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TÜRKİYE’NİN AB GÜNDEMİ
Bakan Bağış, Konsey’in, Avrupa Komisyonu
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın
tarafından
önerilen “Pozitif Gündem”i olumlu
8-9 Aralık Zirvesine İlişkin Açıklaması
karşıladığını ve bu sürecin, katılım müzakerelerini
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
desteklemesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.
Bağış, 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen
Ayrıca, Zirve sonuçlarında yer alan, “müzakere
Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları
sürecinde inandırıcı bir yaklaşım olmadan,
Zirvesi sonuçlarına ilişkin olarak yazılı bir
Türkiye’nin AB’ye katkısının gerçek anlamda
değerlendirmede bulundu. Bakan Bağış, yaptığı
sağlanamayacağı” ifadesinin, Türkiye’nin karşı
açıklamada, söz konusu Zirve’nin ortak para birimi
karşıya kaldığı haksızlıkların Konsey tarafından da
Avro’nun, Avro Bölgesi’nin ve bir bütün olarak
kabul edildiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
AB’nin geleceği açısından kritik önem taşıdığını
vurgulayarak, krizin aşılması için üzerinde uzlaşılan
adımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği Bakanlığı 2012 Yılı Bütçesi Kabul
Edildi
AB Bakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
AB’nin geleceğini ipotek altına alan yaklaşımını, her
AB Zirvesinde olduğu gibi, bu Zirvede de ortaya
koymasının, hem Türkiye hem de AB adına büyük
bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı ve evrensel
değerler üzerine inşa edilen Avrupa Birliği’nin, bu
değerlere ciddi anlamda katkı sağlayacak Türkiye’nin
katılım sürecine daha açık destek vermesi gerektiğini
belirtti.

Ülkemizin en önemli ticari ve ekonomik
ortaklarından biri olan AB’nin, bir an önce sağlığına
kavuşarak, Türkiye’nin müzakere sürecinde yaşanan
sorunların aşılması için gerekli iradeyi ortaya
koymasının beklendiğini vurgulayan AB Bakanı,
Zirve Sonuçlarında tümüyle kabul edilen 5 Aralık
2011 tarihli Genel İşler Konseyi Sonuçlarının
ülkemizin pek çok alanda kaydettiği gelişmeler
açısından önemli olduğunu değerlendirdi.

Avrupa
Birliği
Bakanlığı’nın
2012
Mali Yılı Bütçesi, 12
Aralık’ta
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Genel
Kurulu’nda
görüşüldü ve kabul
edildi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı
konuşmada, Avrupa Birliği tam üyelik hedefi
doğrultusunda gerçekleştiren reformların Türkiye’yi
daha güvenilir ve öngörülebilir bir ülke haline
getirdiğini ve bu sayede Türkiye’nin bir cazibe
merkezi olmaya başladığını vurguladı.

AB’ye tam üyelik sürecinde temel amacın, AB
standartlarını tam anlamıyla yakalayarak, özgürlükler
ve refah seviyesi bakımından AB ülkelerinin sahip
olduğu haklara sahip olmak olduğunu belirten
Bakan Bağış, Avrupa Birliği’nin yaşadığı krizin,
Türkiye’nin AB üyeliğini tartışmak için bir araca
dönüştürülmesinden ziyade, bu krizin Türkiye için
nasıl fırsata çevrileceği üzerinde durulması
gerektiğini de ifade etti.
24. Reform İzleme Grubu Toplantısı Yapıldı

Bu çerçevede, Türkiye’nin AB için “anahtar ülke”
konumunda olduğunun Konsey tarafından teyit
edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten
Bakan Bağış, Türkiye’nin ekonomik başarısının,
Avrupa’nın rekabet gücüne katkısının, bölgesindeki
reformları desteklemek konusundaki rolünün ve
gücünün vurgulanmasının önemli olduğunu ifade
etti. Ayrıca, reform sürecine atfedilen önemin ve
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kurulması başta olmak
üzere, bu süreçte atılan yasal ve kurumsal adımların
altının çizilmesinin olumlu karşılandığını belirtti.
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24. Reform İzleme Grubu Toplantısı, Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde,
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı
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Avrupa Birliği Bakanlığı
İdris Naim Şahin ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan
Ala’nın katılımıyla 18 Aralık’ta Konya’da yapıldı.
Toplantıda, önümüzdeki dönemde siyasi reformlar
kapsamında, en önemli ve öncelikli konunun, yeni
sivil bir anayasa hazırlanması olduğunun
vurgulandığı toplantıda, yeni anayasanın tamamen
sivil inisiyatifle hazırlanan, kuvvetler ayrılığı ilkesinin
geçerli olduğu, daha özgürlükçü bir anayasa
olmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu kapsamda,
Reform İzleme Grubu, tüm sivil toplum kuruluşları
ve üniversiteler dâhil olmak üzere vatandaşlarımızı
bu sürece aktif olarak destek vermeye davet etti.
Tutukluluk süreleri, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin
korunması, insan haklarının güçlendirilmesi ve dini
özgürlüklerin geliştirilmesi gibi konuların istişare
edildiği toplantıda, Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı, İnsan Ticaretiyle
Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında
Kanun Tasarısı, Sınır Muhafaza Teşkilatı Başkanlığı
Kanunu Tasarısı gibi önemli kanun tasarıları da
görüşüldü.
Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun 2011 Yılı
Genişleme Stratejisi kapsamında açıkladığı “Pozitif
Gündem”in müzakere sürecine alternatif olmadığı;
ancak Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine ivme
kazandıracağı beklentisi vurgulandı. Bu çerçevede,
güçlendirilecek işbirliği mekanizmaları sayesinde
siyasi blokaja maruz kalan fasıllarda açılış ve kapanış
kriterleriyle ilgili “çalışma grupları” oluşturulması
gerektiği belirtildi.
Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye Desteği
Devam Ediyor
Avrupa
Yatırım
Bankası, KOBİ’lere
destek olmak amacıyla
Şekerbank’ın
120
milyon
TL
değerindeki teminatlı
tahvillerinden alarak, Türkiye’deki ilk teminatlı tahvil
alımını gerçekleştirdi.

Sayı 10 / Ocak 2012

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’de dezavantajlı
bölgelerdeki KOBİ’leri desteklemenin yanı sıra
Avrupa Birliği’nin temel stratejik hedeflerinden olan
ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve özellikle
demiryolu ağlarının oluşturulması konusunda da
yatırım yapmaya devam ediyor.
Bu çerçevede, Ankara ile İstanbul arasındaki ana
ulaşım koridoruna ilave olarak TCDD lehine 400
milyon Avro finansman sağlanmasına yönelik
anlaşma 15 Aralık 2011 tarihinde imzalandı.
Bu ek finansman, yüksek hız demiryoluna (YHT
hattı) verilen Avrupa Yatırım Bankası desteğini 1.25
milyar Avro’ya, Türkiye’nin demiryolu sistemine son
on yılda verilen toplam desteği ise 2.4 milyar
Avro’ya çıkardı.
Söz konusu kredinin vadesinin 7 yılı ödemesiz
olmak üzere toplam 30 yıl olduğu kaydedildi.
Kaynak: AB Basın Odası 1, AB Basın Odası 2
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Danimarka’da Masaya Yatırıldı
6 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Hareketi ve İstanbul
Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler
Merkezi tarafından “AB-Türkiye İlişkileri ve
Danimarka Dönem Başkanlığı” konulu bir
konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı
olarak katılan Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış, vize konusunda
yaşanan sıkıntıları ve Türkiye’nin Danimarka
Dönem Başkanlığından beklentilerini dile getirdi.
Danimarka’da bir dizi resmi temasta bulunan Bakan
Bağış, Danimarka’nın Avrupa İşleri Bakanı Nicolai
Wammen, Parlamento Başkanı Mogens Lykketoft
ve Ekonomi ve İçişleri Bakanı Margrethe Vestager
ile görüştü. Görüşmeler sırasında, Roj TV ile ilgili
Danimarka’da
süregelen
davaya
değinen
Başmüzakereci, Danimarka yargısının Türkiye’ye
şiddet çağrısı yapan yayınlara izin verilmemesi
konusunda hassas davranacağını umduğunu belirtti.

KOBİ alacakları portföyüyle küresel düzeyde
desteklenen ilk tahvil olan bu yenilikçi finansman
aracı sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi
Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde bulunan imalat,
gıda işleme ve hizmet sektörlerinin desteklenmesi
amaçlanıyor.
AB üyesi ülkeler dışında, Avrupa Yatırım Bankası
finansmanından en çok yararlanan ülke olan
Türkiye’de, bu yeni finansman aracının, hem az
gelişmiş bölgelerdeki sektörleri desteklemesi, hem
de sermaye piyasasının gelişmesinde katalizör görevi
görmesi bekleniyor.
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Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım
Müzakereleri Çek Cumhuriyeti’nde Ele Alındı
2 Aralık 2011 tarihinde, Çek Cumhuriyet’inde
“Türkiye’nin
Avrupa
Birliği’ne
Katılım
Müzakerelerindeki
Zorluklar-Gelecekten
Beklentiler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Panele konuşmacı olarak katılan Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, panelin
ardından Çek Cumhuriyeti Başbakan Birinci
Yardımcısı
ve
Dışişleri
Bakanı
Kadrel
Schwarzenberg ile bir basın toplantısı yaptı. Bakan
Bağış, basın toplantısı sırasında, AB üyesi ülkelerin,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile düzenli uçuşları
başlatmasının bir diplomatik tanıma anlamına
gelmeyeceğini, ancak ticari bir ilişki olarak
değerlendirilebileceğini,
bunun
gerçekleşmesi
durumunda, Türkiye’nin de aynı şekilde Türk
limanlarını, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne ticari
amaçlı olarak kullanıma açabileceğini ifade etti.
Bakan Bağış, ayrıca, aralarında Çek Cumhuriyeti’nin
de yer aldığı, 11 AB üyesi ülkenin Dışişleri Bakanları
tarafından kaleme alınan ve Türkiye’nin üyeliğine
destek veren makaleden duyduğu memnuniyeti de
dile getirdi.

Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim
İşbirliği Konferansı Yapıldı
Avrupa
Birliği
Bakanlığı,
OECD-SIGMA
ortaklığında “AB’ye Uyum Sürecinde Kamu
Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği
Konferansı,”
Avrupa
Birliği
Bakanı
ve
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın himayelerinde 1314 Aralık 2011 tarihlerinde yapıldı. Konferansa,
400'e yakın iç ve dış denetçinin yanı sıra, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu
üyelerinin bir kısmı, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum
ve kuruluşundan üst düzey bürokratlar katıldı.
Konferansta, AB ile müzakereleri yürütülmekte olan
Mali Kontrol Faslı kapsamında, iç ve dış denetim
arasında işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
Bu çerçevede, farklı üye ülkelerdeki örneklerden
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yararlanılarak, ülkemizdeki mevcut uygulamalar
değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde daha iyi
sonuçlar alınması yönünde atılacak adımlara zemin
hazırlandı.
Vize Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi
Kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli sivil toplum ve
düşünce kuruluşları, akademisyenler ve hukukçuların
katılımıyla, 21 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliği
Bakanlığı’nda “Vize Yuvarlak Masa Toplantısı"
yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın başkanlığında Schengen Vizesi sorununun
ele alındığı toplantıda, Avrupa Birliği ülkelerinin
yıllardır Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize
uygulaması, bu alandaki temel sorunlar ve Türk
vatandaşlarının
yaşadığı
sıkıntılar
tartışıldı.
Toplantıya, 14 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda,
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 19 Şubat 2009
tarihinde, hizmet edimi amacıyla seyahat eden Türk
vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının AB
hukukuna aykırı olduğu yönündeki “Soysal
Kararı”nı almasını sağlayan iş adamı Osman Çat ve
tır şoförü Mehmet Sosyal da görüş ve tecrübelerini
aktarmak üzere katıldı.
Bakan Bağış, AB’nin Türkiye’nin nüfusundan çok
daha fazla nüfusa sahip ve daha müzakerelere bile
başlamamış ülkelerin vatandaşlarına vizeleri
kaldırdığını belirterek, AB ülkelerinin Türk
vatandaşlarına “mantıksız, hukuksuz, saçma bir vize
rejimi” uyguladığını, bunun giderilmesi için her türlü
çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı.
Avrupa Birliği Bakanlığı 2011 Yılı Genç
Çevirmenler Yarışması Yapıldı
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ilki 2010 yılında
düzenlenen “Genç Çevirmenler Yarışması”nın
ikincisi 17 Aralık 2011 tarihinde İstanbul'da
gerçekleştirildi. Yarışmaya üniversitelerin MütercimTercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinde okuyan
son sınıf öğrencilerinden, 55’i İngilizce, 19’u
Almanca ve 19’u Fransızca dillerinde olmak üzere
toplam 93 öğrenci katıldı. Avrupa Birliği ile ilgili bir
metni Türkçe’ye çeviren öğrencilere, Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından
katılım sertifikaları verildi. Bakan Bağış, törende
3

Avrupa Birliği Bakanlığı
yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği bütünleşmesinin
özünün, esasen aynı dili konuşmak değil, aynı
duyguları paylaşmak olduğunu vurguladı. Yarışmaya
katılan öğrencilere ülkemizin AB'ye katılım süreci
hakkında da bilgi verildi.
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TAIEX Seminerleri Sürüyor

13-14 Aralık 2011 tarihlerinde Avrupa Birliği
Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu TAIEX birimi
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Düzensiz Göçle
Mücadelede
Türkiye-AB
İşbirliğinin
Kuvvetlendirilmesi” başlıklı TAIEX Çalıştayında
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında,
düzensiz göçün önlenmesi alanında Türkiye-AB
işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ele alındı. Çalıştaya
katılan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi
Haluk Ilıcak yaptığı konuşmada, Türkiye’nin
düzensiz göçle mücadele alanında, uluslararası
sözleşmeler ve ulusal mevzuat kapsamında
yükümlülüklerini yerine getirerek, çalışmalarını
kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış 4. Büyükelçiler Konferansına Katıldı
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 4.
Büyükelçiler Konferansı, 26 Aralık 2011 tarihinde
yapıldı. Konferans çerçevesinde düzenlenen
“AB’deki Ekonomik Kriz ve Olası Siyasi Sonuçları”
konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış
ekonomik krize rağmen, Avrupa’nın hala refah
seviyesi en yüksek coğrafya olduğunu vurgulayarak,
süregelen ekonomik krizin Avrupa Birliği’nin
tarihindeki ilk ve tek kriz olmadığını belirtti. 1952
yılında Fransa’nın, Avrupa Savunma Birliği’ni
onaylamamasının yol açtığı krizin, Avrupa’nın ilk
krizi olduğunu ifade eden Bakan Bağış, o günden bu
yana Avrupa’nın pek çok krizle karşılaştığına ve
hepsinin üstesinden geldiğine dikkat çekti.

