziyaret edecekler.

lerinin büyük ilgi gösterdiği ve artık geleneksel hale gelen Genç Çevirmenler Yarışması'na, çeviri eğitimi veren 24 üniversiteden,
54'ü İngilizce, 27'si Almanca ve 16'sı Fransızca dillerinden olmak üzere toplam 97 öğrenci
katılmıştı.

Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan
öğrencilerin, Türkiye’nin AB'ye katılım sürecine ve uzmanlık gerektiren AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesi çalışmalarına ilişkin
olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda
ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana
Genç Çevirmenler Yarışması düzenleniyor. Bu
yıl dördüncüsü düzenlenen, üniversite öğrenci-

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Gambiya İş Forumu’na Katıldı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
Türk-Gambiya İş Forumu’na katıldı.

Forumda yaptığı konuşmasında Türkiye ile Gambiya arasındaki 35 milyon dolarlık
ticaret hacminin geliştirilmesi
gerektiğini ifade eden Bakan
Çavuşoğlu, Türk iş adamlarının Afrika ülkelerinde başarılı
ve kalıcı olmasının önemine
değinerek, bugün Türkiye’nin,
Afrika’nın stratejik ortağı olmasında başarılı Türk iş adamlarının önemli
rol oynadıklarını ifade etti.

Foruma Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, Gambiya Ticaret, Sanayi, Bölgesel Bütünleşme ve
İstahdam Bakanı Abdou Kolley ile iki ülke iş
adamları katıldı.
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Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında
Proje Uygulama Eğitimi Düzenlendi
de değinilen konulardaki deneyimlerini kapsayan sunumlar gerçekleştirildi ve projelerini
uygulamaya henüz başlamış kuruluşlara gelecekte karşılaşabilecekleri güçlüklerle ilgili
kılavuzluk edilmesi amaçlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın “Ulusal Otorite”
görevini üstlendiği ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci ve
ikinci teklif verme çağrıları kapsamında uygulanan projelerin Türk ortaklarına yönelik olarak düzenlenen Proje Uygulama Eğitimi, 1819 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Türk ortakların yer aldığı ve uygulaması devam etmekte olan 34 proje faydalanıcısını
temsilen eğitimde hazır bulunan katılımcılara
ihale süreçleri ve raporlamalar başta olmak
üzere uygulamada öne çıkan hususlar ile usulsüzlük farkındalığı ve önlemleri gibi konularda hibe uzmanı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve
Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri tarafından bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca, birinci
teklif verme çağrısı kapsamında sonlanmış
olan iki projenin temsilcileri tarafından eğitim-

Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere’nin Avrupa Birliği Bakanı
David Lidington ile Görüştü
giltere ve İngiliz halkının Türkiye'nin AB sürecine verdiği destek için teşekkür etti. Ankara’da enerji işbirliği, ticaret ve yatırım fırsatlarıyla ilgili temaslarda bulunduğunu belirten
Bakan David Lidington, müzakere sürecinin
ileri götürülmesini görmek istediklerini ifade
etti. Lidington ayrıca 23. ve 24. fasıllarda da
ilerleme kaydedilmesini umduklarını ve bu iki
faslın erken bir tarihte müzakereye açılmasının
iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere’nin Avrupa Birliği
Bakanı David Lidington ile 26 Şubat 2014
tarihinde AB Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, İn-
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AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Nihai Jüri Değerlendirmesi
Sonuçlandı
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması
Nihai Jüri değerlendirmesi, 18 Şubat 2014
tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi M.
Haluk Ilıcak başkanlığında toplanan akademisyenler ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki
karşılıklı önyargıları ve bilgi eksikliğini gidermek için genç iletişimcilerin yaratıcılığından
faydalanılmasını amaçlayan yarışmaya, Türkiye genelindeki 35 üniversiteden öğrenciler
eserleri ile katılım sağladı. Altı kategoride yarışan öğrenciler eserleriyle Türkiye’nin AB’ye
Katılım Sürecinde Kadın ve Çevre alanlarında
yürütülen çalışmalar ile Türkiye’nin üyeliğinin
AB’ye kazandıracaklarını anlattılar.
Açık Hava Reklamı ve Basılı Materyal, Halkla
İlişkiler Kampanyası, İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları, Radyo, Haber Dosyası ve
Televizyon kategorilerinde düzenlenen yarışmada;



Açık Hava Reklamı ve Basılı Materyal
kategorisinde Anadolu Üniversitesi’nden Göze Çiçek ve Fırat İnce’nin
“Young Turkey is Thinking Big” adlı
eseri,



Halkla İlişkiler Kampanyası kategorisinde Selçuk Üniversitesi’nden Feride
Özdengül, Erol Dönek ve Muhsin Samet Okur’un “Her Düş Gelecek” adlı
eseri,



İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları
kategorisinde Akdeniz Üniversitesi’nden Faruk Kayın’ın “Adım Adım
Avrupa” adlı eseri,



Radyo kategorisinde İstanbul Kültür
Üniversitesi’nden Özge Özkök ve Beyza Bozkurt’un “CE” adlı eseri,



Haber Dosyası kategorisinde Akdeniz
Üniversitesi’nden Hayal Maraşlı ve Taner Yapku’nun “Karadeniz Kadiniyuk
Haklarumuzun Peşindeyuk” adlı eseri,



Televizyon kategorisinde ise, Yaşar
Üniversitesi’nden Recep Susem, Naz
Sütçü ve Evren Babayiğit’in “Unity”
adlı eseri
birincilik ödülüne layık görüldü.
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Mevlüt Çavuşoğlu Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
(RATEM) Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
RATEM’in kurulduğundan bu yana üyesi bulunan radyo ve televizyon kuruluşlarının teknik ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına
yönelik olarak birçok çalışma yaptığını belirten Bakan Çavuşoğlu, RATEM tarafından yürütülen ve Türkiye-AB Mali İşbirliği çerçevesinde finanse edilen “Avrupa Birliği Sayısal
Yayıncılıkta Teknik Eğitim Sınav Merkezlerinin Kurulması Projesi” ile sektörde meslek
standartlarının oluşturulması çalışmalarının
gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca önümüzdeki dönemde de Avrupa
Birliği Bakanlığı ve RATEM ile yakın işbirliği
yürütülmesinin müzakere sürecinde gerçekleştirilen reformlar hakkında hem iç hem de dış
kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından çok
önemli olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 20 Şubat 2014 tarihinde
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
(RATEM) Başkanı Dursun Güleryüz ve yönetim kurulu üyelerini AB Bakanlığı’nda kabul
etti.
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AVRUPA BİRLİĞİNDEN HABERLER
7. AB-Brezilya Zirvesi Gerçekleştirildi

