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AB KOMİSYONU 2010 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU 
AÇIKLADI 
AB Komisyonu 2010 Türkiye İlerleme Raporu’nu açıkladı. Raporda 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde son bir yılda kaydettiği gelişmeler yer 
alıyor. 2010 yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin AB’ye katılım 
müzakerelerinin devam ettiği, bu çerçevede toplam 33 müzakere 
başlığından 1 tanesine ilişkin tarama raporunun AB Komisyonu’ndan AB 
Bakanlar Konseyi’ne henüz iletilmediği, hâlihazırda 9 tarama raporunun 
Bakanlar Konseyi’nde tartışılmaya devam ettiği, toplam 13 başlığın 
müzakerelere açıldığı, 1 adet başlığın da geçici olarak kapatıldığı 
hatırlatılıyor. AB ile Türkiye arasındaki siyasi diyalog toplantılarının 
bakanlar düzeyinde 26 Kasım 2009 ve 13 Temmuz 2010’da 
gerçekleştirildiği, bu toplantılarda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kıstaslarını 
karşılama sürecinde karşılaştığı güçlüklerin ele alındığı AB ve Türkiye 
açısından ortak öneme sahip Irak, İran, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi dış 
politika konularının görüşüldüğü belirtiliyor. Şubat 2008’de kabul edilen 
Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde Türkiye’nin gerçekleştirmesi 
gereken reformlarla ilgili görüşmelerin yapıldığı Katılım Komitesi’nin 27 
Mart ve 19 Mayıs tarihlerinde toplandığı, bu kapsamda sekiz sektörel alt 
komitenin de toplandığına değiniliyor. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük 
Birliği’nin ikili ticaretin canlanmasına olanak sağlamaya devam ettiği, 
2009’da aradaki ticari büyüklüğün 80 milyar 6’ya ulaştığı, Türkiye’nin 
AB’nin yedinci ticaret ortağı olduğu, doğrudan yabancı yatırım konusunda 
da Türkiye ile AB arasında yakın ilişkiler bulunduğuna dikkat çekiliyor. 
Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) kapsamında 2010 yılında Türkiye’ye 
toplam 654 milyon 6’luk kaynak ayrıldığı, AB’den aktarılan mali 
kaynaklarla kamu idaresi reformu, çevre, rekabetçilik, ulaşım, enerji, 
sosyal kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlardaki gelişimin 
desteklendiği belirtiliyor. Türkiye’nin mali yardımları hazmetme ve etkin 
kullanma konusundaki kapasitesini geliştirmesi gerektiği eleştirisi 
yapılıyor. Türkiye’nin kısa ve orta vadede yapması gereken reformlara 
ilişkin raporda AB Pazarındaki aktörlerle ve rekabet baskısıyla baş 
edebilme kapasitesi bağlamında yer alan hususların bir özeti EK’te yer 
almaktadır; ayrıca raporun orijinal metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
Kaynak: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 
 

AB KOMİSYONU VE AB KONSEYI’NDEN G20 ZİRVESİ 
SONRASI ORTAK AÇIKLAMA  
AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve AB Konseyi Başkanı 
Herman Van Rompuy Seul’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi sonrası bir 
ortak açıklama yaparak zirvenin sonuçlarından memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Açıklamada, dengeli bir büyüme için küresel işbirliğine G20 
tarafından verilen desteğin zirvede kabul edilen Seul Eylem Planı’yla 
pekiştirildiği ve dengesizliklerin düzeltilmesi için bütün büyük ekonomilerin 
oydaşma içinde olduğu belirtildi. Barroso ve Van Rompuy, bütün G20 
liderlerinin cari dengesizliklere karşı önlem alma konusunda fikir birliğinde 
olduklarını vurgularken, zirvede döviz kurlarının piyasa koşullarında 
belirlenmesi ve daha esnek döviz kurları yönünde bazı adımlar atıldığının 
altını çizdi. Açıklamada, G20 zirvesinde Uluslararası Para Fonu’nun 
reform sürecine destek verilmesi ve G20 liderlerinin Kankun’da yapılacak 
iklim müzakerelerinden dengeli ve başarılı bir sonuç çıkması için 
ellerinden gelen tüm çabayı sarf edecekleri yönündeki taahhütlerinin de 
memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Kaynak: EUROPA 

