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TÜRKĠYE’NĠN AB GÜNDEMĠ
Egemen BağıĢ Avrupa Birliği Bakanı Oldu
Egemen Bağış, 61. Hükümette Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin ilk Avrupa Birliği Bakanı olarak
görevlendirildi.

paketi, Hazine Müsteşarlığı üzerinden Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD), Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası
A.Ş. (TKB) hesabına açılan farklı kredi kolaylıkları
biçimindedir.
Sözleşmeler 4 Temmuz’da Ankara’da halka açık bir
törenle AYB Başkan Yardımcısı Matthias KollatzAhnen, Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakçı, TKB
Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan ve TSKB
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök
tarafından imzalandı.

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, aynı zamanda,
8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 2011/7 sayılı Genelge
uyarınca, Başmüzakereci görevi ile birlikte Avrupa
Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik
müzakerelerinde "Müzakere Heyeti Başkanlığı"
görevini de yürütecek.
Ulusal Ajans Avrupa Birliği Bakanı’na Bağlandı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı’na (Ulusal Ajans) ilişkin görevi,
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’dan 12 Temmuz
2011’de devraldı.

Finansman paketinin 150 milyon Avro’luk kısmı ile
Türkiye’nin orman kaynaklarının geliştirilmesi
(orman
yönetimi,
yangınla
mücadele
ve
ağaçlandırma çalışmaları) planlanırken, 145 milyon
Avro ülkenin demiryolu ağını geliştirmek için
kullanılacak. Geriye kalan 150 milyon Avro ise
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve
onların projelerinin finansmanına yönelik olarak
TSKB ve TKB’ye verilen ve yatırımları, hizmetleri
ve çalışma sermayesini içeren her biri 75 milyon
Avro’luk iki KOBİ Kredisi şeklindedir.
Kaynak: AB Basın Odası
Türkiye AR-GE Harcamalarında AB
Dördüncüsü

Cevdet Yılmaz'ın kuruluşundan beri Ulusal Ajans’a
çok emeği geçtiğini ifade eden Egemen Bağış, 2010
yılında Türkiye’den AB’ye 38 bin kişinin Ulusal
Ajans vasıtasıyla gittiğini hatırlattı ve bunların büyük
çoğunluğunun öğrenci ve gençlerden oluştuğunu
vurguladı. Bakan Bağış, bu yıl içinde de 40 binden
fazla kişinin AB'deki farklı programlara katılmasının
planladığını belirtti.
Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’de Akılcı
Büyümeye Desteğini Artırıyor
Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’de akılcı
büyümeye verdiği desteği, iklim değişikliğine ve
girişimciliğe yönelik 445 milyon Avro’luk finansman
paketiyle daha da artırıyor. Söz konusu finansman
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Avrupa
Komisyonu’nun
hazırladığı Yenilikçilik Birliği
2011 Rekabet Raporu’na göre
2000-2009
döneminde
Türkiye Ar-Ge harcamalarını
yıllık yüzde 10’dan fazla
arttırdı ve bu alanda tüm
Avrupa’da en hızlı büyüme
oranını yakalayan dördüncü
ülke oldu.
Raporda, Türkiye’nin yeni
doktora mezunları ve patent
başvurularında
AB
ortalamasının altında kalsa da
aradaki farkı hızla kapattığı
ve bilimsel üretim kalitesinde
görece güçlü olduğu ifade
edildi. Türkiye’deki bilimsel
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yayınların yüzde 6,9’u dünyada en çok referans
alınan yayınlar grubuna giriyor.
AB ortalaması yüzde 2 düzeyinde bulunurken
Türkiye, 2009 yılı itibariyle gayrisafi yurtiçi
hasılasının yüzde 0,85’ini AR-GE harcamalarına
ayırdı. Avrupa Komisyonu, Türkiye’de AR-GE’ye
ayrılan payın 2020 yılında yüzde 1,7’ye ulaşacağını
tahmin ediyor. Türkiye’nin AR-GE harcamalarını
ikiye katlayacağı bu dönemde, AB’nin hedefi ise ARGE yoğunluğunu yüzde 3 seviyesine çıkarmak.
AB ile arasındaki farkı hızla kapatmakta olan
Türkiye’nin, TÜBİTAK tarafından 2011 – 2016
dönemi için hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi’yle önemli bir atılımda bulunması
bekleniyor.
Kaynak: Yenilikçilik Birliği 2011 Rekabet Raporu
TBMM Ġhtisas Komisyonları Üyeleri Belirlendi
24. Yasama Döneminin başlamasıyla birlikte,
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
(TBMM)
Komisyonları da yeniden şekillendi. Bu doğrultuda,
eski AB Genel Sekreteri AK Parti İstanbul
Milletvekili Volkan Bozkır Dışişleri Komisyonu
Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Sayım
Tekelioğlu ise Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Başkanı oldu.
Avrupa Parlamentosu ve TBMM arasında Ankara
Anlaşması çerçevesinde geliştirilen işbirliğini
kolaylaştırmak ve AB-Türkiye ilişkilerini siyasi
yönden incelemek amacıyla kurulan Karma
Parlamento
Komisyonu’nun
(KPK)
Türk
Grubunun yeni üyeleri de belirlendi. Buna göre,
KPK Türk Grubu Başkanlığı’na AK Parti Siirt
Milletvekili Afif Demirkan getirildi.

x

açısından önemli bir adım atarak 15 Haziran
2011’de, Fransa’da iktidarda olan Halk Hareketi
Birliği Partisi’nin (UMP) danışman ve düşünce
kuruluşu kulübü ile işbirliği anlaşması imzaladı.
İki enstitü arasındaki işbirliği, Fransa ile Türkiye
arasında ekonomi, enerji, çevre ve güvenlik
konularında ortak tartışma forumları yaratma
amacını taşıyor.
Kaynak: Paris Boğaziçi Enstitüsü
Erzurum AB Bilgi Merkezi Açıldı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, yerel halkı
bilgilendirmek ve AB’yi Türk vatandaşlarına
tanıtmak amacıyla kurduğu AB Bilgi Merkezlerinden
bir yenisini 7 Temmuz’da Erzurum’da açtı.
Toplumun her kesimiyle yakın ilişki içinde olan ve
yerel ve bölgesel çeşitli etkinlikler düzenleyen AB
bilgi merkezlerinin ilki 1996 yılında Gaziantep’te
açılmıştı. Türkiye çapında 20 merkezde bulunan AB
Bilgi Merkezleri, çalışmalarını sanayi ve ticaret
odaları, üniversiteler ve belediyeler gibi ortaklarlarla
yürütüyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile
faaliyet gösterecek olan Erzurum AB Bilgi
Merkezinin açılışını Erzurum Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Lütfü Yücelik ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc
Pierini yaptı.
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
AB’yi Anlattılar, Anlattıklarını Gidip Gördüler
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “AB
Yolunda Genç İletişimciler Yarışması”nda birincilik
ve ikincilik ödülü kazanan öğrenciler ve akademik
danışmanları, yarışma ödülü olarak 18 - 19 Temmuz
2011 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret etti.

Ortaklık Anlaşmasının uygulanması çerçevesinde
danışma ve demokratik denetim görevini yerine
getiren KPK, TBMM ve Avrupa Parlamentosunun
eşit sayıdaki 25’er milletvekilinden oluşuyor.
Paris Boğaziçi Enstitüsünden Türkiye’nin AB
Sürecine Destek
Fransa’da Türkiye’nin AB üyeliği
ile ilgili konuların ve genel olarak
AB gündeminde olan öncelikli
alanların objektif bir düzlemde
tartışılmasını sağlamak amacını
taşıyan Paris Boğaziçi Enstitüsü
(Institut du Bosphore), TÜSİAD’ın girişimleriyle
2009 yılında Paris’te kuruldu. Enstitü Türkiye
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Brüksel’de
Avrupa
Komisyonu,
Avrupa
Parlamentosu, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel
Büyükelçiliği ve AB Nezdinde Türkiye Daimi
Temsilciliği’ni ziyaret eden katılımcılar, AB
kurumlarının işleyişini yerinde inceleme fırsatı
buldu.
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Yarışmada birincilik ödülü kazanan öğrenciler ise
Brüksel’den
sonra
Macaristan’ın
başkenti
Budapeşte’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 20-21
Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette
iletişimciler, Macaristan Dışişleri Bakanlığı AB
Dönem Başkanlığı Koordinasyon Dairesi, AB
İletişim Dairesi ve AB Genişleme Dairesi tarafından
yapılan ortak sunuma katıldı. Genç iletişimciler,
ayrıca Türkiye Budapeşte Büyükelçiliği'ni de ziyaret
etti.
Avrupa Komisyonu Ortak AraĢtırma Merkezi
(JRC) ile Avrupa Birliği Bakanlığı Ortak
ÇalıĢtayı
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu
Ortak Araştırma Merkezi (JRC) işbirliğiyle
düzenlenen "Endüstriyel Emisyonlar Direktifi
Türkiye - AB Ortak Çalıştayı”, Avrupa Komisyonu
uzmanları ve çok sayıda kamu ve özel sektör
temsilcisinin katılımı ile 20 Temmuz 2011 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
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birinci teklif verme çağrısı kapsamında seçilen ve
uygulama
evresine
geçilen
9
projenin
yararlanıcılarına yönelik "Hibe Yararlanıcısı Eğitimi"
19 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisi’nde
gerçekleştirilen eğitimde, Avrupa Birliği Bakanlığı ile
Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanlarınca hibe
sözleşmesi ve eklerinin kapsamı, raporlama, bütçe
ve harcamalar ile projenin uygulanması ve izlenmesi
konularında sunumlar yapıldı.
Alanya Muz Üreticiler Birliği "Avrupa-Türkiye
Muz Bağlantısı" Projesi AçılıĢ Toplantısı
GerçekleĢtirildi
Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi kapsamında
113.680 Avro hibe desteği almaya hak kazanan
Alanya Muz Üreticileri Birliği’nin “Avrupa-Türkiye
Muz Bağlantısı” isimli projesi 21 Temmuz 2011
tarihinde Antalya Sanayi ve Ticaret Odasında
düzenlenen bir açılış töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği
Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Haluk Ilıcak,
Türkiye’nin 2002-2007 yılları arasında, Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla’dan Ar-Ge’ye ayrılan yüzdenin artışı
sıralamasında 23 AB ülkesini geride bırakarak 5.
sıraya yükseldiğini ve aynı dönemde araştırmacı
sayısını %107 oranında artırarak Avrupa
sıralamasında artış hızına göre ilk basamağa
yerleştiğini ifade etti.
Avrupa Komisyonu’ndan gelen uzmanların
sunumları ve katılımcıların sorularıyla devam eden
etkinlik, TÜBİTAK’ın JRC kapsamında yapılan
işbirliklerine ilişkin sunumu ile tamamlandı.
1500’den fazla yetkilinin katıldığı çalıştay, Avrupa
Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu ile olan
işbirliklerini yeni bir boyuta taşıması açısından bir ilk
niteliği taşıyor.
ENPI Karadeniz Havzası Programı Yararlanıcı
Eğitimi Ġstanbul’da GerçekleĢtirildi
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPIEuropean Neighbourhood and Policy Instrument)
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı
tanıtım toplantısında, projenin yerli ortakları Alanya
Ticaret ve Sanayi Odası ile Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin yanı sıra, yabancı ortakları
Kanarya Adaları Muz Üreticileri Birliği ile Kanarya
Adaları Zirai Araştırmalar Enstitüsü temsilcileri de
hazır bulundu.
18 ayda tamamlanacak proje çerçevesinde muz
üretim ve pazarlamasında AB standartlarının
yakalanmasının yanı sıra, Kanarya Adaları’nın
sektörde yakaladığı başarı örnek alınarak ülkemiz
muz sektörünün dünya çapında bir Türkiye markası
haline dönüştürülmesi öngörülüyor.
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“Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi” III.
Bölgesel Bilgilendirme Semineri Erzurum’da
Yapıldı
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve
İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türk
Yerel Medyası AB Yolunda Projesi” kapsamında
yerel basın mensuplarına yönelik düzenlenen
bölgesel bilgilendirme seminerlerinin üçüncüsü 1113 Temmuz 2011 tarihlerinde Erzurum’da
gerçekleştirildi.

x

"Avrupa Birliği Bakanlığı" Facebook Sayfası
Açıldı
8 Haziran 2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
Hükmünde Kararname gereğince, Bakanlık
teşkilatına
geçen
Avrupa
Birliği
Genel
Sekreterliği’nin Kasım 2010 tarihinde açılan
Facebook sayfası, 9 Temmuz 2011 tarihinde
"Avrupa Birliği Bakanlığı" kurumsal sayfasına
dönüştürüldü.