 7. AB-Brezilya Zirvesi Gerçekleştirildi
 Avrupa Nadir Hastalıklar Günü
 AB’de Öz Kaynaklar Üst Düzey
Grubu Kuruldu
 Avrupa Tüketici Merkezlerine
Yapılan Başvurular 2013 Yılında
Rekor Seviyeye Ulaştı
 Kıbrıs’ta Çözüm Müzakerelerinin
Yeniden Başlaması Üzerine
Avrupa Komisyonu Başkanı
Barroso ile Avrupa Konseyi Başkanı Rompuy Tarafından Yapılan
Ortak Açıklama
 AB Eğitim Zirvesi Gerçekleştirildi

7. AB-Brezilya Zirvesi 24 Şubat
2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Zirve’de 2007 yılından bu
yana Stratejik Ortaklık çerçevesinde ilişkilerini sürdüren AB ve Brezilya arasında işbirliği alanlarının
güçlendirilmesine ve geliştirilmesi
ele alındı. Bu çerçevede, Zirvede
taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin büyüme ve istihdam için
önemli bir itici güç olacağının altı
çizildi.

edilmesi kararlaştırılarak, bu
hedeflerin bir sonraki 20152017 AB-Brezilya Ortak Eylem
Planında somut girişimlere dönüştürülmesi gerektiği ifade
edildi. Zirvede ayrıca, AB ve
MERCOSUR ülkeleri arasında
kapsamlı ve dengeli bir Ortaklık Anlaşması imzalanması konusundaki kararlılık yinelendi.
Kaynak: AB Konseyi

Zirvede bunun yanı sıra, uluslararası barış ve güvenlik ile bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma,
iklim değişikliği, çevre, enerji güvenliği ve uluslararası siber politika
alanlarındaki zorluklarla mücadele

 Avrupa Açık Pozisyon Takibi
Yayımlandı
 EC3 Tarafından Siber Suç Raporu Yayınlandı
 AB Yeni Tütün Ürünleri Direktifini
Yürürlüğe Sokuyor

Avrupa Nadir Hastalıklar Günü
Avrupa Birliği, her 10000 kişiden en fazla 5 kişide görülen
hastalığı nadir hastalık olarak
kabul etmektedir. Toplamda
6000 ile 8000 arasında olduğu
bilinen nadir hastalık sayısı dikkate
alındığında
toplumun
önemli bir kısmının nadir hastalıkların pençesinde olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. AB
genelinde ise çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 30-40 milyon insanın bu hastalıklardan
birinden mustarip olduğu bildi8

rilmektedir. Kimisinin genetik kökenli olduğu, kimisinin ise enfeksiyon, alerji veya çevresel nedenlerden
kaynaklandığı bilinen bu hastalıklar
kalıcı hasarlar bırakabildiği gibi
ölümcül de olabilmektedir. Bu durumdan hareketle Avrupa Komisyonu bütüncül bir yaklaşımla konuyu
ele alıp, bu hastalıkların önlenmesi,
teşhisinin ve tedavisinin kolaylaştırılmasını sağlayacak adımlar atmayı
öngörmektedir.
Kaynak:AB Basın Odası
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AB’de Öz Kaynaklar Üst Düzey Grubu Kuruldu
25 Şubat 2014 tarihinde
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB
Konseyi Başkanları tarafından AB’nin öz kaynaklarının yönetilmesine yönelik
üst düzey bir grup kuruldu.
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso,
konuya ilişkin açıklamasında söz konusu
Grubun kurulmasını büyük memnuniyetle
karşıladığını belirterek, Grubun oluşturulmasıyla birlikte 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve görüşmeleri sırasında Komisyon, Parlamento ve Konsey arasında yapılan anlaşmanın yerine getirilmiş olduğunu ifade etti.

AB’nin mevcut bütçesinin
gelirlerini incelemek ve
mevcut sistemi iyileştirmek için öneriler sunması
beklenen Grubun ana hedefi bu sistemi daha basit,
adil şeffaf ve demokratik
olarak hesap verebilir bir
hale getirmek. İtalya’nın
Eski Başbakanı ve Avrupa
Komisyonu’nun Eski Üyelerinden Mario Monti’nin başkanlığını yapacağı Grubun öncelikle
hâlihazırdaki öz kaynak sistemini gözden geçirerek 2014 yılı sonuna kadar bir değerlendirme
raporu hazırlanması bekleniyor.
Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Tüketici Merkezlerine Yapılan Başvurular 2013 Yılında Rekor
Seviyeye Ulaştı
19 Şubat 2014 tarihinde
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada
Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı’nın (ECC-Net)
2013
yılı
içerisinde
80.000’in üzerinde AB
vatandaşı tarafından kullanıldığı bildirildi. Bu rakam
2012 yılına oranla %11’lik
bir artışı temsil etti. Açıklamada ayrıca, sınır
ötesi sorunlarda tüketicilere danışmanlık yapan ECC-Net tarafından sağlanan bilgilerin,
vakaların üçte ikisinde tüketicilerin olumlu

bir sonuç elde etmesine katkı sunduğu belirtildi.
Tüketici Politikasından Sorumlu Avrupa Komisyonu
Üyesi Neven Mimica ise
konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Avrupa Tüketici Merkezlerinin Tek
Pazar’a değerli bir katkıda
bulunduğunu belirterek, bu sonuçların söz konusu Merkezler için sağlanan fonların AB tüketicilerine ve işletmelerine fayda sağladığının
bir kanıtı olduğunu ifade etti.
Kaynak: AB Basın Odası
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Kıbrıs’ta Çözüm Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Üzerine Avrupa
Komisyonu Başkanı Barroso ile Avrupa Konseyi Başkanı Rompuy
Tarafından Yapılan Ortak Açıklama
Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması üzerine 11 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso
ile Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van
Rompuy ortak bir açıklama yayınladılar. Açıklamada AB’nin, yıllardır
süren Kıbrıs sorununun
adil ve kalıcı çözümüne
yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı ifade
edildi. Barroso ve Rompuy
açıklamalarında söz konusu uzlaşının, temel konuların ele alınmasına ve
müzakerelerde süratle sonuç alınmasına yardımcı olması temennisinde bulundu. AB’nin,
Birliğin temel ilkeleriyle uyumluluk gösteren
bir çözüme hazır olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, ayrıca Avrupa Komisyonu’nun, BM

himayesindeki müzakereleri desteklemek için
üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade
edildi. Açıklamada ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumunun AB müktesebatını uygulamaya yönelik çalışmalarını destekleme çabalarını artıracağı
da
kaydedildi.
AB’nin, tüm Kıbrıslıların
yararına olacak bir çözüme yönelik ivme kazandırmaya yardımcı olabilecek bir Güven Artırıcı
Önlemler paketi üzerinde
iki tarafın uzlaşma çabalarını da desteklediği
ifade edildi.
Kaynak: AB Basın Odası

