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İRLANDA, AB'DE YENİ 'MALİ SÖZLEŞMEYİ' REFERANDUMA 
GÖTÜRÜYOR 
 
İrlanda, Avrupa Birliği'nde anlaşmaya varılan 'mali sözleşmeyi' 
referanduma götürme kararı aldı. Sözleşmeye katılmayacağını 
açıklayan İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra, Almanya'nın 
öncülük ettiği planı referanduma götürme kararı alan ilk ülke İrlanda 
oldu. Mali krizden bu yana AB'ye desteğin giderek azaldığı İrlanda'da 
oylamadan olumlu sonuç çıkacağı şüpheli. Diğer 24 AB ülkesiyle birlikte 
sözleşmeye katılma kararı alan İrlanda Başbakanı Enda Kenny, aldığı 
hukuki görüşler çerçevesinde referanduma ihtiyaç duyulduğunu 
açıkladı. Parlamento'da konuşan Kenny, 'İrlanda halkına Avrupa İstikrar 
Anlaşması'na onay verip vermedikleri referandumda sorulacak. Ben, 
anlaşmanın onaylanmasının İrlanda'nın ulusal çıkarları olduğuna 
kuvvetle inanıyorum.' dedi. Diğer çoğu Avrupa ülkesinin aksine 
İrlanda'da halkın, Brüksel'e her yetki devrinde görüş bildirme hakkı 
bulunuyor. 2010 yılında AB ve IMF'ten yardım paketi alan İrlanda'da 
referandumdan olumsuz sonuç çıkması halinde uzun vadede yardımlar 
sıkıntıya girebilir. Yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi için 12 Euro 
Bölgesi ülkesinin onayı yetiyor. Dublin City Üniversitesi'nden siyaset 
uzmanı Eoin O'Malley, '[Referandumun] çok kolay olmayacağı kesin. 
Son zamanlarda gerçekleşen referandumlarda işler kızıştı ve 
muhtemelen AB, eskisinden daha az destek alıyor.' dedi. İrlanda'da 
geçtiğimiz yıl ekonomide hafif bir büyüme gerçekleşmesi ve AB - IMF 
kurtarma programındaki hedeflerini yakalaması, ülkeyi kurtarma 
programı kapsamındaki diğer ülkeler Yunanistan ve Portekiz'den 
ayrıştırdı. 
 
Kaynak: Euractiv   

 
 

AVRUPA PARLAMENTOSU, ANKARA'DA BÜRO AÇIYOR 
 
Avrupa Parlamentosu'nun Ankara'da büro açacağı bildirildi. AP, Türkiye 
ile ilişkileri geliştirme çerçevesinde somut bir adım attı. ABHaber'in 
aktardığına göre AP’nin Ankara’da ki bürosu Türk sivil toplum örgütleri 
başta olmak üzere ilgili kurumlarla diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeyi 
hedefliyor. AP'nin, Ankara'daki bürosu aracılığıyla doğrudan Türk resmi 
ve sivil toplum yetkilileriyle temasları daha kolay gerçekleştireceği 
bildirildi. 
 
Kaynak: ABHaber 

 
 
ECB'DEN 800 BANKAYA 530 MİLYAR EURO 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaları desteklemek için ikinci 
kez uzun vadeli likidite ihalesine çıktı. 800 bankaya üç yıl vade ve 
yüzde 1 faizle 529.5 milyar Euro fonlama sağlandı. Bankalara sağlanan 
fonların, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Euro Bölgesi ülkelerinin 
borçları üzerindeki baskıyı hafifletmesi bekleniyor. İhaleye gelen 
talebin, beklentilere paralel gerçekleştiği kaydedildi.Avrupalı finans 
kuruluşları, Avrupa Merkez Bankası'ndan üç yıl vade ve yüzde 1 faizle 
diledikleri  kadar finansman sağlayabilecek. Bu da çok düşük maliyetli 

bir likidite anlamına geliyor. İhalenin ardından Avrupa bankalarının 
hisselerinde değer artışı kaydedildi. Aralık ayında yapılan ihaleye 
katılan 523 banka, Avrupa Merkez Bankası'ndan toplam 489 milyar 
Euro kredi almıştı. 