3 gün süren seminere Erzurum, Ağrı, Ardahan,
Artvin, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Iğdır, Kars,
Muş, Rize, Trabzon ve Van illerinden gelen yerel
medya mensupları katılım gösterdi.
Seminerin gündemine Avrupa Birliği Bakanlığı
yetkililerinin yanı sıra, İngiltere Büyükelçiliği,
Erzurum Valiliği, Anadolu Ajansı, RTÜK, BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ekonomi
Muhabirleri Derneği, İnternet Medyası Derneği,
Diplomasi Muhabirleri Derneği yönetici ve
temsilcileri de katkıda bulundu.
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NDEN HABERLER
AB, Batı Balkanlar, Türkiye ve Ġzlanda’da
Reformlar için 5.5 Milyar Avro Ayırıyor
Avrupa Komisyonu, Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Hırvatistan, İzlanda, Eski Yugoslav Makedonya
Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye ve Kosova’da
devam etmekte olan reformlara, 2011-2013
döneminde mali destek sağlanmasına ilişkin
planlarını tamamladı.
Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD), Mali
Çerçeve Belgesi ile bir ülkeye ayrılan mali yardım
fonunun, IPA bileşenleri altında gerçekleştirilecek
faaliyetler ve temel önceliklere göre dağılımını
gösteriyor ve her bir yararlanıcı ülke için bu
belgeden hazırlanıyor. MIPD, AB’nin Katılım
Öncesi Yardım Programı (IPA) kapsamında
yenilenen finansman stratejisini ortaya koyar.

Söz konusu fonlar, yargı ve kamu yönetiminin
reformu, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, aktif bir sivil
toplumun oluşturulması, eğitim alanında reformların
ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine ağırlık
verilmesi ve aynı zamanda stratejik altyapı
projelerine yatırım yapılarak ekonomik krizden
sürdürülebilir şekilde çıkılmasının desteklenmesi gibi
alanlara yöneliktir.
Milyon Avro
2011-2013 yılları için IPA
kapsamındaki endikatif
mali destekler
Hırvatistan
İzlanda
Makedonya
Türkiye

Planlanan Yardımlar
430.00
28.00
304.76
2586.90

Arnavutluk

257.73

Bosna Hersek

314.22

Karadağ

91.28

Sırbistan

587.00

Kosova

203.61

Çok yararlanıcılı program

520.97

Sınır Ötesi İşbirliği

214.28

TOPLAM 2011-2013
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5538.75

Mevcut IPA fonlarının yaklaşık %10’u Batı
Balkanlar ve Türkiye’de, bölgesel istikrar ve
işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla belli alanlara
tahsis edilecek. Söz konusu alanlar; sınır ötesi
sorunların giderilmesi, daha yakın işbirliği ile
etkinliğin
arttırılması,
mevcut
araçların
güçlendirilmesi ve uzmanlar arasında iletişim
ağlarının
oluşturulmasıdır.
Bu
amaçla
kullanılabilecek fon tutarı 2011-2013 için yaklaşık
521 milyon Avro’yu bulacak.
Kaynak: AB Basın Odası
Radyoaktif Atık Direktifi Konsey’de Kabul
Edildi
3 Kasım 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu
tarafından sunulmuş olan “Radyoaktif Atık ve
Harcanmış Yakıt Yönetimi Direktifi” Avrupa Birliği
Konseyinde 19 Temmuz 2011 tarihinde kabul edildi.
Direktifin, en geç Eylül ayında yürürlüğe girmesi
öngörülüyor.
Enerjiden
Sorumlu
Avrupa
Komisyonu Üyesi Günther Oettinger, yıllar süren
eylemsizlik döneminden sonra, AB’nin ilk defa
nükleer atıkların nihai bertarafı için taahhütte
bulunduğunu ve bu gelişmenin AB’de nükleer
güvenlik için önemli bir başarı olduğunu ifade etti.
Oettinger’e göre, bu direktifle birlikte, Avrupa
Birliği radyoaktif atık ve harcanmış yakıtların güvenli
yönetiminde en gelişmiş bölge haline gelecek.
AB
üyesi
tüm
ülkelerde,
elektrik
üretimi, sanayi, tarım
gibi çeşitli faaliyetler
sonucunda radyoaktif
atık ortaya çıkıyor.
Ayrıca,
27
AB
ülkesinden
14’ü
harcanmış yakıt üreten nükleer reaktörlere sahip.
Direktif, bu atıkların yönetimi konusunda üye
ülkelere çeşitli sorumluluklar getiriyor. Öncelikli
olarak, üye ülkeler bu konudaki ulusal programlarını
en geç 2015’e kadar sunmak zorundalar. Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı tarafından belirlenen güvenlik
standartlarının yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesi,
kamuoyunun ve işçilerin bilgilendirilmesi ve
kamuoyuna karar verme süreçlerinde etkin katılım
fırsatı tanınması, direktifle birlikte getirilen yeni
yükümlülüklerden
bazıları.
Direktif,
ayrıca,
radyoaktif atıkların üçüncü ülkelere ihracına da katı
kurallar ve kısıtlamalar getiriyor.
Kaynak: AB Basın Odası
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Avrupa Komisyonu Danimarka Sınır
Kontrollerinde Denetimi Artırıyor
Avrupa Komisyonu uzmanları, Danimarka’nın
Almanya ve İsveç ile olan sınır kapılarında
uyguladığı kontrolleri incelemek üzere 14 Temmuz
2011 tarihinde ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kontrolleri meşru kılacak risk değerlendirmesinin
yeterli olmadığını belirten uzmanlar, ayrıca sınır
kontrol görevlilerinin kontrolleri nasıl yürütecekleri
konusunda da açık talimatların bulunmadığına
dikkat çekti. Uzmanların ilk değerlendirmesine göre,
Danimarka’nın
sınırlarında
kontrolleri
yoğunlaştırması için yeterli gerekçesi bulunmamakta.

x

Yunanistan’daki mali açığın tamamen kapatılması
için yeni programın IMF ve özel sektörle birlikte
desteklenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
Bununla birlikte Zirve’de, gelecekte Yunanistan’a
kullandırılacak Avrupa Finansal İstikrar Fonu
(EFSF) kredilerinin vade tarihlerinin uzatılması
kararı alındı. Büyüme ve yatırım için kapsamlı bir
strateji hazırlanması çağrısının yapıldığı Zirve’de,
Avrupa Komisyonu’nun rekabet edebilirlik, büyüme
ve istihdam üzerine yapısal fonlara odaklı, Yunan
makamlarıyla beraber çalışacak bir görev gücü
oluşturma kararından memnuniyet duyulduğu
bildirildi. Bu doğrultuda AB fonlarının ve
kurumlarının da harekete geçirileceği belirtilerek,
öngörülen programın uygulanmasında Yunanistan’a
teknik yardım sağlanması için üye devletler ve
Avrupa Komisyonu’nun gerekli tüm kaynakları
ivedilikle devreye sokacağı vurgulandı. Özel sektör
de, sürdürebilirliği güçlendirmek için gönüllük
esasına dayalı bir biçimde Yunanistan’a destek
niyetini ortaya koydu.
Kaynak: AB Konseyi

Çalışmaları yakından takip eden İçişlerinden
Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Cecilia
Malmström,
açıklamasında,
Danimarka’nın
sınırlarda
uyguladığı
güçlendirilmiş
kontrol
önlemlerinin AB Antlaşması ve Schengen
müktesebatıyla sağlanan özgürlüklerle uyumu
konusunda endişelerin bulunduğunu dile getirdi.
Malların, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımını
ve AB mevzuatına tam olarak uyulduğunu garanti
altına almak için Komisyonun sahip olduğu hiçbir
aracı kullanmaktan çekinmeyeceğini belirten
Malmström, Danimarkalı yetkililerden düzenli bilgi
akışını sağlayacak katı bir izleme sisteminin
kurulması gerekliliğine vurgu yaptı.
Kaynak: AB Basın Odası
Avro Bölgesi Zirve’sinden Yunanistan’a Destek
Kararı Çıktı
Avro Bölgesi Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB
Kurumlarının katılımıyla 21 Temmuz 2011 tarihinde
gerçekleştirilen Zirve toplantısında Yunanistan’daki
ekonomik durum, istikrar araçları, Avro
bölgesindeki bütçe konsolidasyonu ile büyüme ve
ekonomik yönetişim konularında önemli kararlar
alındı.
Zirve’de üye ülkeler, Avro’ya olan bağlılıklarını ve
Avro bölgesinde mali istikrarın sağlanması için
gerekli her türlü adımın atılması konusundaki
kararlılıklarını vurguladı. Öt yandan Yunanistan
Parlamentosunun kamu maliyesinin stabilizasyonu
ve
ekonomik
reforma
yönelik
programı
onaylamasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
6

