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TÜRKİYE’NİN AB GÜNDEMİ
AB’den Ekonomik Büyümenin Anahtarı
KOBİ’lere Destek

Büyükelçi Jean-Maurice Ripert Görevine
Resmen Başladı

Avrupa Komisyonu’nun, Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerle (KOBİ) ilgili yaptığı son çalışmalar,
KOBİ’lerin AB ekonomisinde, özellikle istihdam
açısından önemli bir yer tuttuğunu gösterdi.
Çalışma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği’nde, 2002
ve 2010 yılları arasında yaratılan istihdamın % 85’i
KOBİ’ler tarafından sağlandı. Büyük işletmelerin
istihdam büyümesi yıllık % 0,5 iken, toplam
istihdamdaki payları % 67 olan KOBİ’lerin yıllık
büyümesi % 1 olarak gerçekleşti. KOBİ’ler
arasında istihdam açısından % 58 ile en büyük
alanlar ise 10 kişiden az çalışanı olan mikro
firmalar aldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun yeni
Başkanı Fransız Büyükelçi Jean-Maurice Ripert,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e güven mektubunu
sunmasının ardından, 18 Ocak 2012 tarihinde
görevine resmen başladı. Güven mektubunun
sunulması sebebiyle düzenlenen tören öncesinde
Anıtkabir’e çelenk bırakan Ripert, Anıtkabir Özel
Defterine “Avrupa Birliği’nin, Birliğe katılımını
müzakere etmekte olan Türkiye ile ilişkilerini
ilerletme
azmiyle,
bugün
Anıtkabir'de,
Cumhuriyetin tüm vatandaşlarını selamlıyorum.”
yazdı.

AB, bu veriler ışığında, ekonomik büyümede
anahtar olarak gösterilen KOBİ’leri desteklemeye
devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye de
bu destekten faydalanacak ülkeler arasında yer
alacak.
Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Fonu’nun desteği
ile Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’ler
için yeni bir finansman programı başlattı. 19 Ocak
2012 tarihinde, Ankara’da, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün ve AB Türkiye
Delegasyonundan
Bölüm
Başkanı
Javier
Menendez Bonilla’nın ev sahipliğinde düzenlenen
törenle başlatılan program, Türkiye’de dezavantajlı
olarak nitelendirilen 43 ili kapsayacak. Hem
geleneksel hem de yenilikçi sektörlere yatırım
yapacak olan ve özellikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ne odaklanacak olan program, KOBİ’lerin
finansmana erişimini arttırmak amacıyla toplam 40
milyon Avro’ya varan bir finansman desteği
sağlamayı hedefliyor.

22 Haziran 1953 doğumlu Jean-Maurice Ripert,
1973 yılında Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve
1980 yılında Ulusal İdari Bilimler Akademisini
bitirerek Fransa Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri
Dairesinde Başkatip olarak kariyerine başladı ve
kariyerini Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda sürdürdü.
Yunanistan, İsviçre ve Amerika'da Fransa’yı
temsilen görev yapmasına ilaveten, 1984 yılında
Fransa’nın Avrupa Birliği Bakanı’na ve 1997-2000
yılları arasında Fransa Başbakanı'na danışmanlık
yaptı. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği
ve son olarak Birleşmiş Milletler Genel
Sekreter’inin Pakistan özel temsilciliği görevlerinde
bulundu.
Jean-Maurice Ripert, göreve başlamasını müteakip
30 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği
Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış tarafından kabul
edildi.

Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu
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Avrupa Birliği Bakanlığı
AB Bakanı Egemen Bağış Dünya Ekonomik
Forumuna Katıldı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen
Dünya Ekonomik Forumu’nun “Avrupa’da Yeni
Düzen” (The New Context in Europe),
“Avrupa’nın
Yeniden
Şekillendirilmesi”
(Remodelling Europe) ve “Yeni Avrupa Kimliği”
(The New European Identity) temalı oturumlara
katılarak konuşma yaptı. Bakan Bağış, küresel
ekonomik krizin köklü ekonomik yapıları ve güç
dengelerini yeniden şekillendirdiğini anlatarak,
ekonomik krizin siyasi krize dönüşmüş
olmasından duyulan endişeleri dile getirdi.

Geçen yıl Yunanistan ve İtalya’da seçilmiş
hükümetlerin yerlerini teknokratlara devretmesini
örnek gösteren Bağış, “Son günlerde AB’nin,
üyelerini etkileyen ekonomik krizin üstesinden
gelip gelemeyeceği büyük bir soru işareti olarak
görülüyor. Daha da büyük soru şu olmalı: AB
ekonomik açıklarla mücadele ederken demokrasi
açığını meşru mu görüyor. Ekonomi ve demokrasi
arasında denge sağlayıp sağlayamayacağı AB için
yakın gelecekte gerçek bir test olacak.” diye
konuştu.
AB’nin
geleceğine
Türkiye’nin
yapabileceği paha biçilemez katkının göz ardı
edilemeyeceğini kaydeden Bağış, daha şimdiden
AB üyelerinin, AB pastasından aldıkları payın
Türkiye nedeniyle daralmayacağının, tam aksine
Türkiye’nin üyeliğiyle pastanın daha da
büyüyeceğinin ispatlandığını vurguladı.

Sayı 11 / Şubat 2012

geldi. Bağış, düzenlenen ortak basın toplantısında,
Karadağ’ın AB ile müzakerelere başlamasına kısa
bir süre kala gerçekleştirdiği bu ziyaretin çok
anlamlı
olduğunu
belirterek,
Türkiye’nin
Karadağ’ın NATO üyeliği gibi, AB sürecini de
desteklediğini vurguladı.

Litvanya ziyaretinde ise Litvanya Başbakanı
Andrius Kubilius ve Dışişleri Bakanı Audronius
Ažubalis ile görüşen Bakan Bağış, Litvanya’nın
Türkiye’nin AB katılım sürecine verdiği destek için
teşekkür ederek “Yeni Avrupa, Türkiye ile
mümkündür”
diye
konuştu.
Litvanya
Parlamentosu’nda da temaslarda bulunan Bağış,
Parlamentonun Avrupa Enformasyon Ofisinde bir
konferans verdi. “Snow Meeting” adlı toplantı için
düzenlenen resepsiyonun ardından Letonya
Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve İsveç
Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile de ayrı ayrı görüşen
Bağış, bu görüşmelerinde ikili ilişkiler, güvenlik ve
Türkiye-AB müzakereleri gibi konuların ele
alındığını ifade etti.

AB Bakanı Egemen Bağış Karadağ ve
Litvanya’da Temaslarda Bulundu

AB Bakanı Egemen Bağış Digital Life Design
(DLD) Konferansına Katıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere 9 Ocak’ta
Karadağ’a, 11 Ocak’ta da Litvanya'ya gitti.
Karadağ ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı
Filip Vuyanoviç tarafından kabul edilen Bağış,
Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı
Duşko Markoviç ve Karadağ Dışişleri ve Avrupa
Entegrasyonu Bakanı Milan Roçen ile bir araya

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Münih’e giden
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Digital Life Design (DLD) Konferansı’na
katıldı. Bakan Bağış, 24 Ocak 2012 tarihinde
gerçekleşen etkinlik kapsamında “21. Yüzyılda
Türkiye (Turkey in the 21st Century)” başlıklı bir
konuşma yaptı.

AYLIKBÜLTEN

2

Avrupa Birliği Bakanlığı

Sayı 11 / Şubat 2012

İstihdamda Yarışalım Projesi”nin açılış töreni, 20
Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu ve Yeditepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç'ın katılımlarıyla
gerçekleştirildi. Projenin açılış toplantısında
konuşan Bakan Bağış, Türkiye'de 10 milyona yakın
engellinin bulunduğunu ve onların sorunlarına
gereken özeni göstermeyi erdemlerin en büyüğü
olarak gördüğünü vurguladı.
Bağış, konuşmasında, Türkiye’de internet
kullanımının son yıllarda büyük ölçüde arttığını ve
genç nüfusun yeni teknolojilere açık olduğunu
belirterek, ekonomik büyümenin, Avrupa
ülkelerinde % 1,5 olduğu dönemlerde, Türkiye’de
% 8’lik bir büyüme yakalandığına dikkat çekti.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
Heyeti Strazburg’a Gitti
Eşbaşkan Afif Demirkıran başkanlığındaki
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
heyeti, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu ve
Avrupa Komisyonu’nun çalışmalarını izlemek ve
temaslarda bulunmak üzere 16-18 Ocak 2012
tarihleri arasında Strazburg’a gitti.

Ziyaret kapsamında başta Türkiye 2011 İlerleme
Raporu olmak üzere, Avrupa Parlamentosu'nun
gündeminde bulunan yeni anayasa, terörle
mücadele,
enerji
güvenliği,
Kıbrıs
ve
Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde
bulunuldu. Heyet, gündemdeki konulara ilişkin
Türkiye’nin görüş ve düşüncelerini Avrupa
Parlamentosu’ndaki muhataplarına iletti.

12 ay sürecek olan projenin uygulanmasına 1 Ocak
2012 tarihinde başlandı. Proje kapsamında
Ataşehir ve çevre ilçelerde 18-40 yaş arasında 135
engelli vatandaşa farklı meslek alanlarında eğitim
verilmesi amaçlanıyor.
Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu 4.
Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye-AB mali işbirliği sürecinin genel işleyişini
izlemek ve değerlendirmek üzere kurulan Mali
İşbirliği Koordinasyon Kurulu'nun (MIKK) 4.
Toplantısı Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Ahmet Yücel başkanlığında üye
kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla 17
Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nda
yapıldı. Toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu
katılım ortaklığı süreci çerçevesinde, 2007-2013
dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
kapsamındaki 5 ayrı bileşene ilişkin genel
değerlendirmelerde bulunuldu ve bu 5 bileşen
altında tahsis edilen mali yardımlar ile Operasyonel
Programların
yürütmesinden
sorumlu
Bakanlıkların akreditasyon süreçlerinde gelinen
aşamalar görüşüldü.

Kaynak: Meclis Haber
"Engelleri Aşalım, İstihdamda Yarışalım"
Projesinin Açılış Töreni Gerçekleştirildi
Ataşehir Kaymakamlığı'nın İstanbul Kalkınma
Ajansı'nın desteğiyle yürüttüğü “Engelleri Aşalım,
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Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki mali işbirliği
kapsamında sağlanan fonların 2011 yılı kullanım
kapasitesinin değerlendirmesi yapılarak öncelikle
2012 yılı olmak üzere önümüzdeki dönemde fon
hazmetme kapasitesinin artırılması için alınabilecek
önlemler ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda
üzerinde durulan bir diğer husus ise IPA'nın 20142020 yıllarını kapsayacak 2. dönemine ait yapılacak
düzenlemelerin ülkemiz lehine şekillenmesi için
atılabilecek adımlar oldu.
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halinde yürütülebilecek projeler üzerinde görüş
alışverişinde bulunuldu.

Resmi İstatistik Programı 2012-2016 Yürürlüğe
Girdi
2012-2016 dönemine ait Resmi İstatistik Programı
(RİP), 5 Ocak 2012 tarih ve 28164 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İstatistik faslının kapanış kriterleri çerçevesinde
yürütülen çalışmalar kapsamında yürürlüğe giren
program, verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam
ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından,
hangi sıklıkta derleneceğini ve yayımlanacağını
belirliyor. Program, Avrupa Komisyonu İstatistiki
Program Komitesi (Statistical Programme
Committe) tarafından Şubat 2005’te kabul edilen
Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkelerine (Code of
Practise) uyumlu olarak hazırlandı. 5429 sayılı
Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca program
kapsamında resmi istatistik üreten tüm kurum ve
kuruluşlar görevlerini bu ilkeler çerçevesinde
yürütmekle yükümlü hale geldiler.

İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor II - Avrupa
Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı
Yayımlandı
"İllerimiz
Avrupa
Birliğine
Hazırlanıyor
Programı"nın devamı niteliğinde olan "İllerimiz
Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı"
25 Ocak 2012 itibarıyla duyuruldu.

