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TÜRKİYE, AVRUPA KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞINI 10 
KASIM'DA DEVRALACAK 
Türkiye, 10 Kasım’da Avrupa Konseyi dönem başkanlığını 
Makedonya'dan devralacak. Strasbourg'da düzenlenecek dönem 
başkanlığı devir teslim törenine Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu katılacak.  Bakan Davutoğlu, daha sonra düzenleyeceği basın 
toplantısıyla altı aylık süre içinde Türkiye'nin dönem başkanı olarak ağırlık 
vereceği konular hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Avrupa Konseyi, 
yaşlı kıtada demokrasi ve insan haklarının gelişmesi ve ilerlemesi için 
mücadele ediyor. Avrupa Konseyi'nin en önemli kurumu olan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, üye ülkelerde insan hakları ihlallerine uğrayan 
kişilerin etkili bir şekilde haklarını aradıkları bir merkez olma özelliği 
gösteriyor. İşkence ve kötü muamelenin yanı sıra ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığıyla mücadele komiteleri, Venedik Komisyonu gibi birçok 
prestijli kurumu bünyesinde bulunduran Avrupa Konseyi, üye ülkelerin, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hareket etmeleri konusunda 
etkili rol oynuyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi kurumları da içinde 
bulunduran Avrupa Konseyi, Avrupalı parlamenterlerin demokrasi 
konusunda işbirliği ve gerekli denetimlerde bulunmasına ve yerel 
yönetimlerde demokrasilerin gelişmesine katkı sağlıyor. AKPM 
başkanlığına ocak ayında seçilen Mevlüt Çavuşoğlu, bu görevi iki yıl 
sürdürecek. Türkiye son olarak, Hikmet Çetin'in dışişleri bakanlığı 
döneminde 1992 yılında Avrupa Konseyi dönem başkanlığını üstlenmişti. 
Türkiye'nin son dönem başkanlığındaki aktif politikasıyla, Avrupa 
Konseyi'nin Ukrayna ve Kafkasya'daki ülkelerle ilişkisi hızlanmış ve bu 
ülkeler daha sonra tam üye olarak kabul edilmişti. Yine Türkiye'nin son 
dönem başkanlığında, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerde 
demokrasinin ve insan haklarının yerleşmesi için önemli destek verilmişti. 
Kaynak: AB Haber 
 
AVRUPA BİRLİĞİ, TİCARİ KISITLAMA ÖNLEMLERİNİN 
KALDIRMASINI İSTİYOR 
Küresel ekonomik kriz başladığından beri, Avrupa Komisyonu, AB’nin 30 
ticaret ortağının (Türkiye dâhil) uygulamış olduğu ticari kısıtlama 
önlemlerine ilişkin düzenli olarak rapor hazırlıyor. Komisyon’un 25 Ekim 
2010 tarihinde yayımladığı yedinci raporunda, 2008 yılında başlayan 
küresel ekonomik krizden bu yana 330’u aşkın ticari kısıtlama önlemi 
getirildiği açıklandı. Ayrıca Mayıs ve Eylül 2010 arasında 66 yeni önlemin 
uygulanmaya başladığı tespit edildi. Ekonomik durumun iyileşmesine 
rağmen, bu önlemlerin sadece yüzde 10’unun bu iki yıllık zarf diliminde 
kaldırıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, başta geçici olarak alınan bazı 
önlemlerin kalıcı mahiyet kazandıkları da tespit edildi. 30 ticaret ortağı 
arasında en çok ticari kısıtlama önlemi uygulayan ülkenin ise Rusya 
olduğu belirtildi. Otomotiv, gıda, hizmetler, tekstil ve giyim bu ticari 
kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Avrupa 
Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, bu ticari 
kısıtlama önlemlerinin krizden çıkışı yavaşlattığını ve yükselen 
korumacılıktan endişe duyduğunu belirtiyor. 11–12 Kasım 2010 
tarihlerinde Seul’de gerçekleştirilecek G–20 Zirvesi’nde, bu önlemlerin 
durdurulmasına yönelik daha önceden verilen taahhütlerin tekrar 
gündeme getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Söz konusu rapora ulaşmak 
için lütfen tıklayınız. Kaynak: EU Rapid  

