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MERKEL VE SARKOZY, AB’DE ‘REKABET PAKTI’ VE 
DEVLET BORCUNA SINIR İSTEDİ 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy, Avrupa‟yı gelecek krizlerden korumak için yeni öneriler 
gündeme getirdi. İki liderin önerileri arasında, daha fazla işbirliği, 
„rekabet paktı‟ adında yeni bir yapılanma ve devlet borçlanmasına sınır 
getirilmesi de yer aldı. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çerçevesinde 
6 Şubat Pazar günü Brüksel‟de bir araya gelen Merkel ve Sarkozy, 
birlikte düzenledikleri basın toplantısında, AB‟nin rekabet gücünü 
artıracak planlarını açıkladı. Sarkozy, “Avrupa‟nın ve ekonomisinin 
rekabet gücünü artırmak istiyoruz” derken, Merkel şunları dile getirdi: 
“AB olarak birlikte büyümek istediğimizi gösteren açık bir mesaj 
göndermek istiyoruz. Ortaya koymak istediğimiz anlaşma, rekabet 
gücünün artırılmasını amaçlıyor. Bu yıl sona ermeden anlaşma 
konusunda ciddi olduğumuzu kanıtlayacağız.” Geçen yılın Euro için bir 
test yılı olduğunu söyleyen Merkel, 2011‟in ise Euro için kader yılı 
olacağını söyledi. Euro Bölgesi için „rekabet paktı‟ adı altında yeni 
yapılanmaya gidilmesi çağrısında bulunan Merkel, Sarkozy ile birlikte 
bu konunun ayrıntılarını diğer liderlerle paylaşmak için üzerinde halen 
görüştüklerini de belirtti. Merkel ve Sarkozy yönetimine yakın 
kaynakların aktardığı bilgilere göre, söz konusu paktın emeklilik yaşı, 
ücret politikaları, sosyal güvenlik sistemi ve devlet borçlanmasına ilişkin 
kurumsal sınırlamalar getirilmesi yönünde önlemleri içeriyor.  
Kaynak: Euractiv 
 

AB İLE YENİ BAŞLIK AÇMA ÇABASI SÜRÜYOR 
AB ile üyelik müzakerelerinde “Rekabet” başlığının Macaristan Dönem 
Başkanlığı sona ermeden açılabilmesi amacıyla çaba gösteriliyor. AB 
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yücel‟in başkanlığındaki bir heyetin, 
10-11 Şubat günlerinde Brüksel‟de Avrupa Komisyonu ile istişareler 
yaptığı öğrenildi. Aralık ayında açılması beklenen ancak “teknik” 
nedenlerden dolayı açılamayan “Rekabet” başlığının, Macaristan 
Dönem Başkanlığının sona ereceği 30 Haziran‟dan önce açılabilmesi 
amacıyla geçen hafta Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 
Brüksel‟de görüşmeler gerçekleşti. AB Genel Sekreter Yardımcısı 
Ahmet Yücel‟in başkanlığındaki bir teknik heyetin, 10-11 Şubat 
günlerinde Brüksel‟de Avrupa Komisyonu ile yaptığı istişareler 
sırasında “ortak noktanın bulunması ve eksik olan unsurların 
saptanması”na çalışıldığı kaydediliyor. Brüksel‟deki temasları 
değerlendiren üst düzey bir AB diplomatı, “Rekabet” başlığının “zor” bir 
başlık olduğunu ifade etti. Türkiye‟nin, Aralık ayında “Rekabet” faslının 
açılması konusunda her şey tamam olduğunu sandığını belirten 
diplomat, Ankara'nın faslın açılamayacağını öğrenince bu başlığa ilişkin 
hazırlıkların durduğunu söyledi. Buna karşın, diplomat, başlığın 
açılması konusunda karşılıklı olarak ümitlerinin olduğunu vurgularken 
“Biz çok istiyoruz ve açılacağı ümidini taşıyoruz” diye konuştu. Öte 
yandan, AB çevrelerinde “Rekabet” başlığına ilişkin hazırlıkların “iyi 
gittiği” düşünülmekte birlikte Şubat‟ta açılmasına ihtimal verilmiyor. Bu 
çevrelerde, “Eğer, eksikliklerin tamamlanırsa, o zaman benchmarkların 
(açılış kriterleri) yerine getirildiğine ilişkin teknik raporu Komisyon 
tarafından hazırlanıp AB Konseyi‟ne sunulacak. Konsey kabul ederse 
her iki taraf, müzakere pozisyonunu hazırlayacak. Bu süreç en az 8 
hafta sürer” denildi. Kaynak: ANKA 