Resmi İstatistik Programları, resmi istatistiklerin
üretimine ve yayımlanmasına ilişkin temel ilkeler
ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası
düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel,
güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri
üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye
İstatistik Kanununa dayanılarak beş yıllık
dönemler halinde hazırlanıyor.
Mali Kontrol Faslında İKUK Toplantısı
Yapıldı
Mali Kontrol Fasıl Bazlı İç Koordinasyon ve
Uyum Komitesi (İKUK) toplantısı, Müsteşar
Yardımcısı Ahmet Yücel başkanlığında ilgili
kurumların katılımlarıyla 5 Ocak 2012 tarihinde
Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Faslın teknik kapanış kriterlerinin
yerine getirilmesi için yürütülmesi gereken
çalışmalar ve önümüzdeki dönemde AB ile işbirliği
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Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2012 yılı için
yerelde yürütülecek çalışmalara 1.000.000 TL
ayrılması
öngörülüyor.
Avrupa
Birliği
Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı için bu
bütçenin 100.000TL'si kullanılacak. Toplam
bütçenin geriye kalan kısmı ile gerçekleştirilecek
diğer projeler, gelecek aylarda duyurulacak.
2011 yılında uygulanan "İllerimiz Avrupa Birliğine
Hazırlanıyor Programı" kapsamında 25 ilde
yürütülen projeler aracılığıyla yerelde AB ile ilgili
faaliyetler desteklendi. Bu programın devamı
niteliğinde olması hedeflenen "İllerimiz Avrupa
Birliğine Hazırlanıyor Programı II - Avrupa Birliği
Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı" kapsamında
4

Avrupa Birliği Bakanlığı
AB ile ilgili faaliyetlerin yurt genelinde daha da
yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu program için
Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden ayrılmış olan
100.000 TL kaynaktan, her proje için en fazla
10.000 TL destek verilecek olup başvuru
sahiplerinin en az aynı miktarda eş finansman
sağlamaları gerekiyor.
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AB İletişim Gönüllülerine Üçüncü Eğitim
Verildi
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi
Haluk Ilıcak tarafından açılışı yapılan "AB İletişim
Gönüllüleri" programı üçüncü eğitimi, 16-17 Ocak
2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Program kapsamında sadece valilik AB birimleri
uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecek.
Program için son başvuru tarihi 5 Mart 2012.
Başarılı bulunan ve hibe desteğine hak kazanan
projelerin 2012 yılı sonuna dek uygulanması
planlanıyor.
Program hakkında detaylı bilgiye ve gerekli
belgelere Avrupa Birliği Bakanlığı internet
sayfasından ulaşılabilir.
Türkiye ve AB Fotoğraflarla Diyalog Sergisi
Açıldı

Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Projesi
Fotoğraflarla Diyalog Sergisi'nin açılış töreni 18
Ocak 2012 tarihinde Ankara Esenboğa
Havalimanı-TAV Galeri'de gerçekleşti. Törene
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Tibor Varadi, TAV Havalimanları
CEO’su Sani Şener ile büyükelçilik temsilcileri,
hibe faydalanıcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar izleyicilere tanıtıldı. 24 saat açık olan
Fotoğraflarla Diyalog Sergisi, 15 Şubat 2012
tarihine
kadar
Esenboğa
Havalimanı'nda
sergilenecek.
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Üçüncü eğitim çerçevesinde, Avrupa Birliği
Bakanlığı'nda 12 ilden 20 İletişim Gönüllüsüne
"AB'nin Kurumsal Yapısı ve Hukuk Düzeni,"
"Türkiye-AB Katılım Müzakereleri,” "TürkiyeAvrupa Birliği Mali İşbirliği," "Avrupa Birliği
Bakanlığı Tarafından Uygulanan Sivil Toplum
Diyaloğu Projeleri," "AB ve Türkiye: Siyasi
Reform Süreci" ile "Avrupa Birliği İletişim
Stratejisi ve AB'nin Günlük Hayatımıza Etkileri”
konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından,
katılımcılara sertifikaları ve kimlik kartları takdim
edildi.
Türkiye'nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi
(ABİS) çerçevesinde ve 2011 Avrupa Gönüllülük
Yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen
programa başvuran yüzlerce genç arasından seçilen
İletişim Gönüllülerine ilk eğitim 9-10 Nisan 2011
tarihlerinde İstanbul'da, ikinci eğitim ise 21-22
Nisan 2011 tarihlerinde Ankara'da verilmişti.
İletişim Gönüllüleri, aldıkları eğitimin ardından
Türkiye genelinde okullara ve sivil toplum
kuruluşlarına, Avrupa Birliği, AB-Türkiye
müzakere süreci ve Avrupa Birliği'nin günlük
hayatımıza somut etkileri hakkında bilgi
verecekler. Bulundukları illerde Valilik bünyesinde
yer alan AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme
Kurulu ile temas halinde AB etkinliklerine
katılacak, liselerin AB Kulüplerinde, Gençlik
Merkezlerinde ya da benzeri sosyal platformlarda
AB'yi anlatacak, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın
gerçekleştirdiği veya destek verdiği etkinliklere
katkıda bulunacaklar.
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96. Dönem Kaymakam Adaylarına AB Eğitimi
Verildi
96. Dönem Kaymakam Adayları AB Eğitiminin ilk
aşaması 4 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği
Bakanlığı’nda düzenlendi.
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Burdur, Denizli ve Isparta illerinde gazete,
televizyon, dergi, radyo, internet alanlarında görev
yapan yerel medya mensupları katıldı.
Mersin, Adana, Hatay, Karaman, Niğde ve
Osmaniye illerinde görev yapan yerel medya
mensuplarının katılımıyla 30-31 Ocak 2012
tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen seminerde
ise, katılımcılar AB’ye katılım süreci, bu süreçte
gerçekleştirilen çalışmaların günlük hayata etkileri
ve medyaya yönelik proje ve programlar hakkında
bilgilendirildi.
AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması
Bilgilendirme Seminerleri Devam Ediyor

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Mehmet Cangir tarafından açılışı yapılan eğitim
kapsamında, "Avrupa Birliği Bakanlığının
Kurumsal Yapısı,” "Avrupa Birliği ve Türk-AB
İlişkilerinin Tarihçesi,” "Türkiye-Avrupa Birliği
Katılım
Müzakerelerine
Genel
Bakış,"
“Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi ve Üyeliğin
Karşılıklı Etkileri” ile "AB Projelerinin
Hazırlanması ve Uygulanması" konularında
bilgilendirme sunumları yapıldı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 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 yüksekokulları ve
üniversitelerde
“Bilgilendirme
Seminerleri”
düzenlenerek, yarışma kuralları hakkında bilgi
veriliyor. Bilgilendirme seminerlerine Şubat ayı
içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi, TOBB
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi ile devam ediliyor.

“Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi”
Devam Ediyor
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 dokuzuncusu Muğla’da, onuncusu
Mersin’de gerçekleştirildi.

Son başvuru tarihi 9 Mart 2012 olan yarışmaya
ilişkin ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı
İnternet Sayfasından ulaşılabilir.
İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi
Eğitim Semineri Yapıldı
10-11 Ocak 2012 tarihlerinde Muğla’da
gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan AB
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. F.H. Burak
Erdenir, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik
sürecinde medyanın önemli bir role sahip
olduğunu belirterek, kamuoyuna doğru bilgilerin
aktarılmasının önemli olduğunun altını çizdi. İki
gün süren seminere Muğla, Aydın, Antalya,
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“İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi”
kapsamında Hayatboyu Öğrenme Programı 2012
Ulusal Teklif Çağrısına başvuru hazırlığı içinde
olan il özel idareleri ve valilik AB birimleri
çalışanlarına yönelik eğitim semineri 19-20 Ocak
2012 tarihinde Antalya'da yapıldı.
Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri V. Vali
Yardımcısı M. Fahri Aykırı'nın açılış konuşması ile
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başlayan eğitim semineri, Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü İlksen
Hilal Yıldır'ın "İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor
Projesi ve Yerelde Yürütülen Çalışmalar" konulu
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sunumu ile devam etti. Ayrıca, Avrupa Birliği
Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar
Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Hakan Karataş
tarafından "Avrupa Birliği ve Birlik Programları"
konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
İki gün süren eğitim boyunca, Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
uzmanları tarafından Leonardo da Vinci ve
Grundtvig programları hakkında detaylı bilgiler
verildi
ve
grup
çalışmaları
yapıldı.

AYLIKBÜLTEN
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN HABERLER
Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı
Danimarka Önceliklerini Açıkladı
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle altı ay sürecek olan
AB Konseyi Dönem Başkanlığını Polonya’dan
devralan Danimarka’nın AB Başkanlık programı
açıklandı. Buna göre, Dönem Başkanlığının dört
temel önceliği; daha sorumlu, daha dinamik, daha
yeşil ve daha güvenli bir Avrupa’nın yaratılması
olacak.
Danimarka, “Daha Sorumlu bir Avrupa” yaratma
önceliği çerçevesinde AB’yi içinde bulunduğu
ekonomik ve mali krizden çıkaracak önlemlerin
alınmasına odaklanacak. Bu çerçevede, 9 Aralık
2011 tarihli Zirve sonuçları doğrultusunda mali
disiplinin güçlendirilmesine ve ekonomik istikrarın
güvence altına alınmasına yönelik önemli adımlar
atılacak. Danimarka bu doğrultuda finans
sektöründe kriz yönetimi için ortak bir Avrupa
kriz yönetimi çerçevesi oluşturmayı ve Avrupalı
tüketicilerin finansal krize karşı korunmasını
sağlayacak önlemler almayı planlıyor. Ayrıca, 20142020 dönemi çok yıllı mali çerçevenin
belirlenmesine yönelik müzakereler de Danimarka
Dönem Başkanlığının öncelikli maddelerinden biri
olacak.

İkinci önceliğini “Daha Dinamik bir Avrupa”nın
yaratılması olarak belirleyen Danimarka, bu
çerçevede
Tek
Pazar’ın
geliştirilmesine
odaklanacak. Kamu alımları prosedürlerinde
sadeleştirmeye
ve
muhasebe
kurallarında
modernizasyona gitmeye hazırlanan Dönem
Başkanlığı, bilgi toplumunun güçlendirilmesi için
eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki
Topluluk programlarının etkin bir biçimde
uygulanmasını sağlayarak rekabetçi bir Tek Pazar
sistemi hedefliyor. Küresel mali kriz nedeniyle
ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem
atfeden Dönem Başkanlığı, AB’nin komşuları ile
olan ticaret serbestinin devam ettirilmesi ile
Kanada, Hindistan, Japonya, Malezya, Singapur
gibi ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanması için
çalışmalarda bulunacak.
Danimarka, üçüncü önceliği olan “Daha Yeşil bir
Avrupa” başlığı kapsamında yeşil ve sürdürülebilir
bir büyümenin sağlanması için kamu ve özel
sektör işbirliğine vurgu yapan proaktif bir gündem
benimseyecek. Kaynakların verimli kullanımını
güvence altına almak amacıyla Yedinci Çevre
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Eylem Programının (7th Environmental Action
Plan) oluşturulması üzerinde çalışacak ve AB’nin
2020 yılına kadar sera gazı salınımının % 20
azaltılması ve enerji verimliliğinin % 20 artırılması
hedeflerine yönelik olarak önlemler alacak.
Biyoçeşitliliğin ve çevrenin korunmasını gözetecek
olan Dönem Başkanlığı Ortak Tarım Politikası ve
Ortak Balıkçılık Politikasının reformu için de
çalışmalarını sürdürecek.
Dönem Başkanlığı, son olarak “Daha Güvenli bir
Avrupa” ideali çerçevesinde, AB’nin uluslararası
arenadaki etkinliğinin artırılması ve AB
vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla
organize ve sınır ötesi suçlarla mücadele ve
terörün önlenmesi gibi konularda çalışmalar
yürütecek. Yasa dışı göçle mücadele konusunu da
ön planda tutacak olan Dönem Başkanlığı, 2012
yılı sonuna kadar Avrupa Ortak İltica Sisteminin
nihaileştirilmesini hedefliyor. Adalet ve içişleri
alanında Stockholm Programının (2010-2014)
uygulanmasına devam edecek olan Danimarka,
Başkanlık döneminde Schengen sisteminin
geliştirilmesini ve Schengen Değerlendirme ve
İzleme Mekanizmasının kurulmasını da öngörüyor.
Kaynak: Danimarka AB Konseyi Dönem Başkanlığı
Resmi İnternet Sitesi-1, Danimarka AB Konseyi Dönem
Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi-2
Avrupa Parlamentosu Yeni Başkanını Seçti
17 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu
(AP) Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Avrupa
Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici
İttifakı Grubu üyesi Martin Schulz, rakipleri
Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu
üyesi Nirj Deva ve Avrupa Liberal ve Demokratlar
İttifakı üyesi Diana Wallis karşısında 670 oyun
387’sini alarak parlamentonun yeni başkanı oldu.