AB Eğitim Zirvesi Gerçekleştirildi

24 Şubat 2014 tarihinde Brüksel’de AB Eğitim Bakanlarının katılımıyla AB Eğitim Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve’de istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi, okuma-yazma ve matematiksel beceri düzeylerinin artırılması en önemli
gündem maddeleri olarak tartışılırken, bu
bağlamda Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı (PISA) ve OECD tarafından yürütülen Uluslararası Yetişkin Becerileri Değerlendirme Programı (PIAAC) sonuçları masaya
yatırıldı.

15 yaş grubu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen PISA sonuçlarına göre AB üye devletlerinde 15 yaş grubunun %22,1’i matematikte, %17,8’i okumada, %16,6’sı ise fen bilimlerinde başarısız görünüyor. AB ortalamasında son araştırmalara göre belirli bir artış
gözlense de ülkeler arası kayda değer farkların
gözlerden kaçmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Bulgaristan’da matematikten başarısız
olan öğrencilerin oranı %40 seviyesindeyken
bu oran Estonya, Finlandiya ve Polonya gibi
ülkelerde %10’un sadece birkaç puan üzerinde
seyrediyor.
10
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kalan ya da giderek azalan eğitim harcamalarına dikkat çekiliyor.
Zirvede bir konuşma yapan Eğitim, Kültür,
Çokdillilik ve Gençlikten Sorumlu Avrupa
Komisyonu Üyesi Androulla Vassiliou son
dönemde yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde, AB’nin 2020 hedeflerini
yakalaması için atması gereken birçok adım
olduğunu dile getirdi. 2020 hedefleri doğrultusunda başarısız öğrencilerin oranının %15’in
altına çekilmesi gerektiğini belirterek çalışma
hayatında tutunabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılmasını gerektiğine dikkat çekti.

PISA sonuçlarına benzer biçimde, OECD tarafından yürütülen Uluslararası Yetişkin Becerileri Değerlendirme Programı da (PIAAC)
önemli bilgiler sağlıyor. PIAAC araştırmalarında becerilerde eksiklik veya uyumsuzluk,
büyüyen eğitim eşitsizliği, buna karşılık sabit

Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Açık Pozisyon Takibi Yayımlandı
Avrupa Komisyonu tarafından 2020
Avrupa Stratejisi’nin “Yeni Beceriler ve İşler için
Gündem” girişimi
çerçevesinde
üç
ayda bir hazırlanan Avrupa Açık Pozisyon
Takibi (European Vacancy Monitor) yayımlandı. Çalışma imkanları açısından kuzey ve
güney ülkeleri arasındaki farkın giderek arttığı
belirtilen raporda, Avusturya, Danimarka, İsveç, Estonya ve Letonya’da emek arzında eksiklik söz konusuyken Yunanistan, Slovakya
ve İspanya’da iş bulma rekabetinde artışın göze çarptığı ifade ediliyor. Kamu sektöründe
gerçekleştirilen sınırlı istihdam haricinde
emek talebindeki daralmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine dikkat çekiliyor.

lık ve balıkçılık
sektörlerindeki küçük artışlara rağmen durma noktasına geldiği belirtiliyor. Güney Avrupa’da iş imkanlarının sağlık hizmetleri, satış ve yönetim gibi
birkaç alanda yoğunlaştığını belirten raporda,
diğer taraftan gençlerin mevsimlik talep çerçevesinde hizmet sektöründe düşük vasıflı işlerde istihdam edildiğine dikkat çekiliyor. Bu
doğrultuda gençlerin nitelikli işlerde istihdam
edilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması
gerektiği belirtiliyor.

Güney Avrupa ülkelerindeki duruma dikkat
çekilen çalışmada, Yunanistan, İtalya, Portekiz
ve İspanya’da emek talebinin tarım, ormancı-

Kaynak: AB Basın Odası

2014 yılının Şubat ayında yayınlanan üç aylık
Avrupa Açık Pozisyon Takibi’ne Avrupa Komisyonu internet sayfasından ulaşılabilir.

11
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EC3 Tarafından Siber Suç Raporu Yayınlandı
Europol bünyesinde hayata geçirilen Avrupa
Siber Suç Merkezi (EC3), kuruluş yıldönümü
vesilesiyle siber suçlara ilişkin ilk raporunu
yayınladı. Raporda EC3’ün AB vatandaşlarını
ve işletmelerini korumak için yaptığı çalışmalar ve geleceğe yönelik başlıca online tehditler değerlendirildi. Siber suçlarla mücadele
amacıyla kurulan EC3’ün temel görevi AB
üye devletlerin ilgili makamları tarafından
gerçekleştirilen soruşturma ve operasyonların
desteklenmesi ve koordine edilmesi olarak
özetlenebilir. Bu bağlamda raporda, siber saldırı ve kötü amaçlı yazılımlar gibi ileri teknoloji suçlar ile ödeme dolandırıcılığı ve online
ortamlarda çocukların cinsel istismara uğraması konularında yürütülen soruşturmalarda
EC3’ün kayda değer bir rol oynadığı belirtiliyor.

leceğine ilişkin öngörülerde bulunuluyor.
Dünya genelinde hâlihazırda 2,5 milyardan
fazla internet kullanıcısı olduğu ve bu sayıya
önümüzdeki dört yılda 1,5 milyar kullanıcının
daha ekleneceği düşünülüyor. Dolayısıyla
online ortamın sunduğu olanaklar artarken,
buna karşılık siber saldırılara maruz kalma
riskinin de yükseleceği öngörülüyor. Bu bağlamda siber suçların sağladığı kötü amaçlı
yazılım, şifre kırma ve kara para aklama gibi
imkânlara yönelik talebin daha da artacağı
düşünülüyor. Raporda aynı zamanda fazla
teknik bilgi gerektirmeyen uyuşturucu ticareti, silah ticareti, kiralık katil hizmeti, ödeme
bilgilerinin çalınması ve çocuk istismarı gibi
faaliyetlerde artış olacağı belirtiliyor. Bunlara
ek olarak siber saldırı amaçlı daha sofistike
yazılımların ortaya çıkması, siber suçların
küresel düzeyde örgütlenmesi, cep telefonlarını hedefleyen suçların artması, kötü amaçlı
yazılımların yayılması için daha kurnaz yöntemlerin geliştirilmesi ve yeni palazlanmaya
başlayan bulut teknolojilerinin yoğun biçimde
hedef alınmasının beklendiği dile getiriliyor.