 
EMZİK VE BİBERONA AB STANDARTI GELİYOR, ÜRETİME 
İZİN GEREKİYOR  
Sağlık Bakanlığı'nın Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, 
Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve 
Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'i Resmi gazetede yayımlandı. Emzik, 
biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve 
benzeri ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini 
engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz 
edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin, ürüne ait teknik 
dosyada bulunacak bilgi, belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve 
denetiminin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğde 
bu ürünlerin üretiminde, tehlikeli maddelerin kullanımına yasak getirildi. 
Bu ürünlerin TSE tarafından uyumlaştırılmış AB standartlarına uygun 
olması gerektiği belirtildi. Kaynak: ANKA 

 
TASARIM DÜNYASININ İKİ ÜNLÜ İSMİ KUTOĞLU VE 
BELLAVİTİS AB PROJESİYLE İSTANBUL'A GELİYOR 
AB-Türkiye Kültür Köprüleri Programı, edebiyat ve sinemanın ardından 
Türkiye ile Avrupa arasında kalıcı bir ortaklık ve diyalog hedefini “moda 
ve tasarım” başlığıyla sürdürüyor. Proje kapsamında ünlü modacı Atıl 
Kutoğlu ve İtalyan tasarımcı Arturo Dell‟Acqua Bellavitis İstanbul'da 
katılacakları bir seminerle, öğrenci ve sektör temsilcileriyle buluşacak. 
İstanbul Moda Adademisi‟nin (İMA) işbirliği ile gerçekleşecek olan 
seminerin konukları AB-Türkiye Kültür Köprüleri programının kültür 
elçilerinden ünlü modacı Atıl Kutoğlu ve dünyanın önemli kültür 
kurumlarından Milano Trienal Vakfı ve Müzesi‟nin Direktörü ve Milano 
Politeknik Üniversitesi Endüstri, Tasarım, Sanat, Moda Tasarımı ve 
İletişim Bölüm Başkanı Arturo Dell‟Acqua Bellavitis. İstanbul‟daki moda 
ve tasarım okullarının öğrencilerinin de katılacağı seminerde 
konuşmacılar mesleki deneyimlerini, Avrupa ve Türkiye‟de modanın 
tasarımlar üzerinden kurduğu evrensel bağı, modanın etkilediği alanlar 
ve kültürlerarası etkileşimi, İtalya‟nın nasıl moda ile anılan bir ülke 
haline geldiğini, tasarımların nasıl markalaştığını konuşacaklar.  
Kaynak: www.culturalbridges.info  

 
FRANSIZ SENATOSU TÜRKÇE YAYINA BAŞLADI 
Fransız Senatosu internet sayfalarındaki yabancı dil yayın listesine 
Türkçe'yi de ekledi. Fransız Parlamentosu'nun üst kanadı olan 
Senato'nun internet sitesinde Fransız parlamenter sistemi ve 
Senato'nun çalışmalarının anlatıldığı yabancı diller arasında artık 
Türkçe de var. Senato daha önce Fransızca'ya ek olarak İngilizce, 
Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Arapça, Çince ve Rusça 
dillerinde yayına başlamıştı. Senato'nun "Fransız Senatosu'na 
Hoşgeldiniz" cümlesiyle başlayan Türkçe sayfalarında, Senato'nun 
işleyişi hakkında bilgiler yer alıyor. Fransız Senatosu'nda 47 senatörden 
oluşan bir Türk-Fransız Dostluk Grubu görev yapıyor. Grubun 
başkanlığı Cumbhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin iktidar partisi Halk 
Hareketi Birliği (UMP) üyesi Jacques Blanc tarafından yürütülüyor. 
Fransa ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerde önemli bir konuma sahip 
olan Fransız Senatosu'nun başkanı Gerard Larcher Eylül 2009'da 
Türkiye'yi ziyaret etmiş, ziyareti sırasında Ankara'nın gelecekteki AB 
üyelik perspektifi hakkında Cumhurbaşkanı Sarkozy ile arasında üslup 
farkı olduğunu ima eden ifadelerde bulunmuştu. Kaynak: NTVMSNBC 
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AB PROJESİYLE YERLİ MUZUN ÖMRÜ UZAYACAK 
Alanya Muz Üreticileri Birliği (ALMÜB), Avrupa Birliği (AB) Projesi 
çerçevesinde Kanarya Adaları'ndaki muz üreticileriyle hareket ederek, 
bilimsel yöntemlerle üretim yapacak. Bu kapsamda 200 bin ton muz 
üretilecek. Projenin 150 bin TL tutarında olduğunu ifade eden ALMÜB 
Başkanı Hüseyin Güney, "Bu yıl hava koşullarından etkilenerek 
çatlayan muzun fiyatı düşmüştü. Bununla ilgili tedbir alınması 
konusunda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Kanarya Adaları ile 
ortak bir proje hazırladık. İşler yolunda giderse daha çok ürün verimi 
alabileceğiz. Muzun Avrupa'da tanıtımı ve marka değerini artırmak için 
Kanarya Adaları'ndaki muz üretici birlikleriyle ortak hareket edip atadan 
kalma yöntemlerle değil, bilimsel üretim yapılacağız." dedi Projenin iki 
yıl içinde tamamlaması planlanıyor. Güney, çalışmaların muz 
üreticilerinin daha bilinçli üretim yapmaya yönelteceğini de söyledi. Şu 
anda Türkiye'deki muz ihtiyacının ancak üçte birini karşılayabildiklerini 
belirten Güney, projenin sağlayacağı avantajla üretimin artırılabileceğini 
belirtti. Gazipaşa, Alanya ve Anamur'da yaklaşık 500 bin kişinin 
ekmeğini muz üretiminden kazandığını söyleyen Güney, TÜBİTAK'ın 
yapmış olduğu bilimsel araştırmayı kitaplaştırarak üreticiye 
dağıtacaklarını dile getirdi. Muz Üreticileri Birliği Alanya muzunun 
markalaşması konusunda da projeler geliştiriyor. Dış ülkelerden Alanya 
muzuna büyük talep olduğunu hatırlatan Güney, şu anda Türkiye 
tüketimini karşılayamadıklarını ifade etti. Proje kapsamında ihracat da 
sözkonusu. Muz üretiminin halen eski usullerle devam ettiğini kaydeden 
Güney sözlerini şöyle sürdürdü: "Akdeniz Üniversitesi'ni işin içine dahil 
ederek, üretimi bilimsel anlamda yaparak sektörün önünü açacağız." 
Türk muzunun ithal edilenden daha narin olduğuna da dikkat çeken 
Güney, muzun üretiminde, kesilmesinde, taşınmasında, araca bindirip 
indirilmesinde ve sararmasında dikkatli olmak gerektiğini kaydetti. 
Kaynak: Euractiv 

