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TÜRKİYE'NİN SUYU AB KALİTESİNDE OLACAK  
Türkiye'nin AB sürecinde çevre faslının açılmasının ardından su kalitesi 
için yeni bir kurul oluşturuldu. Çevre ve Orman Bakanı başkanlığında 
oluşturulan Su Kalitesi Yönetimi Yönlendirme Kurulu su kalitesinde AB’ye 
uyum için ulusal programın gerçekleştirilmesini sağlayacak. Kurul İçişleri, 
Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve AB Genel Sekreterliği’nin en az müsteşar 
yardımcısı/genel sekreter yardımcısı düzeyinde temsilcilerinin katılımıyla 
oluşacak. Kurul, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel 
sektör temsilcilerini davet edecek. Kaynak: Resmi Gazete 
 
AB KOMİSYONU'NDAN YUKSEK OGRETIMDE ISBIRLIGI İCİN 
YENİ KAYNAK  
AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler ve 
Rusya’da yüksek öğretim projelerinin desteklenmesi amacıyla 30,4 milyon 
5’luk mali kaynak sağlanmasına karar verdi. Ayrılan kaynağın AB’deki 
yüksek öğretim kurumları ve bu ülkelerdeki muhatapları arasındaki 
işbirliğini ve ortak proje geliştirme potansiyelini artırması bekleniyor. 
Tempus Programı altında sağlanacak bu kaynak, müfredatların, eğitim 
yöntemlerinin ve yüksek öğretim kurumları ve sistemlerinin yönetiminin 
çağdaş hale getirilmesini amaçlayan yaklaşık 50 çok-taraflı işbirliği projesi 
için kullanılacak. Bu yeni kaynak sayesinde bölgedeki 350’den fazla 
kurum AB’deki benzer kuruluşlarla 2011 yılından itibaren başlayacak ve 
2-3 yıl sürecek. Projelerde işbirliği yapma fırsatına kavuşacak. Program 
kapsamında kamu ve özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarına da 
yer verilerek, toplum ve eğitim sistemi arasındaki ilişkileri güçlendirilecek. 
Kaynak: EU Rapid 
 
AB'DEN RUSYA'YA YANGIN YARDIMI 
Avrupa Komisyonu Rusya’ya 12 miyon 5 kadar zarar verdiği tahmin edilen 
yangınlarla gelen yıkımın üstesinden gelebilmesi amacıyla 89.5895’luk 
mütevazı bir yardım yapmayı kararlaştırdı. Avrupa Komisyonu’nun 
Moskova’daki delegasyonu tarafından yayınlanan basın bildirisinde 
paranın Kızıl Haç tarafından Voronezh, Belgorod, Ivanovo, Kirov, Nizhniy 
Novgorod ve Moscova bölgelerinin kırsal kesimlerindeki 1700 aile için 
battaniye, plastik bardak ve tabak, hijyen kitleri ve yemek paketleri 
alınması amacıyla kullanılacağı açıklandı. Moskova’da yerleşik bir AB 
temsilcisinin söylediğine göre AB yardımı Kızıl Haç’a daha geniş bir 
uluslararası fon oluşturulmasını sağlayacak ve meblağ yardım örgütü 
tarafından özellikle istendi. Brüksel’deki bir Komisyon Sözcüsü paranın 
aynı zamanda çocuklar ve itfaiyeciler için Rusya dışında dinlenme amaçlı 
gezilerine de harcanacağını kaydetti. Sözcü, meblağın geleneksel 
milyonlarca Euro’luk AB yardımlarına nazaran neden çok düşük olduğu 
sorusuna karşı “Sizi temin edebilirim ki bu yardım oldukça hoş 
karşılanıyor.” dedi. Yardım Komiseri Kristalina Georgieva, Rusya’nın AB 
mekanizmalarını doğrudan harekete geçirmek yerine yangınla mücadele 
etmek için uçak ve itfaiye personeli gönderen İtalya, Fransa, Bulgaristan 
ve Polonya ülkelerini sayarak bu ülkelerle ikili yardım ilişkilerine girdiğini 
söyledi. Kaynak: AB Haber   
 
 

