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AB : Türk Ekonomisi İyi Yolda
Avrupa Komisyonu, Türk ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içinde büyümeye devam edeceği
öngörüsünde bulundu. Komisyon’un açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu aday ülkelerin 2006-2007’deki ekonomilerini değerlendiren öngörülerine
göre Türkiye, ekonomisi en iyi AB adayları arasında yer aldı. Buna göre, ülkede ekonomik
büyüme 2006’da GSMH’nin % 5,2’i oranında, 2007’de ise bu oran % 5,1 civarında seyredecek.
Enflasyon ise giderek düşecek. Gelecek yıl enflasyon oranı % 7,4 olacak, 2007’de ise % 6,3’e
kadar düşecek. AB, istihdam oranının da yılda % 2 oranında artacağını kaydetti.

AB’nin Balkanlara Genişleme Süreci
Batı Balkanlara genişlemeye hazırlanan AB, 9 Kasım’da Türkiye’den başka tam üyelik
müzakerelerine başlayan Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan-Karadağ, Bosna-Hersek ve Kosova
ile ilgili raporlar sundu. Hırvatistan’ın Kopenhag kriterleri ile ilgili çok büyük sorunları
bulunmazken, ülkenin Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi ile daha fazla
işbirliği yapması istendi. Makedonya’yı aday ülke ilan eden Komisyon, tam üyelik
görüşmelerinin, ülkenin Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi durumunda başlayabileceğinin
altını çizdi. Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan-Karadağ ile başlayan İstikrar ve Ortaklık
Anlaşması’na ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Sırbistan-Karadağ’dan, Radko
Mladic ve Radovan Karadzic’in yakalanmasına yardım etmesi bekleniyor. Komisyon, Kosova’ya
ilişkin ise ilk defa ayrı bir rapor hazırlamış oldu.
AB’nin Batı Balkanlar’a genişlemesi, Türkiye’nin bu ülkelerle aynı genişleme dalgasında
yer alacak olması bakımından önemli bulunuyor. Ancak AB gözlemcileri, Türkiye’nin
büyüklüğü nedeniyle, bu ülkelerle aynı tarihte üyeliğin söz konusu olamayacağını da
belirtiyorlar.
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AB’den Romanya ve Bulgaristan Raporları
AB, 1 Ocak 2007 tarihinde Birliğe girmesi beklenen Bulgaristan ve Romanya ile ilgili açıkladığı
raporlarında, bu iki ülkenin, reform sürecini hala tamamlamadığına dikkati çekti. Bulgaristan’ın
yolsuzluk, organize suçlar, gıda güvenliği konularında daha fazla çaba göstermesi ve AB’nin
yapısal fonları için hazırlık yapılması isteniyor. Reform sürecinde daha geride duran
Romanya’nın ise veterinerlik ve tarım sektörleri, endüstriyel kirlilik, fikri haklar, dış sınırların
korunması konularında daha somut adımlar atması ve AB’nin yapısal fonları için hazırlıklar
yapması talep ediliyor. Bu iki ülkenin bu sorunlarını çözememesi durumunda, öngörülen tarihten
bir yıl sonra Birliğe girmeleri söz konusu olacak. Müzakerelere yeni başlayan Türkiye’nin
Romanya ve Bulgaristan örneklerini iyi izlemesi, aynı hatalara düşmemesi açısından
önemli görülüyor.

AB Yeni Üyelere Uygulanan Kısıtlamaları Gözden Geçiriyor
Avrupa Komisyonu, AB’nin potansiyel işçi göçünü önlemek için, Malta ve Kıbrıs dışında kalan
8 yeni Üye Ülke’ye işçilerin serbest dolaşımında uyguladığı kısıtlamaları gözden geçirecek
raporunu hazırlamaya başladı. Komisyon, 2006 yılı Ocak ayında açıklayacağı raporunda, yeni
ülkelerden gelen iş göçüne ilişkin tavsiyelerde bulunacak.
Üye Ülkeler, Komisyonun önerileri ışığında, Mayıs ayında kısıtlamaları 2009 yılına kadar
uzatma konusunda karar alacak. Kısıtlama kararını uygulamayan İngiltere, İrlanda ve İsveç, yeni
üyelerden önemli oranda işçi göçünün olmadığını gerekçe göstererek, diğer ülkeleri de
kısıtlamayı kaldırma çağrısında bulunuyorlar. İspanya ikna olmuş görünürken, Fransa, Almanya
ve Avusturya, ülkelerindeki işsizlik oranını gerekçe göstererek bir süre daha kapılarını yeni
üyelere kapatma eğilimindeler. Türkiye’den AB’ye işçi göçünün yüksek olacağı tezi, AB’de
ülkenin üyeliğini desteklemeyenlerin bir bölümü tarafından da öne sürülüyor. Türkiye için
hazırlanan müzakere çerçeve belgesinde de AB’nin, kişilerin serbest dolaşımına ilişkin
daimi olarak kullanılabilecek kısıtlamalar getirmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