AB’DEN BİT-DESTEKLİ OTOMOBİLLERE YEŞİL IŞIK 
AB Dijital Gündemden Sorumlu Komisyon Üyesi Neelie Kroes otomobil 
imalâtçılarının bilgi teknolojilerini yol güvenliğinin geliştirilmesinde ve 
trafik sıkışıklıklarının giderilmesinde kullanmalarını istedi. Kroes Bilgi 
İletişim Teknolojileri’ne (BİT) sanayi sektörünün destek vermesi ve ilgili 
araştırmalara yardımcı olunması çağırısında bulundu. AB yol güvenliği 
ve trafik yönetiminin geliştirilmesi için bir takım girişimlerde bulunuyor. 
Bu yönde, otomobillerden elde edilebilecek bilgiler bir havuza aktarılıyor 
ve dijital ağ altyapısına bağlanıyor. Avrupa otomotiv lobicileri (ACEA) 
üyesi Sigrid de Vries otomobil imalâtçılarının bu alana yatırım 
yaptıklarını söyledi. Kroes özellikle sanayinin bu çabaları küresel piyasa 
başarısına dönüştürmesini ve bunun için de işbirliğinin artırılmasını BİT-
destekli otomobillere standardizasyon getirilmesini bekliyor. “Bu tür 
otomobiller için küresel standartların geliştirilmesine yardım edecek 
araştırmalarda işbirliği yapmamız gerekiyor” diyen Kroes AB’nin 
otomobil imalâtında BİT araştırmalarına fon ayırabileceğini sözlerine 
ekledi. DeVries’e göre, tüketici eğilimleri BİT-destekli otomobillere 
olumlu yaklaşıldığını ve imalâtçılar giderek çevre dostu, sağlıklı araç 
talebinin arttığının farkında olduklarını gösteriyor. DeVries, sürücüye ne 
zaman şerit değiştirmesi gerektiğini söyleyecek bir uyarı sistemi ile 
sürücüye trafiğin ne kadar tıkalı olduğunu ve ne zaman frene basmaları 
gerektiğini söyleyecek iki özellik üzerinde çalışıldığını söyledi. Kroes 
konuşmadan yenilikçilik için yeni platformlar ve akıllı dolaşım imkânının 
sağlanması için ileri telemetri ve GPS sistemleriyle ilgili özel projeler 
üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kaynak: Euractiv 
 
ESTONYA 1 OCAK 2011'DE EURO PARA BİRİMİNE 
GEÇİYOR 
2011 yılı başından itibaren euro para birimini kullanmaya başlayacak 
olan Estonya’nın para birimi geçişindeki hazırlıklarını değerlendiren 
11’inci olağan AB Komisyonu raporu tamamlandı. Raporda hazırlıkların 
birçoğunun istenilen seviyede olduğu belirtilirken, geçiş sürecinin son 
dönemi için bazı tavsiyelere yer verildi. Estonya siparişini verdiği 45 
milyon banknot ve 194 milyon bozuk parayı nakit 6 olarak piyasaya 
sürecek. Daha önceki 6’ya geçişlerde olduğu gibi banknotlar bir üye 
ülkenin Merkez Bankası’ndan (Estonya’nın geçişi için Finlandiya’dan) 
kredi usulüyle alınacak. Estonya Merkez Bankası ticari bankalara 6 
banknotlarını Kasım ortasından itibaren dağıtmaya başlayacak. 
Kaynak: EU Rapid 
 
AB'DE BÖLGESEL FONLAR 2020 HEDEFİNİ YAKALAYACAK 
Avrupa Komisyonu uyum politikası reformuna ilişkin belgeyi sundu. 
Buna göre, AB’de bölgelere ayrılan fonlar “Avrupa 2020” büyüme ve 
istihdam stratejisi kapsamında belirlenen hedeflerle ilişkilendiriliyor. 
Bölgeler politikasının amacı AB’de ekonomik refah ve sosyal uyumun 
artırılması şeklinde belirlendi. 2007-2013 finans çerçevesinde bölge 
politikasına her yıl 50 milyar Euro ayrılıyor, bu rakam AB toplam 
bütçesinin yaklaşık üçte biri. Bölgeler politikasıyla ilgili harcamalar 
“Yapısal Fonlar” adı altında üç fondan karşılanıyor: Bölgesel Gelişim 
için Avrupa Fonu (EFRD), Avrupa Sosyal Fonu (ESF9 ve Uyum Fonu. 
Fonların yüzde 80’inden fazlası çoğunlukla yoksul olan Orta ve Doğu 
Avrupa’daki yeni üyeler ile Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Güney 
İtalya’ya aktarılıyor. Kaynak: Euractiv 

http://www.uib.org.tr/
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
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