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FÜLE TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK VERDİ  
Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyeliğine atanan Çek 
politikacı Stefan Füle, Komisyon üyeliği göreviyle ilgili Avrupa 
Parlamentosu'ndaki mülakatında Türkiye'nin üyeliği konusuna geniş yer 
ayırdı. Avrupa Komisyonu'nun 1 Şubat'ta başlayacak yeni döneminde 
genişlemeden sorumlu üyelik görevini Olli Rehn'den devralacak olan Çek 
politikacı Stefan Füle, Türkiye'nin üyelik sürecini desteklediğini vurguladı.  
Çek Politikacı Stefan Füle, Avrupa Parlamentosu’ndaki mülakatında 
Türkiye ile müzakereleri devam ettirmek istediğini belirtti, ancak 
Türkiye’den beklentilerini de sıraladı. Türkiye’nin, Ankara Protokolü'ne 
uyarak Kıbrıs'a sınırlarını açması gerektiğini belirten Fülle, "Ayrıca azınlık 
haklarının ve ibadet özgürlüğünün de garanti altına alınması gerekiyor" 
diye konuştu. Mevcut sorunlara ve Türkiye’nin demokrasideki eksiklerine 
rağmen müzakerelerin kesilmesi taleplerini kesinlikle reddettiğini de 
vurgulayan Çek politikacı, “Türkiye önemli bir ülke, medeniyetler 
arasındaki diyalogda önemli bir ortak” dedi. Türkiye’de toplumun 
modernleşmesi yolunda en iyi baskının üyelik müzakereleri yoluyla 
uygulanabileceğini de kaydeden Füle, muhafazakar çevrelerin imtiyazlı 
ortaklık önerisi gibi bir seçeneğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.  
Kaynak: DW 
 
AB KOMİSYONUNDAN FRANSAYA CLIO IV İÇİN UYARI GELDİ 
Yeni nesil Clio IV üretimini Türkiye’ye kaydırmayı düşünen Renault’yu 
engellemeye çalışan Fransız hükümetine Avrupa Birliği’nden rekabet 
uyarısı geldi. AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Neelie 
Kroes, Renault’yu engellemeye çalışan Fransız yetkililerden savunma 
isteyeceğini açıkladı. Kroes, “Her zaman korumacılığa karşı sert çıktım. 
Ekonomik milliyetçilik, misilleme yaratarak bir kısır döngü oluşturur. Bu da 
krizi bugünkünden 10 kat kötü hale sokar ve toparlanma şansımızı da yok 
eder” dedi. Kroes, Fransa’nın Şubat 2009’da yerli otomobil üreticilerine 
kriz yardımı sağlarken bunun koşulsuz yapıldığı yönünde söz verdiğini 
ancak Fransız yetkililerin son açıklamalarının bu sözle çeliştiğini de 
vurguladı. ‘Türkiye’de üretim 1400 euro ucuz’ Fransa Cumhurbaşkanı 
Nicholas Sarkozy önceki gün, “Otomobil sektörüne onca parayı, fabrikalar 
yurtdışına gitsin diye vermiyoruz. Büyük şirketlerin küresel olunca, 
milliyetsiz hale gelmelerine şiddetle karşı çıkıyorum” demişti. Renault, 
kısa süre önce İspanya ve Slovenya’daki fabrikalarında Clio modelinin 
üretimine son vereceğini ancak Fransa’da Clio üretimini sürdüreceğini 
açıklamıştı. Ancak Fransa’daki yeni nesil Clio IV üretiminin de Türkiye’ye 
kaydırılacağı yönünde basında çıkan haberler, Fransız hükümetinin 
Renault’ya karşı baskıcı bir tutum takınmasına neden olmuştu. Fransız 
hükümetiyle sürtüşme yaşayan Renault, dün “herkesin üzerinde 
anlaşabileceği bir çözüm” aradığı sinyalleri verirken diğer yandan da 
“Rekabetçi olmak zorundayız” açıklaması yaptı. 2009’da kriz nedeniyle 
tüm dünyadaki satışlarının yüzde 3.1 düştüğünü belirten Renault Satış 
Sorumlusu Jerome Stoll, 2010’da zorlu pazar şartlarının devam edeceğini 
kaydetti. Stoll, “Artık fiyat ve model rekabeti ön plana çıkacak. Bir modeli 
Türkiye’de üretmek Fransa’da üretmekten 1400 euro daha ucuza mal 
oluyor. Bizim de rekabetçi olmaya ihtiyacımız var. Karar sürecindeyiz. Bu 
da bize, herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulmak için zaman tanıyor” 
dedi.  Kaynak: Euractiv 
 