Oyuncak Güvenliğini Artırmak için Yeni AB
Kuralları
20 Temmuz 2011’de,
oyuncak sektöründe en
yüksek
güvenlik
taleplerini karşılayacak
yeni
AB
kuralları
yürürlüğe girdi. Yeni
Oyuncak Direktifi ile
oyuncakların üretimi, satışı ve denetimi süreçlerinde
rol alan bütün aktörler, çocukların korunmasında
daha fazla sorumluluk alıyor. 1988 tarihli Oyuncak
Güvenliği Direktifi’nin yerini alan yeni yasal çerçeve,
gerek AB’nin dış sınırlarında gerek Birlik içinde
gerekli kontrollerin piyasa gözetimi ve denetimi
otoritelerince yapılmasını zorunlu hale getiriyor.
Artık oyuncak üreticilerinin yeni bir oyuncağı
piyasaya sürerken, güvenlik değerlendirmesi yoluyla
potansiyel riskleri tanımlama zorunluluğu var.
Direktif üreticileri, isim, adres ve numara belirterek,
oyuncağın izlenebilirliğini sağlamakla yükümlü
kılıyor
Kaynak: Avrupa Komisyonu
Kaynak: AB Basın Odası
Avrupa Komisyonu’ndan AraĢtırma ve
Yenilikçilik için 7 Milyar Avro Destek
19 Temmuz’da Araştırma, Yenilikçilik ve Bilim’den
Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Maire
Geoghegan-Quinn araştırma ve yenilikçilik için
yaklaşık 7 milyar Avro değerinde kaynak ayrıldığını
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açıkladı. Bu kaynağın kısa vadede 174.000, uzun
vadede ise 450.000 kişilik istihdam yaratması, 15 yıl
içindeyse yaklaşık 80 milyar Avro gayrisafi yurtiçi
hasıla artışı sağlaması bekleniyor.
Program
kapsamındaki
hibelerden üniversiteler,
araştırma kuruluşları ve
sanayicilerin de içinde
bulunduğu
16.000’den
fazla kişi yararlanabilecek.
Programda özellikle önem verilen KOBİ’lere
yaklaşık 1 milyar Avro bir fon ayrılmasının
beklendiği dile getirildi. Aynı zamanda, 7. Çerçeve
Program ve daha önceki programlar tarafından fon
sağlanan kadın yenilikçiler için de yeni bir AB Ödülü
öngörüldüğü belirtildi. 7. Çerçeve Program, 20072013 yılları için ayrılan yaklaşık 53 milyar Avro
bütçesiyle, dünyadaki en büyük araştırma fon
programı.
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reformların, 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe girmesi
bekleniyor.
Kaynak: AB Basın Odası
Avrupa Birliği Eğitime Yatırım Yapıyor
Temmuz ayı içinde açıklanan bazı çalışmalar ve
bütçe planları, Avrupa Komisyonu’nun eğitime
verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Avrupa’da 15
yaşındaki gençlerin beşte biri ve pek çok yetişkin
düzgün okuyamıyor. Avrupa Komisyonu tarafından
yayımlanan ve 31 ülkeyi kapsayan bir çalışma,
sorunun nereden kaynaklandığı ve bu ülkelerin
okuma yetilerini geliştirmek için neler yaptığı
üzerinde duruyor. Bu ülkelerin içinde AB üyesi
ülkeler, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye de
var. Çalışma sonuçlarına göre, eksiklik, göçmen
çocuklar gibi en fazla risk altında bulunan grupların
ihmal edilmesinden kaynaklanıyor.

Kaynak: AB Basın Odası
Ortak Balıkçılık Politikası Reform Sürecinde
Avrupa
Komisyonu
tarafından geçen ay gündeme
getirilen Ortak Balıkçılık
Politikasında
reform
gerekliliği, bu ay açıklanan
önerilerle netlik kazandı.
Buna
göre,
avlanma
kapasitesi ile balık stokları
arasındaki
dengesizliği
ortadan
kaldırmak
için
sürdürülebilir, verimli ve
uyumlu bir politika geliştirilmesi hedefleniyor. Bu
çerçevede, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren
balıkçıların, çok yıllı planlar kapsamında hareket
etmesi öngörülüyor. Böylece balıkçılığın ekosisteme
olumsuz
etkilerinin
ortadan
kaldırılması
amaçlanıyor.
Bunun yanında yeni reform paketine göre,
istenmeyen balık türlerinin tutulduktan sonra tekrar
denize atılmasına aşamalı olarak son verilmesi de
planlanıyor. Ayrıca, avlanmada balık stoklarının
güvenliğinin sağlanması ve bu yolla kaynak
verimliliğinin arttırılması da hedefleniyor. Balıkçılık
Politikasının uygulanmasında AB’nin sadece yasal
çerçeveyi belirlemesi, alınacak tedbirlere ve
uygulamaya üye devletlerin karar vermesi ise
reformların bir başka unsurunu oluşturuyor.
Ortak Balıkçılık Politikasında yapılacak reformlar
AB Vatandaşlarına istikrarlı, güvenli ve sağlıklı besin
sağlamayı
amaçlıyor.
Balıkçılık
sektörünü
sübvansiyonlardan kurtararak, yeni iş olanakları
yaratacağı ve refahı arttıracağı düşünülen

AYLIKBÜLTEN

Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlikten Sorumlu
Avrupa Komisyonu Üyesi Androulla Vassiliou,
Avrupa’da bu kadar çok genç insanın temel okuma
ve yazma problemleri olmasının kabul edilemez
olduğunu, bunun iş bulma şansını azalttığını ve
yaşam kalitesini düşürdüğünü, bu konuda bir takım
gelişmeler olduğunu ancak bunların yetersiz
kaldığını ifade etti. Vassiliou tarafından kurulan ve
üst düzey uzmanlardan oluşan bir grup, her yaşta
okumanın geliştirilmesi için çalışmalar yaparak, 2012
ortasına kadar politika önerileri hazırlayacak.
Komisyon ayrıca, Avrupa Komşuluk Politikası
kapsamındaki ülkelerde ve Rusya’da yükseköğretim
projelerini desteklemek için 47 milyon Avro
ayıracağını açıkladı. Avrupa Komşuluk Politikası
kapsamında olan ülkeler, Ukrayna, Beyaz Rusya,
Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Fas,
Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün,
Lübnan ve Suriye. Bu yeni fon, öğretim
metodlarının ve materyallerinin iyileştirilmesini ve
yükseköğretim
yönetiminin
geliştirilmesini
sağlayacak. Ayrıca, AB
üyesi ülkelerdeki
yükseköğretim kurumlarıyla Komşuluk Politikası
kapsamındaki ülkelerde bulunan kurumlar arasında
daha gelişmiş bir ağ kurularak ortak projeler
gerçekleştirilecek.
Son olarak, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı
2014-2020 bütçe planında, eğitim, gençlik ve
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x

yaratıcılık konularına yapılan yatırımdaki artış göze
çarpıyor. Avrupa Komisyonu, istihdamı arttırma
stratejisinin bir parçası olarak, yurtdışı eğitim ve
öğretim burslarını iki katına çıkarıyor. Bundan önce
yılda 400.000 öğrenci, araştırmacı ve öğretmen bu
burslardan faydalanırken, bundan sonra bu sayı
800.000’i bulacak.

AB’nin komşu bölgelerle ulaştırma alanındaki
işbirliği bugüne kadar ikili ve bölgesel girişimlerle
yürümekteydi. Yeni eylem planı ise, ulaştırma
sektöründeki bölgesel işbirliğini tek bir politika
altında birleştiriyor. Ulaştırma Eylem Planı’nın 2013
yılına kadar mevcut kaynaklardan desteklenmesi
öngörülüyor.

Kaynak: AB Basın Odası-1, AB Basın Odası-2, AB
Basın Odası-3

Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Komisyonu Romanya ve Bulgaristan’ı
Uyardı
Avrupa Komisyonu, Romanya ve Bulgaristan’ın
İşbirliği ve Denetim Mekanizmasına ilişkin yıllık
ilerleme raporlarını 20 Temmuz’da yayımladı.
Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'ne üye
olmalarının
ardından
Komisyon
tarafından
oluşturulan İşbirliği ve Denetim Mekanizması, bu iki
ülkenin yargı reformu, yolsuzluk ve örgütlü suçla
mücadele konularındaki taahhütlerini yerine getirip
getirmediklerini denetliyor.
İlerleme raporları, Romanya’nın yargı reformu ve
yolsuzlukla mücadelede, Bulgaristan’ın ise, bunlara
ek olarak örgütlü suçla mücadelede de daha fazla
ilerleme kaydetmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Avrupa Komisyonu her iki ülkenin de özellikle yargı
reformu konusunda çok daha fazla çaba sarf etmesi
gerektiğini vurguluyor.
Raporlarda, Bulgaristan’a ilişkin olarak yargı
sistemindeki hesap verebilirlik sorunlarına, hâkim
atamalarında şeffaflık gözetilmemesine, örgütlü
suçla ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarındaki
problemlere dikkat çekilirken; Romanya’nın
yolsuzluk konusunda acil önlemler gerektiren
sorunları olduğuna işaret ediliyor.
Kaynak: AB Basın Odası
Avrupa Komisyonu KomĢu Bölgelere Yönelik
UlaĢtırma Eylem Planını Açıkladı
Avrupa Komisyonu 7 Temmuz 2011 tarihinde
AB’nin doğu ve güney komşularına yönelik “Komşu
Bölgeler Ulaştırma Eylem Planını” açıkladı. Avrupa
Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim
Kallas ile Genişleme ve Komşuluk Politikasından
Sorumlu Üyesi Stefan Füle tarafından açıklanan yeni
Ulaştırma Eylem Planının, AB’nin komşuluk
politikasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.
Eylem Planı, AB ve komşu bölgeler arasında güvenli
ve kolay ulaşım için kısa ve uzun vadede atılması
gereken adımları içeriyor. Bu çerçevede, AB ve
komşu bölge pazarlarının bütünleşme sürecinin hem
AB hem de bölge ülkelerinin menfaatine olacak
şekilde kolaylaştırılması hedefleniyor.

8

Entegrasyon Ġçin Avrupa Gündemi
“Göçmenlerin entegrasyonu, AB’yi ekonomik ve kültürel
olarak zenginleştirecek”
20 Temmuz’da, Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki
göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını
güçlendirme hedefine yönelik olarak “Üçüncü Ülke
Vatandaşları’nın Entegrasyonu için Avrupa
Gündemi”ni kabul etti. Söz konusu gündemde,
göçmenlerin, toplumsal hayatın her alanında tam
katılımının sağlanmasına ve bu noktada yerel
otoritelerin kilit rolüne vurgu yapıldı.
Aynı gün, ilkbaharda yapılmış olan bir
Eurobarometer araştırması da açıklandı. Araştırma,
Eurobarometer’in
göçmenlerin
entegrasyonu
üzerine yaptığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. AB
vatandaşları ve göçmenlerin fikir alış-verişinde
bulunmasına imkan veren araştırma, iki grubun,
entegrasyon konusunda aynı düşünceleri paylaştığını
ortaya
koyuyor.
Araştırma sonucunda,
işyeri ve okullardaki
etkileşimin önemi ve
göçmenlerin
yerel
kültüre olumlu etkide
bulunduklarına dair
geniş bir fikir birliği
olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, ankete katılan AB
vatandaşları ve göçmenlerin, entegrasyon için gerekli
unsurlar üzerinde anlaştıkları gözlendi. Bu unsurlar
ülke dilini konuşabilme, iş sahibi olma ve yerel
kültürü anlama olarak tespit edildi.
AB toplumunun genel görünümüne ışık tutan ve AB
ülkelerinde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına
ilişkin bir çalışma olan Eurostat’ın raporu da
Temmuz ayında yayımlandı. Raporda, 2010’da 27
üye ülkede toplam 32,5 milyon yabancı yaşadığı,
bunların 12,3 milyonunun diğer AB üyesi ülkelerin
vatandaşları, geriye kalan 20,2 milyonun ise üçüncü
ülke vatandaşları oldukları belirtildi. Ayrıca raporda,
AB’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının
nüfusunun (ortalama yaş, 34,4), üye ülkelerin kendi
vatandaşları nüfusundan (ortalama yaş, 41,5) daha
genç olduğuna da dikkat çekildi.
Kaynak: AB Basın Odası, Eurostat, Avrupa Komisyonu
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ ADALET DĠVANI KARARLARI KÖġESĠ
“Cognac” Ġbaresi Sadece Fransa’nın Charente
Bölgesinde Üretilen Alkollü Ġçecekler Ġçin
Kullanılabilecek

belirli bir coğrafi bölgeden kaynaklandığını gösteren
işaretlerin, coğrafi işaret olarak tescil edilerek
koruma altına alınacağı şeklinde düzenlenmektedir.

