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AB 54 ÜLKEDE TEK BÜYÜKELÇİLİK KURUYOR 
AB, Avrupa Komisyonu’nun 136 yabancı delegasyonundan 54’ünü 
büyükelçilik benzeri hizmete dönüştürerek bu birimlere bütün birlik adına 
konuşma yetkisi verdi. Lizbon Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
AB kurumlarında yeni diplomatik hizmet birimleri oluşturulmaya başlandı. 
Toplam 136 komisyon delegasyonu 1 Ocak itibariyle “AB Delegasyonları” 
olarak tanımlandı. Ancak bunlardan 54’üne yeni yetkiler verildi. Böylece 
daha önce üye devletlerin büyükelçilik makamlarının üstlendikleri rol 
“süper delegasyonlara” verildi. 54 delegasyon liderine ayrıca AB adına 
konuşma yetkisi de verildi. Ancak delegasyonların beyanatlarının 
Brüksel’de yapılacak ve 27 üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı 
toplantılarda bir ön kabule tabi tutulması planlanıyor. Yeni model 
birimlerin sekizi Avrupa’da, Ermenistan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, 
Norveç, Sırbistan, İsviçre ve Ukrayna’da bulunuyor. On ikisi Asya ve 
Okyanusya’da: Afganistan, Avustralya, Çin, Doğu Timor, Fiji, Hong Kong, 
Hindistan, Endonezya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Taylan ve Vietnam’da 
bulunuyor. Geri kalan delegasyonlar ise Afrika’da: Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verdi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, 
Cibuti, Eritre, Etyopya, Gana, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Lesotho, 
Liberya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Nijer, Nijerya, 
Ruanda, Senegal,Sierra Leone, Güney Afrika, Sudan, Tanzanya, Togo, 
Uganda, Zimbabwe ve Adisababa’daki Afrika Birliği delegasyonu olacak. 
En uç noktalarda görev yapacak delegasyonlar yardımların dağıtılması ve 
Avrupa filmlerinin Fiji’deki reklâmı gibi özel amaçlı projeler üzerine 
yoğunlaşacak. Avrupa Dışişleri Bakanı Catherine Ashton AB devletleriyle 
çeşitli görüşmelerde bulunduktan sonra 54 delegasyonu belirledi. Diğer 
delegasyonlar için herhangi bir son tarih belirlenmedi. New York’ta 
Birleşmiş Milletler veya Viyana’daki AGİT gibi kendi alt birimleri bulunan 
kuruluşlar için delegasyon belirlenmedi. Çünkü AB Lizbon Anlaşması’na 
uygun olarak çok taraflı forumlarda kendi üyeliğini nasıl değerlendireceği 
üzerinde çalışmaları henüz tamamlamadı. Bazı komisyon 
delegasyonlarında kadro yetersizliği söz konusu olurken kimileri AB 
sistemiyle çok gizli bilgi dolaşımı nedeniyle henüz bütünleştirilmedi. 
Kaynak: EurActiv 
 
EUREKA VE EUROSTARS ORTAKLARINI ARIYOR! 
Ülkemizin 1985’den bu yana üyesi olduğu ve özellikle son yıllarda aktif bir 
biçimde katılım gösterdiği Eureka Programı; uluslararası boyutta, 
ticarileşebilir nitelikte Ar-Ge projelerinin program üyesi ülkelerin sorumlu 
kuruluşlarının sağladığı desteklerle yürütülmesine imkân sağlar. 
Ülkemizde Eureka programının koordinasyonundan TÜBİTAK sorumludur 
ve TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı ile başarılı projelere hibe desteği sağlamaktadır. Eureka ve 
Eurostars başvuruları her zaman yapılabilmektedir. Eurostars Programı 
için, belirlenen tarihlere kadar yapılan başvurular 14 hafta içersinde 
değerlendirilip sonuçlar açıklanmaktadır. Eurostars programında yılda iki 
kez çağrı kesim tarihi olup bu seneki kesim tarihleri 25 Şubat 2010 ve 23 
Eylül 2010 olarak belirlenmiştir. Eureka ve Eurostars Programına 
sunulması planlanan Ar-Ge projeleri ortak arama duyurularına erişmek 
için lütfen tıklayınız. Eureka ve Eurostars programına ilişkin ayrıntılı 
bilgiye www.eureka.tubitak.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.  
Kaynak: TÜBİTAK 
 