 
AB-TÜRKİYE GERİ KABUL ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ 
TAMAMLANDI 
27 Ocak 2011 tarihinde, Avrupa Komisyonu‟nun Adalet ve İçişleri‟nden 
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström tarafından yapılan açıklamada, 14 
Ocak‟ta Ankara‟da yapılan toplantının ardından, taslak geri kabul 
anlaşması metni üzerinde yapılacak değişiklikler hakkında fikir birliği 
sağlandığı belirtilerek, müzakerelerin sonuçlandırılmasından duyulan 
memnuniyet ifade edildi. Malmström, ayrıca, müzakere sonucunun son 
derece dengeli olduğunu ve bölgede düzensiz göçün etkili bir şekilde 
yönetilmesine belirgin şekilde katkı sağlayacağını vurgularken, Türk 
heyetinin müzakerelerdeki yapıcı ve pragmatik yaklaşımını övdü. 
Üzerinde uzlaşılan Geri Kabul Anlaşması metninin, onay için Üye 
Devletlere sunulmasının ardından, 24 Şubat 2011 tarihinde yapılması 
öngörülen Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında görüşülmesi 
planlanıyor. Lizbon Antlaşması gereğince, Avrupa Parlamentosu da 
karar alma sürecine dahil edilecek. Geri kabul anlaşmasında yaşanan 
gelişmelerin ardından, Türkiye ile vize politikası ve ilgili alanlarda 
işbirliğinin yoğunlaştırılacağı belirtildi. Kaynak: AB Haber 
 

AB KOMİSYONU TARAFINDAN İKİ ÖNEMLİ PROJE 
BAŞLATILDI 
Çevre ve Güvenlik için Küresel Gözlem Sistemi uygulaması için AB 
Komisyonu tarafından 2 milyon € değerinde iki önemli proje başlatıldı. 
Icemar Projesi, kutup bölgesindeki deniz ve buz bilgilerinin 
ulaşılabilirliğini; Baltık Denizi ve Kuzey Buz Denizi'nin de dâhil olduğu 
bölgedeki buzdağlarının yer ve hareketlerine dair güvenilir bilgi 
aktarımıyla geliştirmeyi amaçlıyor. Diğer bir proje olan obsAIRve hava 
kalitesine ve Karbon monoksit gibi zararlı gazların seviyelerine göre 
bilgi ve uyarıların geliştirilmesini amaçlıyor. Bu bilgiler kullanıcılara akıllı 
telefon uygulamaları ve kısa mesajlarla ulaştırılacak.  
Kaynak: EU Observer 

 