1
4-15 Aralık 2011 tarihlerinde düzenlenen Malvarlığı
Geri Alım Birimi (Asset Recovery Office- ARO)
konulu TAIEX Seminerinde ise, Sermayenin Serbest
Dolaşımı Faslı çerçevesinde suç geliri ve suçla
ilişkinin diğer malvarlıklarının tespiti ve takibini
kolaylaştırmak amacıyla kurulması öngörülen
ARO’larla ilgili AB müktesebatı ve üye ülkelerin
uygulamaları hakkında bilgi verildi.
19-20 Aralık 2011 tarihlerinde, “İnsan Hakları
Kurumları: Paris Prensipleri Doğrultusunda
Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumu” başlıklı bir
TAIEX Semineri düzenlendi. Açılışını Avrupa
Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. F. H.
Burak Erdenir’in yaptığı seminere insan hakları
alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler, sivil
toplum ile kamu temsilcileri katıldı.

Bakan Bağış, ayrıca, Fransa Meclisi’nde Ermeni
iddialarının inkârını suç sayan yasanın kabulünü
eleştirerek, tasarının siyasi istismara kurban edilen
uzun soluklu bir iş olduğunu ve hiçbir mantıkla izah
edilemeyeceğini belirtti.

AYLIKBÜLTEN

“Yargı ve Temel Haklar” Faslı kapsamında insan
hakları kurumları alanında farkındalığı arttırmayı
hedefleyen seminerde İnsan Hakları Kurumu
Kanun Tasarısı ve bu çerçevede, İnsan Hakları
Kurumu üyelerinin seçilmesi, hesap verebilirliği,
yetkinliği, İnsan Hakları Kurumu’nun çoğulcu
yapısı, bütçesi ve idari oluşumu, yetki alanı ve
görevleri ele alındı.
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Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
Başvuruları Başladı

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması
Başvuruları Devam Ediyor

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı 20122013 Akademik Yılı başvuruları başladı. 1949 yılında
Belçika’da kurulan Avrupa Koleji, Avrupa halkları
arasında dayanışma ve anlayış ruhu oluşturmayı ve
bu doğrultuda yönetici ve bürokratlar yetiştirmeyi
hedefliyor.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın
Egemen
Bağış’ın
himayelerinde, 24 Kasım
2011 tarihinde İstanbul’da
yapılan bir basın toplantısı
ile tanıtılan “AB Yolunda
Genç
İletişimciler
Yarışması”nın başvuruları
kapsamında meslek yüksek
okulları ve üniversitelerde
“Bilgilendirme Seminerleri”
düzenlenerek,
yarışma
kuralları hakkında bilgi veriliyor.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın öncülüğünde ilk kez 2010-2011 Akademik
Yılında başlatılan ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın
koordinasyonunda yürütülen “Avrupa Koleji
Yüksek Lisans Burs Programı,” Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne adaylık sürecinde, gerek kamuda gerek
özel sektörde, donanımlı AB uzmanları ve geleceğin
Türk Avrokratlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Son başvuru tarihi 9 Mart 2012 olan yarışmaya
ilişkin ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı
İnternet Sayfasından ulaşılabilir.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Polonya
AB Dönem Başkanlığı Konseri

Son başvuru tarihi 2 Mart 2012 olarak belirlenen
Burs Programı hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru
şartları ile başvuru için gereken belgelere Avrupa
Birliği Bakanlığı İnternet Sayfasından ulaşılabilir.

Polonya AB Dönem Başkanlığı’nın sona ermesi
vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(CSO) tarafından 8 Aralık 2011 tarihinde verilen
konserde, Polonya Büyükelçisi Marcin B. Wilczek ve
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. F.
H. Burak Erdenir birer açılış konuşması yaptılar.

Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam
Ediyor

Erdenir konuşmasında, Türkiye'nin AB’ye üyelik
hedefinin, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ile
örtüşen bir proje olduğunu belirtti.

Ülkemizin Avrupa
Birliği’ne
katılım
sürecinde
ihtiyaç
duyduğu uzmanların
yetiştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde
uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin
oluşturulmasını amaçlayan Jean Monnet Burs
Programı 2012-2013 Akademik Yılına ilişkin
başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 30
Ocak 2012 olarak belirlenen burs programı
hakkında ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı
İnternet Sayfasından ulaşılabilir.
Burs programı hakkında tüm hedef grupların bilgi
edinmesini sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği
Bakanlığı tarafından ülkemizin farklı bölgelerinde
bilgilendirme günleri düzenledi. Bu kapsamda, kamu
personelinin burs programına olan ilgisini
artırabilmek amacıyla gerçekleştirilen
kamu
bilgilendirme toplantısı, 19 Aralık 2011 tarihinde
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Mehmet Cangir’in başkanlığında yapıldı. Ayrıca,
burs programının diğer bir hedef kitlesini oluşturan
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışanlarını
bilgilendirmek amacıyla 28 Aralık 2011 tarihinde
İstanbul’da bir bilgilendirme günü düzenlendi.

AYLIKBÜLTEN

Polonya Büyükelçisi Marcin B. Wilczek ise,
Türkiye'nin AB üyeliğine doğru 2005 yılından
itibaren farklı bir boyutta yol almakta olduğunu
ifade ederek, Avrupa Birliği'nin güçlü bir Türkiye'ye,
Türkiye'nin de güçlü bir Avrupa Birliği'ne ihtiyaç
duyduğunu vurguladı.
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Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi VIII.
Bölgesel Bilgilendirme Semineri İzmir’de
Yapıldı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın himayelerinde Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen ve İngiltere Büyükelçiliği
tarafından desteklenen “Türk Yerel Medyası AB
Yolunda Projesi” kapsamında yerel medya
mensuplarına yönelik olarak düzenlenen bölgesel
bilgilendirme seminerlerinin sekizincisi 8-10 Aralık
2011 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.
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yaşadınız” dedi. Bu sıkıntılı günlerin güven ve
istikrarla aşıldığını belirten Bakan Bağış, Türkiye’nin
büyümesinde işadamlarının oynadığı rolün önemine
değindi ve AB sürecinde de işbirliği yapılması
gerektiğini vurguladı.
EBSO görüşmesinin ardından Ege Sanayici ve
İşadamları Derneği (ESİAD) heyeti ile görüşen
Bakan Bağış, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Akgerman ve beraberindeki heyetle, Türkiye'nin AB
üyelik süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Seminerin açılışında konuşan Bakan Bağış, projenin,
Türkiye'nin her yerinde görev yapan yerel medya
mensuplarını Avrupa Birliği konusunda doğru
bilgilendirmeyi amaçladığını belirterek, projenin
bugüne kadarki uygulamasıyla rüştünü ispat ettiğini
ve çok başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
Konuşmasında Türkiye'nin elinde bulundurduğu
insan potansiyeliyle Avrupa Birliği’nde yaşanan
yangına çare olacağını belirten Bağış, “Bugün
Avrupa'da bir yangın varsa o yangını söndürmeye
gönüllü itfaiyeyiz” dedi.

4. EgeArt Sanat Günleri

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış'ın yanı sıra, açılışta AB Bakanlığı Müsteşarı
Büyükelçi M. Haluk Ilıcak, İngiltere Büyükelçisi
David N. Reddaway ve İzmir Valisi Cahit Kıraç da
konuşma yaptılar. Üç gün süren seminere İzmir,
Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya,
Manisa ve Uşak illerinde görev yapan yerel medya
mensupları katıldı.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış İzmirli İşadamlarıyla Görüştü
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, 8 Aralık’ta Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda,
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın başkanlığında
üye işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi.
EBSO üyeleri ile Avrupa Birliği'ne katılım süreci
konusunda görüştükten sonra Türkiye ekonomisine
de değinen Bakan Bağış “On yıl önce yaşadığımız
krizde, bir gecede borçların katlanmasını,
devalüasyonu, bir gecede iflas eden işadamlarını bu
ülkelerin sanayicileri olarak sizler gördünüz,

AYLIKBÜLTEN

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, 9-25 Aralık 2011 tarihlerinde, Ege
Üniversitesi tarafından düzenlenen, 25 ülkeden
toplam 457 sanatçının katılımıyla 4. EgeArt Sanat
Günleri çerçevesinde gerçekleşen ve AB Bakanlığı
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi kapsamında
desteklenen Danimarkalı sanatçı Nina Hole'ün
“Yanan Heykel” isimli sanat eserinin açılışını yaptı.
Bakan Bağış konuşmasında, ülkemiz sanatçıları ile
Avrupalı
meslektaşları
arasındaki
iletişimin
güçlenmesinin ve uluslararası sanat aktivitelerinin
yaygınlaşmasının
hem
ülkemizin
sanatsal
zenginliğine katkıda bulunacağını hem de kitleleri
birbirine yakınlaştırarak önyargıların kırılmasını
sağlayacağını belirtti.
Travel Turkey İzmir Turizm ve Fuar Konferansı
Avrupa
Birliği
Bakanı
ve
Başmüzakereci
Egemen Bağış, 8
Aralık
2011
tarihinde Travel
Turkey
İzmir
Turizm Fuar ve
Konferansı’na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ve AB Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış konferansta açılış konuşması yaptılar.
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Konuşmasında Travel Turkey fuarının İzmir'in
EXPO 2020'ye giden sürecinde çok önemli katkılar
sağlayacağına ve EXPO 2020'ye hazırlık şeklinde
geçeceğine inandığını belirten Bağış, fuardaki
stantları gezerek katılımcı şirketlerin temsilcileriyle
sohbet etti.
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Yaşar Üniversitesi
AB Mevzuatı Çevirisinde İşbirliğine Gidiyor
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, 8 Aralık 2011 tarihindeki İzmir temasları
kapsamında, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan’ı kabul etti.
Toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Yaşar
Üniversitesi arasında, AB mevzuatının Türkçe’ye
çevrisinde yapılacak işbirliği çalışmaları görüşüldü.

Sayı 10 / Ocak 2012

Bakan Bağış açılışta yaptığı konuşmasında, sanatın
farklılıkların zenginlik olarak algılanmasına vesile
olarak, diyalog ve barış kültürünün gelişmesinde
önemli rol oynadığını belirterek, din, ırk ve kültür
farklılıklarından doğan çatışmaların çok yoğun
olarak yaşandığı günümüzde; sanatın birleştirici ve
diyaloğu artırıcı yönüne her zamankinden daha çok
ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Açılışta, Bakan Bağış'ın yanı sıra, TÜRSAK Vakfı
Yönetim kurulu Başkanı Engin Yiğitgil de bir
konuşma yaptı.
Bakan Bağış’a TÜRSAK tarafından “Teşekkür Şilti”
sunulan açılışta, fotoğraf sanatçısı Ara Güler, sinema
eleştirmeni Atilla Dorsay, sinema yönetmenleri
Çağan Irmak ve Muzaffer Hiçdurmaz ile sinema
oyuncusu Şener Şen’e de onur ödülü verildi.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın Rize Ziyareti

Yaşar Üniversitesi yönetimi, Avrupa Birliği
Bakanlığı’nın,
AB
mevzuatının
çevirisi
çalışmalarında üniversitelerden yararlanmasından
memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış,
Avrupa
Birliği
Bakanlığı
tarafından yürütülen “İllerimiz
AB’ye Hazırlanıyor” Programı
kapsamında
Rize
Valiliği
tarafından yürütülmekte olan
“Avrupa Birliği Yolunda Rize”
projesi çerçevesinde düzenlenen Avrupa Birliği
Konferansı ve ödül törenine katıldı.