Gıda Sağlığı
Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA), AB üyelerini, gıdalarda kullanılan zararlı boyalar
konusunda uyardı. Kurumun 12 Eylül 2005 tarihinde çıkardığı yayında, Üye Ülkeler,
genotoksik ve kanserojenik olarak sınıflandırılan, gıdalarda bulunan 7 ayrı zararlı boya
konusunda uyarıldı. EFSA aynı zamanda, gıdalarda bulunan 13 diğer endüstri boyasının
bulunduğu bir listeyi de Üye Devletlerin dikkatine sundu. AB’deki gıda sağlığına ilişkin
düzenlemeler, topluluğa gıda ürünleri ihraç eden Türkiye açısından birinci derece önem arz
ediyor. Çünkü bu ürünlerin AB standartlarına uymaması durumunda, ihraç malları
sınırlarda takılma riski ile karşı karşıya kalıyor.
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Ağır Yük Araçları Vergilendirilecek
AB ağır yük taşıyan araçları çevre kirliliğine karşı vergilendirmesini tartışıyor. Son olarak
Avrupa Parlamentosu’nun Ulaştırma ve Turizm Komitesi’nde Ekim ayında yapılan
tartışmalarda, Parlamento ve Komisyon arasında, verginin 3,5 tondan ağır araçlar için
uygulanmasına karar verildi. Buna göre, bu verginin hem yükün ‘sahipleri’ hem de çevreyi
‘kirletenler’ arasında paylaşılması öngörülüyor. AP konuya ilişkin raporunu 2005 yılı Aralık
ayında Strasburg’daki Genel Kurul toplantıları sırasında oylayarak kabul edecek.

Avrupa Komisyonu Tüketici Kredileri Konusunda Yeni
Düzenlemeler Getiriyor
Komisyon, tüketici kredileri piyasasının gerçek bir tek pazar haline getirilmesi amacıyla bir
yönerge önergesi hazırladı. 2004 yılı Ekim ayında yapılan ilk değişiklikte temel olarak 50.000
Euro’ya kadar olan reel tüketici kredileri ile ipotek karşılığı krediler ayrı olarak ele alındı
Komisyon’un yeni sunduğu taslak önergede, tek pazarın işleyişinin “karşılıklı tanınma” hükmü
çerçevesinde sağlanması ve Üye Devletler’e yeni düzenlemeyi ulusal hukuklarına geçirmeleri
için esneklik sağlanması maddeleri de yer alıyor. Önergede, tüketici hakları konusunda yapılan
değişiklik ile tüketicilere 14 günlük para çekme hakkı, alınan krediyi erken geri ödeme hakkı ve
banka kredisini gereken durumlarda feshetme hakkı verilmesi öngörülüyor.
Taslak halindeki önerge, Bakanlar Konseyinde görüşülecek ve 2006 yılında AB bu konuda ortak
bir görüş belirtecek.

Rekabet ve Devlet Yardımları
Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinin profesyonel hizmetlerini rekabete açması çağrısında
bulundu. Komisyon’un yayınladığı bildiriye göre, AB ülkelerinin büyük bir çoğunluğu,
profesyonel hizmetlerdeki rekabet karşıtı düzenleme kısıtlamalarından vazgeçmiyor. Komisyon
tarafından yapılan çalışmada altı meslek dalı seçilerek, AB ülkelerinin bu alanlarda yaptığı
düzenlemeler değerlendirildi. Buna göre sadece Danimarka, Hollanda ve İngiltere, profesyonel
hizmetlerini rekabete açmak konusunda düzenlemelerini değiştirmek suretiyle önemli ölçüde
ilerlediler. AB’nin Lizbon stratejisi kapsamında, AB’nin rekabeti özendirici tutum göstermesi
gerekiyor. Türkiye’nin de 1/95 sayılı, Gümrük Birliği’ni (GB) oluşturan Ortaklık Konseyi
kararı uyarınca, devlet yardımları alanında Topluluğun oluşturduğu müktesebatı ve
Topluluk politikasını üstlenmesi öngörülüyor.