Oylamanın hemen ardından kısa bir konuşma
yapan Schulz, krizin Avrupa bütünleşmesi
üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti ve
Avrupa Parlamentosunun önemine değindi.
Avrupa Birliğinde hükümetlerarası politika yapma
yöntemine her geçen gün daha fazla önem
verildiğini ifade eden Schulz, Parlamentonun
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rolünün artması gerektiğini vurguladı. Jerzy
Buzek’in ardından başkan olan Schulz, iki buçuk
yıl süreyle AP’nin başında olacak.
Kaynak: Avrupa Parlamentosu
AB’de Ekonomik Krize Karşı Önlemler
Devam Ediyor
30 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB
Zirvesi’nde, ekonomik krizin etkilerini ortadan
kaldırmak için atılması gereken adımlar ele alındı.
Zirve’de mali istikrarı sağlamaya yönelik kararların
daha yüksek bir büyüme hızı ve daha fazla
istihdam için tek başına yeterli olmadığı, AB
ekonomilerinin rekabet gücünün artırılması
gerektiği belirtildi. Büyüme ve istihdam için tutarlı
ve geniş tabanlı bir yaklaşımla birlikte sağlam
makroekonomik politikaların ve sosyal uyumu
sağlamaya yönelik bir istihdam stratejisinin
uygulanması gerektiği belirtildi.
Zirvede, artan işsizlik karşısında yeni istihdam
olanakları yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu
çerçevede, ekonomik büyümenin temel itici
gücünün Tek Pazar olduğu ifade edilerek, istihdam
ve büyüme için AB düzeyinde yapılabilecek
eylemler belirlendi. AB’de bulunan 23 milyon
KOBİ’nin, Avrupa ekonomisinin başarısında ve
istihdamın artırılmasında kilit öneme sahip olduğu
ifade edilerek bu kapsamda kısa vadede atılması
gereken adımlar ele alındı.
Avro Bölgesi ülkelerinin 30 Ocak 2012 tarihli
bildirisine göre, Ekonomik ve Parasal Birlik
çerçevesinde istikrar, koordinasyon ve yönetişimi
geliştirmeyi amaçlayan yeni Hükümetlerarası
Anlaşma üzerinde mutabakat sağlandı ve
Anlaşmanın
Mart
ayında
imzalanması
kararlaştırıldı. Yeni Anlaşma aracılığıyla ulusal
bütçelerin dengede durması veya fazla vermesi
bekleniyor. Anlaşmayla getirilen kritere göre, taraf
ülkelerin yıllık yapısal bütçe açığı nominal
GSYH’lerinin % 0,5’ini aşamayacak. Bu kuraldan
sapılması haline otomatik düzeltme mekanizması
devreye girecek. Mekanizmaların içeriği her bir üye
devlet tarafından Avrupa Komisyonu’nun
önereceği prensiplere uygun olarak belirlenecek.
Anlaşmanın ihlali durumunda Adalet Divanı
yaptırımlarının devreye girmesini sağlayacak yeni
bir düzenleme yapılması planlanıyor. Anlaşma üye
devletlerin ekonomi politikalarının koordinasyonu
ve yakınsamasına yönelik hükümler içeriyor. Bu
çerçevede, Avro Zirvelerinin yılda iki kez
toplanması kararlaştırıldı.
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Öte yandan, Anlaşmanın 1-2 Mart 2012’de
gerçekleşecek AB Zirvesinde imzalanması
bekleniyor. Avro Bölgesindeki 12 üye ülkenin yasal
onayından sonra yürürlüğe girecek olan Anlaşma,
bölgeye dâhil olmayan üye ülkelerin katılımına da
açık olacak. Çek Cumhuriyeti ve İngiltere dışındaki
bütün üye ülkeler Anlaşmayı imzalayacaklarını
belirttiler.
Avrupa İstikrar Mekanizmasının ise Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Kaynak: AB Konseyi-1, AB Konseyi-2
AB'den KOBİ'lere 6 Milyar Avroluk Hibe ve
Kredi Desteği
Avrupa Komisyonu 2014-2020 dönemini
kapsayan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet
Edebilirliği Programını (Programme for the
Competitiveness of Enterprises and SMEs,
COSME)
açıkladı.
Hâlihazırdaki
Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının
(Competitiveness and Innovation Programme,
CIP) alt bileşenlerinden olan Girişimcilik ve
Yenilik Programının (Entrepreneurship and
Innovation Programme, EIP) yerini alacak olan bu
yeni hibe programının bütçesi 2,5 milyar Avro.

KOBİ’lerin
finansmana
erişiminin
kolaylaştırılmasını,
işletme
kurulması
ve
işletmelerin büyümesi için uygun ortamın
oluşturulmasını
ve
Avrupa’da
girişimcilik
kültürünün desteklenmesini amaçlayan yeni
programın hedef kitlesi girişimciler, küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler, işyeri sahibi olmak isteyen
vatandaşlar.
Programla birlikte Avrupa Birliğinde 1,1 Milyar
Avro’luk GSYH artışı hedefleniyor. Ayrıca,
programın yılda 39.000 firmaya destek olması,
29.500 istihdam yaratması ve 900 yeni ticari ürün,
hizmet ya da sürecin başlamasına yardımcı olması
öngörülüyor.
Bu önemli hibe imkânının yanı sıra, özellikle sınırötesi faaliyetlerde bulunacak olan girişimciler için
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ayrılması beklenen 3,5 milyar Avroluk kredi
desteğiyle birlikte, kredilere erişimin de
kolaylaşması bekleniyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
Macaristan’ın Yeni Anayasası Tartışma
Yarattı
Macaristan’ın tartışmalara neden olan yeni
Anayasası 1 Ocak 2012 itibariyle yürürlüğe girdi.
Başbakan Victor Orban’ın başında bulunduğu aşırı
sağcı Fidesz partisi ve Hıristiyan Demokrat parti
ortaklığında hazırlanan Anayasa, Nisan 2011’de
Parlamento tarafından kabul edilmişti.
Yeni Anayasa AB’nin değerlerine ve demokratik
geleneklerine aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle
başta Avrupa Birliği ve ABD’nin eleştirilerini
üzerine çekti.
Başbakan Orban tarafından Macaristan’ın
komünizmden demokrasiye geçişinin son aşaması
olarak takdim edilen Anayasa, ülkenin adını
“Macaristan Cumhuriyeti” yerine “Macaristan”
olarak değiştiriyor. Özellikle yargı sistemi ve
anayasa
mahkemesinin
yapısında
yapılan
değişikliklerin yargının bağımsızlığını ortadan
kaldırdığına ilişkin eleştiriler her geçen gün artıyor.
Anayasanın medeni haklar, basın özgürlüğü, kişisel
verilerin gizliliği ve genel seçimlerin denetimi
alanlarındaki hükümleri de kaygı yaratan önemli
konular arasında.
Tartışma yaratan en önemli konulardan biri de
Parlamentoya, başkanı hükümet tarafından
atanacak Mali Denetim Otoritesi ile Merkez
Bankasını birleştirme yetkisi veren, böylelikle
Macaristan Merkez Bankası’nın bağımsızlığını
zedeleyen hükümler oldu.
Avrupa Komisyonu süreci başından itibaren
yakından takip ederek, Macaristan’ın yeni
Anayasasının AB hukukuna uygun olup olmadığı
konusunda Macar yetkililerle ortak çalışmalar
yürüttü. Komisyon, esas olarak “Merkez
Bankasının bağımsızlığı, yargı bağımsızlığı ile
hâkim ve savcıların zorunlu erken emekliye
ayrılması, Ulusal Veri Koruma Otoritesinin
bağımsızlığı” hususlarındaki kaygılarını 11 Ocak
2012 tarihinde beyan etmişti. Nitekim, Avrupa
Komisyonu’nun 17 Ocak toplantısından çıkan
karar, Macaristan’ın bu üç husus itibariyle AB
hukukunu ihlal ettiği yönünde oldu.
Bu gelişmeler neticesinde Avrupa Komisyonu,
Macaristan Anayasasına karşı yasal sürecin
başladığını bildiren üç ihtar mektubunu 17 Ocak
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itibariyle Macar yetkililere iletti. Macaristan’ın,
Komisyonun işaret ettiği sorunları 17 Şubat
2012’ye kadar dikkate alarak yanıtlaması gerekiyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, aksi
takdirde, Komisyonun AB hukukunu korumak
için gerekli tüm yasal adımları atmaya yetkili ve
kararlı olduğunu açıkladı.
Kaynak: AB Basın Odası 1, AB Basın Odası 2, AB
Basın Odası 3, AB Basın Odası 4,
AB Basın Odası 5
Hırvatistan’dan AB Üyeliğine “Evet”
Hırvatistan’ın AB Katılım Antlaşması’nın 9 Aralık
2011 tarihinde imzalanmasını takiben, 22 Ocak’ta
gerçekleştirilen referandumda, Hırvat halkının
büyük çoğunluğu AB üyeliğinden yana oy kullandı.
Katılımın görece düşük olmasına rağmen halkın
% 67’sine yakınının referandumda AB üyeliğine
“Evet” demesi AB nezdinde de memnuniyetle
karşılandı.

Resmi sonuçların açıklanmasını takiben ortak bir
açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı
Barroso ve AB Konseyi Başkanı Van Rompuy,
Hırvat halkının Avrupa bütünleşmesine olan
desteğini gösterdiğini belirterek, Birlik üyeliğinin
Hırvat halkına yeni fırsatlar doğuracağını ve ülkede
istikrarın ve refahın korunmasına katkı
sağlayacağını ifade ettiler. Açıklamada, Hırvat
Parlamentosu ve üye ülke parlamentolarınca onay
sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının
ardından Hırvatistan’ın Temmuz 2013’te AB’nin
28. üyesi olmasının beklendiği vurgulandı.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
Slovenya ve Hırvatistan Arasında Sınır
Tahkim Anlaşması
Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk
Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle, 11
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Ocak 2012 tarihinde Hırvatistan Dışişleri ve
Avrupa Birliği Bakanı Vesna Pusic ve Slovenya
Dışişleri Bakanı Samuel Žbogar ile bir araya
gelerek, 4 Kasım 2009’da Slovenya ve Hırvatistan
arasında imzalanan Sınır Tahkim Anlaşması’nın
uygulanması konusunda atılacak adımları görüştü.
Anlaşmaya göre, taraf ülkeler, Komisyon Başkanı
ve Komisyon’un genişlemeden sorumlu üyesinin
hazırlayacağı ve uluslararası hukuk alanında uzman
kişilerden oluşacak bir listeden, Sınır Hakemliği
Heyeti Başkanı ve iki üye seçecekler. Komisyon’un
hazırlayacağı listenin ilanını takiben 15 gün
içerisinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa,
seçimi Uluslararası Adalet Divanı Başkanı yapacak.
Avrupa Komisyonu’nun taraf olmadığını ancak
anlaşmanın uygulanmasında belirli sorumluluklar
üstleneceğini belirten Komisyon yetkilileri,
anlaşmanın, hem iki ülke arasında, hem de Batı
Balkanlar’da komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine
yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
25. Yılını Kutlayan Erasmus Programı
Yenileniyor
AB’nin yükseköğretim kurumları arasında işbirliği
ile öğrenci ve personel değişimi için karşılıksız mali
destek sağlayan Erasmus Programı’nın 25. yılı
Ocak ayında kutlandı.
Avrupa
Komisyonu
2014-2020
dönemi
kapsamında, “Herkes için Erasmus” Programını
hayata geçirdi. Mevcut Hayatboyu Öğrenme ve
Gençlik Programlarının yerini alacak olan “Herkes
için
Erasmus”
ile
hibe
başvurularının
kolaylaştırılması ve programın etkinliğinin
arttırılması hedefleniyor. “Bireylerin Öğrenim
Hareketliliği,” “Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için
İşbirliği” ve “Politika Reformu için Destek”
başlıklı 3 kategoride gruplandırılan yeni programla
ilk defa spora da destek sağlanacak. 2014-2020
dönemi için programa 19 milyar Avroluk kaynak
tahsis eden AB, insana yatırıma verdiği önemi
gözler önüne seriyor.

Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
Ortak Tarım Politikasının 50. Yılı Kutlanıyor
Avrupa bütünleşmesinin en önemli ve en eski
ortak politikalarından biri olan Ortak Tarım
Politikasının (OTP) 50. yılı kutlanıyor.
Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal
Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Cioloş, 2012
yılının sadece 50 yıllık bir tarihi anmak adına değil,
OTP’de yapılacak yeni reformları tartışmak
bakımından da önemli olduğunu ettiğini ifade etti.
Yıl boyunca görsel-işitsel, basılı materyaller, gezici
sergiler ve Brüksel ile üye ülkelerde
gerçekleştirilecek iletişim faaliyetleri kapsamında,
tarımın gündelik hayata etkilerini gösteren ve 22
dilde yayın yapan “OTP’nin 50 Yılı” isimli
interaktif bir internet sitesi de hazırlandı.

AYLIKBÜLTEN

1987 yılında uygulanmaya başladığından beri 3
milyona yakın öğrenci ve personele eğitim ve iş
olanağı sağlayan ve 27 AB üyesinin yanı sıra,
Türkiye, Hırvatistan, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
ve İsviçre’nin de dâhil olduğu Erasmus programı,
Avrupa Komisyonu’nun krizle ve genç işsizlikle
mücadelede
eğitim
politikasının
temelini
oluşturuyor.
Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
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AB’den e-Ticaret Alanında Önemli Adımlar
Avrupa Komisyonu, 11 Ocak 2012 tarihinde,
elektronik ticaret kapsamında güvenli alışveriş
konusundaki sorunların çözümüne yönelik yeni bir
Tebliğ kabul etti. Tebliğ, sınırötesi çevrimiçi
ürünlerin ulaşabilir olmasını, alışverişteki ödeme
zorluklarının aşılmasını, tüketicinin siber suçlar ve
anlaşmazlıkların çözümünde korunabilmesini ve
daha güvenli, temel hak ve özgürlüklere daha
saygılı
bir
elektronik
ticaret
ortamının
geliştirilmesini hedefliyor.
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Yeni Strateji, 2006-2010 yıllarını kapsayan
“Hayvanların Korunması ve Refahı için Topluluk
Eylem Planı” ile planın uygulanma sürecinde
edinilen deneyimlere dayanıyor. Stratejinin hedefi,
hayvanların korunması ve hayvan refahının daha
etkin ve sürdürülebilir olması için birlik içerisinde
tüm üye ülkelerce uygulanabilecek yasal bir çerçeve
oluşturulması. Yeni stratejide, üye devletler
arasında uyumun sağlanması, uygulama planlarının
geliştirilmesi, uluslararası işbirliği, tüketicilerin ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi temel eylemler
yer alıyor.
AB, hayvanların korunması ve refahının artması
için her yıl yaklaşık 70 milyon Avro destek
sağlıyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
2012 AB’de Aktif Yaşlanma Yılı

E-ticaretin kurallarının belirsizliği ve yeterince
şeffaf olmadığı düşüncesi, tüketicilerin ve iş
adamlarının çevrimiçi hizmetlerden yeterince
yararlanmalarını engelliyor. Bu kapsamda,
Komisyon, Dijital Tek Pazar için yol haritası
oluşturma çalışmalarının 2012 yılı itibarıyla
tamamlanmasını öngörüyor. Dijital Tek Pazar’ın
önündeki engellerin kaldırılmasıyla, elektronik
ticaret hacminin 2015 yılı itibarıyla iki katına
çıkması, bu sayede, Avrupa’nın ihtiyacı olan
ekonomik büyümeye katkı sağlaması ve yeni iş
imkânları yaratması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, “Aktif Yaşlanma ve
Nesillerarası Dayanışma Yılı” olarak ilan edilen
2012 yılı başlarken, vatandaşların yaşlılara ilişkin
görüşlerini değerlendiren bir anket yayımladı.
Ankete göre Avrupalıların büyük bir kısmı (%71)
nüfusun
giderek
yaşlandığının
farkında.
Avrupalıların % 42’si için bu kaygı verici bir
durum yaratırken, Portekiz, Yunanistan ve
Bulgaristan vatandaşlarının diğer ülkelere göre bu
konuda daha kaygılı olduğu saptandı.

Kaynak: AB Basın Odası
Yeni Hayvan Refahı Stratejisi (2012-2015)
Kabul Edildi

Ankette, her on Avrupalıdan altısının, 2030’dan
önce emeklilik yaşının uzatılması fikrine karşı
çıktığı, bununla birlikte Avrupalıların emeklilikten
sonra çalışma fikrine sıcak baktığı ortaya çıktı.
Avrupalıların üçte ikisi resmi emeklilik yaşının
ardından çalışmalarına izin verilmesinden yana.
Avrupa Komisyonu hayvanların korunmasını ve
refahının artmasını hedefleyen, 2012-2015 yıllarını
kapsayan, yeni dört yıllık stratejiyi 19 Ocak 2012
tarihinde kabul etti.

AYLIKBÜLTEN

Vatandaşların en önemli beklentilerini ise mali
desteğin arttırılması, esnek saatlerde çalışma
imkânı sunulması ve geçici olarak iş bırakma hakkı
oluşturuyor.
Kaynak: AB Basın Odası
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Kosova ile Vize Muafiyeti Görüşmeleri
Başladı
AB ile Kosova arasındaki vize muafiyeti
görüşmeleri 19 Ocak 2012 tarihinde Piriştina’da
başladı.
Görüşmelere
katılan
Avrupa
Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi
Cecilia Malmström “Kosova yurttaşlarının vize
muafiyeti
imtiyazından
yararlanıp
yararlanamayacağı ya da bu imtiyazın ne zaman
elde edileceği tamamen Kosova hükümetinin
hukukun
üstünlüğü
alanındaki
reformları
uygulamaya devam etmesine bağlıdır” dedi.
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Program kapsamında mevcut mevzuata ve
uygulamalara ilişkin uzman görüş ve tavsiyeleri,
konferanslar, çalışma grupları, genç siyasi liderlerin
eğitimi gibi etkinlikler yer alacak.
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton,
AB’nin, güneydeki komşularının demokratik
geleceği için elinden gelen yardımı yapmaya kararlı
olduğunu belirtti. Derin bir demokrasinin,
demokratik
kurumlar
oluşturmaktan
ve
demokrasiyi günlük yaşamın bir parçası haline
getirmekten geçtiğini ifade eden Ashton, söz
konusu programın yeni Komşuluk Politikasının da
bir parçası olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, vize muafiyeti görüşmelerinin nihai
hedefi olan Kosova vatandaşları için vize
zorunluluğunun kaldırılmasının, ancak seyahat
belgelerinin güvenliği, sınır, göç ve sığınma
yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği ile serbest
dolaşımla ilgili temel haklar gibi konularda
yapılacak reformlara bağlı olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve
Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan
Füle de, Kuzey Afrika’da uzun ömürlü ve
sürdürülebilir bir demokrasi için yapılacak katkının
en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

AB, daha önce beş Batı Balkan ülkesiyle vize
muafiyeti görüşmelerini başlatmış, bu sürecin
sonunda, her ülkenin temel reformları uygulama
konusundaki başarısı değerlendirilerek Makedonya,
Karadağ ve Sırbistan Aralık 2009’da, Arnavutluk
ve Bosna-Hersek ise Kasım 2010’da vize
muafiyetine hak kazanmıştı.

Avrupa Birliği Haiti’ye Yardım Etmeye
Devam Ediyor

Kaynak: AB Basın Odası
AB’den Güney Akdeniz Ülkelerine Destek
Avrupa Komisyonu, Güney Akdeniz ülkelerinde
siyasi ve demokratik reformları destekleyecek yeni
bölgesel programı kabul etti. Avrupa Birliği ve
Avrupa Konseyi arasındaki stratejik ortaklığın bir
parçası olan ve üç yıl sürmesi planlanan programın
başlangıç bütçesi 4 milyon Avro olarak belirlendi.
Öncelikli olarak Fas ve Tunus’da uygulanacak
program, söz konusu ülkelerde yargının
bağımsızlığı ve etkinliği, iyi yönetişim, yolsuzlukla
mücadele, insan haklarının ve demokratik
değerlerin korunması ve insan kaçakçılığının
kontrolü gibi konular üzerine yoğunlaşacak.

AYLIKBÜLTEN

Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Komisyonu, 2 yıl önce Haiti’de yaşanan
depremin ardından evsiz kalan depremzedeler için
yeni konut programını kabul etti. 23 milyon Avro
değerinde olan ve 60 binden fazla insanı kapsayan
programın yürütücüleri arasında Avrupa Birliği’nin
yanı sıra yerel topluluklar, belediyeler ve Haiti
Bayındırlık Bakanlığı da bulunuyor.
Depremin ardından yaşanan tayfun ve kolera
salgını Haiti’deki tabloyu iyice ağırlaştırsa da uzun
vadede istikrar ve kalkınma için çabalar devam
ediyor. Depremden sonraki 24 saat içinde Haiti’ye
yardım elini uzatan AB, kısa ve uzun vadede
depremin yaralarını sarması için Haiti Hükümetine
2 yıl içinde 1,2 milyar Avro yardımda bulundu. AB
Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton
yaptığı açıklamada Haiti’deki altyapı çalışmaları,
ekonomik istikrar ve demokrasiye yönelik AB’nin
desteklerinin süreceğini ifade etti.
Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
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Sahel’e Yapılan İnsani Yardım Miktarı
Artırıldı
Avrupa Komisyonu, açlıkla boğuşan Afrika Sahel
bölgesine yaptığı insani yardımı 2 katına çıkararak
95 milyon Avroya yükseltti. Kararı, Avrupa
Komisyonu’nun Uluslararası İşbirliği, İnsanı
Yardım ve Kriz Müdahale Konularından Sorumlu
Üyesi Kristalina Georgieva, Nijer ve Çad’a yaptığı
ziyaret esnasında açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Kasım ayında yaptığı
yardımla birlikte AB tarafından Sahel’e yapılan
toplam yardım miktarı 105 milyon Avroya ulaştı.
Yapılan yardımlar ile 300 bini 2 yaş altındaki
çocuk, hamile ve emziren kadın olmak üzere 2
milyondan fazla insanın bu kritik süreci atlatması
hedefleniyor.

duyurdu. Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi
Kurumu’nun geçtiğimiz Ekim ayında İran’ın askeri
nükleer teknoloji geliştirmesine yönelik yayınladığı
raporun, İran’ın nükleer programının niteliği
hakkındaki endişeleri arttırdığı belirtildi.
AB’nin hedefinin kapsamlı, uzlaşmacı ve uzun
vadeli bir çözüm olduğu vurgulanarak, İran’ın
Silahsızlaşma Anlaşması kapsamında barışçıl
nükleer enerji kullanımına saygı duyulduğu ifade
edildi. 20 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli
olan yeni yaptırımlar arasında,
•

Baskı aracı olarak kullanılabilecek silah ve
ekipmanların
ithalatı
ve
ihracatının
yasaklanması,

•

Nükleer silah sistemlerinde veya nükleer
zenginleştirmede kullanılacak malların ve
teknolojinin
ithalatı
ve
ihracatının
yasaklanması,

•

İranlı kişi veya kuruluşların Avrupa Birliği
içinde uranyum madenlerine ve nükleer
madde üretimine ve teknolojisine yatırım
yapmalarının engellenmesi,

•

İran petrol ve gaz endüstrilerine yatırımın
yasaklanması,

•

İran nakliye firmaları tarafından yapılan veya
İran’dan gelen kargo uçuşlarının AB
havalimanlarına erişiminin engellenmesi,

•

İran’dan AB’ye veya AB’den İran’a yapılan
mali transferlerin kısıtlanması,

•

İran bankalarının AB içinde banka şubesi
açması
veya
müşterek
teşebbüste
bulunmasının engellenmesi,

Kaynak: AB Basın Odası, Avrupa Komisyonu
AB’den İran’a Yaptırım Kararı
Avrupa Birliği Konseyi, 20 Ocak 2012 tarihinde
yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2006, 2007, 2008
ve 2010 yıllarında İran’a karşı aldığı yaptırım
kararlarına ek olarak, yeni yaptırımlar aldığını

AYLIKBÜLTEN
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gibi yaptırımlar bulunuyor.
Kaynak: AB Basın Odası