Kaynak: AB İlan 
 

 
TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA TEKNOLOJİ İHRACATI ARTTI 
 
Türkiye’nin 2011 yılında "mühendislik" ülkesi Almanya’ya yaptığı ihracat 
içerisinde teknolojik ürün gruplarında ciddi artış yaşandı. Otomotiv 
sektöründeki hareketlilik de göze çarpıyor. 2011 yılı Türkiye ile Almanya 
arasındaki ticaretin 37 milyar dolarla tarihî zirve yaptığı yıl oldu. İki ülke 
arasındaki ticaret, nicelik olarak gelişirken, Türkiye’nin yaptığı ihracat 
açısından niteliksel bir gelişme de söz konusu. Türkiye İhracatı 
Geliştirme Etüd Merkezi’nin (İGEME) yeni açıkladığı "Almanya Ülke 
Raporu"na göre, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat içerisinde en 
yüksek artış kaydeden ürün grupları arasında teknoloji yoğun 
sektörlerdeki ürün grupları öne çıktı. Raporun detaylarına göre, 
Türkiye’nin Almanya’ya 2011’de yaptığı ihracatta bir önceki yıla göre en 
çok artış görülen ürün gruplarının başında otomotiv yan sanayii ve 
beyaz eşya geliyor. Almanya’ya yapılan içten yanmalı, pistonlu 
motorların aksam ve parçalarını içeren otomotiv yan sanayii ürünleri 
ihracatı 2011'de yüzde 56 büyüme gösterdi. Bununla birlikte kara 
taşıtları için üretilen aksam parçalarında da yüzde 40’lık bir gelişme 
görüldü. Otomotiv yan sanayii yanında Almanya’ya yapılan beyaz eşya 
ürün grubunun ihracatında yaşanan artış da dikkat çekti. İGEME’nin 
"Almanya Ülke Raporu"na göre buzdolabı ve soğutucu ürün grubunda 
2011’de yüzde 50’lik ihracat artışı görüldü. Deutsche Welle Türkçe'den 
Selçuk Oktay'ın haberine göre, Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatta 
teknolojik ürün gruplarının yükselişi, iki ülke arasındaki ticaretin 
karakterini değiştirme potansiyeli taşıyor. Zira Türkiye’nin Almanya’ya 
yaptığı nükleer reaktör parçaları ve aksamları ihracatının bile bir önceki 
yıla göre yüzde 52 düzeyinde artış gösterdiği görülüyor. Toplamda 
gerçekleşen 1,9 milyar dolarlık ihracat hacmiyle nükleer reaktör ve 
aksamları, 2011’de Türkiye’nin Almanya’ya sattığı en büyük ikinci ürün 
grubu oldu. Bu durum Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracatta 
teknolojik ürün gruplarının ağırlık kazandığını da ortaya koyuyor. 
Örneğin Türkiye’nin 2010 Almanya ihracatında demir veya çelikten 
yapılmış eşyaların ülke ihracatı içerisinde payı yüzde 3,28 iken 2011’de 
bu pay yüzde 4,15 oldu. Benzer kımıldanmayı motorlu kara taşıtları 
segmentinde de görmek mümkün. Bu ağırlıklar iki ülke arasındaki 
ticarette yeni başlayan bir trendin verilerini oluşturuyor. Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, söz konusu 
trendi şöyle yorumluyor: “Almanya’ya yapılan otomotiv sektörü 
ihracatındaki artışın arkasında iki unsur yer alıyor. İlki 2011’de Almanya 
otomotiv sektörünün ciddi düzeyde büyümesi oldu. Bu büyüme, Türk 
otomotiv ana ve yan sanayiine yönelik Almanya’dan gelen talebin 
artması anlamına da geliyor. İkinci unsur Türk şirketlerin Almanya’da 
yeni iş ilişkileri kurup pazarı geliştirmesi oldu. Bunun yanında Türk 
otomotiv sektörünün teknolojik niteliği de gelişiyor. Bu, geliştirilen 
ürünlerin bir kısmı tamamıyla Türkiye’de üretilirken, bir kısmı da lisans 
anlaşmalarına dayanıyor. Ayrıca Türkiye’de yabancı otomotiv devlerinin 
üretimi için, onların gösterdiği biçimde yapılan aksamlar da var. Türkiye  



