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TİM AB'DEN TAM ÜYELİK İÇİN TARİH İSTEDİ 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik tarihinin bir an önce ilan edilmesini beklediklerini, aksi 
halde ucu açık bir müzakere sürecinin ciddi rahatsızlıklar yaratacağını 
ifade etti. TİM tarafından İstanbul'da görevli yabancı misyon temsilcileri ile 
ihracatçıların bir araya geldiği toplantıda konuşan Büyükekşi, Türkiye'nin 
gelişerek büyüdüğünü, çok yönlü stratejik konumuyla bir merkez ülke 
olduğunu ve sahip olduğu demokrasi geleneğiyle birçok ülke tarafından 
rol modeli olarak kabul edildiğini vurguladı. Büyükekşi, konuşmasına 
şöyle devam etti: ''Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun buluşma noktası olması 
Türkiye'ye büyük bir ayrıcalık katıyor. AB'ye üyelik sürecinde attığı ciddi 
adımlar da Türkiye'nin demokrasisini zenginleştiriyor. Türkiye, AB ile 
entegrasyon noktasında büyük adımlar attı. Türkiye uyguladığı reform 
politikalarıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle, ihracatıyla, ticaretiyle çoktan 
AB'ye girdi bile. Türkiye şu an ihracatının yüzde 50'den fazlasını, 
ithalatının da yüzde 40'tan fazlasını Avrupa ülkeleri ile yapıyor. Türkiye 
son 6 yılda 70 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekti. Bunun 50 
milyar doları AB ülkelerinden geldi. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı 
firmaların yüzde 53'ü AB ülkelerinin firmaları. Dolayısıyla AB ile Türkiye 
arasında ciddi bir entegrasyon zaten mevcut. O yüzden şunun altını 
çizmek lazım: AB'ye tam üye bir Türkiye, AB'ye çok şey katacaktır. Her iki 
taraf da bu üyelik sürecinden büyük kazanımlar sağlayacak.'' Büyükekşi, 
Avrupa ülkelerinin kendi kısır iç siyaset çekişmelerinin kendilerini 
ilgilendirmediğinin altını çizerek, ''Türkiye öyle ya da böyle bu süreci 
devam ettiriyor. Bu yoldan da dönmeyecek. Biz üyelik sürecinde muhtelif 
tam üyelik tarihinin bir an önce ilan edilmesini bekliyoruz. Aksi halde ucu 
açık bir müzakere süreci ciddi rahatsızlıklar yaratacaktır'' diye konuştu. 
Türkiye'nin pek çok ülkeyle vize meselesini çözdüğünü, aynı gelişmeleri 
Avrupa'da da görmek istediklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları ifade etti: 
''Tam üyelik müzakereleri yapan bir ülke vatandaşlarından vize 
istenmesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Üyelerimizin AB ile ticarette 
şikayet ettikleri en temel konu vize meselesi. Ortada son derece garip bir 
durum var: Gümrük Birliği kapsamında mallarımız rahatça dolaşıyor. 
Ancak o malları üreten teknisyen ve satacak olan pazarlamacı ve bunların 
patronları dahi dolaşamıyor. Bu da Türk mallarının rekabetçiliğini azaltan 
bir husus. Vize konusunda tam bir çözüm için Avrupalı dostlarımızdan 
destek bekliyoruz.'' Kaynak: TİM  
 
AB'DE GIDA MADDELERİNE YENİ AMBALAJ  
Avrupalı tüketicinin şişmanlamasını önlemek için harekete geçildi. AB 
tüketiciyi koruma bakanları, yeni bir etiketleme sistemiyle gıda ürünlerinin 
tüm değerlerinin açıklanması zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı. AB 
tüketiciyi koruma bakanları, Avrupalı tüketicilerin şişmanlığa yol açan gıda 
maddelerini daha iyi ayırt edebilmeleri için yeni bir etiketleme sistemi 
üzerinde uzlaştı.  Bakanlar, gıda maddelerinin ambalajlarında kalori, 
enerji, yağ asidi, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz değerlerinin yeni bir 
sistemle listelenmesini kararlaştırdı. Ancak uzmanların yeni etiketleme 
sisteminde renk kullanılması önerisi konusunda anlaşma sağlanamadı. 
Ayrıca etlerin ambalajları konusunda görüş ayrılıkları var. Kararlaştırılan 
yeni düzenleme ile her tüketicinin kendisi için uygun olmayan peynir ya da 
salamı etiketinden anlaması ve sağlıksız üretimlerin önüne geçilmeye 
hedefleniyor. Bu nedenle AB tüketiciyi koruma bakanları, uygulamanın 
ambalajlanmamış ürünler için de geçerli olmasını öngörüyor.  
Kaynak: DW 

TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ VİZE ANLAŞMASI 
YÜRÜRLÜKTE 
Türkiye ve Sırbistan arasındaki anlaşma, karşılıklı olarak imzalanarak 
yürürlüğe girdi. Artık Türkler, Sırbistan'a vizesiz girecek. Avrupa 
Birliği'nden önce Sırbistan, Türklere kapıyı araladı vizeden muaf tuttu. 
Vizesiz dolaşım hakkı 3 Aralık'ta başlarken, anlaşma karşılıklı olarak 
kabul edilerek yürürlüğe girdi. Türkiye ile Sırbistan vatandaşlarının 
vizesiz dolaşımına ilişkin anlaşma 3 Aralık tarihinde yürürlüğe girdi. 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" 9 
Ağustos Eylül 2010 tarih ve 2010/836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
onaylanarak, 2 Ekim 2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştı. Yürürlüğe giriş işlemlerinin karşılıklı olarak tamamlanan 
anlaşmanın uygulanmasına 3 Aralık 2010 tarihinden itibaren 
başlandığını belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı: "Anlaşma uyarınca, her iki tarafın geçerli umuma 
mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, 
denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici 
pasaport (Türk vatandaşlarına düzenlenen) ve seyahat belgesi hamili 
vatandaşları diğer taraf ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay 
içinde doksan günü aşmayan bir süre için kalmak veya bu ülkeden 
transit geçmek için vize alma yükümlülüğünden muaf kılınmışlardır." 
Anlaşma, her iki tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile 
yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi 
uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay 
içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine 
yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dahil olmak üzere) vizeden 
muaf olmalarını hükme bağlıyor. Kaynak: AB Haber 
 
 İSTANBUL, 2012 AVRUPA SPOR BAŞKENTİ SEÇİLDİ  
2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul, 2012 Avrupa Spor Başkenti 
seçildi. Avrupa Parlamentosu’nda 30 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen 
Avrupa Spor Başkentleri Bayrak Devir Teslim Töreni’nde İstanbul’un 
“2012 Spor Başkenti” seçildiği resmen ilan edildi. Brüksel’deki törene, 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis 
Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
A.G. Genel Müdürü Alpaslan Ertekin, millî basketbolcu İbrahim Kutluay 
ile belediye meclis üyeleri katıldı. Törene katılan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş yaptığı konuşmada İstanbul’da 
düzenlenen Avrasya Maratonu, son yıllarda yapımı artırılan kapalı spor 
salonları, park alanlarında bulunan spor olanakları ve plajlar hakkında 
bilgi verdi. İstanbul’un spor başkenti seçilmesi ile spor aktivitelerine 
daha da ağırlık verileceğini belirten Topbaş, herkesin spora yönelmesini 
arzuladığını belirterek katılımcılara Spor Başkenti İstanbul’u ziyaret 
etmeleri konusunda davette bulundu. Spor Kalite Sertifikasını 
imzalayan Topbaş, Avrupa Spor Başkentleri Kurumu (European 
Capitals of Sport Association - ACES) Başkanı Gian Francesco 
Lupatelli’den “2012 Avrupa Spor Başkenti Sertifikası”nı aldı. İstanbul, 
2011 Avrupa Spor Başkenti seçilen Valencia’dan bu unvanı devralacak, 
ardından 2013 yılında da bu unvanı Belçika’nın Anvers şehrine 
devredecek. Kaynak: Euractiv 
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