Bakan Bağış, kabulde yaptığı konuşmada, bu proje
sayesinde bir üniversitenin, Avrupa Birliği Bakanlığı
bünyesinde sürdürülen çalışmalara, dolayısıyla
katılım sürecine dâhil edilmiş olduğunun altı çizdi.
Projenin hedefleri arasında, üniversitelerin Avrupa
Birliği Bakanlığı ve AB süreci ile ilgili farkındalığının
artırılmasının da olduğuna değinen Bakan Bağış,
Türkiye’nin
katılım
sürecinde
uzmanlaşmış
mütercim yetiştirme yükümlülüğüne destek
vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
14. Randevu İstanbul Film Festivali Açılışı
Türkiye
Sinema
ve
Audiovisuel Kültür Vakfı
(TÜRSAK)
tarafından,
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Avrupa Birliği Bakanlığı
desteğiyle düzenlenen 14.
Randevu İstanbul Film
Festivali açılışı, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın
katılımlarıyla 14 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

AYLIKBÜLTEN

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Mehmet Cangir, Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Arif
Yılmaz
ve
Rize
Valisi
Seyfullah
Hacımüftüoğlu'nun açılış konuşmalarının ardından
kürsüye gelen Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış, “Ülkemiz Doğu ile
Batıyı bağlayan, stratejik önemi olan, Avrupa
Birliği’nin en büyük ordusuna sahip bir ülke. Avrupa
Birliği için büyük önem taşıyan enerji yollarının
üzerinde yer alan çok önemli bir coğrafi
konumdadır. Ülkemiz iktidarı ve muhalefeti ile
birlikte çok önemli adımlar atarak çok ciddi
reformlar yapmıştır. Reform süreci hız kesmeden
7
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devam edecektir” sözleriyle Türkiye'nin, Avrupa
Birliği reform sürecine bağlılığını vurguladı.

Kocaeli İli Kamu Yöneticileri Çalışmaları
Çalıştayı

Bakan Bağış, “Avrupa Birliği Yolunda Rize” Projesi
çerçevesinde
düzenlenen
afiş,
slogan
ve
kompozisyon yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere ödüllerini verirken, “Birlikte Mutluluğa,”
“Farklıyız Ama Beraberiz” ve “Girelim Avrupa
Birliğine, Kavuşsun Ülkem Dirliğine” gibi
sloganların profesyonelleri kıskandıracak ölçüde
güzel olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen
“İllerimiz
AB'ye
Hazırlanıyor”
Programı
kapsamında “AB-ı Hayat” isimli projesi ile destek
almaya hak kazanan Kocaeli Valiliği, 5-6 Aralık 2011
tarihlerinde Ahmet Elginkan Mesleki Eğitim
Merkezi’nde “Kamu Yöneticileri Çalışmaları
Çalıştayı” etkinliğini gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale Projesi
Kapanış Töreni
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen
İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı kapsamında
desteklenen “Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale
Projesi”nin kapanış töreni Kırıkkale İl Kültür
Merkezinde gerçekleşti. Törene Kırıkkale Valisi
Hakan Yusuf Güner, Avrupa Birliği Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir ve çok
sayıda davetli katıldı.

Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, açılış
konuşmasında “Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale”
projesini değerlendirdi ve Valilik olarak Avrupa
Birliği ile ilgili çalışmalara verdikleri desteğin bundan
sonra da devam edeceğini belirtti.
Toplantıda bir konuşma yapan Avrupa Birliği
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir,
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin getireceği
ekonomik ve siyasi kazançlar konusunda
katılımcıları bilgilendirdi.

AYLIKBÜLTEN

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Mehmet Cangir tarafından açılışı yapılan çalıştay
kapsamında, Kocaeli ilindeki kamu yöneticilerine,
Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları tarafından Çevre,
Taşımacılık Politikası, İşletme ve Sanayi Politikası,
Eğitim ve Kültür, Tüketicinin ve Sağlığın
Korunması Fasıllarında bilgilendirme sunumları
yapıldı.

Eskişehir AB’ye Hazırlanıyor Projesi Avrupa
Birliği Paneli
İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı çerçevesinde
desteklenen “Eskişehir AB’ye Hazırlanıyor” Projesi
kapsamında 21 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliği
Paneli düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir,
Bakanlığın yerelde yürüttüğü çalışmalar konusunda
bilgi verirken, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı AB Enstitüsü Direktörü Nilgün
Arısan Eralp ise Türkiye’nin AB’ye Katılım
Sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir
sunuş yaptı ve katılımcıların sorularını cevapladı.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN HABERLER
8-9 Aralık 2011 AB Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi
Ortak para birimi “Avro”nun, Avro Bölgesi’nin ve
bir bütün olarak AB’nin geleceği açısından kritik
önem taşıyan AB Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi, 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde yapıldı.

Zirvede, Avro krizinin aşılabilmesi için kısa ve uzun
dönemde atılması gereken adımlara ilişkin önemli
kararlar alındı. Bu çerçevede, “Mali Anlaşma (Fiscal
Compact)” ve ulusal mevzuatlara yansıtılacak yeni
bir mali kural üzerinde uzlaşmaya varıldı. Mali
disiplinin daha da sıkılaştırılmasını, yeni yaptırımları
ve daha etkin bir gözetim yapılmasını öngören yeni
mali kural, Avro Bölgesi ülkeleri ve diğer gönüllü
ülkeler arasında imzalanacak bir Anlaşma ile
bağlayıcı hale gelecek. Söz konusu Anlaşma’nın en
geç 2012 Mart ayında imzalanması öngörülüyor.

Zirvede,
Antlaşma’da
değişiklik
yapılması
konusunda mutabakat sağlanamaması, Avrupa
İstikrar Mekanizması’nın kapasitesinin artırılması
kararının alınamaması, ortak tahvil (Eurobond)
ihracı konusunda uzlaşma sağlanamaması ve Avrupa
Merkez Bankası’na son kredi mercii olarak krizle
mücadelede daha etkin bir rol verilmemesi,
Zirve’nin
krizle
mücadelede
beklentileri
karşılayamadığı şeklinde yorumlara yol açtı.
Öte yandan, Zirve’de, “Genişleme ile İstikrar ve
Ortaklık Süreci Hakkındaki 5 Aralık 2011 tarihli
Genel İşler Konseyi Sonuçları” onaylandı. Bu
çerçevede, Zirve öncesinde Hırvatistan ile
imzalanan
Katılım
Antlaşması’nın
Avrupa
bütünleşmesi için önemine işaret edilerek onay
sürecinin başarıyla sonuçlanmasına bağlı olarak,
Hırvatistan’ın, 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla AB
üyesi olması öngörüldü. Bu tarihe kadar,
Hırvatistan’ın Zirve ve AB Konseyi toplantılarına
gözlemci olarak katılacağı ifade edildi.

Zirvede İngiltere dışındaki tüm AB ülkeleri,
Anlaşmayı imzalamaya istekli olduklarını belirttiler.
Ulusal parlamentolardaki onay sürecinden sonra
Anlaşmaya hangi ülkelerin taraf olacağı kesinlik
kazanacak.

Karadağ’ın ise tatmin edici bir ilerleme sağladığı teyit
edilerek Haziran 2012 itibarıyla müzakerelere
başlanması için Avrupa Komisyonu’na taslak
Müzakere Çerçeve Belgesi’ni gecikmeksizin
hazırlaması çağrısında bulunuldu.

Kısa dönemde atılacak adımlar arasında, krizle
mücadelede kullanılmak üzere IMF’ye 200 milyar
Avro kaynak aktarılması, daha önce Temmuz
2013’te faaliyete geçmesi planlanan Avrupa İstikrar
Mekanizması’nın (ESM) Temmuz 2012’de yürürlüğe
girmesi, EMS’nin acil durumlarda oybirliği yerine
nitelikli çoğunlukla (% 85) karar alabilmesi ve
sermaye yeterlilik oranının en az % 15’e çıkarılması
yer alıyor.

Zirve’de, Sırbistan’ın, Kopenhag Siyasi Kriterlerinin
karşılanması,
İstikrar
ve
Ortaklık
Süreci
gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve Uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesi’yle işbirliği yapılması
hususlarında kayda değer bir gelişme gösterdiği teyit
edildi. Kosova ile diyalogun devamının ve
Sırbistan’ın EULEX (AB Kosova Misyonu) ve
KFOR’un (Kosova Uluslararası Barış Gücü)
faaliyetlerine olanak sağlamasının izleneceği
bildirildi. Sırbistan’a adaylık statüsü verilmesine
ilişkin
kararın
Konsey
tarafından
bu
değerlendirmeler ışığında alınacağı ve Mart 2012’de
yapılacak Zirve’de ilan edileceği belirtildi.

Orta ve uzun vadede ise, yıllık yapısal bütçe açığının
GSYH’nin % 0,5’ni aşmaması, mali kurala uyulması
konusunda Avrupa Adalet Divanına yetki verilmesi,
aşırı bütçe açığı prosedürüne ilişkin yaptırımların
otomatik olarak devreye girmesi, üye ülkelerin taslak
bütçe planlarını ve aşırı bütçe açığı prosedürü
kapsamındaki ülkelerin yapacakları yapısal reformları
gösteren
ekonomik
ortaklık
programlarını
Komisyon’a iletmeleri ve ülkelerin ulusal borçlanma
programlarını önceden bildirmesi planlanıyor.

AYLIKBÜLTEN

Zirve’de ayrıca Bulgaristan ve Romanya’nın
Schengen Bölgesine katılmaları için tüm yasal
koşulların sağlandığı belirtilerek AB Konseyi’ne
gerekli kararın alınması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Avrupa Konseyi
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AB Türkiye’deki Reform Sürecini Teşvik İçin
233 Milyon Avro Ayırıyor

AB Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı’na İlişkin
Yıllık Rapor Yayımlandı

Avrupa Komisyonu, 20 Aralık 2011 tarihinde aldığı
kararla, AB katılım sürecindeki ülkelerin reform
süreçlerine destek olmak için Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) 2011 bütçesinden 1 milyar
Avroluk bir pay ayırmaya hazırlanıyor. Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ,
Sırbistan, Kosova, İzlanda ve Türkiye’ye sağlanacak
olan fonlardan en büyük tutarı, yaklaşık 233 milyon
Avro ile Türkiye alacak.

Yaklaşık bir yıl önce kabul edilen AB Toplumsal
Cinsiyet Eylem Planı’nın (EU's Gender Action Plan)
ilk uygulama sonuçları 15 Aralık’ta yayımlandı.

Bu kapsamda Türkiye’ye ayrılan fonlar; adalet, iç
işleri ve temel haklar; çevre ve iklim değişikliği,
Türkiye’nin Birlik programlarına katılımına destek
ve Karadeniz bölgesinde ekonomik ve sosyal
kalkınma alanlarında kullanılabilecek.
Komisyon ayrıca, 7 Aralık 2011 tarihinde sunduğu
teklif ile 2013 yılı sonunda geçerliliğini yitirecek olan
IPA’nın revize edilmesini önerdi. Yapılan
düzenleme ile belirli politika alanlarına öncelik
verilmesi sağlanarak siyasi reformların somut bir
biçimde hayata geçirilmesi kolaylaştırılacak. 2012
yılında kabul edilmesi beklenen tasarı ile aday ve
potansiyel aday ülkelere 2014-2020 döneminde
14,110 milyon Avroluk destek sağlanması
öngörülüyor.
Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu, Enerji Yol Haritası 2050’yi
Kabul Etti
Avrupa Komisyonu, “Enerji
Yol Haritası 2050”yi 15
Aralık 2011 tarihinde kabul
etti. Yol haritası, 2050 yılına
gelindiğinde 1990 yılı oranına
nazaran %80-%95 oranında
daha az sera gazı salınımını
hedefleyen Birliğin, bu amacı
güvenli enerji temini ve
rekabet
edebilirliği
geliştirerek nasıl başarabileceğini araştırıyor. Yedi
farklı senaryonun değerlendirildiği yol haritasında,
çeşitli enerji alternatiflerinden hazırlanan önerilerin
üye devletlere kendi enerji seçimleri konusunda
yardımcı olması bekleniyor.

2006’dan bu yana düzenlenen ve AB’nin önemli
ortaklarıyla bir araya gelerek, yardımların kalkınma
hedefi
doğrultusunda
nasıl
daha
etkili
kullanılabileceğini istişare etme fırsatı sağlayan
Avrupa Kalkınma Günleri kapsamında yayımlanan
yıllık raporda, Plan’ın dünyadaki kadınların
durumunun iyileştirilmesine şimdiden katkı
sağlamaya başladığı belirtildi.
Raporda, geçtiğimiz yıl içinde, üye devletlerin
birçoğunun, politika belirlemede ve bütçe destek
planlamasında, toplumsal cinsiyet sorunlarını göz
önünde bulunduran kuralları benimsedikleri ifade
edilirken, Eylem Planı’nın teşvikiyle Fas, Hindistan,
Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerde de toplumsal
cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik olumlu
uygulamaların artmakta olduğu kaydedildi.
Kaynak: AB Basın Odası-I, AB Basın Odası-II
AB’de Göçmen İşçilerin Hakları Artıyor
13 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda
kabul edilen “Tek İzin Direktifi” ile Avrupa’da yasal
olarak
yaşayan
göçmen
işçilerin
Avrupa
Vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olması karara
bağlandı. Bu Direktifle, Avrupa Birliği içinde
yaşamak ve çalışmak üzere başvuran göçmenlerin
hayatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Karbondioksit salınımını azaltacak söz konusu yedi
senaryodan hangisi seçilirse seçilsin, temel olarak
yenilenebilir enerji kaynaklarının artması, enerji
tasarrufunun hayati öneme ulaşması, elektrik
enerjisinin öneminin artması, sermaye yatırımının
artması ve fosil yakıt faturalarının azalması gibi ortak
sonuçlara ulaşılması bekleniyor.
Kaynak: AB Basın Odası

AYLIKBÜLTEN
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Göçmen işçilerin, çalışma şartları, eğitim ve meslek
sınıflandırmalarının
tanınması,
vergilendirme,
mesleki eğitim, işsizlik maaşı gibi sosyal güvenlik
haklarından yararlanma konularında, bulundukları
ülke
vatandaşlarıyla
aynı
haklardan
faydalanmalarının önü açılıyor. Bu sayede yasal
olarak çalışan göçmenlerin, hem AB ülkelerinin
kültürel zenginliğine, hem de AB ekonomisinin
güçlenmesine katkı sağlamaları bekleniyor.