Finlandiya
Yüksek
İdare
Mahkemesi’nin,
Finlandiya’da tescil edilmiş iki ticari markanın
110/2008
sayılı
Distile
Alkollü
İçkilerin
Tanımlanması, Tarifi, Sunumu, Etiketlenmesi ve
Coğrafi İşaretlerin Korunmasına İlişkin Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’ne aykırı olduğu
iddiasıyla açılan iptal davasına ilişkin Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
madde 267 uyarınca yaptığı ön karar başvurusu
üzerine, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
14.07.2011 tarih ve C-4/10 ve C-27/10 sayılı
kararlarıyla coğrafi işaret olarak korunan “Cognac”
ibaresinin sadece Fransa’nın Charente bölgesinde
üretilen alkollü içecekler için kullanılabileceğine
karar verdi.

Tüketicilere bir ürünün, belli bir bölgede üretildiğini
ve üretim yeri sebebiyle belli özelliklere sahip
olduğunu göstermek amacıyla getirilen bu hukuki
koruma, coğrafi işaretlerin menşe ülke tarafından
tescil edilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Böylece,
tescil edilen coğrafi işaret, sadece ürünlerini
belirtilen yerde üreten veya ürünleri belirli
karakteristik niteliklere sahip üreticiler tarafından
kullanılabilecektir. Bu kapsamda, coğrafi işaretlere
ilişkin hakların haksız kullanımına yol açan marka
başvurularının tescil edilmesi, Tüzük tarafından
yasaklanırken, daha önce tescil edilmiş olan
markaların da kural olarak iptal edilmesi gerektiği
düzenlenmiştir.

Finlandiya’da yerleşik Gust. Ranin Oy isimli bir
firmanın, alkollü içecekler için tescil ettirdiği iki
ticari markada “Cognac” ibaresini ve bu ibarenin
Fincesini kullanması nedeniyle, Fransız Konyak
Üreticileri Birliği tarafından bu markaların iptali için
açılan davada, Finlandiya Yüksek İdare Mahkemesi,
davayı bekletici sorun yaparak ön karar yoluyla
ABAD’a, 110/2008 sayılı Tüzüğün zaman açısından,
Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden önce tescil
edilmiş ulusal markalara uygulanıp uygulanmayacağı,
uygulanması halinde Tüzüğün 16. maddesine aykırı
biçimde, coğrafi işaret olarak korunan bir ibareyi
taşıyan, ancak bu coğrafi işaretin taşıması gereken
niteliklere sahip olmayan ürünler için tescil edilen
ulusal ticari markaların, ulusal makamlar tarafından
Tüzüğün 23. maddesi uyarınca iptal edilmesinin
gerekip gerekmediği sorularını yöneltmiştir.
Davaya konu olan coğrafi işaret, eşyaların üzerinde
kullanılan bir işaret olup, ürünün belli bir coğrafi
bölgeden kaynaklandığını tanımlayan ve ürünün
kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özelliklerinin
belirli bir coğrafi bölgeden kaynaklandığını gösteren
bir hukuki korumadır. Avrupa Birliği’nde alkollü
içecekler için bu hukuki koruma, 110/2008 sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü hükümleri
uyarınca, alkollü bir içeceğin belli bir coğrafi
bölgeden kaynaklandığını tanımlayan ve ürünün
kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özelliklerinin

AYLIKBÜLTEN

ABAD, öncelikli olarak dava konusu olan ticari
markaların tescil tarihlerinin 31 Ocak 2003
olduğunu belirledikten sonra, söz konusunu
Tüzüğün geçmişe etkili hükümler içerdiğini bu
nedenle bu somut olay için de uygulanma imkânına
sahip olduğunu tespit etmiştir. Üye devletlerin,
alkollü içecekler için kullanılan coğrafi işaretlerin
haksız kullanımını önleme yükümlülüğünün Avrupa
Birliği hukukunda 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren
bulunduğunu belirten ABAD, ayrıca somut olayın
konusunu oluşturan “Cognac” ibaresinin coğrafi
işaret olarak AB hukukunda korunma tarihinin,
110/2008 sayılı Tüzüğün yürürlükten kaldırdığı
Distile Alkollü İçkilerin Sunumu ve Tanımlanması
İlişkin 1576/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nün yürürlüğe
giriş tarihi olan 15 Haziran 1989’dan itibaren
başladığını belirlemiştir.
“Cognac” ibaresi içeren bir markanın, bu ibarenin
taşıması gereken koşulları yerine getirmeyen alkollü
bir içecek için kullanılması Tüzük tarafından
yasaklanmıştır. “Cognac” ibaresi içeren iki
Finlandiyalı ticari markanın, tüketiciler üzerinde
Fransa’da üretilen “Cognac” içkisi ile aynı özellikleri
taşıdığı yönünde bir yanlış algılamaya sebep olacağı
gerekçesiyle, 110/2008 sayılı Tüzüğe aykırılık teşkil
ettiği ABAD tarafından belirlenmiştir.
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GÜNCEL YAYIN VE MAKALE ÖZETLERĠ
USAK’ın “Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: AĢırı
Sağın YükseliĢi” BaĢlıklı Raporu

Fransa Senatosu’nun “Türkiye Halen Avrupa
Birliği’ne Girmek Ġstiyor Mu?” BaĢlıklı Raporu

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)
tarafından Temmuz ayında “Avrupa’yı Bekleyen
Tehlike: Aşırı Sağın Yükselişi” başlıklı bir rapor
yayımlandı. Raporda, ekonomik kriz ile Ortadoğu ve
Kuzey
Afrika
ülkelerindeki
gelişmelerden
kaynaklanan göç baskısı gibi konjonktürel
gelişmelere bağlı olarak Avrupa’da artış gösteren
aşırı sağcı eğilimlere dikkat çekilerek, bu durumun
Avrupa’daki göçmen varlığını ve Avrupa
bütünleşmesini tehdit ettiği vurgulanıyor.

Fransa Senatosu Avrupa İşleri Komisyonu, Türkiye
- AB ilişkilerini ele alan “La Turquie veut-elle
toujours adhérer à l’Union Européenne?” başlıklı bir
rapor yayımladı. Müzakere sürecini, Türkiye’deki
gelişmeleri ve özellikle Fransa ve Türkiye ilişkilerini
ele alan rapor, oldukça kapsamlı bir analiz sunuyor.
Fransa ve Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğe
değinen rapor, olumsuz sürecin iki tarafa da zarar
vereceği gerçeğinden hareketle söz konusu gidişatı
tersine çevirmek için bazı önerilerde bulunuyor.

Rapora göre, Avrupa’da artan milliyetçi eğilime
ilişkin temel kaygı, aşırı sağ partilerin son
zamanlarda oy oranlarındaki artıştan ziyade, merkez
partilerin bu kesimin oylarını alabilmek için
söylemlerini aşırı sağcı bir çizgiye kaydırması.
Merkez partilerin bu konu ile yüzleşmekte başarısız
olmaları ya da isteksiz davranmaları, hatta aşırı sağcı
eğilimi kendi lehlerine kullanma çabaları raporda
tedirgin edici olarak ifade ediliyor.

Rapor, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve
siyasi ilişkilere değiniyor. Ekonomik ilişkilerde,
özellikle son yıllarda ticaret ve yatırımlarda önemli
bir artış olduğu vurgulanan raporda 2010 yılında
Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke
konumunda olan Fransa’nın Türkiye’de yerleşik
400’e yakın şirketiyle, 100.000 kişiye istihdam
sağladığı vurgulanıyor. Bu noktada iki ülke
arasındaki ticaret hacminin son on yılda üçe
katlanmış olmasına dikkat çekiliyor. İki ülke arası
kültürel bağların her zaman kuvvetli olduğu
vurgulanan raporda, Türkiye’de 200.000’den fazla
frankofon olduğu, Fransa’da 2009-2010 arasında
gerçekleşen “Türkiye Mevsimi” gibi kültürel
faaliyetlerle ise, iki ülke halkları arasında sağlam
bağlar oluştuğu vurgulanıyor. Ekonomik ve kültürel
alandaki sağlam ilişkilere rağmen, siyasi ilişkiler için
son dönemdeki gelişmeler nedeniyle aynı şeyi
söylemek mümkün görünmüyor. Özelikle Sarkozy
gibi önemli devlet adamlarının Türkiye karşıtı
söylemlerinin, gergin bir ortam yarattığı ve iki ülke
arasında var olan köklü ilişkileri olumsuz etkilediği
belirtiliyor. Rapor, yeni bir sözlü sataşmanın iki ülke
arasında onarılması zor olan yaralar açabileceği
noktasına dikkat çekerek, böylesi bir durumun iki
tarafın da zararına olacağını vurguluyor.

AB bütünleşmesinin kültürel değerlerini derinden
sarsan “türdeş milliyetçilik” anlayışının, sadece
göçmenler için değil; Avrupalı halkların bir arada
yaşaması için de tehlike oluşturduğunu savunana
Rapor, “çeşitlilik içinde birlik” sloganıyla yola çıkan
AB’nin, konjonktürel gelişmelerin körüklediği
popülist yaklaşımlar neticesinde, çeşitliliği, sosyoekonomik refah açısından tehlike olarak
değerlendiren bir eğilim sergilediğini belirtiyor. Bu
çerçevede rapor, pek çok Avrupa ülkesinde genel
siyasi söylemin parçası haline gelen ucuz popülizmin
önünün alınması gerektiğini savunuyor.
Sağcı eğilimlerin ülkeler bazında değerlendirildiği
raporda, aşırı sağın farklı Avrupa ülkelerinde
örgütlenme ve ideoloji bakımından heterojen bir
yapı sergilediği vurgulanırken, yabancı korkusu ve
göçmen karşıtlığının farklı aşırı sağ partilerde
değişmez unsurlar olarak yer aldığı belirtiliyor.
Rapora göre, zaman içinde değişen konjonktürel
gelişmelere bağlı olarak göç ve göçmen olgusu,
işsizlik-sosyal güvenlik kaygıları, suç-göç ilişkisi,
ulusal-kültürel kimlik tartışmaları çerçevesinde aşırı
sağın söylemlerinde yer almakta. Bu bağlamda, 11
Eylül saldırılarının yol açtığı güvenlik paranoyası,
Avrupa’da etkisini gösteren ekonomik kriz ve Kuzey
Afrika ve Orta Doğu’daki ülkelerindeki siyasi
olaylara bağlı kıtaya taşınan göç yükü, aşırı sağın
faydalandığı dış konjonktürel gelişmeler olarak ifade
ediliyor.
Kaynak: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
(USAK)
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Rapor ayrıca, yaşanan bu olumsuz gidişatı tersine
çevirmek için, iki ülkenin ortak çıkarlar temelinde
işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini vurgulayarak
kısa vadede uygulanabilecek iki öneri sunuyor.
Birinci öneri, Arap ülkelerinde yaşanan gelişmeler
ışığında yeni bir Akdeniz politikası belirlemek olarak
ortaya konuluyor. Zira Arap devrimleri ile birlikte
kurulan yeni düzende Türkiye ile ilgili beklentiler
artmaktadır. Bu bağlamda, Fransa’nın 2008 yazında
başlattığı Akdeniz İçin Birlik Topluluğunda
Türkiye’nin temel bir rol üstlenebileceği gerçeğinin
altı çiziliyor. Türkiye’nin söz konusu Birlik ile ilgili
şüphelerinin giderilmesi durumunda, Türkiye ve
Fransa’nın bu topluluğu güçlendirmek için işbirliği
içerisinde çalışabileceği belirtiliyor. Raporda ortaya
konulan ikinci öneride ise, hammaddelerde, özellikle
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enerji ve gıda sektöründe yaşanan fiyat istikrarsızlığı
ile mücadelede Fransa ve Türkiye’nin oynayabileceği
rol üzerinde duruluyor. G20 gibi önemli zirvelerde
bu konuda ortak bir tutum sergileyen Fransa ve
Türkiye’nin, gelecekte bu konuda işbirliği içinde
çalışabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Fransa Senatosu
“Project Syndicate” Ġnternet Sitesinde
Yayımlanan “Türkiyesiz Avrupa” BaĢlıklı
Makale
8 Temmuz 2011 tarihinde, dünyanın önde gelen
düşünce liderlerinin görüşlerinin yer aldığı “Project
Syndicate” internet sitesinde “Europe without
Turkey” başlıklı bir makale yayımlandı. Ian Buruma
tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı çıkılmasındaki en önemli etkenin,
çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'nin fazla yabancı
görülmesi olduğu belirtiliyor.
Türkiye’nin Avrupa standartlarını yakalama
çabalarından büyük fayda sağladığı savunulan yazıda,
Türkiye’nin diğer Müslüman ülkelere liberaldemokratik bir yönde rehberlik etmek için iyi bir
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konumda olduğu ifade ediliyor. Yazara göre,
Türkiye olmadan AB’nin Orta Doğu’ya müdahalesi
Batı Emperyalizmi olarak görülecektir.
Ayrıca, Türkler için Avrupa üyeliğinin gururunun
belki de reddedilmenin acısından daha az önemli
olduğunun ifade edildiği makalede, İslam
dünyasındaki en batılı, en modern ve en demokratik
cumhuriyetin Avrupa karşıtlığıyla soğutulmasının,
Batı ve dünyanın geri kalanı için iyi bir sonuç
doğurmayacağı savunuluyor.
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan büyük bir
demokrasinin AB’ye dahil olmasından, ortak
çıkarların ve liberal kurumların AB’yi tanımlaması
gerektiğini düşünenlerin kazançlı çıkacağının
belirtildiği yazıda, Müslüman bir ülkenin bu
dönemde AB üyesi olma şansının düşük olduğu dile
getiriliyor. Yine de yazara göre, “Çoğunluk her
zaman haklı değildir. Zaman değişebilir. O zaman
da, zamanın yeterince hızlı değişmediğinden
pişmanlık duyabiliriz”.
Kaynak: Project Syndicate