Raporda ayrıca gelecekte ortaya çıkması
muhtemel tehdit ve yönelimlerin neler olabi-

Raporda tüm bu suçlarla mücadele için
EC3’ün hizmet içi eğitim, kapasite geliştirme,
stratejik analiz ve dijital adli tıp alanında daha
da uzmanlaşmayı hedeflediği belirtiliyor. EC3
tarafından hazırlanan rapora Europol internet
sayfasından ulaşılabilir.
Kaynak: AB Basın Odası
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AB Yeni Tütün Ürünleri Direktifini Yürürlüğe Sokuyor


Tütün ürünlerinin kullanımını daha caydırıcı
hale getirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği, Directive (2001/37/EC)’in yerini alacak yeni
Tütün Ürünleri Direktifini yürürlüğe sokuyor.
Yeni direktif tütün ürünlerinin üretimi, sunumu ve satışını ilgilendiren birtakım yeni düzenlemeler getiriyor.





Buna göre:










Her türlü aromalı sigara yasaklanıyor,
Sigara üreticilerinin, ürettikleri sigaraların içerik bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde
üye ülkelere iletimi zorunlu kılınıyor,
Sigara ve diğer tütün ürünlerinin satıldığı paketlerin ön ve arka yüzlerinin yüzde 65’inin, sigaranın sağlığa zararlı olduğuna ilişkin resimli ve yazılı uyarılarla kaplanması zorunlu kılınıyor,
Belirli tütün ürünlerinin küçük paketlerde satılması engellenirken, uyarı kısmı
için kullanılabilecek minimum kısım
yeniden belirleniyor,
Tütün ürünleriyle ilgili her türlü reklam
ve yanıltıcı unsur yasaklanıyor,

AB genelinde tütün kaçakçılığı ile mücadeleyi hedefleyen izleme ve kontrol
mekanizması getiriliyor,
Üye ülkelerin tütün ve tütün ürünlerinin
internetten satışını engelleyebilmesine
olanak sağlanıyor,
Elektronik sigaralar için uyulması gereken güvenlik ve kalite zorunlulukları
belirleniyor,
Tütün ürünleri üreticileri, yeni ürünlerini AB pazarına sokmadan önce bu ürünleri bildirmeye mecbur kılınıyor.

Kaynak: Avrupa Komisyonu DGSANCO
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AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI
KARARLARI
Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Verilen
13 Şubat 2014 Tarihli ve C–367/12
Sayılı Karar

Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), 13 Şubat 2014 tarihli kararında, yeni bir eczane açılmasına yönelik ihtiyacın tespiti için, temel kriter
olarak, açılacak olan eczaneden sürekli biçimde hizmet
alacak kişi sayısına ilişkin bir
alt sınır getiren Avusturya
mevzuatının Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) iş kurma
hakkına ilişkin 49. maddesine aykırılık teşkil edip etmediğini yorumlamıştır.

Avusturya Pinsdorf’da yeni bir eczane
açmak
isteyen
SokollSeebacher’in izin isteği, Avusturya
Eczacılar Odası tarafından hazırlanan rapora binaen Gmunden Valiliğince reddedilmiştir. Bu rapora ve ek
araştırmalara göre, Pinsdorf’da yeni
bir eczane açılması, Altmünster’de
bulunan komşu eczanenin hizmet
etiği kişi sayısının, ulusal mevzuatın
öngördüğü 5500 kişi eşiğinin altına
inmesine yol açacaktır.
Sokoll- Seebacher, bu karara Pinsdorf ve Altmünster’i birbirine bağlayan direkt karayolunun yakında kaldırılacağı gerçeğinin uzman raporunda dikkate alınmadığı gerekçesiyle
itiraz etmiştir. Sokoll-Seebacher itirazında, ayrıca, Avusturya Eczacılar
Odası’nın, Altmünster’deki eczaneyi
çalıştıran kişinin eczanesini açtığı
sırada hizmet edeceği kişi sayısının
5500’ün altında kalacağını bilmesi
gerektiği hususunu dikkate almadığını belirtmiştir.
Avusturya İdare Mahkemesi konuyu
ön karar yoluyla ABAD’a götürmüştür.
Avusturya
İdare
Mahkemesi
ABAD’a üç soru yöneltmiş, Divan
bunlardan ilk ikisini cevaplamanın
yeterli olduğunu belirtmiştir. İlk iki
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soru, Divan’ın formüle ettiği şekliyle aşağıdaki gibidir:
1.

2.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 16. maddesi ve/
veya Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 49. maddesi, tıbbi
ürünlerin arzı konusunda
yeni bir eczane açılmasını
haklı kılacak bir ihtiyaç olup
olmadığını belirlemek için
yeterince açık kriterler getirmeyen bir ulusal düzenlemeye engel teşkil eder şekilde
yorumlanmalı mıdır?
Birinci sorunun olumsuz
cevaplanması halinde, ABİHA’nın 49. maddesi ve özellikle ulaşılmak istenen amacın istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi gereği, yeni bir
eczane açılmasına yönelik
ihtiyacın tespiti için, temel
kriter olarak, açılacak olan
eczaneden sürekli biçimde
hizmet alacak kişi sayısına
ilişkin bir alt sınır getiren bir
ulusal düzenlemeye engel
teşkil eder mi?