CEAS’ın tamamlanması
bulunması bekleniyor.

Sayı 10 / Ocak 2012
hedeflerine

katkıda

2011 yılının Haziran ayında kurulan Avrupa İltica
Destek Birimi (EASO), daha uyumlu ve adil bir
iltica politikası için üye devletlerin işbirliği
geliştirmelerinin
yolunu
açmıştı.
Avrupa
Komisyonu’nda kabul edilen Tebliğ ile birlikte,
EASO’nun öngördüğü işbirliği mekanizmalarının
daha da güçlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: AB Basın Odası
Avrupa Birliği’nden Artan Genç İşsizliğine
Karşı Acil Çağrı
Avrupa Komisyonu, Avrupa’da % 21’e ulaşan genç
işsizliğini azaltmak için üye devletlere, işveren ve işçi
temsilcilerine çağrıda bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi
Cecilia Malmström, Direktifin, yasal göçü
destekleme açısından önem taşıdığını ve bu Direktif
sayesinde, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa
Parlamentosu’nun yasal göç konusunda ilk defa
yasama sürecine eşit oranda dâhil olduklarını belirtti.
Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Birliği İltica
Politikasına Yeni
Düzenlemeler Geliyor
Avrupa Birliği’nin adalet,
özgürlük
ve
güvenlik
alanlarında
2010-2014
arasındaki çalışmaları için
yol haritası niteliği taşıyan
Stockholm
Programı
çerçevesinde, 2012 yılında
kurulması planlan Ortak
Avrupa İltica Sistemi’nin
(CEAS) temelini oluşturma çalışmaları kapsamında,
“İltica Alanında AB İçinde Güçlendirilmiş
Dayanışmaya İlişkin Tebliğ” 2 Aralık’ta kabul edildi.
Ortak Avrupa İltica Sistemi ile uluslararası koruma
altındaki kişilere verilen statülerde yeknesaklık
sağlanması ve Avrupa Birliği içinde ortak bir
koruma ve dayanışma sistemi oluşturulması
hedefleniyor. Bu çerçevede Tebliğin, teknik ve
finansal işbirliğinin desteklenmesi, sorumlulukların
tahsisi, iltica sistemi yönetiminin geliştirilmesi ve
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Komisyon, 20 Aralık 2011 tarihinde kabul edilen
“Gençlik İçin Fırsatlar Girişimi” çerçevesinde üye
ülkeleri, okulun erken bırakılmasını önlemek,
gençlerin iş piyasasına uygun yetenekler edinmesini
sağlamak, gençlere iş deneyimi ve staj imkanı
sunmak gibi konularda harekete geçmeye davet etti.
Söz konusu Girişim, doğrudan AB fonlarından
finanse edilecek somut bir eylem dizisini de
beraberinde getiriyor.
Komisyon, ayrıca Avrupa Sosyal Fonu kapsamında,
projelere bağlı olmayan 30 milyar Avroluk fonun
daha iyi kullanılması konusunda üye devletlere
tavsiyede bulundu.
Kaynak: AB Basın Odası
Avrupa Komisyonu “Horizon 2020” Programını
Duyurdu
Avrupa Komisyonu, AB’nin araştırma ve yenilik
fonlarını tek bir sistem altında toplayan 80 milyar
Avroluk “Horizon 2020” programını duyurdu.
Avrupa’nın değişen ekonomik koşullarda, araştırma
ve yenilik konusunda yeni bir vizyona ihtiyaç
duyduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu’nun
Araştırma, Yenilik ve Bilimden Sorumlu Üyesi
Maire Geoghegan–Quinn, programın Avrupa’nın
daha akıllı, daha sürdürebilir ve kapsayıcı bir gelecek
açısından önemine dikkat çekti.
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Krizden Çıkış İçin İstihdam ve Sosyal Politika

Horizon 2020 temel olarak üç hedefe odaklanıyor.
Birinci hedef, 24,6 milyar Avroluk bütçe ile AB’nin
bilim alanında dünya liderliğini desteklemek. İkinci
hedef, 17,9 milyar Avroluk bütçe ile sanayide yenilik
konusunda öncü olmak. Üçüncü hedef ise 31,7
milyar Avroluk bütçe ile gıda güvenliğinden,
sürdürülebilir
tarıma,
enerji
güvenliğinden
ulaştırmaya birçok önemli alanda sorunların
çözümüne yoğunlaşmak.
Bürokrasiyi azaltıp kural ve prosedürleri
kolaylaştırarak, daha fazla sayıda bilim adamı ve
yenilikçi yatırımı kendisine çekmesi beklenen
program 2014-2020 yılları arasında faaliyet
gösterecek.
Kaynak:Avrupa Komisyonu, AB Basın Odası
“AB Vatandaşlığı” Bilincine 229 Milyon Avro
Avrupa Komisyonu, AB
vatandaşlarını
sahip
oldukları
haklar
konusunda
bilgilendirmeyi, AB’nin
ortak değerlerini, tarihini
ve kültürünü anlatmayı
amaçlayan “Vatandaşlar
İçin Avrupa Programı” kapsamında 2014-2020
yılları için 229 milyon Avro bütçe ayrılmasını önerdi.
Ayrılan kaynağın bir bölümü ile AB’nin günlük
yaşantılarına etkisi konusunda vatandaşların birebir
tartışabileceği platformlar oluşturulacak.
2010 yılında yapılan bir ankete göre AB
vatandaşlarının sadece % 43’ü “AB Vatandaşlığı”
kavramının ne anlama geldiğini biliyor. Birçok
Avrupa Birliği vatandaşı ise AB vatandaşlığı ile sahip
oldukları haklar hakkında yeterince bilgiye sahip
değil.
Ulusal vatandaşlığın getirdiği hakların yanı sıra, AB
Antlaşmaları ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
ile garanti altına alınan ek haklara sahip olan AB
vatandaşlarının bilgilendirilmesi konusunda çeşitli
çalışmalar
yürüten
Avrupa
Komisyonu,
vatandaşların hakları konusunda farkındalığının
artırılması ile birlikte verimli ve basitleştirilmiş
uygulamalara geçileceğini bildirdi.
Kaynak: AB Basın Odası
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yer alıyor.

“Avrupa’da İstihdam ve
Sosyal Gelişme Birinci
Yıllık İncelemesi” Avrupa
Komisyonu
tarafından
yayımlandı.
İncelemede,
Avrupa’nın
içinde
bulunduğu ekonomik iklim
değerlendirilirken, istihdam
ve
sosyal
politika
alanlarında kapsamlı bir
iyileşmenin gerçekleşmesi
için yapılması gerekenler

Rapor, 2009 yılında 114 milyon Avrupalının
yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında
bulunduğunu; bu rakamın 2010 yılında 115 milyona
yükseldiğini gösteriyor. Yalnız ebeveynler, çocuklar
ve yaşlılar diğer gruplara göre daha fazla risk altında.
İncelemede ayrıca, yaşlı nüfusun artacağı
öngörülürken 2020’de % 75 olarak hedeflenen AB
istihdam oranına ulaşılması için, yaşlı istihdam
oranlarının artırılması ve aktif yaşlanma ile ilgili
uygulamaların geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
İşçilerin serbest dolaşımının, işsizlik ve iş
piyasasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması
için önemli bir araç olduğunun belirtildiği
incelemeye göre, iş gücü alan ülkelerin işsizlik
oranlarında veya ücretlerde olumsuz gelişmeler
yaşanmıyor veya yaşansa bile bu olumsuz gelişmeler
çok sınırlı kalıyor. Bunun yanı sıra deneyimler,
serbest dolaşımın kayıt dışı çalışma oranlarının
düşmesine katkı sağladığını ve hem bireylere hem de
göç alan ülkelere olumlu etki ettiğini gösteriyor.
Kaynak: AB Basın Odası
Liechtenstein Schengen’e Katıldı
28 Şubat 1998’de Avrupa Birliği ile Schengen
Alanı’na
katılım
anlaşmasını
imzalayan
Liechtenstein, 19 Aralık 2011 tarihi itibariyle resmen
Schengen alanına dâhil oldu. Liectenstein’ın
katılımıyla beraber, Schengen Alanı içinde 26 farklı
ülkeden 400 milyondan fazla insan sınır kontrolleri
olmaksızın özgürce seyahat edebiliyor. Avrupa
Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia
Malmström, Liechtenstein’ın katılımıyla ilgili bir
açıklamada bulunarak, Avrupa Birliği’nin en önemli
kazanımlarından biri olan Schengen Alanı’nın
giderek büyümekte olduğunu belirtti.
Son olarak, 8-9 Aralık 2011 tarihlerinde
gerçekleştirilen AB Hükümet ve Devlet Başkanları
Zirvesi’nde Bulgaristan ve Romanya’nın da
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Schengen Alanı’na katılımıyla ilgili tüm yasal
süreçlerin tamamlanmış olduğu açıklanmış ve AB
Konseyi’ne, katılımla ilgili kararı mümkün
olduğunca çabuk ele alması tavsiye edilmişti.
Kaynak: AB Basın Odası
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üstünlüğü ilkesine bağlı kalmasının anlaşmanın
imzalanması için kritik öneme sahip olduğunu
belirtirken, bu çerçevede siyasi müdahalelerin
olduğu Timoshenko davasının kötü bir örnek teşkil
ettiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği Üçüncü Ülkelerle Serbest Ticaret
Alanları Oluşturmaya Devam Ediyor
Avrupa Birliği, ekonomik büyümeyi ve yatırımları
artırmak amacıyla Gürcistan ve Moldova ile
kapsamlı bir serbest ticaret alanı oluşturmaya karar
verdi. Gürcistan ve Moldova’nın çok daha rekabetçi
hale gelmelerini ve AB Tek Pazarı’nın getirilerinden
daha fazla yararlanmalarını sağlayacak olan serbest
ticaret alanının AB ile ilişkilerde önemli bir dönüm
noktası olacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, vize serbestleştirilmesine yönelik
2010 yılında ilan edilen eylem planı da görüşüldü ve
Vize
Kolaylığı
Anlaşmasının,
Ukrayna
vatandaşlarına vize uygulamasını daha da
kolaylaştıracak şekilde değiştirilmesi memnuniyetle
karşılandı.
Kaynak: Avrupa Birliği Konseyi
Düşünce Kuruluşlarından Dış Politika
Konusunda AB’ye Açık Mektup

Üçüncü ülkelerle başlatılan ticaret müzakerelerine
bir yenisi ise 14 Aralık 2011 tarihli AB Dış İlişkiler
Konseyi kararı ile eklendi. Karara göre gerekli
hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla Mısır, Ürdün,
Fas ve Tunus ile serbest ticaret anlaşması
müzakerelerine başlanacak.
Söz konusu ticaret müzakerelerinin başlatılması ile
Mısır, Tunus, Fas ve Ürdün’de pazara erişim
fırsatlarının ve yatırım ortamının geliştirilmesi
amaçlanıyor.
Kaynak: AB Basın Odası I, AB Basın Odası II
AB – Ukrayna Zirvesi
AB - Ukrayna Zirvesi 19 Aralık 2011 tarihinde,
Kiev’de gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı
Viktor Yanukovich’in ev sahipliğinde gerekleştirilen
toplantıya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman
Van Rompuy ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jose
Manuel Barroso katıldı.
Ekonomik ve siyasi ilişkiler ile hareketlilik
konularının konuşulduğu toplantının ana gündem
maddesini Ortaklık Anlaşması oluşturdu. Toplantıda
Anlaşma’nın, Serbest Ticaret Alanı ile ilgili
hükümleri de içerecek şekilde, konsolide metni
üzerinde görüş birliğine varıldı, ancak beklenenin
aksine Ortaklık Anlaşması imzalanmadı. AB’li
liderler, Ukrayna’nın ortak değerler ve hukukun
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AB konusunda araştırma yapan önemli düşünce
kuruluşları, Avro krizi nedeniyle ihmal edilen AB dış
politikasıyla ilgili uyarı mahiyetinde bir açık mektup
yayımladılar.
Ekonomik kriz nedeniyle AB’nin dış politikaya
yeterince zaman ayırmadığından söz edilen
mektupta, Kuzey Afrika’daki olaylar gibi önemli
gelişmeler
karşısında
etkili
bir
politika
uygulanamadığı dile getiriliyor. Öte yandan, AB dış
politikasının hâlihazırda kısıtlı olan bütçesinde yeni
kesintilere gidilmesinin Birliğin küresel bir güç olma
iddiasını olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor.
Mektupta, AB’nin yumuşak gücünü oluşturan ve
dünyada kabul görmüş “iyi yönetilen entite”
imajının önemli ölçüde zedelendiği belirtiliyor. Bu
bağlamda,
AB’nin
ekonomik
durumunu
düzeltmesinin, söz konusu imajın onarılması
açısından oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Öte
yandan, AB’nin temel değerlerinden biri olan serbest
pazarın devamlılığının sağlanmasının son derece
önemli olduğu dile getiriliyor. Aynı doğrultuda,
İkinci Dünya Savaşından beri devam eden liberal
dünya düzeninin korunmasının, AB’nin temel çıkarı
olduğu vurgulanıyor.
Bu çerçevede, sadece güçlü, birleşmiş ve kendine
güvenen bir AB’nin, kendi güvenliği ve refahı için
gerekli olan küresel kurumlar ve kuralları güçlendirip
geliştirebileceği belirtiliyor.
Kaynak:EUobserver, The Economist
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KOBİ’lere Destek Güçlendiriliyor
Avrupa
Komisyonu,
2014-2020
dönemini
kapsayacak olan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet
Edebilirliği Programı’nın (COSME), mevcut
finansman sağlama aracı olan Rekabet Edebilirlik ve
Yenilik Çerçeve Programı’nın (CIP) büyük ölçüde
yerini alacağını açıkladı.