BUNLARI BĠLĠYOR MUSUNUZ?
GDO içeren ürünler tüketiciye artık etiketlenerek ulaĢtırılıyor.
AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan, 26 Mart 2010 tarihli “Biyogüvenlik Kanunu”nu ile bilimsel
ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş
organizmalar(GDO) ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenebileceğini biliyor muydunuz?
İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının, sürdürülebilirliğini sağlamayı
amaçlayan bu kanun ile GDO’lar sıkı biçimde denetleniyor ve GDO içeren ürünler tüketiciye artık etiketlenerek
ulaştırılıyor.
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HĠBE DUYURULARI
Yeniden Yapılandırılma, ÇalıĢma KoĢullarının
ĠyileĢtirilmesi ve Finansal Katılım Proje
BaĢvuru Çağırısı
Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma
Programı (PROGRESS) kapsamında çalışma
koşulları alanında "Yeniden Yapılanma, Çalışma
Koşullarının İyileştirilmesi ve Finansal Katılım"
başlıklı teklif çağrısı yapıldı.
Programın Amacı: Yeniden yapılandırmada yer
alacak aktörlerin uzmanlıklarının geliştirilmesi,
yeniden yapılanma sürecinde işyerinde sağlık ve
refah koşullarının sağlanması için bilginin
paylaşılması ve çalışanların mali katılımlarının
desteklenmesi
Son Başvuru Tarihi: 26 Eylül 2011'den sonra
başlayan faaliyetler için 14 Haziran 2011, 12 Aralık
2011'den sonra ancak 31 Aralık'tan önce başlayan
faaliyetler için 6 Eylül 2011.
Hibe Miktarı ve Oranı: Toplam hibe miktarı
2.330.000 Avro'dur. Ayrıca, hibe programı
doğrultusunda faydalanıcıların %20'ik oranda eş
finansman desteği sunmaları bekleniyor.
Projelerin Süresi: Faaliyetlerin süresi 12 aydan uzun
olamaz.
Ayrıntılı bilgi ve belgelere Avrupa Komisyonu
sayfasından ulaşılabilir.
Karadeniz Havzası Programı Sınır Ötesi
ĠĢbirliği Programı Ġkinci BaĢvuru Çağrısı
Ulusal Otorite görevi Bakanlığımız tarafından
yürütülen “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi
İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı”, Programı
yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim
Otoritesi, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm
Bakanlığı tarafından yapıldı. Söz konusu çağrı
kapsamında, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan,
Moldova, Romanya, Türkiye Ukrayna ve
Yunanistan'ın Program Alanında yer alan
bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları
ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul
edilebilir.
Söz konusu programa Türkiye'deki Program
Alanında yer alan aşağıda belirtilen illerimiz
müracaat edebilirler:
İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük,
Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat,
Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane.
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Programın Amacı: Karadeniz Havzası’ndaki
bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını
güçlendirmek ve bu kalkınmayı sürdürülebilir
kılmak. Programın üç temel hedefi aşağıdaki gibidir:
1. Sınır bölgelerindeki
kalkınmayı teşvik etmek,

ekonomik

ve

sosyal

2. Ortak sorunlara karşı birlikte çalışmak,
3. Toplumlararası ve bölgesel işbirliğini geliştirmek,
Programın Bütçesi:
17.000.000 Avro

2007-2013

Dönemi

için

Son Başvuru Tarihi: Program Alanında yer alan ve
Ortak Operasyonel Program belgesinde potansiyel
yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve
kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde
yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara
uymak şartıyla 30 Eylül 2011 tarihine kadar proje
başvurusunda bulunabilirler.
Başvuru dokümanları ve detaylı bilgiye Karadeniz
Sınır Ötesi İşbirliği Programı sayfasından ulaşılabilir.
Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal
BaĢvuru Çağrısı
Programın Hedefi: Hayatboyu Öğrenme Programı
AB üyesi ülkeler ve aday ülkelerde hayatboyu
öğrenme, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, örgün
eğitim ve üniversite eğitimi alanında geliştirilecek
projelere finansman sağlanıyor. Programdan
Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, vb.
kuruluşlar faydalanabiliyor.
Hibe Miktarı ve Oranı: Grundtvig programı
kapsamında, iyi vatandaşlık, aile planlaması, yaşlı ve
çocuk bakımı, kültürel farklılıklar, engelli hakları vb.
çok farklı konularda geliştirilecek bilgi ve deneyim
paylaşımı projeleri finanse ediliyor. AB üyesi
ülkelerdeki kuruluşlar ile ortaklaşa sunulan bu tip
projeler için sağlanacak ortalama destek tutarı
20.000-30.000 Avro arasındadır.
Leonardo da Vinci programı kapsamında ise meslek
hayatındaki kişilerin, eğitimcilerin, öğrencilerin veya
işsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek;
mesleki eğitim alanındaki iyi uygulamaların Avrupa
geneline yayılmasını sağlayacak; aynı zamanda
istihdamın artırılmasına katkıda bulunacak projelere
destek veriliyor. Projenin türüne göre 20.000 ile
150.000 Avro arasında değişen destekler sunuluyor.
Son Başvuru Tarihi: Hayatboyu Öğrenme Programı
(LLP) ülke merkezli proje ve bireysel faaliyetler
2011 ulusal teklif çağrısı Ulusal Ajans tarafından
duyurulmuştur.
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Son başvuru tarihlerini içeren tablo ve programla
ilgili olarak daha detaylı bilgiye Ulusal Ajans
sayfasından ulaşabilirsiniz.

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite
oluşturmak ve isletmeleri Avrupa Birliği
standartlarına yükseltmek

TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Birinci BaĢvuru Çağrısı

Programın Bütçesi: Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma
(IPARD) Programı İkinci Teklif Çağrısı toplam
bütçesi 100.894.560 Avro (AB+TC katkısıyla).

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kurumu olan
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa
Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan
IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında
uygulanacak yatırımlara ilişkin Birinci Başvuru
İlanına 1 Temmuz 2011 tarihinde çıktı.
Programın Amacı: Türkiye’nin katılım öncesi
dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak,
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite
oluşturmak ve isletmeleri Avrupa Birliği
standartlarına yükseltmek.
Programın Bütçesi: Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma
(IPARD) Programı Birinci Teklif Çağrısı toplam
bütçesi 91.388.000 Avro (AB+TC katkısıyla)
 "Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması
ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar" (39.306.667 Avro),
 "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar" (27.514.667 Avro),
 "Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
ve Geliştirilmesi" (24.566.666 Avro)
Son Başvuru Tarihi: Başvurular 1 Ağustos 2011
tarihi saat 09.00'dan itibaren ilgili TKDK İl
Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2011, saat 17.00'dir.
Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.
Başvuru Çağrı rehberleri ve gerekli tüm
dokümanlara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu sayfasından ulaşılabilir.
TKDK Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Ġkinci BaĢvuru Çağrısı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kurumu olan
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa
Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan
IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında
uygulanacak yatırımlara ilişkin İkinci Başvuru İlanına
4 Temmuz 2011 tarihinde çıktı.
Programın Amacı: Türkiye’nin katılım öncesi
dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak,
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 "Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması
ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar" (43.320.000 Avro),
 "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve
Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik
Yatırımlar" (30.499.560 Avro),
 "Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
ve Geliştirilmesi" (27.075.000 Avro)
Son Başvuru Tarihi: Başvurular 5 Eylül 2011 tarihi
saat
09.00'dan
itibaren
TKDK
İl
Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Son başvuru tarihi 20 Eylül 2011, saat 17.00'dir. Son
başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvuru Çağrı rehberleri ve gerekli tüm
dokümanlara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu sayfasından ulaşılabilir.
7. Çerçeve Programı için 2012 Yılı BaĢvuru
Çağrıları
Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı için 2012 yılı
çağrıları açıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı
bilgiye TÜBİTAK sayfasından ulaşabilirsiniz.
EUROGIA+ Kümesi 7. Çağrısı
Programın Hedefi: Alternatif enerji kaynaklarının
yaratılmasına yönelik çalışmaları teşvik etmek ve
mevcut kaynakların daha verimli ve etkin
kullanımını sağlamak için gerekli teknolojilerin
üretilmesini amaçlayan EUROGIA+ Kümesi 7.
çağrısı açıldı.
EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar
ve EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje teklif
çağrılarına proje önerisi sunabiliyor. Yenilenebilir
enerji, karbondioksit salınımı azaltılması ve Hidrojen
enerjisine geçişin sağlanması gibi alanlarda
sunulabilecek proje önerileri iki aşamada
değerlendirilecek.
Son Başvuru Tarihi: 7. Çağrı kısa proje tekliflerinin
sunulması için belirlenen son tarih 9 Eylül 2011, tam
proje tekliflerinin sunulması için belirlenen tarih ise
14 Kasım 2011' dir.
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EUROGIA+ 7. Çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiye
EUROGIA sayfasından ulaşabilirsiniz.
ACQUEAU Kümesi 4. Çağrısı
EUREKA
Programı
bünyesinde
ACQUEAU Kümesi 4. çağrısı açılmıştır.

