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GENEL BİR BAKIŞ  

EYLÜL-EKİM GÜNDEMİ 
 
AB Bilgi Merkezleri (ABBM) Ağı’nın iki aylık 
süreyle çıkan Haber Bülteninin yeni sayısına 
hoşgeldiniz. 

Bu sayıda, pek çok diğer konu başlığının yanı 
sıra, Paris Anlaşması ve iklim değişikliği ile 
mücadele, insani yardım, AB yatırım 
girişimleri  bağlamında ve genel anlamda AB-
Türkiye ilişkilerine ilişkin Eylül ve Ekim 
aylarında öne çıkan konular ele alınmıştır. 

 
ÖNE ÇIKAN KONU 
Paris Anlaşması ve İklim Değişikliği  
 
Avrupa Parlamentosu, 4 Ekim’de Paris 
Anlaşmasının AB tarafından onanmasına 
onay verdi. 

Bu çok iyi bir haber ve tarihi bir hamle. Peki 
Paris Anlaşması gerçekten neyi içeriyor? 
Paris Anlaşması, iklim değişikliği ile mücadele 
etmek amacıyla yapılan bir anlaşmadır. 
Küresel ısınma olarak da adlandırılan iklim 
değişikliği, en basit tabiriyle, yeryüzündeki 
sıcaklığın giderek artması anlamına geliyor. 
Sera gazı emisyonlarına neden olan, başta 
petrol ve kömür gibi fosil yakıtların 
kullanılması olmak üzere, yaptığımız pek çok 
şeyden dolayı dünyamız her geçen yıl biraz 
daha fazla ısınıyor. İnsanların duyularıyla 
algılayamamalarına rağmen, iklim değişikliği, 
yakın geçmişte insanoğlunun karşı karşıya 
kaldığı her türlü tehditten daha büyük bir 
tehdit olarak karşımıza çıkıyor. 

Aralık 2015’te Paris İklim Konferansında 
(COP21), 195 ülke bu tehditle mücadele 
etmek için bir araya gelerek, Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması 
kapsamında Paris Anlaşması adı verilen ilk 
evrensel, yasal olarak bağlayıcı küresel iklim 
değişikliği anlaşmasını kabul etti. Küresel 

ısınmanın 2 °C’nin altında tutulmasına karar 
verildi. Bu amaçla Anlaşmanın 2020’de 
yürürlüğe girmesi suretiyle, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, etkileriyle baş 
edilebilmesi için toplumların bu sürece 
adaptasyonu ve ilerlemenin izlenmesinde 
şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması 
hedeflendi.  

Söz konusu onamaya onay verilmesi ile 
birlikte Anlaşma, yürürlüğe girmesi için 
gereken, küresel emisyonların %55’inden 
sorumlu olan 55 tarafın bulunması eşiğini 
geçmiş oldu. Bu da Anlaşmanın, Marakeş’teki 
BM İklim Değişikliği Konferansında yürürlüğe 
gireceği anlamına geliyor.  
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Şimdi asıl önemli olan, anlaşmanın Üye 
Devletlerin hükümetleri tarafından nasıl 
uygulanacağı konusudur. AB, uygulama 
sürecinde başı çekmeye kararlı 
gözükmektedir.  
 
 
AB GÜNDEMİ  
İnsani Yardım: Dünyanın En Büyük Donörü 
Konumundaki AB  
 
Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını, 
güvenliğini ve refahını tehdit eden bir kriz 
döneminde yaşıyoruz. Özellikle Suriye gibi 
yerlerde insani durum hiç olmadığı kadar 
aciliyet arz ediyor. Bu durum, insani yardımı 
uluslararası gündemin üst sıralarına 
oturturken, uluslararası yardım sisteminden 
emsali görülmemiş taleplerde bulunulmasına 
neden oluyor. Suriye, Ukrayna, Güney Sudan, 
Nijerya ve Afrika’daki diğer bölgeler gibi belli 
başlı kriz bölgeleri dahil olmak üzere tüm 
dünyada 80’den fazla ülkeye insani yardım 
sağlamak suretiyle, AB dünyada insani 
yardım konusunda başı çekmektedir. AB 
bütçesinden yapılan toplam insani yardım, 
doğal afet veya ülke içi karışıklıklardan 
etkilenen 120 milyondan fazla insana 
ulaşmaktadır. 2015 yılında bu rakam 134 
milyona çıkmıştır.  

İnsani yardım bütçesi dahil olmak üzere, 
uluslararası dış yardım ile AB, insan kaynaklı 
ve doğal afetlerin riskini azaltmayı, bunların 
etkilerini en aza indirmeyi ve sosyo-
ekonomik açıdan dirençli toplulukların 
oluşmasına destek sağlamayı amaçlıyor. Bu 
durum AB’yi, dünyanın en büyük olmasına ek 
olarak en etkili donörlerden biri haline 
getiriyor. Lizbon Antlaşması, yardımın yasal 
dayanağını teşkil etmektedir. Amacı, zor 
koşullardaki insanlara, tabiiyetleri,  dinleri, 
cinsiyetleri veya etnik kökenleri ne olursa 
olsun, yardım etmektir.  