otomotiv sektörünün Almanya’ya yaptığı ihracatta artış trendinin devam 
ettiğini söyleyebiliriz. Ocak ayı rakamları bunu gösteriyor.” İhracatı 
Geliştirme Etüd Merkezi’nin verileri Almanya’ya yapılan beyaz eşya ve 
elektronik sektörü ihracatının da 2011’de dikkat çekici oranlarda 
arttığını gösteriyor. İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Uçkan, 
farklı segmentlerdeki artışı şöyle yorumluyor: “LCD’de yüzde 2’lik bir 
artış söz konusu. Bu artış anormal bir artış olarak gözükmüyor. 
Sektörün farklı alanlarındaki ihracat artışında Türk şirketlerinin yanı sıra 
Türkiye’de üretim yapan Alman şirketlerinin de önemli bir payı 
bulunuyor. Bunun yanında Türkiye’nin metal eşya sektörünün teknolojik 
gelişim yaşadığı, haklı bir ifade. Türkiye bu anlamda büyük bir sıçrama 
yaşayarak Avrupa’nın üretim üssü oldu. Bu durumun da etkisi olduğunu 
dikkate almak gerekiyor.” 
 
Kaynak: Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
 

 

AB LİDERLERİ YENİ 'MALİ SÖZLEŞMEYİ' İMZALADI 

25 AB ülkesinin lideri, yüksek bütçe açığına karşı yeni 'mali sözleşmeyi' 
imzaladı. AB maliye bakanlarının Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketine 
ön onayını vermesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa 
bankalarına sağladığı ucuz paranın ardından rahatlayan AB liderleri, 
Perşembe akşamı gerçekleşen zirvede dikkatini ekonomideki yapısal 
dönüşüm ve işsizlikle mücadeleye kaydırdı. Liderler, Euro krizinde 
henüz sona gelinmediğini, ancak önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi. 
Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen, 'Kriz sona ermedi, ancak bu bir 
kriz toplantısı değil.' dedi. İngiltere Başbakanı David Cameron da 
'Avrupa yalnızca borç kriziyle değil, aynı zamanda büyüme kriziyle karşı 
karşıya.' dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, ECB'nin 
piyasaya sürdüğü yüklü miktarda paranın, siyasilere rekabet gücü, 
büyüme ve istihdam alanında iyileşme konusunda çalışmak için fırsat 
verdiğini söyledi. Zirvede AB Konsey Başkanlığı'na tekrar seçilen 
Herman Van Rompuy da, 'Krizden henüz çıkmadık ama bir dönüm 
noktasına geldik. Çabalarımız meyvelerini veriyor.' dedi. Yunanistan'ın 
ikinci kurtarma programından alacağı para ise, alacaklıla varılacak 
anlaşmanın ertesine bırakıldı. Anlaşmanın önümüzdeki hafta 
sonuçlandırılması bekleniyor. İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'nin dışındaki 
25 AB ülkesi ise bugün borçların takibini sıkılaştıran 'mali sözleşmeyi' 
imzaladı. Anlaşmaya Avrupa Adalet Divanı, göre bütçe açığı hedeflerin 
üzerinde seyreden ülkelere ceza kesebilecek. Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için 17 Euro Bölgesi ülkesinden on ikisinde parlamentodan 
geçmesi gerekiyor. Merkel, anlaşmayı 'istikrar birliğine doğru ilk adım' 
olarak niteledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 
bundan sonraki AB zirverlerinin, Yunanistan krizinin gölgesinde geçen 
son zirvelerden daha az 'dramaya' sahne olacağını söyledi 

