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TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KOMİTESİ 120.KEZ 

TOPLANDI 
 

Türkiye-AB Ortaklık Komitesi'nin 120. Toplantısı 12 Nisan 

2012'de Brüksel'de yapıldı. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe 

giren Ankara Anlaşması çerçevesinde kurulan ve Türkiye ile AB 

arasındaki ilişkilerin teknik düzeyde takibini yürüten Ortaklık 

Komitesi toplantısında, ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecindeki 

son gelişmeler ve sorunlar ele alındı. Toplantı gündeminde, 

müzakere süreci ve vize konularının yanı sıra siyasi ve 

ekonomik kriterler, adalet ve içişleri, mali yardımlar, enerji, 

ulaştırma, çevre, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları 

başlıkları yer aldı. Türk heyetini, Ortaklık Komitesi 

çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Avrupa Birliği 

Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri 

oluşturdu. Türkiye ve AB arasında en üst düzey karar alma 

organı olan ve bakanlar düzeyinde toplanan Ortaklık 

Konseyi'nin ise haziran ayında toplanmasının öngörülüyor. 

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 
AB BAKANLIĞI'NDAN 13 VALİLİĞE 'AB'YE 

HAZIRLANMA' DESTEĞİ 
 

Geçen yıl ilk kez Avrupa Birliği Bakanlığı'nın kendi bütçesinden 

valiliklerin AB projelerini desteklemesinin ardından, bu yıl da 

Avrupa Birliği Bakanlığı, valiliklere sağlayacağı katkılarla 

yerelin AB sürecinde oynadığı rolü pekiştirmeyi hedefliyor. 

Bakanlık, bu yıl 'İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor Programı – II'nin 

toplam bütçesi 250 bin TL olan 'AB Faaliyetlerine Destek 

Bileşeni'ne, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 100 bin TL 

finansman sağlayacak. 'AB Faaliyetlerine Destek Bileşeni' 

kapsamında 51 valilik tarafından sunulan projeler arasından 

Ağrı, Ankara, Bolu, Çankırı, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, 

Isparta, Karabük, Kars, Muğla, Sakarya ve Tunceli valiliklerinin 

hazırladıkları 13 projeye destek veriliyor. CHA'nın haberine 

göre AB Faaliyetlerine Destek Bileşeni, valilikler bünyesinde 

aktif hale getirilmiş olan 'Valilik AB Birimleri'nin teknik 

kapasitesinin desteklenmesi ve yerel düzeyde Avrupa Birliği'ne 

ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. AB proje hazırlama 

süreçleri ile ilgili rehber dokümanlar hazırlanması, AB projeleri 

ile ilgili veritabanı geliştirilmesi ve görsel-işitsel yayınlar ve 

sosyal medya aracılığıyla AB konusundaki farkındalığın 

artırılması gibi etkinliklerle, yerelde AB sürecinde önemli roller 

üstlenecek farklı aktörlere de ulaşılması hedefleniyor. 

 

Kaynak: Euractiv  

 

 

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE SERMAYE 

GİRİŞLERİNİN YÜZDE 56'SI AB KAYNAKLI  

 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2012 yılı Ocak-Şubat 

döneminde gerçekleşen sermaye girişlerinin yaklaşık yüzde 

56'sının AB ülkeleri kaynaklı olduğunu söyledi. Ekonomi 

Bakanı Zafer Çağlayan, dünya genelinde küresel kriz ve 

sonrasında uluslararası doğrudan yatırım akım eğilimlerinde 

durağanlık olmasına rağmen 'güvenli bir liman' olarak 

Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini, 2012 yılının ilk 2 

ayında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 

bunun kanıtı olduğunu belirtti. CHA'nın aktardığına göre 

Uluslararası doğrudan yatırım girişlerine ilişkin açıklamalarda 

bulunan Zafer Çağlayan, dünya genelindeki durağan uluslararası 

doğrudan yatırım akımı eğilimlerine rağmen Türkiye'nin 2011 

yılında bu yatırımları çekme konusunda gösterdiği güçlü 

performansın 2012 yılının ilk 2 ayında da artarak devam ettiğini 

söyledi. Türkiye'nin, Ocak-Şubat 2012 döneminde de 

uluslararası yatırımcılar için cazip bir liman olduğunu 

vurgulayan Çağlayan, "Ocak-Şubat döneminde uluslararası 

doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 

oranında artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 

yılının aynı döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan 

yatırım tutarı 1,3 milyar dolardı. 2012 yılı Ocak-Şubat 

döneminde gerçekleşen sermaye girişlerinin yaklaşık yüzde 56'sı 

AB ülkeleri kaynaklıdır. Ocak-Şubat döneminde AB 

ülkelerinden Hollanda (385 milyon dolar) ve Lüksemburg (144 

milyon dolar) önde gelen yatırımcı ülkeler olmuşlardır." dedi. 

Uluslararası doğrudan yatırımların sektörel ayrımda 

incelendiğinde, 352 milyon dolar ile imalat sanayi ilk sırada yer 

aldığını kaydeden Ekonomi Bakanı, açıklamasını şöyle 

sürdürdü: "İmalat sanayi içerisinde ise kok kömürü, rafine 

edilmiş petrol ürünleri ve yakıt imalatı 150 milyon dolar ile ilk 

sırada yer alırken, 56 milyon dolar ile gıda ve içecek sektörü 

ikinci sırada yer almaktadır. Hizmetler sektörü altında ise sağlık 

işleri ve sosyal hizmetler sektörü 273 milyon dolar tutarındaki 

sermaye girişi ile ön plana çıkmaktadır. 2012 yılı Şubat ayında 

80 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruluşu ve 16 adet 

yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki ile toplam 96 

adet şirket faaliyete geçmiştir. 2012 yılı Şubat sonu itibarıyla 

Türkiye'de 29 bin 579 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyet 

göstermektedir. Ocak-Şubat döneminde, uluslar arası doğrudan 

yatırım girişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 

oranında artması, Türkiye'nin 2012 yılında da uluslar arası 

yatırımcılar için cazip ülke olacağının göstergesi olup, 

yatırımların tam gaz devam ettiğinin kanıtıdır. Yatırımcıların, 

güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak Türkiye'nin, yeni teşvik 

sisteminde sunduğu fırsatları iyi değerlendireceğine 

inanıyorum."  
 

Kaynak: Euractiv 

 


