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REKABET BAŞLIĞI ŞUBAT'TA AÇILABİLİR 
AB Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibariyle üstlenen Macaristan, Türkiye 
ile ilişkilere ivme kazandırmak istiyor. Ocak ayında Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ile İçişleri Bakanı 
Atalay, Budapeşte'yi ziyaret edecek. Macaristan’ın Dönem Başkanlığı 
sırasında Başbakan’ın Budapeşte'yi, Macaristan Cumhurbaşkanı Pal 
Schmitt’in ise Ankara’yı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu arada Macaristan, 
Aralık ayında açılamayan “Rekabet” başlığının en geç Şubat ayında 
açılması için çaba gösteriyor. En önemli kriter olan devlet desteklerine 
ilişkin yasanın geçen Ekim ayından geçmesinden sonra çözümlenmesi 
gereken bazı teknik konuların kaldığı belirtiliyor.  Türkiye’nin AB 
üyeliğine en çok destek veren AB ülkelerinden Macaristan’ın 1 Ocak 
itibariyle üstlendiği, altı aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye’nin 
AB sürecine ivme kazandırmak istediği ifade ediliyor. Bu çerçevede 
Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye ile hem AB, hem de ikili bazda 
temasların önemli ölçüde sıkılaştırılması öngörülüyor. Kaynak: ANKA 
 
AB'DE CEP TELEFONLARI İÇİN ORTAK ŞARJ CİHAZI 
STANDARDI 
Avrupa Komisyonu, cep telefonları için bilgisayara bağlanabilen ortak bir 
şarj cihazının önümüzdeki haftalarda tüketicilerle buluşacağını açıkladı. 
Açıklamaya göre önde gelen cep telefonu üreticileri ile ortak 
standartlarda anlaşmaya varıldı. Avrupa’nın standart kurumları CEN-
CENELEC ve ETSI, ortak şarj cihazıyla uyumlu yeni cep telefonları 
üretmek için uyum standartlarını yayınladı. Avrupa Komisyonu’nun 
sanayiden sorumlu üyesi Antonio Tajani, yeni cihazın “tüketiciler için 
hayatın kolaylaşmasını ve atık azaltımı sağlayacağını, ayrıca şirketlerin 
de bu durumdan fayda sağlayacağını” kaydetti. Ancak yeni bu yeni şarj 
cihazı sadece bilgisayara bağlanabilen cep telefonlarıyla uyumlu olacak. 
Bu telefonlar şu anda pazarın sadece dörtte birini oluşturuyor. 
Komisyona göre yeni standardı eski cep telefonlarına uygulamanın bir 
faydası olmayacaktı; çünkü eğilimler daha gelişmiş cep telefonlarının 
yakın zamanda bu eski tip telefonların yerini alacağını gösteriyor. Buna 
rağmen mevcut kullanıcıların büyük bölümünün yeni standardın 
avantajlarından yararlanamayacağı eleştirilerinde de bulunuluyor. Ortak 
şarj cihazı ‘Micro USB’ arayüzüne dayalı olacak. Micro USB halihazırda 
cep telefonları dahil pek çok cihazı bilgisayarlara bağlamak amacıyla 
yaygın olarak kullanılıyor. Yeni standart şu anda sadece AB’yi 
kapsamasına rağmen şirketler, önce sadece bir AB standardı olarak 
devreye girdikten sonra kısa sürede küresel standart hale gelen GSM 
gibi, yakın zamanda Micro USB’nin diğer ülkelerde de standart hale 
gelmesini bekliyor. Kaynak: AB Haber 
 
AVRUPA FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ DENETİM ARAÇLARI 
GELİYOR 
Avrupa’da meydana gelebilecek yeni ekonomik krizleri öngörmek ve 
bunlardan kaçınmak amacıyla bir dizi yeni denetim mekanizması 
devreye giriyor. Bu yeni kuruluşlar piyasa, banka ve borsa taramalarında 
bulunmanın yanında, AB ülkelerini spekülasyon gibi finansal istikrara 
tehlike oluşturan unsurlara karşı uyarabilecek. Aynı zamanda Avrupa 
genelinde uygulanacak teknik standartları ve acil durumlarda belirli 
finansal hizmetlerin geçici olarak dondurulmasını önerebilecek.  
Kaynak: EurActiv 

