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RUM YÖNETİMİ İKİ MÜZAKERE BAŞLIĞINA VETOSUNU 
KALDIRDI 
TÜRKİYE ile Avrupa Birliği (AB) arasında en çok irdelenen „yargı ve 
adalet‟ konusunda Brüksel harekete geçti. AB‟nin baskısı üzerine 
Güney Kıbrıs‟ın, bu iki konuyla ilgili müzakere başlıklarının görüşmeye 
açılmasını kabul ettiği öğrenildi. AB yetkililerine göre, Kıbrıs Rum 
Yönetimi, Aralık 2009‟da tek taraflı olarak dondurduğu Türkiye‟nin AB 
müzakere başlıklarından „Yargı ve Temel Haklar‟ (23‟üncü Başlık) ve 
„Adalet, Özgürlük, Güvenlik‟ (24‟üncü) başlıklarının müzakereye 
açılmasına onay verdi. AB kaynakları, kısa bir süre önce Kıbrıs Rum 
Kesimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli‟nin, Brüksel‟e „İki başlığın 
Türkiye ile müzakerelere açılmasına karşı değiliz‟ diyerek ülkesinin 
onayını bildirdiğini söyledi. AB Komisyonu yetkilileri, bu iki başlığın 
açılmasına yönelik hazırlıkların yapılacağını, temmuza kadar AB dönem 
başkanlığını yürütecek olan Danimarka‟nın, başlıkların açılmasıyla ilgili 
onay almasından sonra durumun Ankara‟ya resmi olarak iletebileceğini 
söylediler. Bu nedenle Ankara‟ya şu aşamada resmi bir bildirimin 
yapılmadığını kaydettiler. Güney Kıbrıs‟ın, Aralık ayında yapılan zirvede 
de, Türkiye ile yürütülmesi planlanan „pozitif ajanda‟ görüşmelerine 
onay verdiği ve bu konuda AB Komisyonu‟nun yetkili kılındığını 
hatırlatan yetkililer, bu onayla Ankara ile tıkanan „8 başlığın‟ 
görüşmelerinin başlatılmasının yolunun açıldığını da kaydettiler. 
Türkiye, Kıbrıs sürecinde ilerleme olmazsa Rum Kesimi‟nin AB dönem 
başkanlığını tanımayacağını açıklamıştı. Güney Kıbrıs‟ın AB‟nin ve 
Türkiye‟nin baskısı nedeniyle iyi niyet jestinde bulunmaya karar vermiş 
olabileceği konuşuluyor. Türkiye ile AB arasında Ekim 2005‟ten bu yana 
başlayan müzakerelerde, son üç dönem başkanlığında (Belçika, 
Macaristan ve Polonya) tek bir başlık dahi açılamadı. 
Ne durumdayız 
* Türkiye ile katılım müzakereleri 3 Ekim 2005‟te başladı. 
* 6.5 yıldır 35 başlıktan sadece 13‟ü açılabildi. 
* 2006 Aralık‟ındaki AB Konseyi‟nde, liderler, Rumlara limanların 
açılmaması nedeniyle 8 başlığı askıya aldı. 
* Buna ek olarak Fransa, “Tam üyeliğe götürecek” gerekçesiyle 5 
başlığa ambargo koydu. 
* Kıbrıslı Rumlar ise ayrıca 6 başlığa veto uyguladı. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi   

 
 

BARROSO: 'YUNANİSTAN'IN EURO'DAN ÇIKMASI FELAKET 
OLUR' 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'ın Euro 
Bölgesi'nden çıkmasının Yunan halkı için felaket olacağını belirterek, 
bunun domino etkisine sebep olacağını ve diğer Euro ülkelerinin de 
ciddi şekilde etkileneceğini söyledi. Barroso, Avusturyalı Die Presse 
gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden 
çıkmasıyla ilgili olarak 'Yunanlılar için felaket olur. İflas ettikleri zaman 
Latin Amerikalılara ne olduğunu gördük. Diğer Euro Bölgesi ülkeleri için 
de ciddi sonuçları olur. Bir domino etkisi yaratır ve diğer Euro Bölgesi 
ülkelerine verdiğimiz yardımları artırmak zorunda kalırız.' dedi. Barroso, 
Yunanistan'ın yeni mali yardım almak için büyük miktarda tasarruf 
yapmaktan başka çaresi bulunmadığı kaydederek, 'Elbette, bu  

 
büyüklükte kemer sıkmanın resesyon getireceğini biliyoruz. Ancak 
Yunanistan'ın rekabet gücünü tekrar kazanması için tek yol buç' dedi. 
Komisyon Başkanı, iflasın, ülkedeki yatırım ortamını zehirleyeceğini 
ifade ederek, 'Bu durumda ne büyüme, ne de ekonomide hareketlenme 
olur.' dedi. 
 
Kaynak: Euractiv 

 
 

AB MÜFFETİŞLERİ YUNANİSTAN'DAN SONRA İSPANYA'NIN 
HESAPLARINI İNCELİYOR  

Yunanistan‟ın ardından Avrupa Birliği müfettişleri bu kez İspanya‟nın 
hesaplarını inceliyor. İspanya‟da 2011 bütçe açığının gayrisafi milli 
hasılanın yüzde 6‟sı olması hedefleniyordu fakat bu oran yüzde 8 
buçuk oldu. Son olarak 2012 için belirlenen yüzde 4.4‟lük hedef de 
yüzde 5.8 olarak değiştirildi. Yunanistan‟dan sonra Portekiz, İspanya 
ve İtalya için de tehlike çanları gün geçtikçe daha yüksek sesle 
çalıyor.  

Kaynak: ABHaber 
 

 
 
2012 LDV HAZIRLIK ZİYARETLERİ BAŞVURULARI 
BAŞLAMIŞTIR. 

2012 Teklif Çağrısı Leonardo da Vinci Hazırlık ziyaretleri faaliyet 
alanına ilişkin başvuru dönemi Nisan ayı itibariyle başlamıştır. 2012 
yılında aşağıdaki taslak takvime göre başvuru alınması 
planlanmaktadır. Hazırlık ziyareti faaliyetleri açısından kesin başvuru 
tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

2012 Yılı Ldv Hazırlık Ziyaretleri Başvuruları 

1.Dönem (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 
Nisan 2012 

2.Dönem (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 
1Temmuz 2012 

3.Dönem (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 
Eylül 2012 

4.Dönem (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 
Kasım 2012  
 
Kaynak: Ulusal Ajans 
 

 