 
AB İLE DTÖ'NÜN ARASINI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ BOZDU 
Avrupa Komisyonu 16 Ağustos’ta ABD, Japonya ve Taiwan’ın şikâyeti 
üzerine kendilerinden ileri teknoloji (high-tech) ürünlerine uygulanan 
ithal vergilerini kaldırmasını isteyen Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) 
eleştirdi. Komisyon konuya itiraz edip etmeyecekleri hakkında henüz 
karar verilmediğini bildirdi. Sorunun kaynağı ileri teknoloji ürünlerinin 
teşviki için bilgisayar monitörlerine ve yazıcılara sıfır gümrük vergisi 
uygulanması için 70 küsur ülkenin 1996’da imzaladığı isteğe bağlı 
Bilişim Teknolojisi Anlaşması (ITA). Ancak Avrupa Birliği elektronik 
aletlerin üç ileri teknoloji kategorisi altında sınıflandırılmasına itiraz 
ediyor: İnternet erişimi de sağlayan televizyon kablo kutuları, düz ekran 
bilgisayar monitörleri ile resim ve fotoğraf tarama, faks ve kopyalama 
işlevi gören yazıcılar. AB 1996’da anlaşmaya varılmasından bu 
yanı bazı ürünlerin bilişim teknolojisi ürünü olmaktan çok tüketici 
ürünü hâline dönüştüğünü  dolayısıyla sıfır vergi uygulamasına tabi 
olmamaları gerektiğini ileri sürüyor. Örneğin, düz ekran bilgisayar 
monitörleri artık televizyon ekranı olarak da kullanılıyor. Brüksel adı  
geçen ürünlere yüzde 6-14 oranında vergi uygularken AB 2007’de $11 
milyarlık ithalat gerçekleştirdi. DTÖ raporunu eleştiren Komisyon 
örgütün gümrük vergisi kanunlarında gelecekte elektronik aletlerin 
küresel ticaretine ilişkin ne gibi reformlar yapılabileceğinin 
belirlenmesinde başarısız olduğunu kaydetti. Yayımladığı  bildiride 
Avrupa Komisyonu “Rapor varılan genel sonuçların hiçbirini ima 
edebilecek bir genel ilke belirleyememiştir. DTÖ raporuna karşı 
muhtemel itirazla ilgili herhangi bir karar henüz alınmamıştır” dedi. 
Aralarında Hewlett Packard ve Samsung Electronic’in de bulunduğu 
Amerikan ve Asya elektronik cihaz üreticileri AB’nin DTÖ bulgularına 
hangi noktalarda itiraz edebileceğini görmek istediklerini belirttiler. İtiraz 
için 60 günlük süre tanınıyor. DTÖ bulguları  ABD, Japonya ve 
Taiwan’ın, birliğin ITA anlaşmasını ihlâl ettiği yönündeki iddialarını 
destekliyor. Bu arada Amerikan Ticaret Bakanı Ron Kirk örgütün 
kararından memnunluk duyduklarını belirttiği açıklamasında kararın 
AB’ye düz ekran bilgisayar monitörleri, çok işlevli yazıcılar ve televizyon 
kablo kutularının gümrüksüz girişini garanti altına aldığını kaydetti. Kirk 
“Bu karar teknolojide yapılan değişikliklerin Bilgi Teknolojisi 
Anlaşması kapsamında yer alan ürünlere yeni gümrük vergisi 
uygulanması için bahane olmayacağını göstermiştir”. Kaynak: EurActiv 
 
AVRUPA KOMİSYONU LİZBON ANTLAŞMASI İÇİN BİR 
REHBER YAYINLADI 
Avrupa Birliği, Lizbon Antlaşması ile birlikte daha demokratik, etkin ve 
şeffaf bir birlik olma yolunda çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlardan bir 
tanesi de Lizbon Antlaşması’nın tanıtımı amacıyla çıkartılan rehber. 
Rehberin temel amacını, öncelikle AB vatandaşlarına Lizbon 
Antlaşması’na niçin ihtiyaç duyulduğunun aktarılması oluşturuyor. Bu 
bağlamda, rehberde Lizbon Antlaşması’nın ana hükümleri 10 başlık 
altında tanıtıldıktan sonra Lizbon Antlaşması’na kadar olan sürece 
vurgu yapılıyor. Son olarak da Lizbon Antlaşması ile birlikte getirilen 
kurumsal değişikliklere değinilerek vatandaşların temel düzeyde bilgi 
sahibi olması sağlanıyor. Daha ayrıntılı bilgi için rehberin İngilizce 
versiyonu için tıklayınız.  Kaynak: Avrupa Komisyonu 

http://www.uib.org.tr/
http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/89/en.pdf
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