ABAD, Avusturya İdare Mahkemesinin ön karar yoluyla, sadece
ABİHA’nın 49. maddesinin değil,
aynı zamanda Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 16. maddesi-
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nin yorumlanması hakkında sorular yönelttiğini belirttikten sonra, 16. maddede düzenlenen
teşebbüs serbestisinin Avrupa Birliği hukukuna atıf yaptığını, bunun da iş kurma hakkına
ilişkin 49. maddeye atıf olarak anlaşılması
gerektiğini, bu şartlar altında ve iletilen soruların sadece iş kurma hakkını ilgilendirmesinden
dolayı, dava konusu ulusal düzenlemenin sadece ABİHA’nın 49. maddesi bakımından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

hangi bir zorluğa neden olmayacağını, bunların objektif bir veri teşkil ettiğini ifade etmiştir.
ABAD ikinci soruya ilişkin olarak ise, ulusal
düzenlemede yer alan demografik yoğunluğa
yönelik şartların istisnaya yer vermeden katı
bir şekilde düzenlenmesinin, nüfusun yayılmış
ve sayıca daha az olduğu bazı kırsal kesimlerde, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere
tıbbi malzemelerin yeterli ve eşit biçimde
ulaştırılamamasına neden olabileceğini belirterek, kırsal, izole edilmiş ve nadir ziyaret edilen bölgelerde yeni bir eczanenin açılması yönünde bir kararın verilebilmesi için, açılacak
olan eczaneden hizmet alacak kişi sayısı bakımından katı bir limit belirlenmesinin, o bölgede yeni bir eczane açılma ihtiyacı önünde bir
engel teşkil edebileceğini ifade etmiştir.

ABAD ilk soruya ilişkin olarak, ilgili içtihadını da hatırlatarak, ulusal düzenlemenin yeni
bir eczane açılmasını izne bağlamasının kamunun ilaçlara sağlıklı ve iyi kalitede ulaşacak
olmasından dolayı uygun olduğunu belirtmiştir. Bu açıdan Divan, halk sağlığının korunması için üye ülkelerin bu korumayı nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştirecekleri konusunda
belli ölçüde takdir hakkına sahip olduğunu
belirtmiştir. Bunun yanında, eczane açma ile
ilgili ulusal düzenlemelerin, ulusal otoritelerin
takdir hakkının çerçevesini yeterli biçimde
belirleyen, önceden bilinen objektif ve ayrımcılık gözetmeyen kriterlere dayanması gerektiğini ifade etmiştir.

Sonuç:
ABAD, ABİHA’nın 49. maddesinin ve özellikle ulaşılmak istenen amacın istikrarlı biçimde gerçekleştirilmesi gereğinin, yeni bir eczane açılmasına yönelik ihtiyacın tespiti için,
temel kriter olarak, açılacak olan eczaneden
sürekli biçimde hizmet alacak kişi sayısına
ilişkin bir alt sınır getiren ve ulusal otoritelerin
yerel coğrafi koşulları dikkate almasına imkan
vermeyen bir ulusal düzenlemeye engel teşkil
edeceğine hükmetmiştir

Divan, Avusturya mevzuatında öngörülen, her
bir eczaneden sürekli biçimde hizmet alan kişi
sayısının en az 5500 olması ve açılacak eczane
ile ona en yakın var olan eczane arasındaki
uzaklığın en az 500 metre olması gibi kriterlerin, yorum veya değerlendirme açısından her-
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GÜNCEL YAYIN VE MAKALE
ÖZETLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu Tarafından Kaleme Alınan “AB-Türkiye
İlişkisi Geleceğe Güvenle Bakmamıza Vesile Olacak”
Başlıklı Makale

 Mevlüt Çavuşoğlu Tarafından
Kaleme Alınan “AB-Türkiye İlişkisi
Geleceğe Güvenle Bakmamıza
Vesile Olacak” Başlıklı Makale

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu tarafından
kaleme alınan “AB-Türkiye İlişkisi
Geleceğe Güvenle Bakmamıza Vesile Olacak” başlıklı makale, İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) Dergisi Ocak
2014 sayısında yayımlandı.

 Jan Techau Tarafından Kaleme
Alınan “A Few Fundamentals of
EU Foreign Policy” Başlıklı Makale

Makalede öncelikli olarak, 2013 yılının Türkiye-AB ilişkileri açısından
önemli bir yıl olduğu, bu yıl içerisinde gerek katılım müzakerelerinde
gerekse vize sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığı ve bu gelişmelerin
de 2014 yılını umutla karşılamaya
vesile olduğu belirtiliyor. Bakan Çavuşoğlu makalesinde, 22. Faslın müzakerelere açılmış olmasının gecikmiş fakat olumlu bir adım olduğunu,
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bununla beraber 23. ve 24. Fasılların
da bir an önce açılması gerektiğini
ifade ediyor. Öte yandan, vize muafiyeti yolunda atılan adımların önemine değinilerek, bu alanda elde edilen
başarının Türkiye’nin artan ekonomik
ve siyasi gücünün bir tezahürü olduğunun altı çiziliyor.
Bakan Çavuşoğlu, müzakere sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara ve
Türkiye’nin karşılaştığı çifte standartlara rağmen, AB üyeliğinin ülkemiz
için stratejik bir tercih olmaya devam
ettiğini ve AB’nin daha güvenli bir
geleceğe ulaşmasında Türkiye’nin
kilit bir rol üstleneceğini dile getirirken aynı zamanda, AB üyeliğinin de
Türkiye’ye pek çok açıdan fayda sağlayacağını ifade ediyor. Makalede
son olarak, siyasi ve zihinsel engellerin aşılmasıyla Türkiye-AB ilişkilerinde daha istikrarlı bir gelecek yaratılacağının altı çiziliyor.

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı
Dergisi
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Jan Techau Tarafından Kaleme Alınan “A Few Fundamentals of EU
Foreign Policy” Başlıklı Makale
Carnegie Europe adlı düşünce kuruluşunun Direktörü Jan Techau tarafından
kaleme alınan “A Few
Fundamentals of EU Foreign Policy” başlıklı makale
4 Şubat 2014 tarihinde
Carnegie Europe’un internet sitesinde yayımlandı.
Makalesinde AB dış politikasının güncel durumuna
değinen Techau, Avrupalı karar vericiler için
dört maddeden oluşan bir öneri listesi sunuyor.

gerektiğine vurgu yapıyor. Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki gelişmelerin
AB’nin gidişatını doğrudan etkilediğini belirten yazar, dışarıdaki barışın
içerideki barışı sağlamakla eşdeğer
olduğunu dile getiriyor.
Techau makalesinde bir bölgeyi diğeriyle karşılaştırmanın etik olmadığını
belirtmekle beraber, Doğu komşuluğunun Güney’den daha önemli olduğunu
savunuyor. Rusya ve eski Sovyet ülkeleriyle iyi
ilişkiler olmadan Avrupa’da sürdürülebilir bir
barış ortamının sağlanamayacağını belirten
yazar, AB’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika yerine Doğu komşuluk bölgesindeki ülkelere
odaklanması gerektiğini vurguluyor. Techau
Türkiye’nin bu duruma bir istisna olduğunu
dile getirerek, AB’nin gelişmesinde Türkiye’nin stratejik önemini ayrıca vurguluyor.