 
DIŞİŞLERİ ALO VİZE HATTI KURUYOR 
AB ülkelerinin Türk işadamlarına yönelik vize işkencesine son vermek 
için hükümet harekete geçti. İşadamlarıyla temas kuran Dışişleri 
Bakanlığı vize sıkıntısının artması üzerine ilk adım olarak 'Alo Vize' 
hattı kuruyor Türkiye'ye gelmekte hiçbir sorun yaşamayan ancak Türk 
şirket yöneticilerine ve vatandaşlarına sıkıntı yaşatan Avrupa Birliği 
ülkelerinin 'Schengen İşkencesi', hükümeti harekete geçirtti. Son olarak 
geçtiğimiz haftalarda ürünlerini fuara yollayan ancak kendileri 
gidemeyen Türk işadamlarıyla gündeme oturan Schengen vizesi 
sorununa Dışişleri Bakanlığı el alttı. Vize başvurularını haftalar önce 
yapmalarına karşın sonuç alamayan işadamları ve birlik yöneticileriyle 
temasa geçen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri sıkıntıları dinledi. Bakanlık 
ilk adımı Alo Vize hattı ile atmaya karar verdi. Alo Vize hattı haftanın 7 
günü ve 24 saat boyunca açık kalacak. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun onayı alındıktan sonra hayata geçecek projede 
şikayetlerin internet üzerinden çözülmesi için de ayrıca bir web sitesi 
kurulacak. Vatandaşların da bazı AB ülkelerinden vize alımı yaparken 
aileyle ilgili sorulara hatta özel hayata kadar birçok gereksiz 
protokollerle uğraştığını, bazı ülkelerin keyfiyetten vize vermediğini 
söyleyen İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı Zekeriya Mete, "Önceki 
gün dışişleri yetkilileri bizimle temasa geçti ve yaşanan sıkıntıları detaylı 
olarak bizden istediler. Ardından bu proje konuşuldu ve uygulanması 
için düğmeye basıldığı söylendi" dedi. Birkaç ay önce kolaylıkla vize 
veren bir ülkeden tekrar vize alırken bu kez reddedilmesini 
anlayamadıklarını kaydeden Mete'ye göre ise bunun ardında ağırlıkla 
ekonomik nedenler var.  Bakanlığın atacağı adımların süreceğini, 
şikayet konusu ülkenin Türkiye'deki büyükelçiliklerine iletileceğini 
belirten Mete, "Dışişleri'nin de benzer uygulamalarla yaptırım 
uygulayabileceği gündemde" dedi. Zekeriya Mete, International 
Süsswaren Mess (ISM) 2011'e katılmak isteyen işadamların vize 
engeline takıldığını ve fuara 15-20 gün öncesinden başvuru yapan 32 
işadamına vize verilmediğini belirtti. Zekeriya Mete'ye göre en büyük 
sıkıntıyı sanayisi yara alan Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler 
yaratıyor. Mete, "Bizdeki büyümenin onları rahatsız ettiğini 
düşünüyorum. Alman işadamı Türkiye'ye gelirken elini kolunu 
sallayarak gezebiliyor" diye konuştu. 
Kaynak: Sabah 

 
AB'NİN YENİ ENERJİ YOLLARI HARİTASI TÜRKİYE'DEN 
GEÇİYOR  
Enerji politikasının geleceğini şekillendirmek üzere toplanan AB 
zirvesine sunulan bir haritada, AB'nin enerjide gelişen stratejik arz 
yolları Türkiye üzerinden çizildi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel 
Barroso tarafından liderlere sunulan enerji öncelikleri belgesindeki 
haritada, geleneksel stratejik arz ülkeleri Rusya, Norveç ve Cezayir 
olarak gösterilirken gelişen stratejik arz ülkeleri arasında Nabucco 
projesine katılmaları öngörülen Hazar Havzası (Azerbaycan ve 
Türkmenistan) ve Irak yanında Kıbrıs adası, Mısır ve İsrail'in Doğu 
Akdeniz adıyla ikinci bir daireye alınması dikkat çekti. Haritada hazar 
havzası ve Irak doğalgazının Türkiye üzerinden taşınarak Nabucco, 
İtalya-Yunanistan-Türkiye bağlantısı ve Güney Akımı rotası üzerinden 
olmak üzere 3 koldan AB'ye ulaştırıldığı görüldü. Zirve kararlarında AB 
Komisyonu'na, Türkiye üzerinden geçen "Güney Koridoru gibi büyük 
miktarda gaz taşıyabilecek stratejik koridorların geliştirilmesini 
kolaylaştıracak çalışmaları sürdürme" görevi verildi. Kararlarda, "AB'nin, 
başta Enerji Topluluğu Anlaşması'nı genişleterek ve derinleştirerek 
komşu ülkeleri, kendi enerji piyasası kurallarını benimsemeleri 
konusunda cesaretlendirmesi ve bölgesel işbirliği inisiyatiflerini teşvik 
etmesi" istendi.  
Kaynak: Euractiv 

 