14

Avrupa Birliği Bakanlığı

Sayı 11 / Şubat 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI KÖŞESİ
ABAD: “Üye Devletlerde Daimi İkamet
Hakkı İçin Aranan Asgari Beş Yıl İkamet İzni
için sadece AB Hukukunun Belirlediği
Koşullara Uygun Oturma İzinleri Dikkate
Alınmalı”
Almanya Federal İdare Mahkemesi’nin ön karar
başvurusu üzerine, Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), 21 Aralık 2011 tarih ve 424/10 ve
425/10 sayılı kararında, 2004/38/AT sayılı Avrupa
Birliği vatandaşları ile aile bireylerinin üye
devletlerin topraklarında serbestçe dolaşım ve
ikamet hakkını düzenleyen AB direktifinin, daimi
ikamet izni için öngörülen koşullara ilişkin
kurallarını yorumladı. Bu çerçevede, bir devletin
Avrupa Birliği’ne üye olmasından önce, bu
devletin vatandaşlarının AB içindeki ikamet izni
süreleri, Avrupa Birliği hukukunun belirlediği
koşulları taşıması halinde, kişilerin serbest
dolaşımına ilişkin direktif hükümlerinde öngörülen
beş yıllık asgari ikamet şartının hesaplanmasında
dikkate alınacak.
ABAD’ın kararına konu teşkil eden uyuşmazlık,
1988 ve 1989 yıllarında iki Polonya vatandaşının,
Federal Almanya’ya giriş yaparak, Polonya’nın
henüz AB’ye üye olmadığı bu tarihlerde Alman
hukukuna uygun biçimde insani gerekçelerle süreli
oturma izni alması olmuştu. Alman makamları
tarafından düzenli olarak oturma izinleri uzatılan
bu kişiler, 2005 yılında, Polonya’nın AB’ye üye
olmasından sonra, AB vatandaşları ve aile
bireylerinin üye devletlerde serbestçe dolaşım ve
ikamet hakkını düzenleyen 2004/38/AT sayılı AB
direktifi hükümleri uyarınca daimi ikamet hakkı
almak için başvuru yapmışlar; ancak, Alman
makamları tarafından bu başvurular, ilgili kişilerin
herhangi bir iş sahibi olmadıkları ve geçimlerini
sağlamaya yetecek gelire sahip olduklarını
belgeleyemedikleri gerekçesiyle reddedilmişti.
İlgili kişiler tarafından söz konusu ret kararının
iptali için açılan davada, Alman Federal İdare
Mahkemesi, ABAD’a,
-ulusal hukuk kurallarına uygun olarak verilen
ikamet izni sürelerinin AB hukuku anlamında da
yasal ikamet izni süresi içinde kabul edilip
edilemeyeceği,
-bir üye devletin topraklarında ikamet iznine sahip
olan üçüncü ülke vatandaşlarının geçirdikleri bu
sürelerin, daha sonra vatandaşı oldukları devletin
Birliğe üye olması halinde daimi ikamet hakkı
almak için yaptıkları başvurularda öngörülen asgari
beş yıl ikamet şartı kapsamında sayılıp
sayılmayacağı,

AYLIKBÜLTEN

sorularını yöneltti.
ABAD, öncelikli olarak direktifte yer alan “yasal
ikamet” kavramını yorumladı. Söz konusu
direktifte yasal ikamet kavramının içeriğine ilişkin
herhangi bir tanımın yapılmadığını, ayrıca yine bu
kavrama ilişkin olarak üye devletlerin ulusal
hukuklarına hiçbir gönderme yapılmadığını tespit
ederek, bu kavramın tüm üye devletlerde aynı
anlama gelecek şeklinde yorumlanması gereken bir
Avrupa Birliği kavramı olduğunu belirtti. Divan,
AB hukuku tarafından tanımlanmamış bu
kavramın anlamının ve kapsamının belirlenmesi
için, diğer şeylerin yanı sıra özellikle bu kavramın
yer aldığı hukuki düzenlemenin amacının ve
kavramın kullanıldığı metnin esas alınması
gerektiğini belirtti.
Divan, daha sonra, ilgili direktifin amacının, AB
hukukundan kaynaklanan istisnalar saklı olmak
koşuluyla, Birlik vatandaşlarına tanınan serbest
dolaşım ve ikamet hakkının kullanılmasının
kolaylaştırılması olduğunu belirterek, direktifte
Birlik vatandaşları ile aile bireylerinin üye
devletlerin topraklarında hangi koşullarda
serbestçe dolaşacağı ve ikamet hakkından
yararlanacağının belirlenerek, daimi ikamet hakkı
elde etmek için gerekli olan koşulların
düzenlendiğini tespit etti. Bu kapsamda, direktifin
bütününde üye devletlerde ikamet hakkına ilişkin
olarak her biri belli bir süre şartı getiren üç dereceli
bir sistem oluşturulmuş ve ilk defa bu direktifle
daimi ikamet hakkı statüsü düzenlenmiş oldu.
Oluşturulan bu yeni sistem, aslında büyük ölçüde
direktifin yürürlüğe girmesinden önce AB
tarafından belirlenen koşul ve aşamalar ile konuyla
ilgili Divanın içtihadıyla örtüşüyor.
Bu doğrultuda, direktifte öncelikle Birlik
vatandaşlarına sadece geçerli kimlik kartı veya
pasaport sahibi olmak koşuluyla üye devlet
topraklarında üç aya kadar serbest dolaşım imkanı
tanınıyor. Ancak üç ayı aşan sürelerde ikamet izni
almak için, işçi veya serbest çalışan olarak bir iş
sahibi olmak veya kendisi ile aile bireylerinin ilgili
üye devletten sosyal yardım almaksızın geçimini
sağlayacak yeterli gelire sahip olduğunu ispatlamak
koşulu getiriliyor. Beş yıl süreyle kesintisiz olarak
bir üye devlette yasal ikamet iznine sahip olan
Birlik vatandaşları ise, direktif hükümleri uyarınca
o üye devlette daimi ikamet izni alma hakkına
sahip olacak. Bu şekilde direktifte, daimi ikamet
hakkı elde edilmesi için öncelikli olarak daha kısa
süreli ikamet hakkı koşullarının yerine getirilmesi
öngörülüyor.
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Divan, direktifin bütünü ve amacı çerçevesinde,
daimi ikamet hakkı için öngörülen en az beş yıl
süreyle “yasal ikamet” şartı getiren hükmün
yorumlanmasında ilgili kişinin işçi veya serbest
çalışan olarak bir iş sahibi olması veya kendisi ile
aile bireylerinin ilgili üye devletten sosyal yardım
almaksızın geçimini sağlayacak yeterli gelire sahip
olduğunu belgelemesi koşullarının da yerine
getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bu çerçevede Divan, beş yıldan fazla bir süreyle
bir üye devlette o üye devletin ulusal hukukuna
göre ikamet hakkına sahip olan Birlik vatandaşının,
direktif hükümlerine dayanarak daimi ikamet hakkı
elde edebilmesi için, aynı zamanda direktifte üç
aydan fazla süreli ikamet izni almak için gerekli
olan diğer koşulları da taşıması gerektiğini belirtti.
Bu koşulları taşımayan ikamet izni süreleri,
direktifte öngörülen beş yıllık yasal ikamet süresi
kapsamında değerlendirilemeyecek.
Öte yandan Divan, üçüncü ülke vatandaşlarının bir
üye devlette, vatandaşı oldukları ülkenin AB’ye üye
olmasından önce geçirdikleri sürelerin daimi
ikamet izni süresi içinde sayılıp sayılamayacağı
konusunda ise, ilgili devletin AB’ye üye olmak
amacıyla imzaladığı katılım antlaşmasına bakılması
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gerektiğini belirterek, katılım antlaşmasında somut
olarak Birlik vatandaşlığına tanınan hakların
uygulanmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama veya
geçiş süresi öngörülmediği müddetçe, ilgili devlet
vatandaşlarının derhal bu haklardan yararlanması
gerektiğini belirtti. Divan, somut olayda her ne
kadar Polonya’nın katılım antlaşmasında işçilerin
serbest dolaşımı ve hizmetlerin serbest dolaşımına
ilişkin geçiş süreleri öngörülmüş ise de, Birlik
vatandaşlarına tanınan haklara ilişkin herhangi bir
kısıtlama getirilmemesi nedeniyle, Polonya
vatandaşlarının, AB vatandaşlarına tanınan haklar
çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin
kendilerine uygulanmasını talep etme hakkı
bulunduğunu ifade etti.
Sonuç olarak Divan, söz konusu direktifte, daimi
ikamet hakkı elde etmek için gerekli olan en az beş
yıl yasal olarak ikamet şartı süresinin
hesaplanmasında, üçüncü ülke vatandaşlarının bir
üye devlette, vatandaşı oldukları devletin, Avrupa
Birliği’ne üye olmasından önce geçirdikleri oturma
sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, bu oturma
izinlerinin, yine ilgili direktifte belirlenen koşulları
taşıması gerektiğine karar verdi.
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GÜNCEL YAYIN VE MAKALE ÖZETLERİ
Kirsty Hughes’un “AB Demokrasisi Krizde:
Batıyor mu, Çıkıyor mu?” Başlıklı Makalesi

dönemde de aynı başarıyı göstermesinin beklendiği
dile getiriliyor.

Kirsty Hughes tarafından kaleme alınan “AB
Demokrasisi Krizde: Batıyor mu, Çıkıyor mu?”
başlıklı makale 16 Ocak 2012 tarihinde “Open
Democracy” isimli internet sitesinde yayımlandı.
Hughes makalesinde, Avrupa’da yaşanan krizin,
ekonomi politikalarına ilişkin kararlar da dâhil
olmak üzere, özünde siyasi olduğunu belirtiyor.
Yazar, bu nedenle, krizin kurumsal değişiklikler ve
kemer sıkma politikalarıyla değil, demokratik
politikalarla aşılabileceğini savunuyor.

Ashraf Ghani, Türkiye’nin kimlik krizini büyük
ölçüde çözdüğünü belirtiyor ve dindar veya laik,
Batılı veya Doğulu gibi birbirine karşıt olarak
görülen kavramların birisine bağlı kalmak yerine
Türkiye’nin,
bu
kavramları
sentezleyerek
kutuplaşmamış zengin bir ortak kimlik anlayışı
oluşturmuş olduğunun altını çiziyor. Bunun
yanında, ülkenin, tarihi ve kültürel zenginliğini öne
çıkartarak, bireysel güvenlik ve hukukun
üstünlüğüne dayalı bir küresel güç olma hedefine
odaklandığı savunuluyor.