Techau ilk olarak, Avrupa’nın Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) nükleer şemsiyesine
güvenmeye devam etmesi gerektiğine dikkat
çekiyor. Avrupa projesinin, Avrupa’yı Soğuk
Savaş’ın etkilerinden koruyan ABD’nin güvenlik garantisi olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizen yazar, AB’nin güvenlik konusundaki çabalarının ABD garantörlüğünün
yerini tutamayacağını öne sürüyor.

Son olarak teknolojinin her şeyi değiştirdiğine
dikkat çeken yazar, teknolojinin yönetişim üzerindeki etkisine değiniyor. Yazar, teknolojik
gelişmelerin sosyal medyayı siyasi katılım ve
protesto açısından önemli bir araç haline getirmesinin yanı sıra, küresel ağlar ile birbirine
bağlanmış elitlerin, ulusal hükümetlere bağlı
kalmadan, gerçek zamanlı kriz yönetimi yapıları inşa edebileceklerini savunuyor.

Diğer bir öneri olarak AB’nin Avrupalı devletler arasındaki barışı tesis etmek için kurulduğunu hatırlatan Techau, küreselleşen dünyada dış güvenlik konularının öneminin arttığına
ve AB’nin söylemini bu yönde değiştirmesi

Kaynak: Carnegie Europe
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HİBE DUYURULARI
COSME - Avrupa İşletmeler Ağı 2015-2020 Teklif
Çağrısı

 COSME - Avrupa İşletmeler Ağı
2015-2020 Teklif Çağrısı
 Yakın Geçmişin Analizi, Geçiş
Hukukunun Raporlanması ve
Araştırmacı Gazeteciliğin Geliştirilmesi Yoluyla Batı Balkanlar’da Uzlaşma Teklif Çağrısı

Programın Hedefi: Girişimciler,
işletmeleri destekleyen kurum ve
kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME programının
ana hedef kitlesini oluşturmaktadır.
COSME ile girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha iyi
ulaşma imkânı sağlanması, bölgesel
düzeyde işletmelere destek sağlanması, KOBİ’lerin uluslararasılaşması
ve pazarlara ulaşma becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin AB
ve diğer ülkeler için ihtiyaçlarını
karşılayan önemli bir araç olup KOBİ’lerin daha rekabetçi olmaları yolunda işletmelere kaliteli ve ücretsiz
destek sağlamaktadır. COSME - Av-

rupa İşletmeler Ağı 20152020 öncelikli olarak Tek Pazar
ve 3. ülkelerde yeni fırsatlar arayan AB KOBİ'leri hedef almaktadır.
Programın Bütçesi: Bu çağrı
altında 1 Ocak 2015, 31 Aralık
2016 döneminde desteklenecek
projeler için 93 milyon Avro AB
Desteği öngörülmüştür.
Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs
2014
Başvuru hakkında detaylı bilgiye
Avrupa Komisyonunun internet
sayfasından ulaşılabilir.

Yakın Geçmişin Analizi, Geçiş Hukukunun
Raporlanması ve Araştırmacı Gazeteciliğin
Geliştirilmesi Yoluyla Batı Balkanlar’da Uzlaşma
Teklif Çağrısı
Programın Hedefi: Program kapsamında, Batı Balkanlar ile Türkiye
arasında ulus ötesi tarih eğitimi,
geçiş hukuku konusunda objektif
değerlendirme ve nitelikli araştırmacı gazeteciliği geliştirme gibi konularda yakın geçmiş ile ilgili iyileştirilmiş bir karşılıklı anlayış geliştirmek amaçlanmaktadır. Teklif çağrısının özel amaçları arasında Batı
Balkanlar ve Türkiye’de nitelikli
araştırmacı gazeteciliğin görünürlü-
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ğünü teşvik etmek ve geliştirmek
de vardır.
Programın Bütçesi: 1,75 milyon
Avro
Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan
2014
Başvuru hakkında detaylı bilgiye
Avrupa Komisyonunun internet
sayfasından ulaşılabilir.

AB MÜKTESEBATINA UYUMDA
SON GELİŞMELER
AB Müktesebatına Uyum İçeren Mevzuat Listesi (Şubat 2014)


Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih ve
No: 11.02.2014, 28910)



Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi
Gazete Tarih ve No: 15.02.2014, 28914)



Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih ve No: 15.02.2014, 28914)



Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete
Tarih ve No: 19.02.2014, 28918)



Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14) (Resmi Gazete Tarih ve No:
11.02.2014, 28910)



Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında
Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 15 (Resmi Gazete Tarih
ve No: 11.02.2014, 28910)



Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 16 (Resmi
Gazete Tarih ve No: 11.02.2014, 28910)



Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2014/2)
(Resmi Gazete Tarih ve No: 14.02.2014, 28913)



Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (No: 2014/3)
(Resmi Gazete Tarih ve No: 14.02.2014, 28913)



İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 (Resmi Gazete Tarih ve No: 14.02.2014, 28913)
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Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim
Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 27 (20 Şubat 2014 Tarihli ve 28919 Sayılı Resmî Gazete)



Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ (26 Şubat
2014 Tarihli ve 28925 Sayılı Resmî Gazete)
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Bunları Biliyor Musunuz?
2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği
Direktifine paralel olarak hazırlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik çerçevesinde deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, eğitim, öğretim
gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili kabul edilebilir etik standartların
belirlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün prosedürlerin kayıt altına alınmalarına ve bu
prosedürlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, bütün işlemlerin denetlenebilirliğinin sağlanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin esaslar belirlenmektir.
Yönetmelikte ayrıca, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HAYDEK) kurulması ve bu kurulların işleyişlerine dair düzenlemeler yer almaktadır.
Bu düzenlemelere göre HADMEK’in başlıca görevleri arasında, deney hayvanlarının kullanılmasına
dair etik ilkeleri belirlemek, HADYEK’lerin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışıp çalışmadığını
denetlemek, yıllık raporlarını değerlendirmek, Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak deney hayvanı
kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli girişimleri yapmak, ülke çapında deney hayvanlarının
deneylerde kullanılmasına dair yıllık istatistik bilgileri toplamak ve yayınlamak yer almaktadır.
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AYIN KONUSU
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE AB’NİN ROLÜ
Çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan çok ciddi
sonuçlara yol açabilecek küresel bir sorun olan
iklim değişikliği, günümüzde uluslararası gündemin en üst sıralarında yer almaktadır. En
genel tanımıyla iklim değişikliği, doğal süreçlere ek olarak, insan faaliyetleri sonucunda
atmosferdeki sera gazı1 birikiminin artmasıyla
birlikte iklim sisteminde yaşanan bozulma
anlamına gelmektedir. Atmosferdeki insan
kaynaklı sera gazı birikimi ise özellikle sanayi
devrimi sonrasında hızlı bir yükselişe geçmiştir. Bu yükselişte en büyük payı olan etmenler
arasında, fosil yakıt kullanımı başta olmak
üzere, endüstriyel faaliyetler, arazi kullanım
değişikliği, orman alanlarının tahribi, ulaştırma ve tarım faaliyetlerinin yer aldığı bilinmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede, söz
konusu insan etkinliklerden kaynaklanan sera
gazı emisyonlarının azaltılması veya kontrol
altına alınması esastır.