kurulan

Programın Hedefi: Program su işleme ve dağıtım
sistemleri, su depolama tankları, atık su arıtma,
depolama ve drenaj sistemlerinin devamlılığını
sağlayacak araçlar ve boru hatlarıyla ilgili yeni ürün
ve araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

x

Hibe Miktarı ve Oranı: Proje için asgari ya da azami
bir bütçe öngörülmemiştir fakat bütçe projenin
hedef ve büyüklüğüne göre uyarlanmalıdır. 1 ve 5 yıl
arasında öngörülen projelerin bitiş tarihi 2015 yılıdır.
Son Başvuru Tarihi: Kısa proje tekliflerinin
sunulması için belirlenen son tarih, 29 Temmuz
2011. Tam proje teklifi sunma aşaması için
belirlenen son tarih ise 21 Ekim 2011'dir.
Ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK
sayfalarından ulaşabilirsiniz.

veya

Acqueau

AB MÜKTESEBATINA UYUMDA SON GELĠġMELER
Türkiye’nin AB’ye uyum konusundaki çalışmaları, Ulusal Program ve Eylem Planı çerçevesinde, mevzuat
uyumunda da devam etmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılı Temmuz ayında yayınlanan kanunlar ve diğer
düzenlemeler şunlardır:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih
ve No: 16.07.2011, 27996)
Malı Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih
ve No: 16.07.2011, 27996)
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ĠLLERĠMĠZ AVRUPA BĠRLĠĞĠNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI
"İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı",
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın, 2010 yılında İçişleri
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatmış olduğu
"Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması
Projesi"nin devamı niteliğindedir. Program,2011
yılında valiliklerde kurulmuş olan AB birimlerinin
altyapısının güçlendirilmesine destek sağlamayı
amaçlıyor. AB Bakanlığı’nın kendi bütçesinden
ayrılan finansman ile yürütülecek olan program
çerçevesinde, Bakanlığın yerelde gerçekleştirmek
istediği AB ile ilgili faaliyetlerin, valilikler ile işbirliği
içerisinde yürütülmesi öngörülüyor. Bu çerçevede
hazırlanan proje teklif çağrısına 79 ilimizden proje
başvurusu alındı. Sunulan 79 projenin idari ve teknik
değerlendirmesi,
AB
Bakanlığı
tarafından
gerçekleştirildi. 2011 yılı için ayrılan 1.250.000 TL’lik
bütçe çerçevesinde 25 il destek almaya hak kazandı.

AçılıĢ toplantıları gerçekleĢtirilen iller:

Program kapsamında finansman sağlanan 25
projenin uygulanmasına 21 Haziran 2011 tarihinde
sözleşmelerin imzalanması ile başlandı.

- "Avrupa Birliği Yolunda Kırıkkale" Projesi, 26
Temmuz 2011, Kırıkkale

- "Avrupa Birliği Yolunda
28 Haziran 2011, Rize

Rize"

Projesi,

- "Avrupa
Birliği
Farkındalığı
İstanbul’da
Şekilleniyor" Projesi, 1 Temmuz 2011, İstanbul
- "AB-I HAYAT" Projesi, 4 Temmuz 2011,Kocaeli
- ''İzmir'de AB Rüzgarı” Projesi, 6 Temmuz 2011,
İzmir
- “Yüzen Ada Kenti Avrupa Birliği'ne Doğru
Yüzüyor” Projesi, 7 Temmuz 2011, Bingöl
- "Gelişen Malatya AB'ye Hazırlanıyor" Projesi, 7
Temmuz 2011, Malatya
- "Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum
Modeli: Adana” Projesi, 21 Temmuz 2011, Adana

- “AB Hakkari’ye Taşınıyor” Projesi, 28 Temmuz
2011, Hakkari

TÜRKĠYE-AB SĠVĠL TOPLUM DĠYALOĞU-II PROJESĠ
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti
arasında devam eden katılım müzakereleri,
Türkiye'deki reform sürecinin desteklenmesi, katılım
müzakerelerinin çerçevesinin belirlenmesi ve
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil
toplum aracılığıyla politik ve kültürel diyaloğun
geliştirilmesi olmak üzere üç platformda yürüyor.
Bireyleri bir araya getirerek karşılıklı anlayışın
güçlendirilmesi amacını taşıyan bu diyalog özellikle
sivil toplumu kapsıyor.
Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Türkiye
Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği
ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun
Geliştirilmesi-II Projesini tasarladı. Proje, Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA çerçevesinde 2007
Programına dahil edildi.
Tarım & Balıkçılık ve Kültür & Sanat konularında
faaliyet gösteren Türkiye ve AB sivil toplum
kuruluşlarının (STK) işbirliği yapmalarına imkan
tanıyan Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi
kapsamında hibe almaya hak kazanan STK’lar 2011
yılı Nisan ayında faaliyetlerine başladı.

AYLIKBÜLTEN

Kültür ve Sanat BileĢeni
Bileşenin temel amacı, Avrupa Birliği ve aday ülkeler
ile kültürel alanda işbirliği oluşturmak, ortaklıkları
desteklemek ve kültür ve sanat aktörleri arasında
diyaloğu geliştirmek. Bileşen, karikatür, sokak
sanatları ve mimari gibi çağdaş sanatın pek çok
dalını kapsıyor. Faaliyetler Türkiye’nin yanı sıra
İtalya, Yunanistan, Macaristan, İsveç, İspanya,
Bulgaristan, Fransa, Romanya, Litvanya, Finlandiya,
Hollanda ve Almanya gibi AB üye ülkelerinde de
gerçekleştirilecek.
Kültür ve Sanat Bileşeni
kapsamında, 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro
hibe finansmanı sağlanıyor.
Tarım ve Balıkçılık BileĢeni
Bileşenin amacı, Üye Ülkeler ile Türkiye'de tarım,
gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
arasında iletişim ve karşılıklı deneyim paylaşımını
güçlendirmek. Balıkçılık Bileşeni kapsamında 23
projeye yaklaşık 2,8 Milyon Avro hibe finansmanı
sağlanıyor. Başvurular arasında, kültür balıkçılığı,
organik tarım, pestisit yönetimi ve gıda sektöründe
izlenebilirlik gibi çok çeşitli proje konuları yer alıyor.

15

Sayı 5 / Ağustos 2011

Avrupa Birliği Bakanlığı

x

Projelerin sözleşmeleri Nisan 2011 tarihinde
imzalanmış olup, Mayıs ayından itibaren projeler
aktif olarak uygulanmaya başlandı. Proje faaliyetleri,
bu dönemde ağırlıklı olarak projelerin tanıtıldığı
açılış toplantıları ile sürdürülüyor.

- “Gıda Sektöründe İzlenebilirliğin Uygulanması ve
KOBİ'lerin Bilinçlenmesine Artırmak” Projesi, 20
Haziran, Eskişehir

AçılıĢ toplantıları gerçekleĢtirilen projelere
iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır:

- “Meyve Yetiştiriciliğinde ve Seralarda Sertifikalı
Tarım” Projesi, 5 Temmuz 2011, Kütahya

Kültür ve Sanat Projeleri:

- “Süt Standartlarının Oluşturulması için Çiftçilik
Sisteminin Uygulanması” Projesi, 5 Temmuz 2011,
Konya

- “Şehir Kalkınmasında Bir Hızlandırıcı Olarak
Kültür ve Sanat” Projesi, 9 Mayıs 2011, İstanbul
- “Diyalog Aracı olarak Folklor” Projesi, 18
Haziran 2011, Ankara
- “Doğa'dan Sanata” Projesi, 4 Temmuz 2011,
Trabzon
- “Karikatürlerle Türk-Yunan Komşuluğu” Projesi,
7 Temmuz 2011, Ankara
- “Anadolu Avrupa, Tarihi ve Mitolojik Bağlantısı:
Castro & Antandros” Projesi, 9 Temmuz 2011,
Altınoluk/Balıkesir
- “İzmir Sanat ve Kültür Projesi” Projesi, 22
Temmuz 2011, İzmir
- “Dünya’da Nemrut, Nemrut’ta Hayat” Projesi, 23
Temmuz 2011, Adıyaman
- “Kelkit Kültürü Hakkında E-Bilgi” Projesi, 26
Temmuz 2011, Niksar/Tokat
- “Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü
Kuruyor” Projesi, 27 Temmuz 2011, Kayseri
- “Farklı Renkler Bir Arada” Projesi, 28 Temmuz
2011, Rize
- “Avrupa Kültür Koridoru: Çorlu-Sakar” Projesi,
29 Temmuz 2011, Çorlu/Tekirdağ
Tarım ve Balıkçılık Projeleri:
- “Türkiye’de
Kerevit
Üretiminin
ve
Pazarlanmasının Geliştirilmesi” Projesi, 2 Haziran
2011, Isparta
- “Tarım ve Su Ürünleri Üreticilerinin Pazarlama ve
Bilgiye Erişimi Üzerine Eğitimi” Projesi, 3 Haziran
2011, Bucak/Burdur

- “Modern Tarım Tekniklerinin Arsin İlçesine
Uygulanması” Projesi, 1 Temmuz 2011,
Arsin/Trabzon

- “Aflatoksinsiz Ordu Fındığı” Projesi, 6 Temmuz
2011, Ordu
- “GAP'ın teşviki ve Hazar Gölü havzasındaki
geleneksel ürünlerin pazarlamasının geliştirilmesi”
Projesi, 8 Temmuz 2011, Elazığ
- “Kırsal Ekonomik Çeşitlilik - Örnek Çilek
Yetiştirme Projesi, 13 Temmuz 2011, Düzce
- “Kocaeli’de Tarımsal Sulama Yöntemlerinin
Modernizasyonu” Projesi, 13 Temmuz 2011,
Kocaeli
- “Dış Mekan Süs Bitkisi Sektörü için Kalkınma ve
Yatırım Stratejisi” Projesi, 14 Temmuz 2011, Mersin
- “Avrupa Birliği Pazarlama Standartlarının
Uygulanmasına Yönelik Yerel Adımlar” Projesi, 18
Temmuz 2011, Sarıyer/İstanbul
- “AB standartlarının Küçükçekmece Perakende
Balık Sektöründe Uygulanması” Projesi, 20
Temmuz 2011, K.Çekmece/İstanbul
- “Uzunköprü Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi”
Projesi, 21 Haziran 2011, Uzunköprü/Edirne
- “Gelecekte Mandıra Yönetimi Hakkında Bilgi
Köprüleri Kurmak” Projesi, 26 Temmuz 2011,
Aydın
- “Karadeniz’de AB Standartlarında Sürdürülebilir
Balıkçılığın Desteklenmesi” Projesi, 29 Temmuz
2011, Sinop
- “Türk ve İtalyan Balıkçılar Birlikte Uyum içinde
Çalışıyor” Projesi, 29 Temmuz 2011, Sinop
- “Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında
Sürdürülebilir Ağlar Kurulması” Projesi, 29
Temmuz 2011, Seferihisar/İzmir

- “Organik Tarım için Avrupa Kümelerarası
Birliğinin Geliştirilmesi (Kümelerarası Organikler)”
Projesi, 17 Haziran 2011, İzmir
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AYIN KONUSU
Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize KarĢı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün
Arttırılmasına Yönelik GiriĢimler:
“Euro Rekabet Paktı”
Küresel kriz ve bunun sonrasında AB üyesi ülke
ekonomilerinin krize verdiği tepki, AB’de ekonomik
yönetişim alanında kapsamlı reformlar yapılması
gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bu kapsamda, ilk
olarak 29 Eylül 2010 tarihinde, İstikrar ve Büyüme
Paktı’nın kabulünden bu yana AB’nin ekonomik
yönetişiminde en önemli aşamayı temsil eden ve
başta Euro Alanı olmak üzere, AB’de bütçesel ve
makroekonomik gözetim ve denetimi güçlendirmeyi
amaçlayan kapsamlı bir ekonomik yönetişim paketi
kabul
edildi.
Ayrıca,
makroekonomik
istikrarsızlıkları gidermeye yönelik olarak alınan
önlemler
çerçevesinde,
Avrupa
İstikrar
Mekanizması’nın oluşturulması planlandı ve söz
konusu mekanizmanın 2013 yılının ortasında
faaliyete geçmesi kararlaştırıldı.