AB DIŞ FAALİYETLER DAİRESİ’NE 1643 BÜROKRATIN 
ATAMASI YAPILDI 
AB Dış Faaliyetler Dairesi’ne (European External Action Service/EEAS) 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB Komisyonu ve 
AB Konseyi’nden 1643 daimi bürokratın ataması gerçekleştirildi. Bu 
atamalar neticesinde 1 Aralık 2010’da kurulan AB Dış Faaliyetler Dairesi 
faaliyete geçmiş oluyor. Daire’ye atanan Komisyon yetkililerinden büyük 
bir kısmını faaliyeti durdurulacak olan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde 
görev yapan yetkililer oluşturuyor. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yanı 
sıra Kalkınma Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşbirliği Programları Genel 
Müdürlüğü ve Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’nden bazı yetkililer de 
yeni Dış Faaliyetler Dairesi’ne katılacak. AB Konseyi’nden ise Dış ve 
Siyasi-Askeri İşler Genel Müdürlüğü’nde görev yapan sekretarya 
yetkilileri Daire kadrosuna dâhil edilecek. AB Dış Faaliyetler Dairesinin 
taslak organizasyon şeması için tıklayınız. Kaynak: EUROPA 
 
AB, 2020 YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİNİ YAKALAMA 
YOLUNDA İLERLİYOR 
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (EWEA) bir analizi, Avrupa'nın 2020 
yılına kadar enerjisinin yüzde 20'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlama 
hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. Birliğin ortaya koyduğu veriler, 
Avrupa Komisyonu'nun 2020 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 20.7'si 
ve elektrik talebinin yüzde 34'ünün rüzgar, su, güneş ve biyomas 
enerjisiyle karşılanacağı verisiyle paralellik gösteriyor. Ulusal hedeflerinin 
de ötesinde performans sergileyebileceğini açıklayan 15 ülkeden 
Bulgaristan (%2.8), İspanya (%2.7) ve Yunanistan (%2.2) öne çıkıyor. 
Sadece Lüksemburg ve İtalya, Komisyon'a hedeflerini yakalayabilmek 
için "işbirliği mekanizmalarından" faydalanmaları gerekeceği bilgisini 
verdi. İşbirliği mekanizmaları, bir ülkenin hedefini yakalamak için başka 
bir ülkede yenilenebilir enerji geliştirmesine olanak tanıyor. 2009 yılında 
rüzgar enerjisi, Avrupa'nın tüm enerji kapasitesinin yüzde 39'una denk 
geliyordu. Bu teknoloji 2010 yılının sonuna gelindiğinde Avrupa'nın 
elektrik üretme kapasitesinin yüzde 11.6'sını karşılıyordu ve bu oranın 
2020 yılında yüzde 14'e çıkması bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun 
"AB'nin 2030'a kadarki enerji eğilimleri" raporuna göre, Komisyon 2011 - 
2020 arasında kurulacak yeni enerji santrallerinin yüzde 64'ünün 
yenilenebilir enerji kullanacağını, rüzgar enerjisinin ise bunların yüzde 
41'ini oluşturacağını öngörüyor. Kaynak: EurActiv 
 
AB’DE ÇALIŞAN BAŞINA TARIM GELİRİ  2010 YILINDA %12,3 
ORANINDA ARTTI 
Eurostat tarafından açıklanan ilk tahminlere göre AB 27’de 2010 yılında 
çalışan başına tarım geliri %12,3 oranında arttı. 2009 yılında çalışan 
başına tarım gelirinde %10,7 oranında düşüş gözlenmişti. 2010 yılında 
reel tarım gelirleri %9,9 artarken, tarım sektörüne işgücü katılımı %2,2 
oranında azaldı. AB27’de 2005 – 2010 yılları arasında çalışan başına 
reel tarım gelirinin %10 oranında arttığı, tarım sektörüne işgücü 
katılımının ise %12,7 oranında azaldığı gözlendi. Çalışan başına reel 
tarım gelirlerinde en yüksek artışlar Danimarka (%54,8), Estonya 
(%48,8), İrlanda (%39,1), Hollanda (%32), Fransa (%31,4)’da, en sert 
düşüşler ise Romanya ve İngiltere (her ikisinde de %8,2), Yunanistan 
(%4,3) ve İtalya’da (%3,3) bekleniyor. Kaynak: EUROPA  
 

http://www.uib.org.tr/
http://eeas.europa.eu/background/docs/eeas_prov_organisation_en.pdf
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