dir. Örneğin, buzulların erimesine bağlı olarak
yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle bazı
yaşam alanlarının yok olması, gıda ve temiz
içme suyu sıkıntısının baş göstermesi öngörülmektedir. Ulusal sınırları tanımayan, dolayısıyla da tüm insanlığı yakından ilgilendiren
iklim değişikliğiyle mücadele, küresel çapta
işbirliği ve dayanışmayı gerektirmektedir.
Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliği Politikası:
AB’nin iklim değişikliği politikasının temeli,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi (BMİDÇS) ile Kyoto Protokolü’ne
dayanmaktadır. 1992 yılında Rio Zirvesi’nde
imzaya açılan ve 1994 yılında yürürlüğe giren
BMİDÇS, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası alanda atılan ilk önemli
adım olarak kabul edilmektedir. Sözleşme
kapsamında, uluslararası iklim değişikliği rejiminin temel prensipleri, kurumsal yapısı ve
tarafların üstelenecekleri sorumluluklar genel
itibariyle ortaya konulmuştur. Avrupa Topluluğu tarafından 1992 yılında imzalanan Sözleşme, 1994 yılında (94/69/AT sayılı Karar
ile) Topluluk tarafından resmen kabul edilmiştir.

Aşırı sıcaklık dalgaları, buzulların erimesi,
deniz suyu seviyesinin yükselmesi, kuraklık,
şiddetli fırtınalar, sel baskınları gibi doğal
afetler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden yalnızca birkaçıdır. Bilimsel çalışmalar,
küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesine kıyasla 2oC’yi aşması halinde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin geri döndürülemez bir seviyeye ulaşacağına işaret etmekte-

1997 yılında imzaya açılan ve 2005 yılında
yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ile de,
BMİDÇS’ne taraf olan gelişmiş ülkeler için
sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik
yasal yükümlülükler belirlenmiştir. Proto-

1

Karbondioksit (CO2 ), Metan (CH4 ), Diazotmonoksit (N2O),
Hidroflorokarbonlar (HFCs), Perflorokarbonlar (PFCs), Kükürtheksaflorid (SF6).
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kol’ün sırasıyla 2008-2012 ve 2013-2020 yıllarını kapsayan iki yükümlülük dönemi bulunmaktadır. Birinci yükümlülük döneminde, tarafların sera gazı emisyonlarını, 1990 seviyesine kıyasla ortalama olarak %5 azaltmaları
beklenirken, ikinci yükümlülük döneminde
emisyon azaltım oranı asgaride %18 olarak
belirlenmiştir. Kyoto Protokolü, Avrupa Topluluğu tarafından 1998 yılında imzalanmış ve
2002 yılında (2002/358/AT sayılı Karar ile)
resmen kabul edilmiştir.

ülkeleri de bu yönde adım atmaları konusunda
teşvik eden AB, günümüzde de uluslararası
iklim değişikliği müzakerelerindeki öncü rolünü sürdürmektedir. AB, Kyoto Protokolü’nün
ikinci yükümlülük dönemi olan 2013-2020
yılları arasında, sera gazı emisyonlarını, asgaride %20 oranında düşürmeyi taahhüt etmiştir.
Birliğin 2020 yılına yönelik diğer hedefleri ise
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındadır: AB, 2020 yılına kadar enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payını %20 düzeyine çıkarmayı, enerji verimliliğini ise %20
oranında artırmayı amaçlamaktadır. AB’nin
“20-20-20” olarak adlandırılan söz konusu
hedeflerine ulaşmak üzere, “Enerji ve İklim
Değişikliği Paketi” altında çeşitli yasal tedbirler belirlenmiştir.

Avrupa Birliği’nin taraf olduğu BMİDÇS ve
Kyoto Protokolü, AB müktesebatının ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilmektedir. AB’nin
bu iki hukuki düzenleme çerçevesinde uluslararası alanda yürütülen iklim değişikliğiyle
mücadele çalışmalarına liderlik etmektedir. Bu
kapsamda, Kyoto Protokolü’nün 2008-2012
yıllarını kapsayan birinci yükümlülük döneminde, Avrupa Birliği (AB-15)2, 1990 seviyesine göre %5 ortalama emisyon azaltım hedefinin üzerine çıkarak, %8 oranında emisyon
azaltım hedefi üstlenmiştir. AB bu hedefi karşılamak üzere, toplam emisyon azaltım yükümlülüğünü, “Yük Paylaşımı Kararı” (2002/358/AT) (Burden-Sharing Decision)
ile üye ülkeler arasında ekonomik kalkınma
düzeylerine göre bölüştürmüştür. Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2013 yılında yapılan bir
değerlendirmede, AB’nin (AB-15), 2008-2012
yılları arasında sera gazı emisyonlarını 1990
seviyesine kıyasla yaklaşık %12 oranında düşürdüğü belirtilmektedir. Dolayısıyla, AB’nin
Kyoto Protokolü’nün birinci yükümlülük dönemine ilişkin taahhüdünü rahatlıkla karşıladığı görülmektedir.