Makalede, krizin Avro’nun geleceği üzerine
olmadığı, asıl ciddi kriz içinde olanın Avrupa
demokrasisi olduğu vurgulanıyor. Hughes’a göre,
AB’nin izlediği hatalı politikalar sonucu yıllardır
çözülemeyen “demokrasi açığı,” mevcut siyasi ve
ekonomik sorunlarla daha fazla su yüzüne çıkıyor.
Siyasi ve ekonomik kriz karşısında izlenen
politikaların, hem AB hem de üye ülkelerde
“meşruiyet sorununa” yol açtığına değinen
Hughes, günü kurtarmak adına yapılan siyasetin,
halkın AB’ye olan güvenini azalttığını belirterek,
memnuniyetsizlik ve şüphenin, Avrupa’da popülist
ve milliyetçi eğilimleri beslediği uyarısı yapıyor.
Teknokratlara yönetimde daha çok yer
verilmesinin
ve dayatılan
kemer
sıkma
politikalarının güven ve meşruiyeti yeniden
sağlamaktan çok uzak olduğunu ifade eden
Hughes, AB’nin hem üye ülkeler hem de bölge
açısından çok önemli bir siyasi proje olduğunu
vurgulayacak vizyon sahibi liderlere ihtiyaç
olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Open Democracy
Afganistan Eski Maliye Bakanı Ashraf
Ghani’nin “Türk Kavşağı” Başlıklı Makalesi
Afganistan eski Maliye Bakanı (2002-2004) Ashraf
Ghani tarafından kaleme alınan “Türk Kavşağı”
isimli makale 27 Aralık 2011 tarihinde “Foreign
Policy” isimli internet sitesinde yayımlandı.
Türkiye’de son 10 yılda AK Parti Hükümeti
döneminde hem siyasi hem ekonomik olarak
önemli başarılara imza atıldığının vurgulandığı
makalede, Türkiye’nin güçlü bir lider önderliğinde,
reformlara bağlı kaldığı ve mevcut krizi fırsata
dönüştürmeyi bildiği belirtiliyor. Makalede ayrıca,
2023 için dünyanın en büyük 10. büyük ekonomisi
olma iddiasını sürdüren Türkiye’nin, gelecek
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Makalede öne çıkan bir başka konu ise, mevcut
hükümetin özgüveni. Başbakan Erdoğan’ın Ali
Babacan, Egemen Bağış, Ahmet Davutoğlu gibi
etkili isimlerden oluşan başarılı ekibinin bu
özgüvenin temelini teşkil ettiğini belirten Ghani,
özellikle zorlu siyasi kararlarda bu ekibin gösterdiği
birlik ve beraberliğin birçok soruna cesaretle
yaklaşılmasını sağladığını dile getiriyor.
Hükümetin ekonomik alanda da temel
değişikliklere öncülük ettiğini, özellikle özel sektör
ile güçlü bir ortaklık kurduğunu belirten yazar,
enflasyonun cirit attığı, krize meyilli eski ekonomik
sistemin yerine, küresel pazar ve rekabete açık yeni
bir ekonomik düzen oluşturulduğunu savunuyor.
Uluslararası alanda ise Türkiye’nin hiç olmadığı
kadar sesini duyurmaya, ağırlığını koymaya
başladığını dile getiren Ghani, Arap baharı,
finansal kriz, Filistin gibi konularda etkin bir rol
oynamaya çalışan Türkiye’nin, son olarak
Suriye’deki olaylar karşısında Arap Birliği ile ortak
tavır sergilemesini, Orta Doğu’daki değişimi
benimsediğinin kanıtı olarak yorumluyor.
Makalede ayrıca, siyasi irade ve demokratik
sistemiyle Müslüman dünyası için önemli bir örnek
olan Türkiye’nin, Kürt meselesi, askeri vesayet,
Kıbrıs, finansal kriz gibi tüm sorunların üstesinden
geleceği ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında
“fikirlerin, insanların ve malların dünya üzerinde
aktığı bir küresel kavşak” olacağı vurgulanıyor.
Kaynak: Foreign Policy
Senem Aydın Düzgit ve Gergana
Noutcheva’nın “Avrupalılaşma Sürecinde
Kaybolmak: Batı Balkanlar ve Türkiye”
Başlıklı Makaleleri
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yardımcı Doçent Senem Aydın Düzgit ve
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Maastricht Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Yardımcı Doçent Gergana Noutcheva
tarafından
kaleme
alınan
“Avrupalılaşma
Sürecinde Kaybolmak: Batı Balkanlar ve Türkiye”
(Lost in Europeanization: The Western Balkans
and Turkey) başlıklı makale “West European
Politics” Dergisinde yayımlandı.
Makale, AB’nin “hukukun üstünlüğü” alanındaki
katılım gerekliliklerinin Hırvatistan, Arnavutluk ve
Türkiye üzerindeki etkisini ele alıyor. AB’ye üyelik
koşullarının tüm aday ülkeler için aynı olmasına
rağmen, bu üç ülkenin gösterdiği değişimin
birbirinden farklı olduğuna değinen yazarlar bu
farklılıkların nedenlerini sorguluyor.
Yazarlar söz konusu ülkelerdeki değişimi üç faktör
üzerinden inceliyor: devlet kapasitesi, AB katılım
perspektifinin güvenilirliği ve iç siyasi aktörlerin
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AB katılım fırsatını değerlendirmedeki tutumları.
Bu çerçevede, üç ülkenin Dünya Bankası
Yönetişim Göstergeleri üzerinden hukukun
üstünlüğü alanındaki değişimleri tek tek
inceleniyor ve söz konusu faktörlerin ektisi
değerlendiriliyor.
Yazarların bulgularına göre, devlet kapasitesi ve
AB katılım perspektifinin güvenilirliği ülkelerin
hukukun üstünlüğü alanındaki değişimlerini
açıklamada tek başına yetersiz kalıyor. Siyasi
aktörler, bu iki faktörü temel alarak, kendi politik
gündemlerine uygun olduğu ölçüde AB koşullarına
yüksek düzeyde uyum sağlayabiliyorlar.
Kaynak: West European Politics Volume 35, Issue 1,
2012
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HİBE DUYURULARI
Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sivil Toplum
Aracı İşbirliği Programları
Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sivil Toplum Aracı
İşbirliği Programları teklif çağrısı 11 Ocak 2012
tarihinde açıldı.
Programın Hedefi: Program kapsamında
demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve
hukukun
üstünlüğü
konularında
kamu
tartışmalarında aktif olarak yer alacak, politika
oluşturma ve karar alma süreçlerinde etkili olma
kapasitesine sahip olan ve daha dinamik sivil
toplum yaratmayı amaçlayan sivil toplum
kuruluşlarının
desteklenmesi
öngörülüyor.
Koordinasyonunu ülkemizdeki Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) yürüteceği ortaklıklarda,
başvuru sahibi kuruluşun yanı sıra, en az 3 farklı
IPA Faydalanıcısı Batı Balkan ülkesinden en az 3
STK ile AB üye devletleri ya da Avrupa Birliği
STK Ağından 1 STK olmak üzere toplam 5 sivil
toplum örgütünün yer alması gerekiyor.
Programın Bütçesi: 11 Milyon Avro (Minimum
500 bin Avro-Maksimum 800 bin Avro)
Son Başvuru Tarihi: 13 Nisan 2012 (Brüksel
yerel saati ile 17:00)
Başvuru hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun
ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9. Çağrısı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı 9.
Çağrısı 18 Ocak 2012 tarihinde açıldı.
Programın Hedefi: Bilişsel araştırmalar ve
robotik, dijital koruma, sağlık alanında ve kültürel
kaynaklara erişimde bilgi ve iletişim teknolojileri ile
ilgili konularda ortaklı AR-GE, Koordinasyon ve
Destek
Eylemleri
bileşimi
projelerinin
desteklenmesi hedeflenmektedir.
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Programın Bütçesi: 291 Milyon Avro
Son Başvuru Tarihi: 17 Nisan 2012
Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK’ın internet
sayfasından ulaşılabilir.
CrossTexNet 2012 Proje Çağrısı
Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve
Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET
projesi olan CrossTexNet çağrısı açıldı.
Programın Hedefi: Program kapsamında yüksek
katma değerli tekstil malzemelerine ilişkin,
uluslararası ve uygulamaya yönelik Ar-Ge
projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje
konsorsiyumu çağrıya katılan en az 2 farklı
ülkeden en az 2 KOBİ ile oluşturulabilecektir.
Programın Bütçesi: Hibe destek oranı büyük
firmalar için % 60, KOBİ’ler için % 75
Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2012
Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK’ın internet
sayfasından ulaşılabilir.
Hidrojen ve Yakıt Pilleri 2012 Çağrısı
Hidrojen ve Yakıt Pilleri Ortak Teknoloji
Girişimi’nin yayımladığı beşinci çağrı 17 Ocak
2012 tarihinde açıldı.
Programın Hedefi: Ulaştırma ve yakıt ikmali
altyapısı, hidrojen üretimi ve dağıtımı, sabit yakıt
pili ve CHP gibi Ar-Ge ve demonstrasyon
projelerinin desteklenmesi.
Programın Bütçesi: 77,5 Milyon Avro
Son Başvuru Tarihi: 24 Mayıs 2012
Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK’ın internet
sayfasından ulaşılabilir.
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AYIN ETKİNLİKLERİ
“Türk Yerel Medyası AB Yolunda” Projesi
kapsamında Brüksel ve Londra’ya Çalışma
Ziyareti Düzenlenecek
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın
Egemen Bağış’ın himayelerinde, Avrupa Birliği
Bakanlığı tarafından yürütülen ve İngiltere’nin
Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türk
Yerel Medyası AB Yolunda” projesi çalışma
ziyareti 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Yerel medya mensuplarının
Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecini
yakından takip edebilmelerini sağlamak amacıyla
İstanbul, Ankara, Erzurum, Elazığ, Sivas, Ordu,
Şanlıurfa, İzmir, Muğla ve Mersin illerinde
düzenlenen
seminerlerin
ardından,
kura
yöntemiyle belirlenen 10 yerel medya mensubu
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Londra ve Brüksel’e çalışma ziyaretinde
bulunacak. Avrupalı meslektaşları ile bir araya
gelecek olan Türk yerel medya mensupları, aynı
zamanda Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarını
ziyaret etme fırsatı bulacak.
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AB MÜKTESEBATINA UYUMDA SON GELİŞMELER
-Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların
Veziküler Hastalığı,
Mavi
Dil
Hastalığı,
Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun
Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların
Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik
Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı
Korunma ve Mücadele Yönetmeliği (RG Tarih ve
No: 04.01.2012, 28163)
-Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve
Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma
Metotları Tebliği (RG Tarih ve No: 04.01.2012,
28163)
-Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleloransı Olan
Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (RG Tarih ve No:
04.01.2012, 28163)
-Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin
ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin
Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune
Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu
Kriterleri Tebliği (RG Tarih ve No: 04.01.2012,
28163)
-Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve
Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune
Alma Metotları Tebliği (RG Tarih ve No:
04.01.2012, 28163)
-Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi
Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında
Tebliğ (RG Tarih ve No: 04.01.2012, 28163)
-Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan
Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından
ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim
Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin
Yönetmelik
(715/2007/AT)’te
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No:
05.01.2012, 28164)
-Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım
Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı
Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Tebliğ (RG Tarih ve No: 05.01.2012, 28164)
-Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 12.01.2012, 28171)
-Avrupa
Konseyi
Terörizmin
Önlenmesi
Sözleşmesi’nin Beyanlarla Birlikte Onaylanması
Hakkında 2011/2510 Sayılı Karar (RG Tarih ve
No: 13.01.2012, 28172)