Kaynak: Euractiv 
 

 
SIRBİSTAN AB'YE RESMEN ADAY OLDU 

Romanya'nın çekincelerinden vazgeçmesinden sonra Avrupa Birliği, 
Brüksel'de yapılan liderler zirvesinde Sırbistan'a aday ülke statüsü 
verdi. Sırbistan geçtiğimiz hafta Kosova ile bir dizi önemli anlaşmaya 
varması, AB sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. 
2009'da üyelik başvurusunda bulunan Belgrad, Avrupa Birliği'nin 
talepleri doğrultusunda bir dizi demokratik reformu hayata geçirmiş ve 
savaş suçu zanlılarını yakalamıştı. AB dışişleri bakanları iki gün önceki 
toplantılarında Sırbistan'a adaylık statüsü verilmesini önermişti. Avrupa 
Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, bu kararı önemli bir adım 

olarak niteledi. Van Rompuy, bu sonuçta Sırbistan'la Kosova arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesinin önemli payı olduğunu söyledi. Sırbistan, 
bağımsızlık ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor. 

Kaynak: BBC 
 
 

WESTERWELLE, DOĞRUDAN BİR "AVRUPA BAŞKANI" 
SEÇİLMESİNİ ÖNERDİ 
 
Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, AB ülkelerinde doğrudan 
bir "Avrupa Başkanı" seçilmesini önerdi. Bakan Westerwelle, "Welt am 
Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki insanların 
kendileriyle bağdaştırabileceği şahsiyetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, 
"Bu nedenle, bir Avrupa Başkanının doğrudan seçilmesinden yanayım. 
Bu kişi öncelikle Avrupa çapında kendisini tanıtmaya çalışmalı. Bu 
AB'ye yeni bir ivme kazandırabilir" şeklinde konuştu. Bir Avrupa 
Anayasası hazırlanmasını da isteyen Westerwelle, "Avrupa'nın, 
vatandaşlarının tek bir referandumla hakkında karar verebileceği ortak 
bir anayasaya ihtiyacı var" dedi. Westerwelle, bugüne kadar gerçek bir 
Avrupa Anayasasının hazırlanamamış olmasından üzüntü duyduğunu 
ifade ederek, Lizbon Anlaşmasının bazı yapısal eksiklikleri olduğunu 
fark ettiklerini, birçok karar mekanizmasının çok karmaşık ve 
saydamlığın eksik olduğunu kaydetti. 
 

Kaynak: AB Haber 
 

AB’YLE KRİTİK VİZE PAZARLIĞI 
 
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat 
etmesinin önünü açacak görüşmeler 15-16 Mart’ta Ankara ve 
İstanbul’da yapılacak. Ankara ile Brüksel arasında sessizce yürütülen 
görüşmeler sonucu, Türkiye ile AB arasında uzun süredir tamamen 
duran ve hedefi vize muafiyeti olan görüşmelerin başlatılması 
kararlaştırıldı. Bu kritik görüşme için AB’nin içişlerinden sorumlu Genel 
Müdürü Stefano Manservisi, 15 Mart’ta Ankara’ya gelecek. Manservisi, 
15 Mart’ta AB Bakanlığı Müsteşarı Haluk Ilıcak’la görüşecek. 
Manservisi, 16 Mart’ta da İstanbul’a geçecek. Bu tarihte Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı Egemen Bağış, Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’den oluşan Reform 
İzleme Grubu da (RİG) İstanbul’da toplanacak. RİG toplantısına 
Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilcisi Selim Yenel de katılacak. 
Türk ve AB’li diplomatlar, vize muafiyeti konusunda başlatacakları 
çalışmalar hakkında RİG’i oluşturan bakanlara bilgi verecekler. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 
 

 
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI İÇİN 
BAŞVURU SÜRECİ 15 MART'A UZATILDI 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, akademik açıdan başarılı olan ve 
Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2012-
2013 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (AK) burs imkânı 
sağlanacaktır. Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıdaki bağlantıda 
sunulmuş olup, başvuru süreci 15 Mart 2012 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 