 
AVRUPA KONSEYİ’NDE TÜRK BAŞKAN 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı’na  Türk üye Mevlüt 
Çavuşoğlu seçildi. TBMM’ye iki dönemdir AKP Antalya milletvekili 
olarak seçilen Çavuşoğlu, iki dönemdir de Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi üyesiydi. Başkan olarak yaptığı ilk 
konuşmasında Çavuşoğlu, “bu göreve seçilen ilk Türk olmanın yanında 
şimdiye kadarki en genç başkan olmaktan duyduğum şerefi bilmenizi 
isterim. Evet en genç ama saçı en az olan” şeklinde konuştu. Türkiye 
Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde geçen 
sene en çok ihlal kararı verilen ülke konumunda. Son aylarda DTP’nın 
kapatılmasının Avrupa siyasi çevrelerindeki etkisi gözönüne alındığında 
Çavuşoğlu’nun seçilmesi ayrı bir önem kazanıyor. 1968 doğumlu olan 
Çavuşoğlu, İngilizce, Almanca ve Japonca biliyor. Kaynak: Euronews 
 
ALMANYA: TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK ORTAK 
Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, “Türkiye’nin, AB için 
stratejik önemi olan bir ortak olduğunu” söyledi. Westerwelle, Atina’da 
yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demecinde, Türkiye’nin AB 
perspektifine değindi. “Alman hükümetinin bu konudaki tezinin açık 
olduğunu ve hükümetin koalisyon sözleşmesinde de kayıt altına 
alındığını” ifade eden Westerwelle, “Biz güveniliriz ve anlaşmalara 
uyarız. Bu da, Türkiye’de yapısal değişiklikler için en iyi hareket ettirici 
güçtür ve bunun güçlü olarak kalması da hepimizin çıkarınadır” dedi. 
Westerwelle, “Türkiye’nin AB üyeliği konusunun henüz müzakere 
aşamasında bulunduğunu ve bu konuda AB’nin 2005 yılından beri 
Türkiye’ye karşı yükümlülüğü bulunduğunu” belirtti. Almanya Dışişleri 
Bakanı Guido Westerwelle, “Bu, sonucu açık olan bir süreçtir ve bu 
sürecin sonunda alınacak kararın ne şekilde olacağını bugünden kimse 
söyleyemez. Bu konuda güvence, ya da ’otomatizm’ yok. Ancak kesin 
olan şudur ki, Türkiye, enerji kaynaklarının güvence altına alınması 
konusunda, Orta Doğu ile olan ilişkilerimizde ve AB ile olan geniş çapta 
ekonomik ilişkileri nedeniyle bizim için stratejik önemi olan bir ortaktır.” 
dedi. Kaynak: AB Haber  
 
EURONEWS TÜRKÇE YAYINA BAŞLADI 
Dünya üzerinde 290 milyon eve ulaşan Euronews haber kanalı, yayın 
yaptığı diller arasına Türkçe’yi de aldı. Türk gazeteciler tarafından 
hazırlanan haberler dünya üzerinde 150 ülkede takip edilebilecek.  TRT 
Genel Müdürü İbrahim Şahin, Dolmabahçe Sarayı'nda ortaklık için 
düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Şahin, Euronews ile ortaya 
çıkan ortaklığın uzun soluklu olmasını dilediğini ifade ederek, 
Euronews'teki haberlerin Türk kültürünün tanıtılması ve turizme önemli 
bir katkı sağlayacağını kaydetti. Şahin, “Çok fazla izlenen kanal içinde 
çok özgün bir yapı da var. 9 dilde yayın yapılıyor ve 290 milyon eve 
ulaşılıyor. Bu çok önemli bir potansiyel” dedi. Şahin, bu potansiyel 
içinde gerek Euronews içinde Türkiye ile ilgili haberlerin sağlıklı 
duyurulması, gerekse Türkiye ile ilgili haber sayısının artması ve 
bunların da tarafsız bir şekilde izleyicilerle paylaşılmasının 
amaçlandığını dile getirdi. Şahin, Euronews yayınlarının şimdilik TRT2 
bünyesinde sabah 06:00 ile 07:00 arasında verileceğini söyledi ve bu 
zaman diliminin genişleyebileceğini, bu sayede Euronews'in haber 
tecrübesinin TRT için artı değer sağlayacağını dile getirdi.  
Kaynak: Anka 
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