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AB İLE ÇEVRE FASLI AÇILIYOR 
Avrupa Birliği daimi temsilciler komitesi COREPER, Türkiye'nin katılım 
müzakerelerinde çevre faslının 21 Aralık’ta düzenlenecek hükümetler 
arası konferansla açılmasını onayladı. 2009 yılının ilk yarısındaki Çek 
Cumhuriyeti dönem başkanlığında vergilendirme faslında müzakerelere 
başlayan Türkiye böylece, mevcut İsveç dönem başkanlığında da tek fasıl 
açmış olacak. Çevre faslının açılmasıyla toplam 33 fasıldan 12'sinde 
müzakereleri başlatmış olacak olan Türkiye, Avrupa Birliği müzakere 
sürecinde 2006 yılının ilk yarısındaki Avusturya dönem başkanlığında bir, 
2007'nin ilk yarısındaki Almanya dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci 
yarısındaki Portekiz dönem başkanlığı ile geçen yıl Slovenya ve Fransa 
dönem başkanlıklarında ikişer fasıl ve bu yılın ilk yarısındaki Çek 
Cumhuriyeti dönem başkanlığında bir fasılda müzakereleri başlatmıştı. 
Türkiye'nin katılım müzakerelerinde, limanların Rum Yönetimi’ne 
açılmaması nedeniyle 8 faslın açılması ve kalanların kapatılması 2006 
yılında Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu. Türkiye'nin üyeliğine 
karşı çıkan Fransa'nın 5 faslı ve ikili anlaşmazlıkları bahane eden Rum 
yönetiminin 6 faslı tek yanlı engellemesi ve bunların bir kısmının 
çakışması nedeniyle geriye zorlu açılış kriterlerine sahip 4-5 fasıl kalıyor.  
Kaynak: BRT 
 
ÖZEL SEKTÖRE AR-GE DESTEĞİ HEDEFİN GERİSİNDE 
Özel sektöre 2009'da verilen Ar-Ge desteği 354 milyon TL oldu. Hükümet, 
toplam destek ödemesinin 367 milyon olmasını hedefliyordu. Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklanan "Gelişmelere 
İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar" adlı rapora göre; kasım itibariyle özel 
sektörün Ar-Ge projelerine, TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 
kaynaklarından 353.9 milyon TL destek sağlandı. Bu tarihe kadar 
sektörden gelen proje başvurusu 1847 olurken, bunlardan 1118'ine 
destek kararı verildi. Ancak bu rakamlar hükümetin 2008-2012 Stratejik 
Planı'nda öngörülen 2009 hedefinin gerisinde kalınacağını gösteriyor. 
Hükümet, 2009 yılında özel sektöre verilen Ar-Ge desteklerinde 2200 
adet proje başvurusuna ulaşmayı ve bunlardan 1215'inin 
desteklenmesini, toplam destek ödemesinin ise 367 milyon TL olmasını 
hedeflemişti. TÜBİTAK'ın sanayiye sağladığı Ar-Ge proje destekleri 
"sanayinin Ar-Ge çalışmalarına destek, proje pazarları desteği, KOBİ'ler 
için Ar-Ge başlangıç desteği, tekno-girişim sermayesi desteği ve 
uluslararası sanayi Ar-Ge desteği" adı altında 5 başlıkta sıralanıyor. 
Kasım sonu verilerine göre bu programlarda, geçen yıla kıyasla proje 
başvurularında düşüşler gözleniyor. Örneğin geçen yıl 910 başvuru alan 
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nda bu yıl rakam 794'e 
düştü. Üniversite, araştırma ve sanayi kurumları arasında Ar-Ge 
projelerinin oluşturulmasına yönelik olan Proje Pazarlarının Destekleme 
Programı'nda da proje sayısı azaldı. 2008 yılında 5 kurumdan gelen 
başvuru desteklenirken, bu yıl Ar-Ge proje pazarı için başvurusu sayısı 
henüz 4. Bu kurumlar ise Erciyes Üniversitesi, Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi, Mersin Üniversitesi ve Ege Üniversitesi. Ancak proje pazarı için 
başvuru süreci devam ediyor. Öte yandan, işletmelerin ilk iki Ar-Ge 
çalışmasına hibe sağlanan KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'nda 
kasım itibariyle 881 KOBİ'den 948 proje başvurusu yapılırken, proje 
başvuru sayısı geçen yıl 1.192 olmuştu.  
Kaynak: Referans 
 