 

 
İSTANBUL AB BİLGİ MERKEZİ AÇILDI 
Toplumu AB ve Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin konularda 
bilgilendirmek üzere 14 Ocak’ta İstanbul’da yeni bir AB Bilgi Merkezi 
açıldı. İstanbul Ticaret Odası’nın işbirliğiyle yürütülecek olan Merkez, 
halkı bilgilendirme amacıyla kurulmuş olan ve Türkiye genelinde 16 
merkezi kapsayan bilgilendirme ağının bir parçası olacak. Merkezin 
açılışına İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş ile 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini ev 
sahipliği yaptı. AB ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı ve Baş 
Müzakereci Sayın Egemen Bağış da açılış törenine katıldı. Yeni AB 
Bilgi Merkezi; medya organları, gençler, öğrenciler, kadınlar, iş çevreleri 
ve sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli grupları AB ve politikaları hakkında 
bilgilendirmeyi hedefliyor. Merkezin diğer hizmetleri arasında AB ile ilgili 
yayınların dağıtılması, AB’ye ilişkin genel soruların yanıtlanması, AB 
web sitelerine erişim imkânı sağlanması ve AB ile ilgili konularda 
konuşmacıların davet edilmesi yer almaktadır. 
Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu 
 
TÜRKİYE’YE GELEN MALİ YARDIMLAR AB’Yİ İKİYE BÖLDÜ 
AB Sayıştayı, Türkiye’ye yapılan mali yardımların iyi denetlenmediği 
gerekçesiyle Avrupa Komisyonu’nu eleştirdi. Sayıştay, Komisyon'un 
yardımların akıbeti konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını öne 
sürüyor. Lüksemburg’da bulunan AB’nin mali denetleme organı AB 
Sayıştayı, AB Komisyonu’nu Türkiye’ye yapılan mali yardımların iyi 
yönetilmediği ve yeterince denetlenmediği gerekçesiyle eleştirdi. AB 
Komisyonu tarafından, Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA)’nın “koordinasyon, programlama, uygulama, izleme, ve 
denetleme” sini ele  alan 2009 yılı raporunun değerlendirmesi, Avrupa 
Birliği Sayıştay'ı üyesi Maarten B. Engwirda tarafından Brüksel’de 
düzenlenen bir basın toplantısıyla gerçekleşti. Raporda Katılım Öncesi 
Yardım Aracı çerçevesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımın, Komisyon 
tarafından etkili bir şeklide yönetilip yönetilmediği sorusunun cevapları 
yer alıyor. Rapora göre AB'ye aday ülke konumunda bulunan Türkiye’ye 
yapılan mali yardımlar 'somut ve ölçülebilir' hedeflere bağlanmıyor. 
Sayıştay ayrıca, Komisyon’un yardımların akıbeti konusunda yeterince 
bilgi sahibi olmadığını savunuyor. Basın toplantısında, Maarten B. 
Engwirda, Komisyon’a Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 
yönetiminde karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için, Sayıştay 
tarafından önerilen tavsiyeleri sıraladı. Sayıştay’ın tavsiyelerine uygun 
olarak Komisyon; 
*  sağlam bir metodoloji geliştirerek,  hangi alanlarda AB mali yardımına 
ihtiyaç olduğunu belirlemeye yardımcı olacak  stratejik hedefler 
geliştirmeli,  
* Türk kurumları tarafından ortaya konulacak  proje tasarım ve 
uygulamalarını geliştirme yönünde yaptığı girişimlerine devam etmeli,  
*  projelerin uygulanma ve ilerleme etkinliklerini değerlendiren raporları 
daha etkin hale getirmeli,  çeşitli göstergelerden yararlanarak projelerin 
belirlenen hedeflere nasıl ulaştığını dosyalamalı,  
*  gelecek projelerde yardımcı olması amacıyla, her projenin sonunda  
proje çıktılarının raporlanmasını  sağlamalı.  
Kaynak: AB İlan 
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