AYLIKBÜLTEN

-Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 13.01.2012, 28172)
-Türk
Kamu
Görevlilerinin
Avrupa
Komisyonu’nda Görevlendirilmelerine İlişkin
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa
Komisyonu Arasında Mutabakat Zaptı’nın
Onaylanması Hakkında 2011/2585 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı (RG Tarih ve No: 14.01.2012,
28173)
-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa
Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne
Yönelik AB Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Beşinci
Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD)
Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin
Kurallar Hakkında Anlaşma’da Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla
İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
2012/2639 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG
Tarih ve No: 14.01.2012, 28173)
-Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma
ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik (RG Tarih ve No:
18.01.2012, 28177)
-Ürünlerin
Ülkeye
Girişinde
Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına
Dair
Yönetmelik (RG Tarih ve No: 24.01.2012, 28183)
-Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan
Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı
Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip
Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) (RG Tarih ve
No: 25.01.2012, 28184)
-Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan
Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından
ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim
Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG Tarih ve
No: 25.01.2012, 28184)
-Su
Hayvanlarının
Sağlık
Koşulları
ile
Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele
Yönetmeliği (RG Tarih ve No: 31.01.2012, 28190)
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Arıtma Çamuru Değerlendiriliyor
Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması Halinde Çevrenin ve Özellikle Toprağın Korunması Hakkında
12 Haziran 1986 tarihli ve 86/278/AET sayılı Konsey Direktifi ile uyum sağlamak amacıyla çıkarılan ve
3 Ağustos 2010 tarih, 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının
Toprakta Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” ile hem ekolojik, hem de ekonomik bir yöntem hayata
geçiriliyor. Yönetmelikle, atık suyun arıtılması sırasında ortaya çıkan çamurun çevreye uyumlu olarak bertaraf
edilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, çamurun çimento fabrikalarında bileşik olarak yakılması yerine, olgun
hayvan gübresi haline getirilerek değerlendirilmesi planlanıyor. Böylece, bir yandan arıtılan suyla hijyen
sağlanmış olurken, bir yandan da geriye kalan çamur gübreye dönüştürülerek bahçelerde ve tarımsal ürünlerde
kullanılabiliyor.
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AYIN KONUSU
AB Ülkelerinin Türkiye’nin AB Üyeliğine
Bakışı
Avrupa kamuoylarının büyük çoğunluğunun
Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz baktığı herkes
tarafından bilinmekle birlikte, 1 bu olumsuzluğun
nedenleri, Türkiye’nin imajı ve AB üyeliğine
adaylığının nasıl algılandığı konularında Avrupa
çapında yapılmış araştırmalar son derece sınırlıdır.
Bu nedenle, Bültenimizin Şubat sayısında, AB ile
müzakerelerin başladığı 2005 yılından sonra
yapılmış belli başlı akademik çalışmalara
dayanarak, AB ülkelerinde Türkiye’nin üyeliğinin
nasıl algılandığını ve AB’ye aday bir ülke olarak
imajının ne olduğunu inceledik ve Avrupa Birliği
İletişim
Stratejisi’nin
(ABİS)
kısa
bir
değerlendirmesini yaptık.
Türkiye’nin İmajı ve Türkiye’nin AB
Üyeliğine Bakış: Nicel Verilere Dayalı
Sonuçlar
Fransızca kökenli bir kelime olan imaj, dilimize,
zihinde tasarlanan şey, düş, hayal, imge olarak
çevrilmektedir. “Türkiye’nin imajı” denildiğinde,
imaj kelimesinin Türkçe karşılıklarını hatırlamak,
Avrupa halklarının hayal dünyasında nasıl bir
resmin ve imgenin belirdiğini düşünmemiz
gerektiğini öncelikle çağrıştırır. Özde sanatçıları
ilgilendirmesi gereken bu resimler ve imgeler nasıl
olmuş da sosyal bilimcilerin ve politikacıların ilgi
alanına girmiştir?
Türkiye’nin AB üyeliği söz konusu olduğunda
saptanan olgulardan biri, Avrupa halklarının
Türkiye konusunda tutum belirlemeleri gereken
her anda bu imgelerin devreye giriyor olmasıdır.
Çağdaş kadın hareketinin siyaset bilimine
kazandırdığı bir argümanın doğruluğu burada bir
kez daha karşımıza çıkar: “Her şey politiktir”.
Zihinlerdeki imgeler de Türkiye’nin üyeliği söz
konusu olduğunda politik bir nitelik ve etki
kazanmışlardır. Aksi takdirde, çoğu zaman
gerçeğin birebir kopyası olmayan bu imgeler ve
resimler, sadece ait oldukları sanat dünyasının
gerçeklikleri olarak kalırlardı. Oysa şu anda politik
bir mücadele alanının konusu haline gelmişlerdir.
Bu açıklamalar bizi baştaki sorunun yanıtına
götürür: Türkiye’ye ait resmin bu alanda çalışanlara
yüklediği görev, tıpkı bir ressam gibi eldeki
malzeme ile insanların zihinlerine etkileyici
Standart Eurobarometer 74’ün 2010 yılı Sonbahar döneminde
yayımladığı en son araştırma sonuçlarına göre Avrupa’da Türkiye’nin
üyeliğine verilen destek oranı %30’dur. Eurobarometer74 için bknz.:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_en.ht
m
1
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resimler çizebilmek ya da doğrudan olumsuz
politik sonuçları olan kötü resimleri duvardan
indirmeye çalışmaktır. Sosyal bilimcilerin görevi ise
o resimden yansıyan anlamları ve bu anlamların
politik sonuçlarını araştırmaktır.
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
tarafından yapılan bir araştırmada 2 bu zorlu
görevin üstesinden gelinmeye çalışılıyor. 3 Söz
konusu araştırmaya göre, demokrasi ve insan
hakları ile ekonomik gelişmişlik ve toplumsal
refah, Avrupa kimliği ile özdeşleştirilen en önemli
değerler. Yeni genişleme için belirlenen en önemli
kriterler de Avrupa’nın değerleri ile uyum içinde:
Başvuran ülkenin insan hakları ve demokrasi
konularındaki performansı ve başvuran ülkenin
Avrupa’nın zenginliğine katkısı. Ancak, beş ülke
ortalamasına bakıldığında Türkiye’nin üyeliğine
karşı geliştirilen tezlerin genelde kültürel içerikli
olduğu görülüyor. Kültürel etkenler içinde din
unsurunun önemli bir yer tuttuğu ise araştırmanın
bir başka önemli bulgusu ile doğrulanıyor.
Türkiye’nin tam üyeliğine karşı savların ikna
edicilik düzeyine göre sıralandığı çalışmada,
“kültürel olarak Türkiye Müslüman bir ülkedir ve
Avrupa’nın Hristiyan kültürüyle uyuşmamaktadır”
şeklindeki sav, en yüksek ikna edicilik düzeyine
sahip. Literatürde Türkiye’nin AB üyeliğinin aşırı
derecede “kültürelleşmesi” olarak tanımlanan bu
olgu karşısında, din ve gelenekler gibi kültürün en
hassas ve değişmeyen unsurlarına yoğunlaşmak
yerine ekonomi, demokrasi ve hukuk gibi
insanlığın ortak değerleri üzerine yeni bir söylem
inşa etmeye çalışmak doğru bir strateji olarak
gözüküyor.
Avrupalılardaki Türk imgesinin çeşitli ölçütler
ışığında değerlendirilmesine bakıldığında Türkleri,
2

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi
Projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
tarafından yürütülen “Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak
Türkiye’ye Bakışları ve Türkiye’nin Avrupalılaşma Sorunları” projesi
(Haziran 2008-Kasım 2009) çerçevesinde yapılan kamuoyu araştırma
sonuçları.
3Araştırmanın özet raporunda, çalışmaya ilişkin şu açıklama ve
değerlendirme yapılmaktadır: “Bu araştırma, Almanya, Fransa,
İngiltere, İspanya ve Polonya’da Ağustos-Eylül aylarında yaklaşık
5.000 kişi ile yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen kamuoyu
yoklamasının bulgularına dayanmaktadır. Avrupa çapında bu
kapsamda yürütülmüş ilk araştırma olan araştırmamızda aşağıdaki
kritik sorulara cevap aranmıştır: “Avrupa halkları Avrupa kimliği
denince ne anlıyorlar?”; “Türkiye hakkındaki bilgilere hangi
kaynaklardan ulaşıyorlar?”; “Türkiye ve Türklere ilişkin imajları
nedir?”; “Hangi sebeplerle Türkiye’nin AB üyeliğine destek oluyorlar
veya karşı çıkıyorlar?”; “Türkiye hakkındaki imajlar ve Türkiye-AB
ilişkilerine yönelik tutumlar coğrafi bölgelere, yaş gruplarına, siyasi
görüşlere, cinsiyete, gelir gruplarına, eğitim seviyesine, dindarlık
ölçüsüne ve diğer alt kriterlere göre nasıl değişmektedir?”
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aile bağları güçlü ve yaşlı insanlara saygılı insanlar
olarak tanımlayanların oranı, akılcı, bireyci,
başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı ve hayal gücü
geniş, hoşgörülü, barışçı ve uzlaşmacı olarak
tanımlayanlara göre çok daha yüksek çıkıyor.
Araştırmaya göre kamuoyunun Türkiye hakkındaki
görüşlerini
siyasi
liderler
ve
medya
şekillendirmektedir. Yaş arttıkça ve eğitim düzeyi
yükseldikçe Türkiye’ye olan destek artmakta,
Türkiye hakkında bilgi düzeyi arttıkça Türkiye’ye
olumlu bakışın oranı da yükselmektedir.
Araştırmanın sonuçları, hedef kitle olarak gençliğe
yönelmenin ve Avrupalıları Türkiye hakkında
doğru ve eksiksiz bilgilendirme çalışmalarına
ağırlık vermenin önemine dikkat çekmektedir.
AB ülkelerinin Türkiye’nin Üyeliğine Bakışı:
Gözlemler ve İzlenimler
Türkiye ile müzakerelerin başlamasını takip eden
2005-2009 yılları arasında Avrupa kamuoyunun
Türkiye’nin üyeliğine bakışını anlamaya çalışan iki
önemli çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilki,
TEPAV ve IAI ( Instituto Affari Internazionali)
işbirliğinde gerçekleştirilen Talking Turkey I-II
yayınlarıdır. Diğer bir çalışma ise ODTÜ Avrupa
Çalışmaları Merkezi tarafından 2009 yılında
yayımlanmıştır 4. ODTÜ tarafından yapılan
çalışmada bir dizi soru çerçevesinde 5 Avrupalı
araştırmacılardan, belirlenen 11 ülkede Türkiye
hakkında yapılan tartışmaları özetlemeleri
istenmiştir. Çalışmanın bulguları TEPAV-IAI
işbirliği ile yapılan çalışmanın bulguları ile
benzerlik taşıdığından bu yazıda sadece TEPAVIAI çalışmasından söz edilecektir.
Talking Turkey I yayını Avrupa’da bilim adamları
arasında bir iletişim ağı kurarak Türkiye’nin üyeliği
ile ilgili tartışmaları gün yüzüne çıkartmayı
amaçlamıştır. Ele alınan ülkelerde Türkiye’nin
üyeliği ile ilgili öne çıkan ana temalar aşağıdaki
tablodan izlenebilir.
Talking Turkey II’de ise belirli bir ülkede,
Türkiye’nin üyeliği konusunda kamuoyunu
4 Avrupa Birliği Ülkelerinden Türkiye’nin Üyeliğine Bakış, ODTÜ Avrupa
Çalışmaları Merkezi, Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve
Entegrasyonu Projesi (SINaN), Sina Akşit, Özgehan Şenyuva,
Çiğdem Üstün (der), Kasım 2009

Yanıt aranan sorular şunlardır: Türkiye AB üyesi ülkelerde ne derece
tartışma konusudur? Türkiye hakkında yapılan tartışmalarda bilgi
düzeyi nedir? Farklı aktörlerin algılarının temelini neler
oluşturmaktadır? Ele alınan ülkelerde Türkiye hakkındaki
tartışmalarda hakim çeşitli mit ve önyargılar mevcut mudur?
Türkiye’nin üyeliğinin sunduğu fırsatlar ve zorluklar nelerdir? Ülkeler
arasında Türkiye'den yana veya Türkiye’ye karşı argümanların kesişimi
söz konusu mudur? Türkiye’nin üyeliğini destekleme ya da buna karşı
çıkmanın başlıca nedenleri ve bu tutumların altında yatanlar nelerdir?
Türkiye’nin üyeliğine ilişkin algılar genişleme süreci gibi daha geniş bir
bağlamda mı ele alınmalıdır?

5
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etkileme gücü olan paydaşların kimler olduğu ve
Türkiye’ye bakışları irdelenmiştir. Bu çerçevede,
Türkiye’nin üyeliğinden yana (İngiltere, İtalya),
üyeliğine karşı (Avusturya, Danimarka, Fransa) ve
net bir görüşü olmayan (Almanya, Polonya) bir
dizi ülke mercek altına alınmıştır. Bu ülkelerde
yürütülen Türkiye tartışmasının içeriği ve çerçevesi
özet olarak şöyledir:
Fransa
Fransızlar ve Türkler arasındaki yakın tarihi
ilişkilere rağmen Fransa, Türkiye karşıtlığının adeta
kronikleştiği bir ülke konumundadır. Bu karşıtlığın
nedenleri Fransa’nın şu üç özgün durumuna
bağlanmaktadır: Fransa devlet başkanının gücü,
Türkiye hakkında bilgi ve iletişim eksikliği ve
Ermeni asıllı Fransız lobisi. Ayrıca Türkiye,
Katolik çevrelerce Türkiye’de yaşayan dini
azınlıklara yeterince saygı gösterilmediği yönünde
eleştirilmektedir. Türkiye’de bazı Hristiyan din
adamlarına yönelik cinayetler, dinsel özgürlükler
konusunu Türkiye ile ilgili raporların ana konuları
haline getirmiş durumdadır. Fransız Komünist
Partisi’ne yakın Genel İşçi Konfederasyonu’nun
(GİK) Türkiye hakkındaki görüşleri ise karışıktır.
GİK,
bir
yandan
Avrupa
Sendikalar
Konfederasyonu’nun resmi görüşü olarak,
Türkiye’nin AB üyeliğinin Müslüman dünya ile
Avrupa arasındaki yakınlaşmayı sağlayacağı
düşüncesini desteklemekte, öte yandan üyelikle
birlikte yaşanacak büyük işçi göçünden endişe
etmektedir. Fransız iş dünyasının Türkiye’ye bakışı
ise olumludur. Türkiye hakkında gazetelerde çok
az haber yer aldığı için halkların yakınlaşmasını
sağlayacak sosyal platformlar oluşturulmalı ve
Türk kültürünün yaratıcı sinema ve caz gibi
modern öğelerinin tanıtımına ağırlık verilmelidir.
Avusturya
Türkiye çoğu Avusturyalı için tam bir bilinmezdir.
Avusturyalılar, Avrupa ve Türk kültürü arasındaki
büyük kültürel farklılıklara en çok vurgu yapan
halklar arasındadır. Avusturyalıların çok azı
Türkiye’nin
üyeliğinin
bölgede
güvenliği
arttıracağını düşünmektedir. Her şeyden önce
Avusturya’da yapılacak bir Türkiye tartışmasının
öncelikle Avusturya’nın kendisini tartışmak olduğu
bilinmelidir. Avusturya halkı, Türkiye’ye doğru
olası bir genişlemenin kendi yaşamlarındaki
doğrudan etkileri konusunda olumsuz yargılara
sahiptir. Zorla evlendirmeler, namus cinayetleri,
İslam konusunda eksik bilgiler mutlaka açık ve
doğru bilgilere dayalı olarak tartışılmalıdır. Etkili
basın organlarında Kıbrıs, terör, diğer iç sorunlarla
ilgili olumsuz haberler Türkiye’nin Avrupalı
olmadığı algısını sürekli beslemektedir.
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Tablo 1: Ülkelere göre Türkiye’nin AB üyeliği kapsamında tartışılan ana temalar
Kültür,
Din