Bölgesi ülkelerine de kısa sürede yayılmasına yol
açıyor. Bunun yanı sıra, AB üyesi ülkelerin finans ve
reel sektörlerinin yüksek entegrasyon düzeyi de
ülkelerin birbirinden etkilenme seviyesini ve hızını
artırıyor.

Bununla birlikte, Euro Alanı’nda yaşanan borç
krizlerinde AB ve AB üyesi ülkelerin küresel ölçekte
rekabet gücündeki gerileme de önemli ölçüde etkili
olduğundan, 4 Şubat 2011 tarihinde Almanya
tarafından, Fransa’nın da desteğiyle, üye devletler
tarafından birçok ekonomik ve sosyal reformun
gerçekleştirilmesini öngören bir Rekabet Paktı’nın
oluşturulması önerildi. Söz konusu Pakt aracılığıyla
AB üyesi ülkelerin ekonomileri arasında daha güçlü
bir yakınsamanın sağlanması ve üye devletlerin
rekabet gücünün kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde
arttırılması hedeflendi.

Bu
gelişmeleri
takiben
kamu
borcunun
çevrilebilirliğine ilişkin sorunlar nedeniyle AB’ye
yardım talebi ile başvuran Yunanistan için 10 Mayıs
2010 tarihinde AB-IMF ortak operasyonuyla 110
milyar Euro tutarında bir kurtarma paketi açıklandı.
Ardından, 28 Kasım 2010’da İrlanda, bankacılık
sektöründe yaşadığı sorunlar nedeniyle AB’ye
yardım talebi ile başvurdu ve İrlanda için AB-IMF
işbirliğinde 85 milyar Euro tutarında bir kurtarma
paketi açıklandı. Son olarak, Portekiz 6 Nisan 2011
tarihinde AB’den yardım istedi ve Portekiz’e ABIMF işbirliğinde 78 milyar Euro tutarında yardım
yapılması kararlaştırıldı.

Ancak, Pakt’ın oldukça katı ve bağlayıcı hükümler
içermesi birçok üye devletin Pakt’a karşı çıkmasına
neden oldu. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar
çerçevesinde, Pakt’ın içeriği yumuşatılarak, ismi
Euro Rekabet Paktı (Euro Plus Pact) olarak
değiştirildi ve 24-25 Mart 2011 tarihli Avrupa
Konseyi’nde kabul edildi. Halihazırda Euro Alanı
dışında olan Bulgaristan, Romanya, Polonya,
Letonya, Litvanya ve Danimarka da Pakt’a katılma
yönündeki iradelerini belirttiler. Bu ayın dosyasında
AB’de küresel krize karşı alınan önlemler
çerçevesinde atılan son adım olan Euro Rekabet
Paktı incelenecektir.
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Borç Krizleri
Euro Bölgesi’ne dahil olan üye devletlerde ortak
para birimi olan Euro’nun kullanılması ve bu
ülkelerde para politikasının Avrupa Merkez Bankası
(AMB) aracılığı ile tek bir elden yürütülüyor olması,
söz konusu ülke ekonomilerinin birbirine sıkı bir
şekilde bağlı olmasına ve bir Euro Bölgesi ülkesinde
meydana gelen olumsuz gelişmelerin diğer Euro
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Nitekim
2010
yılının
ikinci
çeyreğinde
Yunanistan’da patlak veren borç krizi, kısa sürede
diğer Euro Bölgesi ülkelerini ve hatta ekonomik ve
parasal birliğin geleceğini tehdit altına soktu. Başta
Almanya olmak üzere bazı üye ülkelerin
Yunanistan’a yardım konusunda isteksiz olması,
piyasalarda panik havasının yayılmasına neden oldu
ve sonuçta kamu maliyesi ve bankacılık kesimleri
sorunlu olan İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve
Belçika da borç krizine sürüklenme tehdidi ile karşı
karşıya kaldılar.

Portekiz’in AB’ye yardım talebi ile başvurmasının
ardından gözler başta İspanya olmak üzere diğer
borçlu ülkelere çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın
gösterge faiz oranını artırması İspanya gibi ucuz
krediye
ihtiyaç
duyan
ülkeleri
olumsuz
etkileyebiliyor. Portekiz’de yaşanan durumun, krizin
sonu mu yoksa daha da derinleşmesine neden olacak
bir tetikleyici mi olacağı merak konusu olmaya
devam ediyor. Borç krizinin İspanya gibi Euro
Alanı’nın % 13’ünü oluşturan büyük bir ekonomiyi
tehdit ediyor olması nedeniyle krizin daha da
derinleşeceğinden korkuluyor. Zira, İspanya gibi
büyük bir ekonominin kurtarılmasının yaratacağı
maliyet tüm AB açısından risk oluşturuyor.
Rekabet Paktı (Competitiveness Pact) Nasıl
Ortaya Çıktı?
Sınırların ortadan kalktığı küresel dünya düzeninde
ülkeler arası rekabetin her zamankinden daha
şiddetli hale gelmesi ve krizle birlikte dünya
genelinde daralan talep ülke ekonomilerini ciddi
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biçimde etkiliyor. Ticaret koşullarının ve
imkanlarının kriz öncesi döneme göre daha da
zorlaştığı günümüzde “rekabet gücü” ülkeler
açısından kritik bir kavram haline geldi.
Yükselen ülke ekonomilerinin dünya ekonomik
refah pastasından aldıkları payı artırma talepleri, Çin
ve Hindistan gibi ülkelerin düşük işgücü maliyetleri
ve son derece esnek üretim yapıları sayesinde sahip
oldukları yüksek rekabet gücü gibi unsurlar, kriz
döneminde kamu borcu ve bütçe açıkları alanlarında
zaten baskı altında olan AB ülkelerinin ekonomik
toparlanmasını daha da güçleştiriyor. AB üyesi
ülkeler arasındaki rekabet gücü farklılıkları
ekonomik entegrasyonun sağlayacağı faydaları kısıtlı
hale getiriyor ve bir ekonomik blok olarak AB’nin
dünyadaki rolü de geriliyor.
Bu sorunların aşılabilmesini teminen AB düzeyinde
izlenecek politikaların belirlendiği “Avrupa 2020
Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme
İçin Strateji” 3 Mart 2010 tarihinde Avrupa
Komisyonu tarafından kabul edilerek, Lizbon
Stratejisi’nin yerini aldı. Avrupa 2020 Stratejisi ile
ortaya konan hedefler, Avrupa Tek Pazarı önündeki
engellerin ortadan kaldırılmasını, nitelikli işgücüne
yapılacak yatırımların artırılmasını ve yenilikçiliğin
desteklenmesini sağlayarak, AB’nin rekabet gücünün
artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

x

girişimde bulunarak, Avrupa’da daha güçlü bir
ekonomik yakınlaşmayı temin etmek amacıyla, üye
devletlerin rekabet gücünü kalıcı bir şekilde
arttırmayı hedefleyen bir Pakt’ın kurulmasını
gündeme getirdi. Söz konusu girişim ile Pakt’a dahil
olacak devletlerin AB-27 seviyesinde mutabık
kalınmış olan hükümlerden daha iddialı ve bağlayıcı
nitelikte taahhütlerde bulunması öngörüldü.
Rekabet Paktı’na Yönelik EleĢtiriler
Rekabet Paktı, üye devletler arasında ciddi fikir
ayrılıklarına neden oldu. İrlanda, düşük vergiye
dayalı büyüme modeli uygulaması nedeniyle AB’de
kurumsal vergilerin uyumlaştırılması hedefini tehdit
olarak algılayarak Pakt’a karşı çıktı. Belçika ve
Lüksemburg, fiyat artışlarına endeksli maaş
uygulamasından vazgeçmek istemedikleri için Pakt’a
şüpheyle yaklaştılar. Baltık ülkeleri, emeklilik yaşını
Batı Avrupa ülkeleri kadar artıramayacaklarını, zira
kendi ülkelerinde yaşam süresinin diğer AB üyesi
ülkelere kıyasla kısa olduğunu belirttiler. Polonya,
Euro Alanı liderlerinin ayrı bir zirvede bir araya
gelmelerinin Birliğin bütünlüğünü zedeleyeceği ve
farklı viteslerde ilerleyen bir AB’nin oluşacağı
düşüncesiyle Pakt’a sıcak bakmadı.

Bahse konu Strateji ile birtakım hedefler ortaya
konulmuş olmakla birlikte, özellikle Euro
Bölgesi’nde yer alan ülkelerin rekabet güçlerini
artırmak için ulusal paralarının değer kaybına izin
vermek gibi bir politika enstrümanından mahrum
olması, gerek AB genelinde gerekse AB üyesi ülkeler
özelinde rekabet gücünün artırılması için daha iyi
tanımlanmış ve belirli kurallara bağlanmış bir yapı
oluşturulmasını gündeme getirdi.

Rekabet Paktı ile birlikte bütçe dengesine ilişkin
anayasal hükümlerin getirilmesi, üye ülkelerin maliye
politikasının uygulanması konusundaki mevcut
esnekliklerini önemli ölçüde sınırlıyor ve
hükümetlerin büyüme, yakınsama ve sosyal
gelişmeye yönelik ulusal politikalarının tasarlanması
ve uygulanması aşamasında hareket alanını
daraltıyordu. Bu durumda, AB üyesi devletler
arasındaki gelişmişlik farklılıklarının kapatılmasının
mümkün olamayacağı, diğer bir ifadeyle orta ve
uzun vadede hâlihazırdaki ekonomik güç dengesinin
muhafaza edileceği endişesi doğdu.

Almanya ve Fransa, Euro Bölgesi’nin rekabet
gücüne yönelik politikaların güçlendirilmiş bir
şekilde uyumlaştırılmasının ve kriz yönetimi için
oluşturulacak yeni mekanizmanın Euro’nun kalıcı
istikrarına katkıda bulunacağına inandıklarını ifade
ederek, Ekonomik ve Parasal Birliğin bu iki yeni
önemli unsurunun, temel prensipler olan
sorumluluk ve dayanışma arasında bir denge
sağlayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte, ekonomide aşağı yönlü
dalgalanmaların yaşandığı durgunluk dönemlerinde,
hükümetlerin ekonomideki daralmayla mücadele
edebilmek için mali esnekliğe sahip olamamalarının
önemli sorunlara neden olabilecekti. Zira,
borçlanma suretiyle yaratılan kaynaklar, uzun
dönemli bir büyüme planı çerçevesinde doğru ve
akıllıca kullanıldığında büyümenin bir aracı
olabiliyor.1

Bu çerçevede, bir taraftan kriz dönemlerinde
devreye girecek Avrupa İstikrar Mekanizması gibi
yapılar oluşturulurken, diğer taraftan üye ülkelerin
ekonomik yapılarının iyileştirilmesi ve yakınsama
sağlanması suretiyle AB üyesi ülkelerin reel
ekonomilerinin rekabet gücünün artırılması hususu
daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, mali krizler veya
kötü hava koşullarından kaynaklanan kısa dönemli
şokların atlatılmasında da bu tip kaynaklar bir
politika aracı olarak kullanılabiliyor. Nitekim, ABD
ve Kanada gibi AB’den çok daha homojen ve
entegre olmuş ülkelerde dahi yerel hükümetler ülke
içindeki rekabet güçlerini artırabilmek için vergi
rejimlerini ve diğer makroekonomik politika

Bu doğrultuda, Almanya ve Fransa Euro
Bölgesi’nde daha iyi bir ekonomik yönetişim
çerçevesinin oluşturulmasına yönelik ortak bir

1
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değişkenlerini
sahipler.2

seçme

ve değiştirme

olanağına

dört temel
planlanıyor:
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kılavuz

kurala

sahip

olması

Bununla birlikte, Pakt ile getirilecek düzenlemeler
Yunanistan, İrlanda ve Portekiz gibi küçük ülkelerin
gelişmiş AB ekonomilerine yakınsayabilmeleri,
onlarla rekabet edebilmeleri ve yüksek büyüme
oranlarını yakalayabilmeleri için gerekli borçlanma
imkanlarını ellerinden alabileceğinden uzun vadede
Pakt’ın, AB’de rekabeti teşvik etmek bir yana, daha
az gelişmiş üye ülkelerin gelişmiş üye ülkelere
yakınsamasını engelleyebileceği ileri sürüldü.