COSME’nin hedef kitlesi arasında girişimciler, işyeri
sahibi olmak isteyen ancak işletmelerinin kuruluşu
ve geliştirilmesi aşamasında zorluklarla karşılaşan
vatandaşlar ve etkili politika geliştirilmesine yönelik
desteklenecek üye ülke yetkilileri yer alıyor.
KOBİ'ler için kaynağa erişimin eşitlik ve kredilerle
iyileştirilmesi, KOBİ'lerin birlik pazarına ve küresel
pazarlara girişinin kolaylaştırılması, girişimciliğin
artırılması gibi hedefler ortaya koyan COSME’nin
yılda 39.000 firmaya destek olması, 29.500 istihdam
yaratması veya mevcudun korunması ve 900 yeni
ticari ürün, hizmet ya da sürecin başlamasında
yardımcı olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, sınırötesi faaliyetlerde bulunacak girişimcilere ayrılması
planlanan 3,5 milyar Avroyla birlikte kredilere
erişimin daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.
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Avrupa Birliği’nden Libya ve Filistin’e Mali
Destek
Avrupa Komisyonu, Libya’daki istikrar ve geçiş
sürecini desteklemek amacıyla 15 Aralık 2011
tarihinde 10 milyon Avro tutarında bir yardım
paketini kabul etti. Libya’ya yönelik yardım paketi;
kamu yönetimi, eğitim ve sivil toplum olmak üzere
üç alanı kapsıyor. Bu kapsamda ilk olarak Libya’daki
kamu yönetimini, AB ve/veya diğer Arap ülkeleriyle
eşleştirme projeleri ve hukuki, idari ve mali
konularda uzmanlık eğitimleri ile modernleştirmek,
istikrara kavuşturmak ve geliştirmek amaçlanıyor.
Eğitime yönelik olarak ise, tüm çocukların okul
öncesi ve temel eğitimlerini çocuk dostu bir ortamda
alabilmeleri için öğretmenlere yönelik eğitimler, ders
kitaplarının cinsiyet/azınlık ayrımcılığına karşı
gözden geçirilmesi ve eğitim malzemelerinin
geliştirilmesi planlanıyor. Üçüncü olarak, sivil
toplum örgütlerinin kapasitesinin eğitimler ile
artırılması ve yerel yönetimlerle yapılacak ortak
projeler için desteklenmesi hedefleniyor.
Filistin’e yönelik Avrupa Komisyonu’nun 19 Aralık
2011 tarihinde kabul ettiği yardım paketiyle ise,
devlet
fonksiyonlarının
ve
mültecilerin
desteklenmesi amaçlanıyor. 160,4 milyon Avro
tutarındaki yardımın üçte ikilik kısmı doktor ve
öğretmen gibi sivil çalışanların maaşlarına ve
Filistinli ailelerin sosyal ödeneklerine gidecek.
Yardımın kalan 55,4 milyon Avroluk kısmı ise
Filistin ve komşu bölgelerdeki Filistinli mültecilere
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler konusunda yardım
eden Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Örgütü
(UNRWA)’nün genel fonlarına aktarılacak.
Kaynak: AB Basın Odası-1, AB Basın Odası-2

Kaynak: Avrupa Komisyonu
AB Ortadoğu Ülkeleri Eğitim Fonlarını Artırdı
Avrupa Komisyonu, “Arap Baharı” ülkeleri diye
tabir edilen Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden
öğrenciler ve akademik personel için ayırdığı fonları
iki katına çıkarma kararı aldı. 2011-2012 dönemi için
daha önce kararlaştırılan 525 adet bursun üzerine
559 adet daha eklenerek toplam burs sayısı 1084’e
çıkarıldı. Erasmus Mundus Programı kapsamında
2004 yılından bu yana toplamda 12000 öğrenci, 300
doktora öğrencisi ve 2000 akademik personele burs
sağlandı. 2011- 2012 dönemi için ayrılan toplam fon
tutarı ise 220 milyon Avro olarak belirlendi. AB,
2011 -2012 dönemi için 75 Filistinli öğrenciye de
toplam 1.4 milyon Avro tutarında eğitim bursu
sağlayacağını açıkladı.

Rusya, Samoa ve Karadağ Dünya Ticaret
Örgütü’nde
AB, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sekizinci
Bakanlar Konferansı toplantısında Karadağ, Rusya
ve
Samoa’nın
DTÖ’ye
kabul
edilmesini
memnuniyetle karşıladı. Bu üç ülkenin de katılımıyla
birlikte DTÖ’ye üye olan ülkelerin sayısı 157’ye
çıkacak.
AB’ye aday ülkelerden Karadağ’ın DTÖ üyeliğinin
onaylanmasının, ülkenin AB ile entegrasyonunu
kolaylaştıracağı düşünülüyor. Karadağ’ın 31 Mart
2012’ye kadar DTÖ üyelik anlaşmasını onaylaması
bekleniyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Kaynak: AB Basın Odası, UNISPAL
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AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI KÖŞESİ
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-70/10 sayılı
ve 24 Kasım 2011 tarihli Scarlet v. SABAM
Kararı
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 24 Kasım
2011 tarihli kararında, bir internet hizmet
sağlayıcısına, fikri mülkiyet haklarının korunması
amacıyla filtre sistemi oluşturma ve böylelikle
elektronik haberleşmeyi denetleme yükümlülüğü
getiren ulusal mahkeme kararlarının, AB Temel
Haklar Şartına ve AB Elektronik Ticaret Direktifine,
dolayısıyla da AB hukukuna aykırı olduğuna
hükmetti.
ABAD böylece, ulusal mahkemenin, internet hizmet
sağlayıcısına, müzik dosyalarının izinsiz olarak
karşılıklı paylaşım programı aracılığıyla indirilmesini
engellemek amacıyla, filtreleme sistemi uygulama
zorunluluğu getiren kararının Avrupa Birliği
hukukuna aykırılık teşkil ettiğine karar verdi.
Yargılama konusu uyuşmazlığın tarafları, Scarlet
Extenden SA isimli internet hizmet sağlayıcısı ile
müzik eseri sahiplerinin haklarını koruyan SABAM
isimli Belçika Besteciler Derneği. 2004 yılında
SABAM, Scarlet hizmet sağlayıcısından hizmet alan
internet kullanıcıları tarafından SABAM’a kayıtlı
müzik eserlerini herhangi bir telif ücreti
ödemeksizin izinsiz biçimde karşılıklı dosya
paylaşım ağı (Peer-to-Peer) aracılığıyla indirildiğinin
tespit edilmesi üzerine Brüksel İlk Derece
Mahkemesine (Brussels Court of First Instance)
başvurmuştu. Mahkeme, SABAM’a kayıtlı müzik
eserlerinin, karşılıklı dosya paylaşım programları
aracılığıyla Scarlet Firmasının internet kullanıcıları
tarafından indirilmesi suretiyle meydana çıkan telif
hakları ihlallerinin kaldırılması amacıyla, Scarlet
Firmasının gerekli önlemleri almasına, ihlallerin
sürmesi halinde süreli para cezasına çarptırılmasına
karar vermişti. Scarlet firmasının, fiili olarak
sunduğu internet hizmetleri üzerinde filtreleme
yoluyla genel denetim yapma zorunluluğu getiren bu
kararı, 2000/31/AT sayılı Elektronik Ticaret
Direktifi hükümleri ve Avrupa Birliği Temel
haklarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle temyize
götürmesi üzerine, Brüksel Temyiz Mahkemesi, ön
karar yoluyla, ABAD’a, “Avrupa Birliği hukukunun,
bir ulusal mahkemenin, bir internet hizmet
sağlayıcısına, illegal dosyaların indirilmesini tespit ve
engellemek amacıyla, sınırsız biçimde bir elektronik
iletişim filtre sistemi uygulaması zorunluluğu getiren
bir tedbir kararına hükmetmesine izin verip
vermediği” sorusunu yöneltti.
ABAD öncelikle, ulusal hukukta fikri mülkiyet hakkı
sahibine, bu haklarını ihlal eden üçüncü kişilere karşı
yargı yoluna başvuru imkanı tanındığını belirtmiştir.

AYLIKBÜLTEN

Ancak bu hakkın, E-Ticaret direktifi hükümleri
uyarınca Avrupa Birliği Hukukunun getirdiği
kısıtlamalara aykırı biçimde internet hizmet
sağlayıcılarına, genel ve sınırsız biçimde internet
üzerinde filtre sistemi uygulamak şeklinde bir
denetim yapma yükümlülüğü getirmesi biçimde
uygulanmasına imkan vermediğini belirtti. Bu
bağlamda fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesinin
önlenmesi amacıyla, hizmet sağlayıcı tarafından tüm
internet
kullanıcılarının
birbirleriyle
dosya
paylaşımının aktif biçimde denetlenmesine yönelik
ilgili karar E-Ticaret direktifi hükümlerine aykırılık
teşkil ediyor.
ABAD’a göre fikri mülkiyet hakkı, sınırsız ve mutlak
olmamakla birlikte, Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı kapsamında korunuyor. Ancak, telif hakkı
sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla, söz
konusu mahkeme kararında öngörülen tüm
elektronik işlemlerin denetimi için süresiz olarak
filtre sisteminin kurulması ve bu işlem için gerekli
mali yükümlülüklerin hizmet sağlayıcı tarafından
yüklenilmesi, Scarlet firmasının ticari faaliyet
özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edilmesine yol
açabilir.
Filtre sistemi kurulmasına yönelik kararın etkisi
sadece Scarlet firmasıyla sınırlı kalmayıp, bu karar,
Scarlet firmasının hizmetlerinden yararlanan
müşterilerin kişisel verilerinin korunması, bilgi alma
ve verme hakları gibi Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı kapsamında güvence altına alınan temel
haklarını da ihlal ediyor. Öncelikle, söz konusu
karar, ağ üzerinden gönderilen hukuka aykırı
içeriklerin tespit edilmesi için kullanıcıların IP
adresleri tanımlanması ve toplanması ile tüm
içeriklerin sistematik olarak analiz edilmesini
öngörüyor. Ancak bu adresler korunan kişisel
veriler. İkinci olarak da, sistemin hukuka uygun
içerikle hukuka aykırı içerik arasındaki ayrımı yeteri
ölçüde yapamaması neticesinde hukuka uygun
içeriğin
de
engellenmesiyle
bilgi
edinme
özgürlüğünün ihlali edilmesi ihtimali söz konusu.
Sonuç olarak, ABAD, ulusal mahkeme kararıyla
getirilen filtreleme sisteminin, fikri mülkiyet
haklarının korunması ile ticaret özgürlüğü, kişisel
verilerin korunması hakkı, bilgi sunma ve alma hakkı
arasındaki menfaatler dengesinin hakkaniyetli
biçimde sağlamasına uygun olmadığını belirterek,
internet hizmet sağlayıcısına, koruma önlemi olarak,
maliyetini kendisi üstlenmek koşuluyla, müşterilerine
sunduğu tüm internet hizmetini kapsayacak biçimde
sınırsız süreyle filtreleme sistemi uygulama
zorunluluğu getiren bu kararın, Avrupa Birliği
hukukuna aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.
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GÜNCEL YAYIN VE MAKALE ÖZETLERİ
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın “Türkiye ve AB Üyeliği:
Kazan-Kazan İlişkisi” Başlıklı Makalesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın “Avrupa İçin Türk Tecrübesi:
Demokrasiye Yatırım Yapın” Başlıklı Makalesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış ve Avrupa Parlamentosu Belçika Milletvekili
Louis Michel tarafından kaleme alınan “Türkiye ve
AB Üyeliği: Kazan-Kazan İlişkisi” başlıklı makale,
EUobserver isimli haber portalında 12 Aralık 2011
tarihinde yayımlandı. Türkiye’nin AB üyeliğinin
neden kazan-kazan ilişkisi olduğunun anlatıldığı
makalede, Avrupa’nın, Türkiye’nin üyeliğinden
sağlayacağı faydaların, Birliğin Türkiye’ye yapacağı
katkılar kadar büyük olduğu vurgulanıyor.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış tarafından kaleme alınan “Avrupa İçin Türk
Tecrübesi: Demokrasiye Yatırım Yapın” başlıklı
makale 29 Kasım 2011 tarihinde Europolitics’te
yayımlandı. Makalede, yaşanan ekonomik krizin,
demokrasiden ödün vermeden aşılmasının AB’nin
sahip olduğu kural ve değerlerin korunması
açısından önem taşıdığı belirtiliyor ve Türkiye’nin
üyeliğinin Avrupa’nın refahına önemli katkılar
sağlayacağı vurgulanıyor.

