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2012 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ AB'YE VERİLDİ 

Dünyanın en çok merak edilen ödüllerinden biri olan 

Nobel Barış Ödülü, bu yıl Avrupa Birliği'ne verildi. 

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Enstitüsü'nden 

yapılan resmi açıklamada Avrupa Birliği'nin son 60 

yıldır Avrupa'da barışa katkısından dolayı ödüle layık 

görüldüğü ifade edildi. Sık sık dünyanın en büyük barış 

projelerinden biri olarak adlandırılan Avrupa Birliği 

(AB) bu yıla kadar defalarca Nobel Barış Ödülü'ne aday 

gösterilmişti. Temeli, 1951 yılında 6 ülkenin katılımıyla 

imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve 1957 

yılında imzalanan Roma Anlaşması'na dayanan Avrupa 

Birliği'ne şimdi 27 ülke üye. Türkiye'nin de aralarında 

bulunduğu çeşitli ülkeler de birliğe üye olmak için 

müzakere ediyor. İsveçli Bilim Adamı Alferd Nobel'in 

vasiyeti üzerinde 1901 yılından bu yana verilen Nobel 

Barış Ödülü geçen zaman içerisinde zaman zaman 

kamuoyunda tartışmalara neden oldu. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

2012 İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI 

Avrupa Komisyonu, 2012 için genişleme paketi 

çerçevesinde Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, 

Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Türkiye 

ve İzlanda için strateji ve ilerleme raporlarını sundu. 

Paketi sunan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden 

sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye ile AB'nin pek çok 

ortak çıkarının bulunduğunu, Türkiye'nin AB'ye katılım 

sürecinin ivme kazanmasının ve AB'nin, Türkiye'deki 

reformlar için bir çıpa olmaya devam etmesinin önemli 

olduğunu ifade etti. 2012 Türkiye İlerleme Raporu ve 

Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili 

bölümlerinin Türkçe çevirileri Avrupa Birliği Bakanlığı 

tarafından hazırlandı. Belgelere aşağıdaki bağlantılardan 

ulaşabilirsiniz: 

2012 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe) 

Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili 

bölümleri (Türkçe) 
 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB: 'KOSOVA'NIN KATILIM SÜRECİ 

HAZİRAN'DA BAŞLAYABİLİR' 

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi 

Stefan Füle, eğer belirttikleri dört noktada ilerleme  

 

kaydederlerse, bağımsızlığıyla ilgili olarak Sırbistan ile 

yaşadıkları anlaşmazlığa rağmen Kosova'nın Haziran 

ayında AB'ye katılım sürecinde ilk büyük adımı 

atabileceğini söyledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

IPA BİRİNCİ BİLEŞENİ 2013 YILI 

PROGRAMLAMA TOPLANTISI YAPILDI 

9-10 Ekim 2012 tarihlerinde Bakanlığımızda Katılım 

Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeni 2013 

programlamasında gelinen aşama ile sektör programları 

ve tekil projelerin değerlendirilmesi amacıyla 

programlama toplantısı düzenlenmiştir. Avrupa Birliği 

Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yararlanıcı 

kurumlar hazır bulunmuş, Avrupa Komisyonu yetkilileri 

ise Brüksel'den video konferans ile katılım sağlamıştır. 

Toplantıda, sektör programlarında ve projelerde 

geliştirilmesi gereken hususlar ele alınmış, ayrıca ilgili 

kurumlardan alınan proje önerilerinin bütçelerinin 2013  

yılı tahsisatına yaklaştırılmasına yönelik çalışma 

yürütülmüştür. 

Kaynak: Euractiv  

 

MACARİSTAN DA EURO'YA KATILMAKTAN 

VAZGEÇTİ 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin 

öncesinde Handelsblatt gazetesine konuşan Orban, Euro 

krizi sebebiyle, Macaristan'ın sırf Avrupa Birliği'ne 

katıldığı için ortak para birimine de katılmasının 

beklenmemesi gerektiğini söyledi. Orban, 'Katılım 

antlaşmasını imzaladığımızda Euro Bölgesi çok farklı 

bir yerdi. Bu sebeple para birliğine katılma zorunluluğu 

otomatik olamaz' dedi. Macaristan Başbakanı, böyle bir 

adımın 'sorumsuzca' olacağını da sözlerine ekledi. 

Güney Avrupa ülkelerinin Euro'ya fazlasıyla erken 

katıldığını belirten Orban, 'Buna hazır değillerdi. Biz de 

aynı hataya düşmeyeceğiz' dedi. Macaristan, 

kurtarılmaya ilk ihtiyaç duyan ülkeler arasındaydı ve 

AB-IMF ikilisinden 2008 yılında mali destek almıştı. 

Florinin hızla düşmesi üzerine ülkenin geçen sene de 

yardım alması gündeme gelmişti, ancak Orban uzun 

süre yeni yardım paketiyle ilgili kararını veremedi. 

Macaristan son olarak Eylül ayında, IMF ve AB'nin 

yardım karşılığında koyduğu şartları kabul etmedi. 

Kaynak: Euractiv 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_strateji_ve_sonuclar_tr.pdf