AB SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIM ENDEKSİ 
YAYIMLANDI 
Avrupa Komisyonu, AB Sanayi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Yatırım 
Endeksini (2010 EU Indusrial Research and Development Investment 
Scoreboard) yayımladı. Rapora göre, 2009 yılında AB şirketlerinin Ar-
Ge yatırımlarında yüzde 2,6, ABD şirketlerininkinde ise yüzde 5,1 
oranında düşüşler kaydedildi. Dünya çapındaki orana bakıldığında 
şirketlerin, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarını yüzde 1,9 
oranında düşürdükleri tespit edildi. Rapora göre, Avrupa Birliği Ar-Ge 
yatırımı seviyesini koruyor olsa da, AB ve ABD arasındaki fark hâlâ 
önemli boyutlarda. Ayrıca Asya şirketlerinin uluslararası arenadaki 
rekabet gücünü gitgide artırdıkları da gözlenmekte; şirketlerin Ar-Ge 
yatırımları Çin’de yüzde 40, Hindistan’da yüzde 27,3, Güney Kore’de 
ise yüzde 9,1 artmış bulunuyor. Raporda ayrıca AB üye devletleri 
arasında da önemli farklılıklar olduğu gözleniyor. Örneğin, İspanya 
şirketlerinin Ar-Ge yatırımları 2009 yılı içinde yüzde 15,4 artarken 
Fransa’da (yüzde 4,5), Almanya’da (yüzde 3,2), Finlandiya’da (yüzde 6) 
ve İsveç’te (yüzde 6,6) düşüşler kaydedilmiş. Sektör bazında 
incelediğimizde karşımıza farklı bir tablo çıkmakta: 2009 yılı 
kapsamında, eczacılık sektöründeki şirketlerin Ar-Ge yatırımları yüzde 
5,3 oranında artarken, otomotiv ve oto parçaları sektöründeki 
yatırımlarda yüzde 11,6’lık bir düşüş yaşanmış. Bilgi teknolojileri yazılım 
sektöründe ise yüzde 6,4 oranında bir düşüş kaydedilmiş. Raporun 
dikkat çektiği bir başka husus ise alternatif enerjiye yönelik yatırımların 
bir önceki seneye göre yüzde 28,7 artmış olması. Raporun tam metni 
için lütfen tıklayınız. Kaynak: EU Europa 
 
AB'NİN SANAYİ POLİTİKASI AÇIKLANDI 
AB'nin küresel rekabet gücünü yeniden elde edebilmesi için AB2020 
Stratejisi paralelinde oluşturulan yeni sanayi politikası hedefleri 
açıklandı. Sanayinin AB politikalarının tümünün merkezinde yer alması 
gerektiğini belirten AB Komisyonu, büyüme ve istihdam için sanayinin 
hangi hedeflerle güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu çerçevede 
oluşturularak yayımlanan bildirgede yer alan bazı noktalar arasında 
şunlar yer alıyor: 

• Geliştirilen bütün politikaların Avrupa sanayisinin rekabet 
gücünü ne yönde ve nasıl etkilediği ayrıntılı olarak 
incelenecek.  

• Mevcut yasalar arasında Avrupa sanayisinin gelişimini 
olumsuz etkileyenler belirlenerek, sadeleştirmeye gidilecek.  

• Avrupalı KOBİ'lerin finansmana erişimiyle ilgili zorlukların 
ortadan kaldırılması için önlemler alınacak ve KOBİ'lerin 
dünyaya açılması ve uluslararası ticarete yönelmeleri için 
gerekli yardım ve koşullar sağlanacak.  

• Ulaşım, enerji ve iletişim altyapısı Avrupa sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda çağdaşlaştırılacak.  

• Hammaddelere erişim ve hammaddelerin sürdürülebilir 
kullanımıyla ilgili yeni bir strateji oluşturulacak.  

• Enerji yoğun endüstrilerin karşı karşıya olduğu güçlükler 
yenilikçiliğin desteklenmesi ve genel çerçeveyle ilgili bazı 
koşulların geliştirilmesi sayesinde ortadan kaldırılacak. 

Kaynak: EU Europa 
 

http://www.uib.org.tr/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146796.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/SB2010_final_report.pdf
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