Avrupa Birliği’nin “Enerji ve İklim Değişikliği Paketi” altındaki 2020 yılına yönelik sera
gazı emisyon azaltım hedefini (1990 seviyesine göre %20 azaltım) karşılamada iki temel
mekanizma kullanılmaktadır. Bunlardan ilki
Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikasının uygulamaya yönelik temel aracı olan AB
Emisyon Ticareti Sistemi’dir (AB-ETS).
2003/87/AT sayılı Direktif ile oluşturulan AB
Emisyon Ticareti Sistemi, Birliğin 28 üye ülkesinin yanı sıra, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda’da, enerji üretimi, petrol rafinerileri,
demir çelik, çimento, cam, kireç, tuğla, seramik ve kağıt gibi sektörlerde enerji yoğun üretim yapan 11.000’den fazla sanayi tesisini
kapsamaktadır. AB Emisyon Ticareti Sistemi,
sera gazı emisyonlarını maliyet-etkin biçimde
azaltmak üzere, kapsam dahilindeki işletmelere tahsis edilen emisyon sertifikalarının alınıp
satılmasını öngören piyasa temelli bir mekanizmadır. AB-ETS altında, kendisine tanınan
emisyon kotasından daha düşük miktarda sera gazı emisyonu yapan işletmeler, fazla emisyon sertifikalarını, sistem kapsamındaki diğer

Sera gazı emisyonlarının azaltımına ilişkin her
dönem iddialı hedefler benimseyen ve diğer
2

AB-15” ifadesi, Kyoto Protokolü’nün Birlik tarafından
onaylandığı tarihte (2002) 15 üyeye sahip olan AB’yi ifade
etmek üzere kullanılmaktadır.
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işletmelere satarak gelir elde etme imkanına
sahiptir. Emisyon kotalarını aşan işletmeler ise
AB tarafından belirlenen mali yaptırımlardan
kaçınmak üzere diğer işletmelerin fazla emisyon sertifikalarını satın alma yoluna gidebilmektedir. AB-ETS kapsamında yer alan sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında, 2020 yılına kadar, 2005 yılına kıyasla, %
21 oranında azaltımının sağlanması hedeflenmektedir.

bir göstergesi olarak 2010 yılının Şubat ayında
Avrupa Komisyonu çatısı altında iklim değişikliği politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesinden ve yürütülmesinden sorumlu yeni
bir birim olan İklim Genel Müdürlüğü (DG
Climate Action) kurulmuştur. Ayrıca, 2009
yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması
uyarınca, iklim değişikliğiyle mücadele,
AB’nin çevre politikasının öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir.

AB’nin 2020 yılına yönelik emisyon azaltım
hedefini karşılamada kullandığı diğer yasal
araç ise 406/2009/AT sayılı “Çaba Paylaşım
Kararı”dır (Effort Sharing Decision). Çaba
Paylaşım Kararı ile AB-ETS dışında kalan
ulaştırma (hava ve deniz ulaştırması hariç),
binalar, atık ve tarım gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında, 2020 yılına
kadar, 2005 düzeyine kıyasla, %10 oranında
kesintiye gidilmesi amaçlanmaktadır. AB’nin
söz konusu toplam hedefinin karşılanmasına
yönelik olarak üye ülkelerinin kapsam dahilindeki sera gazı emisyonlarına getirilen sınır
Çaba Paylaşım Kararı’nda belirlenmiştir. Kararda yer alan ulusal emisyon hedefleri ise üye
ülkelerin kişi başına düşen gayrisafi milli hasılaları göz önünde bulundurularak saptanmıştır.
Örneğin, kişi başına düşen gayri safi milli hasılası AB ortalamasına göre en düşük olan
Bulgaristan’a, 2020 yılına kadar AB-ETS dışında kalan sektörlerden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını 2005 düzeyine kıyasla azami
olarak %20 oranında artırma hakkı tanınmıştır.
Diğer taraftan, kişi başına düşen gayri safi
milli hasılası AB ortalamasının oldukça üzerinde olan Lüksemburg’un, aynı dönemde,
emisyonlarını asgari olarak %20 oranında düşürmesi gerekmektedir.

Uluslararası Platformda Hâlihazırda Yürütülen İklim Değişikliği Müzakerelerinden
AB’nin Beklentileri:
Küresel sera gazı emisyonlarındaki payı yaklaşık %11 düzeyinde olan AB’nin, iklim değişikliğiyle mücadeleye kendi başına yapabileceği katkı sınırlı düzeydedir. Bu noktadan hareketle AB, uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde, her ülkenin kendi olanakları
çerçevesinde somut yükümlülük üstlenmesi
gerektiğini savunmaktadır.
Kyoto Protokolü’nün ikinci (2013-2020) yükümlülük dönemi, 2020 yılı itibariyle son bulduğundan, BMİDÇS altında yürütülen müzakereler neticesinde, Kyoto Protokolü sonrasında geçerli olacak bir yeni bir iklim değişikliği
anlaşmasının 2015 yılında kabul edilmesi ve
yeni anlaşmanın 2020 yılında yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yeni iklim değişikliği
anlaşmasının yapısı, kapsamı, tarafların üstlenecekleri sorumluklar hâlihazırda devam etmekte olan uluslararası müzakere sürecinin
ana gündem maddelerini oluşturmaktadır.
AB’ye göre, yeni iklim değişikliği anlaşmasının aşağıda sıralanan hususları içermesi büyük
önem taşımaktadır.


İklim değişikliği sorununa Avrupa Birliği tarafından özel bir önem atfedilmektedir. Bunun
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üzere ekonominin tüm sektörlerinden
kaynaklanan sera gazı emisyonlarını
kapsamalıdır.

Yeni anlaşma çerçevesinde tüm taraflar,
BMİDÇS’nin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluklar” ilkesi çerçevesinde
sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülükleri üstlenmelidir. Öte
yandan, günümüzdeki ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, gelişmekte olan ülkeler arasında da üstlenecekleri sorumluklar bakımından gelişmişlik seviyelerine göre ayrıma gidilmesi gerekmektedir.



Yeni anlaşma çerçevesinde, gelişmekte
olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum faaliyetlerini desteklemek üzere, finansal destek, teknoloji
transferi ve kapasite geliştirme konularında düzenlemelere yer verilmelidir.

Kaynakça:

Yeni anlaşmanın temel hedefi küresel
ortalama sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine kıyasla 2°C’nin altında tutmak olarak belirlenmelidir.

1) Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü: www.ec.europa.eu/clima/

Yeni anlaşmada, tüm tarafların sera gazı
emisyon azaltım taahhütlerine ulaşma
yolunda kaydettikleri gelişmenin değerlendirilebilmesi için etkin bir ölçme,
doğrulama ve raporlama sisteminin
(MRV-measurement, reporting and verification system) yer alması gerekmektedir.

3) Avrupa Çevre Ajansı:
http://www.eea.europa.eu/

2) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi: www.unfccc.int

Hazırlayan:
Sektörel Politikalar Başkanlığı

Yeni anlaşma, tarım, uluslararası havacılık ve deniz ulaştırması da dahil olmak
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