1) Pakt, AB genelinde halihazırda mevcut olan
ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi çabaları ile
uyumlu ve bu çalışmalara artı değer katacak nitelikte
olacak. Pakt, güçlü taahhütler, yapılmış olanlardan
daha iddialı eylemler ve bunların uygulanması için
zaman hedefleri içerecek ve bu taahhütler ulusal
reform ve istikrar programlarında da kendilerine yer
bularak, olağan gözetim yapısının kontrolüne tabi
olacak.

Rekabet Pakt’ına ilişkin eleştiriler daha çok Güney
Avrupa ülkelerinden kaynaklandı. Bu ülkeler, Pakt’la
birlikte maliye politikasına ilişkin getirilecek
kısıtlamaların, zaten kırılgan olan ekonomik iyileşme
ortamında, büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ileri
sürdüler. Bu nedenlerle, Almanya ve Fransa
tarafından önerilen Pakt’ın orijinal versiyonu AB
liderleri tarafından reddedildi ve Pakt’ın bazı
hükümlerinin yumuşatılmasına karar verildi.

2) Pakt eylem odaklı bir yapı arz edecek ve üye
devletlerin yetkili oldukları alanlara odaklanacak.
Seçilmiş bazı politika alanlarında, ortak hedefler
Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde
kararlaştırılacak.

Euro Rekabet Paktı (Euro Plus Pact)3
Almanya ve Fransa tarafından önerilen Rekabet
Paktı’nın oldukça katı bağlayıcı hükümler içermesi
nedeniyle karşılaşılan muhalefet neticesinde, söz
konusu Pakt’ın içeriğinin yumuşatılmasına karar
verildi ve bu kapsamda oluşturulan yeni belgeye
“Euro Rekabet Paktı” (Euro Plus Pact) adı verildi.
Pakt’ın temel hedefleri arasında kamu maliyesinde
sürdürülebilirliğin sağlanması, rekabetçi bir ekonomi
ve sağlıklı bir finansal sistemin oluşturulması yer
alıyor.
Söz Konusu Pakt üzerinde 24-25 Mart 2011 tarihli
Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesinde anlaşmaya varıldı. Pakt’a, halihazırda
Euro Bölgesi’ne dahil olan 17 devletin yanı sıra
Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya
ve Romanya da katılıyor.
Euro Rekabet Paktı, rekabet gücünün artırılması ve
AB bütünleşmesine zarar veren dengesizliklerin
ortadan kaldırılması açısından önem taşıyan ulusal
düzenleme alanlarına odaklanıyor. Pakt çerçevesinde
rekabetçiliğin artırılması, AB’nin daha hızlı
büyümesini orta ve uzun vadede sürdürülebilir
kılmak ve AB vatandaşlarının daha yüksek gelir
seviyelerine ulaşmasını sağlamak açısından kilit
öneme sahip bir husus olarak belirleniyor. Euro
Alanı’na dâhil olmayan devletler de gönüllülük esas
olmak kaydıyla bu Pakt’a katılmaya davet ediliyor.
Üye ülkelerin ekonomi politikalarının daha güçlü
koordinasyonunu sağlamayı hedefleyen bu girişimin

a.g.e.
Conclusions of the Heads of State or Government of the Euro Area
of 11 March 2011.
2
3
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3) Üye Ülke Devlet ve Hükümet Başkanları
tarafından her yıl, o dönem içinde rekabet gücünün
ve ekonomik yakınsamanın güçlendirilmesi amacıyla
hayata geçirilmesi planlanan somut ulusal taahhütler
belirlenecek. Komisyon ise her dönem sonunda, üye
devletlerin taahhütleri ışığında kaydettikleri
ilerlemeleri ve ortak politika hedefleri çerçevesinde
sağlanan gelişmeleri değerlendiren bir rapor
yayınlayacak.
4) Euro Bölgesi’ne dahil olan üye devletler, AB ve
Euro Bölgesi’nin rekabet gücünün arttırılması için
kilit bir önem taşıyan Tek Pazar sürecinin
tamamlanması amacına bağlı olduklarını Pakt
aracılığıyla bir kez daha yineleyecekler.
Pakt çerçevesinde Euro Bölgesi’nde yer alan üye
devletler aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
için gerekli tüm adımları atmayı taahhüt ediyorlar:





Rekabet gücünü arttırmak
İstihdamı arttırmak
Kamu maliyelerinin sürdürülebilirliğini artırmak
Mali istikrarı güçlendirmek

Bu dört temel hedefin yanı sıra Pakt’a dahil olan
ülkeler arasında vergi politikalarının yakın
koordinasyonunun sağlanması hususu da Pakt’ın
hedefleri arasında yer alıyor.
Pakt’a katılan her üye ülke bahsi geçen hedeflere
ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri diğer
katılımcılarla paylaşacaktır. Üye devletlerin bu
hedefleri hayata geçirmek için alacağı tedbirleri
belirlemek kendi ulusal inisiyatiflerine bırakılmış
olmakla birlikte, belirlenmiş bazı muhtemel
tedbirlerin alınmasına önem verilecektir.
Söz konusu ortak hedeflere ilişkin olarak kaydedilen
ilerlemeler, Devlet ve Hükümet Başkanları
tarafından
rekabet
gücü,
istihdam,
mali
sürdürülebilirlik ve istikrar gibi birçok gösterge
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temel alınarak izlenecektir. Bu konulardan herhangi
birinde önemli sorun yaşayan ülkeler tespit edilerek
sorunlarını belli bir zaman sürecinde çözmeleri
beklenecektir.
SONUÇ
AB, ekonomik yönetişimindeki eksiklikler ve bazı
üye ülkelerin nispeten düşük rekabet gücü gibi
sebeplerle 2008 yılı sonunda ABD’de patlak veren
ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan
krizden çok ciddi biçimde etkilendi. Bu süreçte, AB
üyesi ülkelerde kamu açıkları ve borç stokları ciddi
boyutlarda arttı ve birçok ülkede kamu maliyesinin
sürdürülebilirliği tehlikeye girdi. Başlangıçta kamu
maliyeleri sorunlu olan zayıf ülkelere mali yardım
yapmak konusunda isteksiz davranılsa da, krizin
derinleşmesinin ve yayılma riskinin arttığının
anlaşılmasının ardından AB düzeyinde başlatılan
girişimler vasıtasıyla borç krizi içindeki Yunanistan,
İrlanda ve Portekiz için gecikmeli de olsa ardı ardına
kurtarma paketleri açıklandı.
Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmeler, Euro
sisteminin eksikliklerini gözler önüne serdi ve AB’yi
Euro Alanı’nın istikrarını ve varlığını sürdürebilmesi
için mevcut politikalar, mekanizmalar ve ekonomik
yönetişim sisteminin güçlendirilmesine yönelik yeni
arayışlara sevk etti. Euro Alanı’nın en büyük
ekonomisi konumundaki Almanya, Fransa’nın da
desteğini alarak bu süreçte öncü ve önemli bir rol
üstlendi.
Bu kapsamda, 29 Eylül 2010 tarihinde AB’de
bütçesel ve makro ekonomik gözetim ve denetimi
güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir ekonomik
yönetişim paketi kabul edildi. Ayrıca, bundan
sonraki dönemde Euro Bölgesi ülkelerinde yaşanan
borç krizlerinin Birliğin ekonomik istikrarını
tehlikeye sokmasının engellenmesi amacıyla 2013
yılında işlemeye başlayacak olan Avrupa İstikrar
Mekanizmasının kurulması kararlaştırıldı.
AB düzeyinde ekonomik yönetişimin iyileştirilmesi
ve üye ülkelerin karşılaşabileceği krizlerde devreye

x

girebilecek fon mekanizmalarının oluşturulmasına
yönelik çabaların yanı sıra, yaşanan krizlerde rekabet
gücünün de önemli bir faktör olduğu fikrinden
hareketle, 4 Şubat 2011 tarihinde Almanya ve Fransa
tarafından Euro Alanı ülkelerini kapsayacak bir
Rekabet Paktı oluşturulması fikri ortaya atıldı.
Ancak, Pakt’ın oldukça katı ve bağlayıcı hükümler
içermesi pek çok AB üyesi ülkenin güçlü
muhalefetine yol açtı. Bu nedenle, Pakt’ın içeriği
yumuşatılarak, adı “Euro Rekabet Paktı” olarak
değiştirildi ve yeni paket 24-25 Mart 2011 tarihli
Avrupa Konseyi’nde kabul edildi. Halihazırda Euro
Alanı ülkeleri dışında Bulgaristan, Romanya,
Polonya, Letonya, Litvanya ve Danimarka da Pakt’a
katılma isteklerini belirttiler. Diğer üye ülkelerin de
istedikleri zaman Pakt’a dahil olabilmesi imkanı
bulunuyor.
Ana hedefi Ekonomik ve Parasal Birliğin
güçlendirilmesi ve Euro’nun istikrarının temini olan
Euro Rekabet Paktı, Euro Alanı’nda ekonomi
politikalarının koordinasyonunda kaliteyi arttırmayı,
rekabet gücünü geliştirmeyi ve nihayetinde daha üst
seviyede bir ekonomik bütünleşmeyi sağlamayı
amaçlıyor. Bununla birlikte prensipte üzerinde
anlaşmaya varılan hususların uygulamaya nasıl
aktarılacağı ve hedeflere ulaşmada sağlanacak
başarıya ilişkin olarak belirsizlikler devam ediyor.
Parasal Birliğin, yani Euro’nun ve esasında bir siyasi
birlik projesi olan AB’nin geleceği bu reformların
başarısına bağlı olmakla birlikte, tasarlanmakta olan
kapsamlı reformların başarıya ulaşıp ulaşmayacağını
veya krize ve mevcut yapısal sorunlara karşı
kapsayıcı bir çözüm olup olmayacağını bugünden
öngörmek oldukça zor görünüyor. Sonuç olarak,
İkinci dünya savaşının yıkıntıları arasından bir
ekonomik topluluk olarak çıkmayı başaran,
1990’larda Döviz Kuru Mekanizması krizini daha
güçlü bir parasal birliğe geçerek Euro ile aşan
AB’nin bu krizden entegrasyon düzeyini daha da
artırarak çıkıp çıkamayacağı ancak zaman içerisinde
belirginlik kazanacak gibi görünüyor.
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