 
AB TARIM BAKANLARI BİR DİZİ ÖNEMLİ KARARLAR ALDI 
Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi, üç günlük toplantısını 16 
Aralık’ta tamamladı. Avrupa Birliği Dönem Başkanı İsveç toplantının çok 
yoğun geçtiğini bildirdi. Toplantıya başkanlık eden Eskil Erlandsson, 
bakanların “iddialı gündemleri” olduğunu ve bir dizi önemli karar almayı 
başardıklarını duyurdu. Toplantıda Avrupa Komisyonu’nun, Ortak Tarım 
Politikası’nın basitleştirilmesi önerisini sundu ve çiftçilerin bu sürece 
dahil edilmeleri gerektiğini, hükümlerin uygulama aşamasında 
çağrılabileceklerine, katkıda bulunabileceklerine işaret etti. Balıkçılık 
konularıyla ilgili olarak Kuzey Denizi’ndeki balıkçılık kotaları konusunda 
kararlar alındı. Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Malta, Komisyon’dan 
Akdeniz’de dramatik biçimde azalma gösteren kırmızı ton balığının 
telafi edilmesi için balıkçılarına mali destek ve tedbir için daha fazla mali 
sonuç sözü vermesini talep ettiler.  Konsey, yasadışı tomruk kesimini 
engellemeyi öngören bir hüküm önerisini de ele aldı. Bu öneriyi üye 
ülkeler destekledi, ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerle orman 
arazisi sahibi olan kişilerin artan idari sorumluluklarından endişe 
duyduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi bundan 
başka Sağlık Komiseri Androulla Vassiliou’ya, veterinerlik ve bitki 
sağlığı sektöründe Rusya’yla yapılan görüşmeler konusunda bilgi verdi. 
Kaynak: AB Haber 
 
MICROSOFT AB'NİN CEZASINDAN KIL PAYI KURTULDU  
ABD’li yazılım devi Microsoft, tekel oluşturarak AB’nin rekabet 
kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine Komisyon tarafından 
getirilecek cezalardan bazı tavizler karşılığında kurtuldu. Microsoft, AB 
Komisyonu tarafından rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
kendisine verilecek cezaların durdurulması karşılığında, Windows 
işletim sisteminde yer alan internet tarayıcısı Windows Explorer'a 
alternatif diğer firmaların tarayıcılarını da kullanıcıya kurulum seçeneği 
olarak sunacak. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Neeli 
Kroes, milyonlarca Avrupalı tüketicinin bu sayede avantajlı konuma 
geleceğini söyledi. AB Komisyonu internet tarayıcısı Windows Explorer’ı 
kendi Windows işletim sistemine entegre ederek haksız rekabete ve 
kendi baskın piyasa pozisyonunu güçlendirmeye çalışmakla suçlamıştı. 
AB rekabet kurallarının ihlali durumunda Komisyon üreticilere yıllık 
gelirinin yüzde 10'u oranında para cezası kesebiliyor. ABD'li yazılım 
devi, Avrupa'da beş yıl boyunca ürünü Windows işletim sistemi 
içerisinde Explorer dışında farklı tarayıcı alternatiflerinin de yer aldığı bir 
“tarayıcı seçenek” sayfası sunacak. Bu sayede kullanıcılar bir kaç 
adımda Internet Explorer’ı kolayca devre dışı bırakarak başka bir 
tarayıcıyı standart tarayıcı olarak belirleyebilecek. Komisyon ayrıca 
Microsoft'un anahtar kodunu rakip firmalara da sunarak, başka yazılım 
şirketlerinin ürünlerinin de Windows üzerinden kolaylıkla 
çalışabilmesine imkân vereceğini duyurdu. Microsft'un Avrupa rekabet 
kuralları uyarınca getireceği bu yenilikler Windows XP, Windows Vista 
ve Windows 7 işletim sistemlerini kapsayacak. Değişikliklerin en geç 
2010 Mart ayına kadar yapılması gerekiyor. AB Komisyonu şimdiye 
kadar piyasa gücünü kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle Microsoft'a toplam 1 milyar 700 milyon euroluk ceza 
kesmişti. 
Kaynak: DW  
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