Genişleme politikasının Avrupa’da barış ve istikrarın
sürdürülmesine,
Avrupa
değerlerinin
yaygınlaşmasına ve AB’nin küresel bir güç olmasına
hizmet eden önemli bir araç olduğunun belirtildiği
makalede, AB’nin “iddialı bir küresel aktör”
olabilmek için, kısa vadeli iç politika hesaplarını bir
kenara bırakarak Türkiye’nin katılımıyla elde edeceği
çıkarlara odaklanması gerektiğinin altı çiziliyor.
Makalede, Türkiye’nin küresel pek çok sorunun
çözümünde kritik
güçlerden
biri olduğu
vurgulanırken, aynı zamanda AB açısından “yasal
uyum, yeni pazarlar, ticari fırsatlar ve yatırım
olanakları” anlamına geldiği belirtiliyor. Ayrıca,
BM’ye göre “demografik fırsat penceresi” dönemine
girmiş Türkiye’nin hızlı büyüyen ekonomisi ve
vasıflı iş gücüyle AB bütçesine yük getirmeyeceği
ifade ediliyor. Türkiye’nin konumu itibariyle AB’nin
kilit öneme sahip olan bir stratejik müttefiki
olduğunu belirten makale, tarihi bağları ve yakın
dönem
tecrübeleriyle
Türkiye’nin
bölgesel
politikaların
şekillenmesine
önemli
katkılar
sağlayacağına işaret ediyor. Makalede, AB ve
Türkiye’nin ortak bir kaderi paylaştıkları, dünya
barışını destekleyen, güçlü demokratik bir aktör
olma yolunda AB ile Türkiye’nin birlikte hareket
etmesi gerektiği vurgulanıyor. Buna ilaveten, Avrupa
idealinin “çeşitlilik içinde birlik” olduğunu hatırlatan
makale, Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin savunduğu
değerlerin güvenilirliği ve inandırıcılığı açısından
öneminin de altını çiziyor.
Türkiye’nin önemli alanlarda AB’ye katkısının ancak
güvenilir ve aktif bir katılım süreci ile etkili
olacağının ve Türkiye’nin üyeliğinin “kazan-kazan”
ilişkisi tesis edeceğinin vurgulandığı makalede,
Türkiye’nin katılım sürecinde adil bir yaklaşım
benimsenmesinin, Avrupa’nın küresel hedeflerine
ulaşması ve dünyanın geleceğine ilişkin yeni bir
vizyon oluşturmasında kilit öneme sahip olduğu
vurgulanıyor.

Bakan Bağış, AB üyesi ülkelerde ekonomik krizden
dolayı seçilmiş hükümetlerin istifa ederek, yerine
teknokrat hükümetler getirilmesini eleştiriyor ve
ekonomik krizi aşmak için en akılcı yolun demokrasi
olduğunu belirtiyor. Makalede, Türkiye’nin 9 yıldır
yaşadığı büyük ekonomik dönüşümde “istikrar ve
güven” ile hükümetin hedeflemiş olduğu “daha ileri
demokrasi, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu idaresi,
daha iyi yönetişim ve gelişmiş bir sivil toplum”
anlayışının önemli rol oynadığına değinen Bakan
Bağış, Türkiye’nin bugün bölgesinde lider ülkelerden
biri konumuna gelmesinde de demokratik reform
sürecinin kilit rol oynadığını vurguluyor.
İstikrarlı ve demokratik bir hükümete sahip olan
Türkiye’ye, hem vatandaşlarının, hem de küresel
ölçekte yatırımcıların güven duyduğunu ifade eden
Bakan Bağış, demografik açıdan bakıldığında da
Türkiye’nin
“Avrupa’nın
eksik
parçasını”
tamamlayacağını vurguluyor. Makalede, doğal
kaynaklar, enerji kaynakları ve bölgelerarası köprü
konumuyla ülkemizin Avrupa için hayati öneminin
altı çiziliyor.
Bakan Bağış makalesinde, Türkiye’nin tüm bu
özellikleri sayesinde AB’nin küresel piyasalardaki
rekabet gücünü artıracağını ve AB üyesi bir
Türkiye’nin, diğer ülkelerin payını küçültmeyeceğini,
aksine “AB pastasının tamamını büyüteceğini”
vurguluyor.
Kaynak: Europolitics

Kaynak: EUobserver
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Fuat Keyman’ın “Türkiye-AB İlişkilerini
Yeniden Düşünmek” Başlıklı Makalesi
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biçimde tartışılmasının da Türkiye-AB ilişkilerine
olan ilgiyi arttırabileceğini vurguluyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman tarafından kaleme
alınan “Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Düşünmek”
başlıklı makale 2 Aralık 2011 tarihinde “The Journal
of Turkish Weekly” isimli internet sitesinde
yayımlandı. Keyman, küresel bazı sorunlarla,
Avrupa’da yaşanan krizle ve Arap Baharının yarattığı
belirsizliklerle başa çıkmanın yolunun Türkiye-AB
ilişkilerinin güçlendirilmesinden geçtiğini savunuyor.
Makalede Avrupa’nın geleceğinin Türkiyesiz,
Türkiye’nin geleceğinin de Avrupasız olamayacağına
dikkat çekilirken, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden
canlandırılması hayati olarak görülüyor.

Kaynak: The Journal of Turkish Weekly

Türkiye-AB ilişkilerinin bugünkü durumunun
değerlendirildiği makalede bazı AB liderlerindeki
vizyon eksikliğine dikkat çekiliyor. Keyman’a göre
küçük hesaplara mahkûm bu liderler, uyguladıkları
çifte standartlar ile Türkiye’yi AB’nin dışında
tutmaya çalışıyor. Diğer taraftan ilişkilerin bu
durumu Türk kamuoyunda AB’ye olan ilginin
azalmasına neden oluyor. Keyman bu durumu 2011
yılı İlerleme Raporuna gösterilen sınırlı ilgiyle
örneklendiriyor.

Hemen
hemen
her
dönemde
“Avrupa
bütünleşmesinin sonuna gelindiğine” ilişkin
iddiaların ortaya atıldığına değinen yazar, en
isabetsiz “felaket senaryolarının” ise neo-realizm
ekolüne ait akademisyenler tarafından üretildiğine
değiniyor. Bu çerçevede; neo-realizmin önde gelen
kuramcılarından olan Amerikalı siyaset bilimci John
J. Mearsheimer tarafından 1990 yılında yazılan bir
makaleye atıfta bulunan yazar, siyaset bilimcinin
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından AB üyesi
devletlerin birbirlerini rakip ve tehdit unsuru olarak
göreceğine ve AB bütünleşmesinin sonuna
gelineceğine yönelik iddialarının yersizliğine vurgu
yapıyor.

Keyman, 2011 yılı İlerleme Raporu konusunda, üç
önemli noktaya dikkat çekiyor. Birincisi, katılım
müzakerelerine başlanmasının üstünden uzun süre
geçmesine ve müzakere süreci tıkanmış olmasına
rağmen, İlerleme Raporunun sayfa sayısında hiçbir
azalma olmaması eleştiriliyor. Keyman, ikinci olarak,
Türkiye-AB ilişkilerinde artık AB’nin değil
Türkiye’nin hızı ayarladığını vurguluyor ve bu
kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kurulmasının
Türkiye’nin AB sürecine verdiği önemi kanıtladığını
ifade ediyor. Üçüncü nokta ise Arap Baharı ve
Avrupa’da yaşanan Avro krizinin, küresel ölçekte
aktif bir politika izleyen Türkiye’nin tam üyeliğini
yeniden gündeme getirmesinin gerekliliği. Makale,
artık yeni bir tam üyelik modelinin gündeme
gelmesini öneriyor.

Mustafa Kutlay’ın “Avro Krizi ve AB’nin
Geleceği: Artık Herkes John Mearsheimer”
Başlıklı Makalesi
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)
uzmanlarından Mustafa Kutlay, 15 Aralık 2011
tarihinde USAK internet sitesinde yayımlanan
makalesinde Avrupa bütünleşmesinin “kriz temelli
bir süreç” olduğuna dikkat çekerek, AB’nin
dağılacağı yönündeki yorumlara ihtiyatlı yaklaşılması
gerektiğini savunuyor.

Kutlay’a göre John Mearsheimer örneği, bugünün
karamsar analizcileri açısından önemli dersler
içeriyor. Bu çerçevede, AB’nin dağılıp dağılmayacağı
yönündeki tartışmalardan ziyade, AB’nin kurumsal
yapısının ne yöne doğru evrilebileceği daha verimli
bir tartışma gündemi oluşturabilir.
Kaynak: USAK

“Esnek tam üyelik” önerisini getiren Keyman,
Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne ve
sürdürülebilir
kalkınma
temelli
ekonomik
dinamizmine işaret edecek bir üyelik öneriyor.
Türkiye’nin, Avro Bölgesinin bir parçası olmadan
üyelik talep edebileceğini söyleyen Keyman, AB
üyeliğinin avantajları ve dezavantajlarının açık bir
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HİBE DUYURULARI
Sivil Toplum Diyaloğu AB - Türk Odaları
Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe
Programı Teklif Çağrısı
Türk odaları ve AB ülkelerindeki muadil kurumlar
arasındaki ortak bilgi birikimi ve kavrayışı
güçlendirmek amacıyla, AB-Türkiye Odaları
Ortaklık Hibe Programı Teklif Çağrısı 21 Aralık
2011 tarihinde yayımlandı. AB-Türkiye Odaları
Ortaklık Hibe Programı ile birlikte Türk ve Avrupalı
iş çevrelerinin bütünleşmesi teşvik edilecek. Bu
sayede Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin
AB'ye katılım sürecine ilişkin fırsat ve zorluklarla
ilgili farkındalığın artırılması öngörülüyor.
Programın Hedefi:


Odalara ilişkin temel konularda yeterli bilgiyi
temin etmek (yönetim, hizmet, iletişim),



Türkiye'de AB iş dünyası, AB'de ise Türk iş
dünyası deneyimlerinin anlaşılma düzeyini
artırmak,



Ticaret ve yatırım için fırsatları teşvik etmek

Kültür Programı Projeleri İçin Teklif Çağrıları
Kültür ve sanatı desteklemeyi hedefleyen ve sanat
eserleri ile sanatçıların uluslararası dolaşımını temel
alan ve Türkiye’nin 2006 yılında dahil olduğu
Avrupa Birliği Kültür Programı için 2012 yılı son
başvuru tarihleri belli oldu.
Programın Hedefi: 2007-2013 Programlama
döneminde Kültür Programı, sahne sanatları, görsel
sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras gibi birçok
alanda dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu
otoriteleri gibi kurumlara projeler konusunda
olanaklar sağlayacak.
Program Bütçesi ve Son Başvuru Tarihleri:
Kültür Programı kültürel işbirliklerini,


Kültürel Eylemler Desteği



Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet
Gösteren Kurumlar Desteği



Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve
Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı Desteği

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2012

olmak üzere üç ayrı dizinde destekliyor. Her dizin
kapsamında farkı programlar bulunduğu için bütçe
ve başvuru tarihleri de farklılık gösteriyor.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Merkezi Finans ve İhale
Birimi internet sayfasından ulaşılabilir.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Kültür Bakanlığı Kültürel
İrtibat Noktası internet sayfasından ulaşılabilir.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dördüncü
Başvuru Çağrısı

İnsanlara Yatırım Programı Kalkınma İşbirliği
Aracı Ülkelerinde Cinsiyet Eşitliği Projelerine
Yönelik Proje Teklif Çağrısı

Programın Bütçesi: 2.520.000 Avro

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Dördüncü
Başvuru Çağrısını 19 Aralık 2011’de yaptı
Programın Hedefi: Türkiye’nin katılım öncesi
dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak,
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite
oluşturmak ve işletmeleri Avrupa Birliği
standartlarına yükseltmek.
Programın Bütçesi: Üç farklı öncelik alanının
toplam bütçesi 74.774.800 Avro’dur.
Son Başvuru Tarihi: 1 Şubat 2012
Başvuru hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu internet sayfasından
ulaşılabilir.
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Programın Hedefi: Avrupa Komisyonu’nun
duyurduğu
“İnsanlara
Yatırım
Programı”
kapsamındaki “Cinsiyet Eşitliği” teklif çağrısı, kadın
haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kadınların
sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı
sağlamaya
yönelik
proje
tekliflerinin
değerlendirilmesini amaçlıyor. Bu çerçevede, kadının
sosyal ve ekonomik alanda güçlendirilmesi ve kadın
haklarının
korunması
ve
teşvik
edilmesi
hedefleniyor.
Programın Bütçesi: 30.000.000 Avro
Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2012
Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun
ilgili internet sayfasından ulaşılabilir
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AYIN ETKİNLİKLERİ
“Türk Yerel Medyası AB Yolunda” Projesi IX.
Bölgesel Bilgilendirme Semineri
10-11 Ocak, Muğla
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın
himayelerinde
Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen ve
İngiltere’nin
Ankara
Büyükelçiliği tarafından
desteklenen “Türk Yerel Medyası AB Yolunda”
projesi kapsamında düzenlenecek bilgilendirme
seminerlerinin dokuzuncusu 10-11 Ocak 2012
tarihlerinde Muğla’da düzenlenecek. Muğla, Aydın,
Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta illerinde görev
yapan yerel medya mensuplarının katılım sağlayacağı
seminerler çerçevesinde, katılımcılar AB’ye katılım
sürecimiz, bu süreçte gerçekleştirilen çalışmaların
günlük hayatımıza etkileri ve medyaya yönelik proje
ve programlar hakkında bilgilendirilecek.