Komisyon, 3. Deniz Güvenliği Paketi’ni Sundu
Avrupa Komisyonu 23 Ekim 2005 tarihinde, "Erika III" adıyla bilinen ve deniz güvenliği
alanında AB’de deniz taşımacılığını güçlendirmeyi hedefleyen yedi yasama önergesinden
oluşan paketi onayladı.
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Paketteki yasa önergeleri, daha iyi kaza önlemleri alarak ve gemi kalite kontrollerini
sıkılaştırarak Topluluk suları içerisinde kaza riskini azaltmayı ve deniz kirliliğini önlemeyi
amaçlıyor.
1999 yılında Malta bandıralı Erika adlı petrol tankerinin Fransız sularında batması ve 2002
yılında Prestige adlı geminin benzer bir kirliliğe sebep olması sonrasında yaşanan çevre faciası,
Avrupa Birliği’ni Erika I ve Erika II adlı Önlemler Paketini kabul edip yürürlüğe koymaya
itmişti. Bugüne kadar Erika paketleri çerçevesinde limanlardaki gemilerin kontrolünün
arttırılması, tek cidarlı tankerlerin yasaklanması ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı’nın
kurulması gibi önlemler alındı.
Avrupa Komisyonu’nun bu kapsamda Erika III’ü yürürlüğe koymaktaki amacının mekanizmayı
tamamlamak ve bütün paydaşların sorumluklularını yerine getirdiklerini netleştirmek olduğu
belirtiliyor. Komisyon, yeni paket ile bayrak devletlerinin sorumluluklarına ilişkin yeni bir
Yönerge sunuyor. Ayrıca, Komisyon sınıflandırma şirketleri ile ilgili Yönergede, liman
kontrolleri Yönergesinde ve trafik izleme Yönergesinde değişiklikler öneriyor. Pakette
ayrıca, deniz kazaları hakkında yapılan soruşturmaların sıkılaştırılması, yolcuların
uğradığı zararların tespiti ve tazmini ile gemi sahiplerinin sivil mesuliyetleri hakkında da
maddeler bulunuyor.

Avrupa Balıkçılık Lobisi Yakıt Krizine Karşı AB Önlemleri
Alınmasını İstedi
Avrupa Birliği çapında faaliyet gösteren balıkçılık lobisi devam eden yakıt krizinden balıkçıların
olumsuz olarak etkilenmesini önlemek amacıyla AB tarafından balıkçılık endüstrisine ayrılan
fonun arttırılması, devlet yardımı konusunda daha fazla esneklik sağlanması ve 2006 yılı için
öngörülen av miktarlarının arttırılması gibi bazı önlemler alınmasını talep etti.

Europêche, COGECA (Avrupa Birliği’nde Tarımsal İşbirliği Genel Konfederasyonu) ve EAPO
(Avrupa Balık Üreticileri Kurumu Derneği) tarafından 27 Ekim 2005 tarihinde yayınlanan yazılı
görüşte, lobi grupları, Avrupa Birliği’nin yerel balıkçılık piyasasına artan talep ve yükselen
petrol fiyatlarına karşın azalan balık kaynakları ve zorlu müzakere önlemleri konusunda yardım
etmesi gerektiğini belirttiler.
Lobi gruplarının yayınladığı yazılı görüşte, AB tarafından yapılması beklenen yardımın
içeriğinde petrol tasarrufu müdahaleleri için kaynak sınırının %40’tan %60’a çıkartılması,
balıkçılık konusunda devlet yardımını kısıtlayan minimum duvarların 3 yıl için 3000 Euro’dan
üç yıl için 1000.000 Eruo’ya yükseltilmesi ve Avrupa Komisyonu’nun Balıkçılıktan Sorumlu
Üyesi Joe Borg’un belirttiği gibi, AB balıkçılık endüstrisi için bir yeniden yapılanma planı
oluşturulması konularının yer alması bekleniyor.
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AB’de Şeker Rejimi Değişiyor
40 yıldan bu yana sürdürülen şeker rejimini değiştirmeye hazırlanan AB’de, üye ülkeler arasında
uzlaşma aranıyor. 22-23 Kasım’da Brüksel’de bir araya gelecek AB Tarım Bakanları Konseyi,
Üye Ülkeler arasında uzlaşma sağlanmasına çalışacak. Şeker rejimini kökünden değiştiren bu
reform, kota ve fiyat düzenlemelerini içeriyor.
Yeni rejim, AB’de şeker ve şekerli ürün fiyatlarının düşmesine, ayrıca Portekiz, Yunanistan,
İrlanda ve İtalya’daki şeker üretiminin giderek sona ermesine neden olacak. AB’nin, şeker
rejimini değiştirmesinin nedeni olarak, 2003 yılından bu geçerli olan Ortak Tarım Politikası’nın
(OTP) ve Dünya Ticaret Örgütü’nün iç destek ve sübvansiyonlarının düşürülmesi yönünde
yaptığı baskı gösteriliyor. AB’nin şeker rejimindeki değişikliklerin, AB ile bütünleşme ve
özelleştirme süreci içindeki Türkiye açısından önemi büyük. AB’nin tarım politikasının, AB
müzakerelerinde Ankara’yı uğraştıracak en zor konu başlıklarından biri olması
bekleniyor.