AB
kurumları

İnsan
Hakları,
Demokrasi

Güvenlik,
Dış
Politika

Göç

(Yabancı
sermaye,
AB
bütçesi,
işgücü
piyasası)

Enerji

Avusturya

x

Brüksel
Danimarka

x
x

x
X

Almanya

X

x

x

x

x

x

x
X

x

Slovenya

x

Birleşik
Krallık

x

Danimarka
AB’nin şu anki Dönem Başkanı Danimarka
tarihsel olarak AB üyeliğine kuşkuyla yaklaşmıştır.
Bunun nedeni, İskandinav model demokrasinin
(halk demokrasisi) Avrupa modelinden (anayasal
demokrasi) üstün olduğuna dair inançtır.
Araştırmalar Danimarka’nın ekonomik nedenlerle
AB’ye girdiğini ortaya koymaktadır. Halkın
görüşlerine son derece duyarlı olan Danimarkalı
siyasetçiler, Türkiye ile ilişkilerde “koşulluluk”
yaklaşımını benimseyerek, Türkiye’nin Kopenhag
Kriterlerine uyum sağlaması durumunda AB’ye
üye olabileceğine dair resmi bir tutum
belirlemişlerdir. Danimarkalı siyasetçiler, ülkedeki
sağ eğilimli medyanın artan nüfuzundan
kaynaklanan nedenlerle de kamuoyundaki Türkiye
karşıtlığına son derece duyarlıdırlar. Karikatür
krizinde Danimarka hükümeti ifade özgürlüğüne
dayalı gerekçelerle kamuoyunun yanında yer
almıştır. Kamuoyunda hâkim olan görüş,
Türkiye’nin insan haklarına, düşünce özgürlüğüne
ve demokrasiye yeterince saygısı olmadığı için
Avrupalı olmadığı yönündedir. İnsan hakları ve
demokrasinin gelişmesi için Türkiye’nin AB
üyeliğinin
desteklenmesi
gerektiği
savunulmaktadır. Danimarka iş dünyası Avrupa
güvenliği, enerji arzının sürekliliği ve Türkiye’nin
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x

x

x

x

x

x

x

Öte yandan, Avusturya basınında son zamanlarda
Türkiye hakkında bilgili bir gazeteci grubunun
oluşmaya başladığı da bir gerçektir.

x

x

x

Yunanistan
Polonya

x

x

Finlandiya
Fransa

x

Ekonomi,

x
x

dinamik ekonomisi gibi nedenlerden dolayı
Türkiye’nin AB üyeliğine olumlu yaklaşmaktadır.
İngiltere
İngiltere özellikle Türkiye’nin üyeliğine düşmanca
bakan örgütlü bir grubun olmaması açısından
ilginç bir ülkedir. Parlamento üyelerinin Türkiye
hakkında bilgileri arttıkça Türkiye yanlısı
tutumlarda da artış gözlenmektedir. Ayrıca
Türkiye, gelişen dinamik ekonomisi ile
İngiltere’nin dikkatle izlediği bir ülkedir. Ancak
üyelik durumunda yaşanacak işçi göçünün miktarı
ve İngiltere ekonomisine olumlu katkıları
konusunda İngiliz kamuoyunun bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
İtalya
İtalya’da Türkiye hakkında yapılan tartışmalar çok
sınırlıdır ve yanlı bilgilere dayalıdır. İtalyan iş
dünyası ve siyasiler Türkiye’nin AB üyeliğine
olumlu yaklaşmakta, Türkiye’nin üyeliğinin
Avrupa’yı
ekonomik
ve
siyasi
açıdan
güçlendireceğini düşünmektedirler. “Mamma Li
Turchi!” sösünün 6 bu gruplar nezdinde bir
İtalyanların Osmanlı korkusunu anlatan eski bir İtalyan söyleyişi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Avrupa Birliği Bakanlığı
ve Roma Türk Büyükelçiliği'nin katkılarıyla 29 Eylül 2011 tarihinde
Roma’da düzenlenen Türk Film Festivali, bu deyime atıfta bulunmuş,
ancak “bu sefer filmleriyle geliyorlar" sloganını yaratarak etkili bir imaj
çalışmasına vesile olmuştur.
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geçerliliğinin kalmadığı söylenebilir. Ancak
İslamofobinin
halk
düzeyindeki
etkisi
azımsanmayacak düzeydedir. Özel bir iletişim
strateji yürütülmesi gereken grup Avrupa’yı
Hıristiyan bir Birlik olarak tanımlayan Hıristiyan
kamuoyudur. İtalyan halkı ve seçkinleri arasında
AB üyeliğine bakıştaki farklılık özellikle İslam ve
demokrasi bağlamında incelenebilir.
Polonya
Polonya, Türkiye’nin üyeliğine ulusal çıkarlar
açısından bakan ülkelerin tipik bir örneğidir.
Kafkaslardaki Rus etkisini dizginlemek ve
alternatif enerji kaynaklarına ulaşmak amacında
olan Polonya için Türkiye anahtar bir ülke
konumundadır. Osmanlı döneminde Ruslara karşı
mücadele
veren
Polonyalıların
Osmanlı
topraklarında barınması, Polonya’nın NATO
üyeliğinin Türkiye tarafından kabulü gibi olumlu
tarihsel ilişkilerin Türkiye’nin üyeliğine olumlu
bakışın arkasındaki derin tarihi nedenler olduğu
düşünülmektedir. Dini değerlere çok bağlı olan
Polonya halkı, Türkiye ile Avrupa arasında derin
kültürel farklılıklar olduğuna inanmakla birlikte, 11
Eylül öncesine kadar Türkiye’nin üyeliğine olumlu
yaklaşmıştır. Ancak bu desteğin son zamanlarda
azalmaya başladığı gözlenmiştir. Kilise ise, AB’nin
Hristiyan kimliğini çok fazla ön plana çıkartmakla
birlikte,
Türkiye ile üyelik müzakerelerin
başlamasına olumlu yaklaşmış ve bu adımın dinler
arası dayanışmayı arttıracağı yönünde görüş
belirtmiştir. Polonya’ya yönelik bir iletişim
stratejisinin ana hedefi, Polonya’nın hassas ulusal
çıkarları ile Türkiye’nin AB vizyonunun nasıl
birleşeceğinin kamuoyuna konferanslar, medya ve
sivil toplum aracılığıyla anlatılması olmalıdır.
Almanya
Almanya, Türkiye’nin üyeliğinin çok fazla iç
politika malzemesi yapıldığı bir ülkedir. Ayrıca yeni
kuşak Alman siyasetçilerin Avrupa’yı yaratıcılık ve
değişime açmayı Türkiye’nin üyeliğinin getireceği
dinamizme yeğlediği gözlenmektedir. Alman iş
dünyası Türkiye’nin AB üyeliğinden yanayken,
sendikalar özellikle işçilerin yaşam koşullarının
iyileştirilmesi, kadın hakları ve sendikal haklar
açısından Türkiye ile müzakerelerin açık uçlu
biçimde devamını istemektedir. Medyada genellikle
Türkiye ile ilgili olumsuz haberler yer almakla
birlikte, Türkiye’nin üyeliği konusu kamuoyunda
dikkat çeken ve zaman zaman duygusal tepkiler
verilen bir konudur. Türkiye’nin üyeliği, her zaman
Almanya’daki
Türklerin
entegrasyonuyla
ilişkilendirilmekte ve İslam korkusu ile yabancı
düşmanlığı tartışmaların genel atmosferini
yansıtmaktadır. Ancak, artan dış tehdit ve yeni
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düşman tanımlamaları, Türkiye’yi batının bir
parçası olarak gösterecek koşulların da
olgunlaşmasına zemin hazırlayabilir.
Araştırmaların Söylediği
Türkiye’nin
üyeliği
konusunda
Avrupa
kamuoyunda ileri sürülen olumlu ve olumsuz
görüşler, izlenecek en doğru politikalar konusunda
özellikle karar alıcılara ne gibi ipuçları veriyor? Bu
sorunun yanıtı, İspanyol araştırmacılar Antonia R.
Jiménez ve Ignacio Torreblanca Payá tarafından
2007 yılında yapılan ilginç bir araştırmada
aranmıştır 7. Araştırmanın sonucuna göre, Avrupa
halkları milliyetçilikten uzaklaşmış bir Birliğin
ortak siyasal değerlerine inanmaları durumunda
Türkiye’nin üyeliğine daha fazla destek verecektir.
Avrupalıların, Türkiye’nin Avrupa’ya sağlayacağı
askeri, ekonomik, demografik ve kültürel faydalar
ya da Türkiye’nin coğrafi, kültürel ve tarihsel
açıdan Avrupalı olduğuna ikna olmalarının
Türkiye’nin üyeliğine destek vermeleri açısından
çok büyük bir önemi yoktur. Dolayısıyla
Türkiye’nin, Birliğin inşa edilmiş ya da edilmekte
olan ortak siyasal değerlerine daha fazla vurgu
yapması daha akılcı bir stratejidir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi
(ABİS)
Türkiye’nin imajı başlıklı kısımda da belirtildiği
gibi, Avrupalının zihnindeki Türkiye imgesi politik
bir nitelik kazanmıştır. Bu imgenin, Türkiye’nin iyi,
güzel ve artı değer yaratıcı nitelikte görülen
yanlarının etkili bir kompozisyonla sunulacağı yeni
imgelerle ikame edilmesi gerekmektedir.
ABİS bu amaçla iki yönlü bir strateji olarak 2009
yılında hayata geçirilmiştir. ABİS’in yurtdışı ayağı
olarak bilinen ABYİS’in (AB’ye Yönelik İletişim
Stratejisi) aşağıda özetlenen nitelikleri, bu ihtiyacın
giderilmesi açısından elimizde uygun bir
çerçevenin bulunduğunun ispatıdır.
•

Öncelikli ülkeler yaklaşımı: Türkiye’ye
desteğin en az olduğu ülkelere yönelik
özel kampanyalar ve iletişim faaliyetleri
düzenlemeyi içerir. Yukarıdaki veriler bazı
ülkeler açısından bu özel yaklaşımın
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

•

İmajın değiştirilmesi çabası: ABYİS
imaj konusuna özel bir önem vermektedir.

7

Antonia M. Ruiz Jiménez ve Ignacio Torreblanca Payá (2007).
“European Public Opinion and Turkey’s Accession: Making Sense of
Arguement For or Against”, EPIN, European Policy Institutes
Network Working Paper (16 May).
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Avrupa Birliği Bakanlığı
Bu
çerçevede
Türkiye’nin
imajı
konusunda
imkanlar
ölçüsünde
araştırmalar yapılması, değişiklik gereken
konularda gerekli adımlar atılması ve bu
alanda uzman kişilerden yardım alınması
hedeflenmektedir.
•

Türkiye hakkında daha fazla ve doğru
bilgi verme hedefi: Bu hedef
çerçevesinde, yabancı medya, işçi ve
işveren sendikaları, STK’lar ve siyasiler ile
yoğun temaslar ve işbirliği etkinlikleri
amaçlanmaktadır.

•

Çeşitlendirilmiş hedef kitle yaklaşımı:
Gençler, Avrupa’da yaşayan Türkler, işçi
ve işveren örgütleri, STK’lar, medya, siyasi
gruplar, sanat ve spor dünyası gibi
toplumun tüm kesimleri ile diyaloğun
hedeflendiği bir yapı öngörülmektedir.

•
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“kültürelleşme” sarmalından kurtarılması
gerekir. Bu nedenle AB’ye verilecek
mesajlar arasına, ‘nüfusunun büyük
çoğunluğu Müslüman olan laik ve çağdaş
bir ülke’, ‘Avrupa ile ortak değerleri
paylaşan bir Türkiye’ ve ‘Avrupa sistemi
içinde yer alan Türkiye’ gibi mesajlar
eklenmiştir. Bu mesajların, milliyetçilikten
arındırılmış ve ortak siyasal değerlere
dayalı bir Avrupa hayalini çağrıştıracak
şekilde işlenmesi, Avrupa’ya dair yeni ve
üst bir söylemin inşası açısından özel bir
önem taşımaktadır.

Nebilay Erdoğan
AB İşleri Uzmanı
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı

Genel mesajların içeriği: Yukarıdaki
çalışmaların işaret ettiği üzere, AB’de
Türkiye ile ilgili yapılan tartışmaların
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