“Türk Yerel Medyası AB Yolunda” Projesi X.
Bölgesel Bilgilendirme Semineri
30-31 Ocak, Mersin
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış’ın himayelerinde Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen ve İngiltere’nin Ankara
Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türk Yerel
Medyası AB Yolunda” projesi kapsamında
düzenlenecek
bilgilendirme
seminerlerinin
sonuncusu 30-31 Ocak 2012 tarihlerinde Mersin’de
düzenlenecek. Mersin, Adana, Hatay, Karaman,
Niğde ve Osmaniye illerinde görev yapan yerel
medya mensuplarının katılım sağlayacağı seminerler
çerçevesinde, katılımcılar AB’ye katılım sürecimiz,
bu süreçte gerçekleştirilen çalışmaların günlük
hayatımıza etkileri ve medyaya yönelik proje ve
programlar hakkında bilgilendirilecek.
Ayrıntılı bilgiye Türk Yerel Medyası AB Yolunda
Projesi internet sayfasından ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgiye Türk Yerel Medyası AB Yolunda
Projesi internet sayfasından ulaşılabilir.
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AB MÜKTESEBATINA UYUMDA SON GELİŞMELER
-Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler
Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen
Ürünlere İlişkin Tebliğ (RG Tarih ve No:
01.12.2011, 28129)
-Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
02.12.2011, 28130)
-Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
02.12.2011, 28130)
-Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla
Gösterilmesi Hakkında 2011/2257 Karar Sayılı
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 02.12.2011, 28130)
-Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına
Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No: 03.12.2011,
28131)
-Bitki Karantinası Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
03.12.2011, 28131)
-Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan
Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı
Şartlarına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No:
05.12.2011, 28133)
-Elektronik Defter Genel Tebliği (RG Tarih ve No:
13.12.2011, 28141)
-Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 13.12.2011, 28141)
-Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No:
15.12.2011, 28143)
-Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih
ve No: 15.12.2011, 28143)
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG Tarih ve No:
16.12.2011, 28144)

-Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli
Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin
Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik (RG Tarih ve
No: 17.12.2011, 28145)
-Gıda Hijyeni Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
17.12.2011, 28145)
-Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim
ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik (RG
Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin
Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik (RG Tarih ve
No: 17.12.2011, 28145)
-Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Ürünlerin
Ülkeye
Girişinde
Veteriner
Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek
Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 17.12.2011, 28145)
-Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik (RG Tarih ve No:
17.12.2011, 28145)
-Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve
Mücadele Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
21.12.2011, 28149)
-Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan
Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik (RG Tarih ve
No: 21.12.2011, 28149)
-Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No:
21.12.2011, 28149)
-Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 21.12.2011, 28149)

-Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla
İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 16.12.2011, 28144)

-Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 23.12.2011, 28151)

-Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No:
17.12.2011, 28145)

-Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve
Mücadele Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
23.12.2011, 28151)

-Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi
Kontrollerine Dair Yönetmelik(RG Tarih ve No:
17.12.2011, 28145)

-Zoonozlar
ve
Zoonotik
Etkenler, İlgili
Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların
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İzlenmesi Yönetmeliği
23.12.2011, 28151)

(RG

Tarih

ve

No:

-Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi
Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1A
ve 1B Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal
Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman
Anlaşmalarının, Anlaşmalara Dair Beyanları İçeren
Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında
2011/2530 Sayılı Karar (RG Tarih ve No:
23.12.2011, 28151/Mükerrer)
-Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve
Korunması Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
24.12.2011, 28152)
-İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal
Yan Ürünler Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
24.12.2011, 28152)
-Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik (RG
Tarih ve No: 24.12.2011, 28152)
-Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle
İlgili Yönetmelik (RG Tarih ve No: 24.12.2011,
28152)
-Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 27.12.2011, 28155)
-Yem Hijyeni Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
27.12.2011, 28155)
-Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 27.12.2011, 28155)
-Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve
Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve
No: 27.12.2011, 28155)
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-Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No: 28.12.2011,
28156)
-Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı
Limitleri Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 29.12.2011,
28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma
Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 29.12.2011,
28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 29.12.2011,
28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
29.12.2011, 28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 29.12.2011,
28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği (RG
Tarih ve No: 29.12.2011, 28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği (RG
Tarih ve No: 29.12.2011, 28157/3. Mükerrer)
-Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde
ve Malzemeler Yönetmeliği (RG Tarih ve No:
29.12.2011, 28157/3. Mükerrer)
-Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev,
Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve
Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik (RG
Tarih ve No: 29.12.2011, 28157/3. Mükerrer)

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
İletişimde Hareketlilik
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Evrensel Hizmet ve Elektronik Haberleşme Şebeke ve Hizmetlerine İlişkin
Kullanıcı Haklarına Dair 7 Mart 2002 tarihli ve 2002/22/AT sayılı Direktif’ine uyum sağlamak amacıyla çıkarılan
ve 2 Temmuz 2009 tarih, 27276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği” ile
günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan mobil ve sabit telefonlarda numara taşıma uygulaması başladı.
Bu uygulama ile birlikte aboneler ev, iş ya da cep telefonu numaralarını değiştirmeden farklı bir operatöre geçme
imkânına sahip oldu. Böylelikle kullanıcılar, sahip oldukları mevcut numaralarını kullanmaya devam ederek,
rahatlıkla daha uygun fiyata daha iyi hizmet sunan operatörü tercih edebiliyorlar.
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AYIN KONUSU
Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası
Reformu
Balıkların ve dolayısıyla balıkçı filolarının denizlerde
sınır tanımadan dolaşması ve filoların birbirlerinin
ekonomik faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle,
balıkçılık faaliyetlerini işbirliği içerisinde yürütme
kararı alan Avrupa Birliği üyesi ülkeler 1983 yılında
Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasını (OBP)
oluşturdular. Her ne kadar bu politikanın temelleri
balıkçılığın Ortak Tarım Politikasının bir parçası
olduğu 1970’li yıllara uzansa da, resmi bir Birlik
politikası olarak kabul edilmesi ancak OBP’yi
belirleyen ayrı bir tüzükle 1 mümkün olabildi.
Böylelikle balıkçılık sektörünün geliştirilmesi ve
sürdürülebilmesi için bir dizi tedbir öngören OBP,
AB tarafından uygulanmaya başlandı.

Temel hedefi balık stoklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanması olan taslak OBP Tüzüğü’nün 2013'te
yürürlüğe girmesi planlanıyor. Söz konusu tasarı ile
OBP’de birçok yeni düzenleme öngörülüyor.
Bu
çerçevede,
genişletilerek;











OBP’nin

temel

amaçları

Ticari stoklardaki istenmeyen avlanmaları
ortadan kaldırmak ve bu stoklardaki tüm
avların karaya çıkarıldığından emin olmak,
Ekonomik açıdan sürdürülebilir ve rekabetçi
bir balıkçılık sektörü için verimli balıkçılık
faaliyetlerine yönelik gerekli koşulları sağlamak,
Gıda güvenliği ve istihdama katkıda bulunmak
amacıyla kıyı ve kırsal alanlarda su ürünleri
yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak,
Geçimi balıkçılık faaliyetlerine bağlı olanlar için
adil bir yaşam standardının sağlanmasına
katkıda bulunmak,
Tüketicilerin çıkarlarını dikkate almak,
Sistematik ve birbiriyle uyumlu veri toplama ve
yönetimini sağlamak,

gibi yeni amaçlar belirleniyor.
1992 ve 2002 yıllarında reforma uğrayan ve temel
amacı, denizlere zarar vermeden Avrupa
balıkçılığının sürdürülebilir kılınması olan OBP ile
avlanma, çeşitli kurallara bağlanıyor ve Avrupa
balıkçılık filosu kontrol altında tutularak, sektörün
sürdürülebilirliğini teminen mali ve teknik destekler
veriliyor. Ortak mali sorumluluk ilkesi kapsamında
OBP harcamaları AB bütçesinden karşılanıyor.
Temel düzenlemeler AB tarafından getirildiği için de
üye devletlerin çok fazla manevra alanı bulunmuyor.
Cezai yaptırımlar ya da kotaların ülke içinde
dağıtılması gibi bazı konularda ulusal makamlar
yetkili olsa da, politika oluşturma alanında asıl yetkili
AB makamları.
Nisan 2009’da yayımlanan “Yeşil Kitap”la Avrupa
Komisyonu, Avrupa filolarının ekonomik ömrünün
sürdürülebilirliğinin sağlanması, balık stoklarının
korunması, denizcilik politikası ile entegrasyonun
sağlanması ve tüketicilere kaliteli gıda sunulması gibi
amaçlarla mevcut OBP’yi gözden geçirmeye başladı.
Bu çerçevede yürütülen çalışmalar 13 Temmuz 2011
tarihinde tamamlandı ve yeni OBP’ye ilişkin
kapsamlı plan 2 açıklandı.
1170/83/EEC

sayılı Balıkçılık Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi
için bir Topluluk Sisteminin Kurulmasına ilişkin 25 Ocak 2011 tarihli
Konsey Tüzüğü.
2COM/2011/0425 final - 2011/0195 (COD)
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Uluslararası
işbirliğini
güçlendirme
rolünü
üstlenmesinin bir sonucu olarak, AB’nin açık
denizlerde avlanma faaliyetlerini düzenleyen
“Bölgesel Balıkçılık Yönetim Organizasyonları”
(RFMO), Birleşmiş Milletler (BM) ve Gıda ve Tarım
Örgütü’nde (FAO) daha aktif rol oynamasının
sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Bunun bir
yansıması olarak reform taslağında, mevcut OBP
tüzüğünden farklı olarak, uluslararası mekanizmalara
ve antlaşmalara daha fazla atıfta bulunuluyor. BM
Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), BM Balık
Stokları Anlaşması ve açık denizlerde avlanan balıkçı
teknelerince uluslararası koruma ve yönetim
tedbirlerine uyumu düzenleyen FAO Uyum
Anlaşması’na (Compliance Agreement) AB’nin taraf
olduğuna ve AB üye ülkelerinin bu anlaşmalara
uygun davranma yükümlülüğü bulunduğuna dikkat
çekiliyor. Balıkçılık politikasının üye ülkelere
getirdiği uluslararası sorumluluklar çerçevesinde, üye
devletlerin bir yandan gerekli önlemleri alırken diğer
yandan
uluslararası
koruma
ve
işbirliği
yükümlülükleri ile uyumlu şekilde hareket etmeleri
gerektiğinin altı çiziliyor.
AB’nin balıkçılık faaliyetlerine ilişkin olarak
uluslararası organizasyonlarda aktif rol alma
politikası yeni bir yaklaşım değil, ancak reform ile
birlikte bu politikanın daha da öne çıkacağı
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düşünülüyor. Yeni OBP ile birlikte AB üçüncü
ülkelerle kurmayı planladığı ikili diyaloglar sayesinde
halihazırda üye olarak bulunduğu uluslararası
örgütlerin karar alma süreçlerinde daha etkin olmayı
planlıyor.