AYB Türkiye İçin Kredi Olanaklarını Arttıracak
Avrupa Yatırım Bankası (AYB), müzakerelere başlayan Türkiye’ye 2006 yılında kredi
olanaklarını bir önceki yıla göre üç katı arttırmayı hedefliyor. AYB’nin genişlemeden sorumlu
Başkan Yardımcısı Wolfgang Roth, gelecek yıl, Türkiye’ye 1 milyar Euro dolayında düşük faizli
kredi olanakları yaratmayı düşündüklerini söyledi. AYB, Türkiye’de önümüzdeki aylarda
Ankara ya da İstanbul’da bir irtibat ofisi açmayı da düşünüyor. AYB, Türkiye’nin proje karşılığı
kredi almak konusunda, diğer aday ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu düşünüyor. Bu
projelerin önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Türkiye’de gerek özel sektörün gerekse
devletin aldığı kredilerde son yıllarda büyük bir artış gözleniyor.
Ülkenin şu ana kadar kullandığı kredilerin toplamı 3,6 milyar Euro’ya yükseldi. Türkiye’ye
1998-2004 yılları arasında toplam 3,317 milyon Euro kredi verildi.

AB’den Tavuk Ürünleri İthalatı Yasağı
Avrupa Birliği, kuş gribinin görüldüğü Türkiye’nin Birliğe beyaz et, canlı kanatlı hayvan ve
kuş tüyü ithalatını, 2006 yılı Mayıs ayına kadar durdurma kararı aldı. AB’nin Gıda
Komitesi, düzenli olarak bir araya gelerek, yasak kararını gözden geçirecek. İthalat yasağı,
ülkenin AB’nin bu konudaki kara listesine girmesine neden oldu. AB’nin sürekli olarak gözden
geçirdiği kara listesinde, Türkiye’den başka Romanya, İsviçre, Ukrayna, Hırvatistan,
Tayland, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Laos, Kuzey Kore, Pakistan, Malezya’dan
oluşan Doğu Asya ülkeleri ayrıca Rusya ve Kazakistan yer alıyor.
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Aralık Ayı AB Çalışma Takvimi
1 Aralık
- AB İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısı
- AB-Ukrayna Zirvesi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de toplanacak
-‘Yöneticiler, AB’nin Lizbon Gündemini nasıl destekleyebilirler?’, adlı Friends of Europe
tarafından düzenlenecek olan toplantı. www.friendsofeurope.be
- AB Telekomünikasyon ve Enerji Bakanları toplantısı

2 Aralık
- AB Çevre Bakanları toplantısı
5 Aralık
- AB Ulaştırma Bakanları toplantısı
- AB Euro Grubu ülkeleri bakanları toplantısı
6 Aralık
- AB Maliye ve Ekonomi Bakanları toplantısı
- ‘Balkanları Avrupa’ya taşımak’ adlı, Friends of Europe tarafından düzenlenecek olan
toplantı
www.friendsofeurope.be
9 Aralık
-‘Danimarka Sosyal Modeli nasıl işliyor?’ adlı, CEPS tarafından düzenlenecek olan
toplantı.
www.ceps.be
8 - 9 Aralık
- Russia-EU Energy Forumu, Park Lane, Londra. www.energyforum.co.uk
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13 - 14 Aralık
- 19. yıllık Avrupa Finans Konvansiyonu
12 - 13 Aralık
- Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı.
12 - 15 Aralık
- Avrupa Parlamentosu Genel Oturumu, Strasbourg
15 - 16 Aralık
- Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı

19 - 20 Aralık
- AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları toplantısı
Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

Dağıtım:
Gereği
Tüm Üyelerimiz (Web)

Bilgi:
- YK Başkan ve Üyeleri
- YK Yedek Üyeleri
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