Taslak Tüzük’te, ilk kez 10 Ekim 2007 yılında
Komisyon’un yayımladığı “Mavi Kitap” olarak
adlandırılan Bildirim ile gündeme gelen “Entegre
Denizcilik Politikası” 3 kavramı esas alınıyor. Bu
bağlamda, Entegre Denizcilik Politikası hedeflerinin
gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak rekabet
ortamı, iklim değişikliği, bozulan deniz ekosistemi,
denizde
güvenlik,
enerji
emniyeti
ve
sürdürülebilirlik, çevre ve balıkçılık gibi alanlar
arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için Deniz
Stratejisi Çerçeve Direktifi ve Habitat Direktifi de
taslak OBP Tüzüğü kapsamında ele alınıyor. Bu
durum OBP’nin çevresel yaklaşımlarla bütünlük
halinde uygulanacağının bir göstergesi de olabilir.
Taslakta ayrıca, mevcut “Bölgesel Danışma
Konseylerinin (Regional Advisory CouncilRAC)”güçlendirilmesi ve Karadeniz için yeni bir
Danışma Konseyi’nin kurulması da öngörülüyor.
Politika yapımında paydaş katılımını artırmak
amacıyla Komisyon tarafından kurulan RAC’lar 4
balıkçılık sektörü ve OBP’den etkilenen diğer çıkar
gruplarının temsilcilerinden oluşuyor ve biyolojik
kriterlere göre yönetim birimlerine ayrılıyor. Birden
fazla RAC’ı ilgilendiren bir konu olduğunda,
koordinasyon içinde çalışıyorlar. Bilim adamları,
RAC çalışmalarına uzman olarak katılmaya davet
edilebiliyorlar. Ayrıca Komisyon, ilgili üye
devletlerin ulusal ve bölgesel idarecileri, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Danışma Kurulu'nun ve üçüncü
ülkelerden gelen balıkçılık sektörü ve diğer çıkar
gruplarının temsilcileri de davet üzerine RAC’lara
Entegre Denizcilik Politikası; Avrupa’nın kıyısının olduğu tüm denizler
ve okyanuslar ile ilgili olan bütün alanların (balıkçılık, ulaşım, turizm,
petrol arama faaliyetleri vb.) birbiriyle ilişkili olması ve bu alanlarda
entegre ve uyumlu karar alma süreçlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle
oluşturulan, denizcilik yönetimi için sektörler arası bir yaklaşımı öngören bir
politikadır.
4 Toplam 7 adet Bölgesel Danışma Konseyi (RAC) bulunmaktadır.
Bunlar; Baltic Sea RAC (Baltık Denizi), Long Distance RAC (Uzun
Mesafe), Mediterranian Sae RAC (Akdeniz) North Sea RAC (Kuzey
Denizi), North Western Waters RAC (Kuzey Batı Suları), Pelagic Stocks
RAC (Pelajik Stoklar), South Western Waters RAC (Güney Batı Suları).
3
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katılım sağlayabiliyorlar. Politik karar alma
sürecinde, Komisyon ile paydaşlar arasında diyalog
ve fikir birliği oluşturulması için bir araç
konumunda olan RAC’lar, OBP’nin bölgesel
niteliğinin güçlendirilmesi ve paydaşların katılımının
teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım. Ancak
RAC’ların paydaşların yeterince temsil edilememesi
ve bazılarının henüz tam olarak işlevsel olmaması
gibi çeşitli problemleri de var. Bulgaristan ve
Romanya’nın AB’ye üyeliği ile birlikte Karadeniz’de
de bir RAC kurulması hususu da taslak OBP
tüzüğünde yer alıyor.
Balıkçılıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasının ancak
çok yıllı bir yaklaşım ile mümkün olabileceği
düşüncesiyle, farklı balık türleri için tek tek ya da
toplu halde çok yıllı planlar yapılması öngörülüyor.
Çok yıllı yaklaşım, mevcut OBP tüzüğünde de
bulunmakla birlikte, taslakta Geri Kazanım
(Recovery) ve Yönetim (Management) planları
yerine, Çok Yıllı Planlar (Multiannual Plans)
öneriliyor. Mevcut OBP’de yer alan “Geri Kazanım
Planları” güvenli biyolojik sınırın altına düşen tek bir
balık türü ya da farklı balık türleri toplamına yönelik
oluşturulan, “Yönetim Planları” ise balık stoklarını
güvenli biyolojik sınır düzeyinde tutmak amacıyla
oluşturulan çok yıllı planlar. Reform ile birlikte Çok
Yıllı Yönetim Planlarının, bu iki planın işlevini aynı
anda yerine getirmesi ve bunu yaparken stokların
“maksimum sürdürülebilir mahsul” 5 düzeyinde
kalmasını sağlaması amaçlanıyor. Yeni planlarda
önemli olan balık stoklarının biyolojik sınırın altına
düşmesi ya da biyolojik sınırda kalması değil, balık
stoklarının en verimli düzeyde tutulması.

Çok yıllı yönetim planları balıkçılık endüstrisinin
daha istikrarlı olmasını ve uzun dönemli planlamalar
ve yatırımlar yapılmasını sağlayacak. Bu planlar
sayesinde stoklar ve avlanma arasındaki etkileşim
daha rahat gözlenebilecek, Geri Kazanım ve
Yönetim planlarının da temelini oluşturan

5 Balık stoklarının sürdürülebilirliğini teminen, stoklardan avlanabilecek
maksimum miktarı ifade eder.
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“ihtiyatlılık prensibi” 6 daha doğru bir biçimde
uygulanabilecek.
Su altı kaynaklarına ait güvenilir ve güncel bilgilerin
edinilmesi, böylelikle üye devletlerin balık stokları
hususunda doğru yönetsel kararlar alabilmesi için
bilimsel zeminin sağlanabilmesi amacıyla OBP'de
birtakım yenilikler yapılması öngörülüyor. Örneğin
2014 yılında yürürlüğe girecek olan çok yıllı planların
oluşturulmasında kullanılmak üzere, verilerin
toplanması ve yönetimi sisteminin tamamlanmış
olması gerekiyor. Sistem ile üye devletler, deniz
tabanındaki ve sualtındaki balık stokları hakkında
bilimsel veriler elde etmekle sorumlu olacak ve
Birliğin araştırma ve yenilik çerçeve programları
ışığında ulusal araştırma programları yoluyla
balıkçılık verilerinin toplanması, araştırılması ve
yenilenmesi konusunda üye ülkeler arasında
koordinasyon sağlanmış olacak. Bu amaçla bilimsel
danışmanlık süreci için üye ülkelere yeterli kaynak
ayrılması öngörülüyor. Bu şekilde üye devletlerin
sorumluluklarının
artması
ve
OBP’nin
uygulanmasında daha etkin olmalarının sağlanması
hedefleniyor.
Taslak OBP Tüzüğü ile getirilen bir diğer değişiklik,
12 metreden uzun veya 12 metreden kısa olup
çekme takımı kullanan tüm tekne sahipleri için,
balıkçılık haklarının 2014 yılından itibaren transfer
edilebilmesi kuralı. Mevcut OBP’de, balıkçılık
hakları doğrudan teknelere tahsis edilmekte iken
Taslakla, haklar bireyselleştiriliyor ve transfer
edilebiliyor. Bireysel transfer edilebilir balıkçılık
hakları, üye devletler tarafından, her yıl Komisyonca
kendilerine ayrılan ulusal avlanma kotası miktarında
kendi balıkçıları arasında paylaştırılacak. Her üye
devlet
balıkçılık
haklarının
ülke
içindeki
dağıtımından kendisi sorumlu olacak ve paylaştırılan
balıkçılık hakları aynı üye ülkede bulunan balıkçılar
arasında asgari 15 yıl süreyle tamamen ya da kısmen
kiralanabilecek ya da satılabilecek. Üye devletler, bir
kaynak oluşturarak bu alışverişleri ücrete tabi
tutabilecek, avlanma kotalarının %5'ine kadarki
kısmını saklı tutabilecek. Söz konusu sistem ile
balıkçılar arası kota alış-verişine izin verilerek,
sektöre uzun vadeli bir perspektif ve esneklik
sağlanması, kapasite fazlalığının giderilmesi,
ıskartanın azaltılması amaçlanıyor.
Değeri olmayan ya da avlandıktan sonra değişik
nedenlerle değerini kaybeden 7 su ürünlerinin denize
dökülmesi anlamına gelen ve yarattığı kirlilik
nedeniyle de önem arz eden“ıskarta” konusunda da
6 İhtiyatlılık prensibi, yeterli bilimsel bilginin olmamasının, türleri
korumak amacıyla yönetim tedbirleri alınmasına engel teşkil etmeyeceği
anlamına gelir.
7 Boy, ağırlık gibi önceden belirlenmiş ortak pazarlama standartlarını
karşılamayan ya da teknelere ayrılan toplam avlanma kotalarını aşan su
ürünleri“değerini kaybetmiş” olarak kabul edilir.
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yeni düzenlemeler getiriliyor. AB’de her yıl avlanan
toplam balık miktarının yaklaşık %23’ünü oluşturan
ıskartanın önlenmesi amacıyla, avlanan balıkların
tümünün karaya çıkarılması zorunlu kılınıyor ve
fazladan avlanan miktarın balıkçıya tanınan avlanma
kotasından düşülmesi öngörülüyor. Mevcut tüzükte
yer almayan bu uygulama ile balıkların denize
dökülmesinin aşamalı olarak yasaklanması ve AB’nin
avlanma
verilerinin
gerçekleri
yansıtması
hedefleniyor. Iskarta’nın yasaklanması, sağlayacağı
fayda ve çözüme katkısı açısından AB üyeleri
arasında bir tartışma konusu olsa da, bireysel
transfer edilebilir balıkçılık hakları ile birlikte
düşünüldüğünde işe yarayacak gibi görünüyor.

Avrupa vatandaşlarının artan gıda talebinin
karşılanması, gıda güvenliği, büyüme ve kırsal alanda
işsizliğin azaltılması gibi hususlarda sağlayacağı katkı
göz önünde tutularak Taslak Tüzük’te su ürünleri
yetiştiriciliğine büyük önem atfediliyor. Su ürünleri
yetiştiriciliği faaliyetleri konusunda, 2013 yılına kadar
ortak öncelikler ve hedefler üzerinde bağlayıcı
olmayan
stratejik
ilkelerin
tesis
edilmesi
öngörülüyor. Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin
rekabet
gücünü
iyileştirmek,
yenilenmesini
desteklemek, sektörü teşvik etmek, kıyı ve kırsal
alanlarda
yaşam
kalitesini
geliştirmek
ve
çeşitlendirmek, suya ve su alanlarına ulaşımla ilgili
olarak su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde eşit
şartların sağlanması gibi hedefler içerecek olan
stratejik ilkelerin çok yıllı stratejik planlara temel
teşkil etmesi amaçlanıyor.
Bunun yanı sıra taslakta, iyi yönetişim prensiplerinin
uygulanması öngörülüyor. Bu çerçevede, yerel,
bölgesel,
ulusal
ve
Birlik
düzeyindeki
sorumlulukların açık bir şekilde belirtilmesi, tedbirler
oluşturulurken en
iyi bilimsel verilerden
faydalanılması, uzun vadeli bir bakış açısının
oluşturulması, paydaşların tedbirlerin uygulaması da
dahil olmak üzere her aşamada sürece dahil
edilmesi, “Entegre Denizcilik Politikası” ve diğer
Birlik politikaları ile tutarlılığın sağlanması hedefleri
doğrultusunda üye devletlere de birtakım
sorumluluklar düşüyor. Ayrıca, AB’nin tüm
denizlerinde etkin yönetişim sağlanması kapsamında
bölgesel farklılıklar da dikkate alınıyor. Taslakta,
farklı bölgelerde, farklı sektörel politikaların
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uygulanması gerektiği belirtiliyor ve Karadeniz de bu
bölgelerden biri olarak sayılıyor.
Mevcut düzenlemede, bir üye devletin karasularında
diğer üye ülke balıkçılarının balıkçılık faaliyetinde
bulunması hakkı ancak ilgili üye devletin 12 mile
kadar karasularında “geleneksel balıkçılık” yapıldığı
gerekçesiyle Komisyona başvurması halinde
kısıtlanabiliyordu. 8 Bu kısıtlama imkânı taslak
tüzükte yer alan şartlar çerçevesinde 31 Aralık 2022
tarihine kadar uzatılıyor.
Deniz biyolojik kaynaklarının korunmasına yönelik
teknik önlemlerin çerçevesi çizilmekle birlikte bu
önlemlerin süresine ilişkin bir kısıtlama getirilmiyor.
Taslak
OBP’de
sürdürülebilir
balıkçılık
anlaşmalarının 9 yapılması ve bu anlaşmalar ile ikili
işbirliği yapılan ülkelerde, OBP’nin benimsenmesi
için izleme, denetim, kontrol, bilimsel veri toplama
ve araştırmalar için gerekli idari kapasitenin
oluşturulmasına yönelik mali destek sağlanması
öngörülüyor. Böylece, balık stokları ve sualtı bioçeşitliliğinin sürdürülebilirliği ve korunması için
aracılık rolünü bir adım ileriye taşımayı amaçlayan
AB’nin gelecek su ürünleri politikası perspektifinde,

Sayı 10 / Ocak 2011

yasadışı ve aşırı avlanmayla mücadele konusunda
güçlü ittifaklar kurması ve ortaklarıyla birlikte
hareket etmesi planlanıyor.
Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde ortak piyasa
düzenine ilişkin olarak ayrı bir mevzuat
düzenlenmesi ve ortak pazar standartlarının
yenilenmesi öngörülüyor. Reform kapsamında
yapılacak düzenlemelerin, bu yeni mevzuat ile netlik
kazanması bekleniyor.
Yeşim ÖZTÜRK
AB İşleri Uzman Yardımcısı
Pınar NUMANOĞLU
AB İşleri Uzman Yardımcısı
Emre AKYÜZ
AB İşleri Uzman Yardımcısı
Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

8 Söz konusu istisnaya göre, üye devletler arası komşuluk ilişkileri
dahilinde diğer üye devlet bayrağını taşıyan Birlik balıkçılık teknelerinin
hakları ve diğer üye devletlerin balıkçılık aktiviteleri ve söz konusu türler
için belirlenen coğrafi sınırlar saklı kalmak koşulu ile üye devletler, kendi
hakimiyeti veya yetki alanı dahilindeki kıyı şeridinden 12 deniz mili
içerisindeki sularda, 1 Ocak 2003 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında
balıkçılık faaliyetlerini, bu sular dahilinde bitişik kıyı limanlarından
geleneksel olarak balıkçılık yapan balıkçı tekneleri yararına olmak üzere
kısıtlama hakkına sahiptirler.
9 3 üncü ülkelerle imzalanan Sürdürülebilir Balıkçılık Anlaşmaları,
AB’nin balıkçı teknelerinin üçüncü ülke sularında yürüttüğü balıkçılık
faaliyetleri için yasal, ekonomik ve çevresel bir çerçeve oluşturur. AB
üyesi olmayan ülkelerle yapılacak bu ikili balıkçılık anlaşmalarında AB,
sürdürülebilirlik, iyi yönetişim ve demokrasi kuralları ile insan hakları ve
hukukun üstünlüğünü sağlama amacı güdecektir.
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