2016 yılında AB, 1,1 milyar € ile şimdiye 
kadarki en yüksek insani yardım bütçesini 
kabul etmiştir. Bu bütçenin büyük bir kısmı 
mülteci, göçmen ve yerinden edilmiş 
insanlara gitmektedir (1 milyar €). Başlıca 
yardım alanları, gıda ve beslenme (%47), 
sağlık (%13), su, sıhhi tesisat ve hijyen 
(%10), barınma ve gıda malzemeleri (%9) ile 
korunmadır (%8).  

AB ve Üye Devletlerden gelen toplam 6.8 
milyar €’yu aşkın bir bütçe, sadece insani 
yardım alanında değil, aynı zamanda 
kalkınma, ekonomik ve istikrarın tesis 
edilmesine ayrılmıştır. Böylece, AB, Suriye 
krizine yönelik uluslararası müdahalede yine 
en büyük donör konumundadır. 

Yakın geçmişte Komisyon, Haiti’de Matthew 
kasırgasından en fazla etkilenenlerin temel 
acil ihtiyaçlarının karşılanması için acil 
durum yardımını finanse etmek üzere 1.5 
milyon Avrodan fazla bir bütçe ayırdı.  

 

İstihdam ve Büyüme için Yeni Yatırım 
Girişimleri  
 

 

AB’nin başlıca önceliklerinden birisi, hem 
AB’de hem de dünya çapında istihdamı ve 
sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına 
düşük yatırım seviyeleri ile mücadele 
etmektir. Yatırımları canlandırmak amacıyla, 
ilk etapta üç yıllık bir süre için (2015-2017) 
en az 315 milyar €’nun kullanılmasını 
öngören bir Avrupa için Yatırım Planı 
oluşturuldu. Plan, yatırımın önündeki 
engellerin kaldırılmasını, yatırım projelerine 
görünürlük ve teknik yardım sağlanmasını ve 
yeni ve mevcut finansal kaynaklardan daha 
iyi istifade edilmesini hedeflemektedir. Söz 
konusu Planın merkezinde; altyapı, eğitim, 
araştırma ve inovasyon ile küçük işletmeler 
için risk finansmanı gibi kilit alanlardaki 
stratejik yatırımları destekleyecek Avrupa 
Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSI) yer alıyor. Bu 
planla birlikte, Eylül 2016 itibariyle KOBİ’ler 
için 116 milyar €’nun seferber edilmesi 
bekleniyor.  

EFSI’nin 2015 yılındaki başarısına dayanarak 
Komisyon,  yakın geçmişte süre uzatma teklifi 
kapsamında duyurulduğu üzere, söz konusu 
desteği hem süre hem de mali kapasite 
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açısından ikiye katlama taahhüdünde 
bulundu. Bu da, 2020 yılı itibariyle en az 
yarım trilyonluk yatırım anlamına 
gelmektedir. 

Bunun yanı sıra, dünyada gelişmekte olan 
ekonomik kalkınma, AB için ciddi bir 
konudur. Bu nedenle AB, dünyanın geri 
kalanının tümüne kıyasla, kalkınma 
alanındaki işbirliğine daha fazla yatırım 
yapmaktadır. Bunu daha da desteklemek 
amacıyla Komisyon, Afrika’yı ve AB’nin 
Komşuluk Bölgesini hedef alan yeni bir 
Avrupa Dış Yatırım Planı (EIP) oluşturdu. 
Sosyal ve ekonomik altyapıyı, KOBİ’leri ve 
özel yatırımı desteklemek suretiyle EIB 
(Avrupa Yatırım Bankası), 2020 yılı itibariyle 
44 milyar € seferber etmeyi hedefleyecektir. 
 
AB – TÜRKİYE GÜNDEMİ  

AB’nin Türkiye Mülteci Aracı Konusundaki 
Gelişmeler  

AB, 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev 
sahipliği yapan Türkiye’ye, Mülteci Aracı 
kapsamında yardım etmeyi taahhüt etmiştir. 
2016 ve 2017 yılları için toplamda 3 milyar 
Avroyu kapsayan söz konusu Mülteci Aracı, 
mültecilerin ve ev sahibi toplulukların 
ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordine bir 
şekilde karşılanması için, insani yardım ile 
insani yardım dışı desteği (örn; eğitim, göç 
yönetimi, belediye altyapısı, sağlık ve sosyo-
ekonomik destek) bir araya getirerek 
tasarlanmıştır. Avrupa Komisyonu’nun 
başkanlığını üstlendiği ve Üye Devletlerin 
temsilcileri ile Türkiye’nin danışman olarak 
yer aldığı Türkiye Mülteci Aracı Yönlendirme 
Komitesi, finanse edilecek faaliyetlerin türü, 
mali desteğin miktarı ve finansman aracının 
türü ile ilgili olarak stratejik rehberlik 
sağlamaktadır. Projeler, ihtiyaç analizine göre 
seçilmektedir.  

Ağustos 2016 itibariyle, 2.239 milyar € tahsis 
edilmiş ve Komisyonun, 4 Ekim’de 
gerçekleştirilen Türkiye Mülteci Aracı 
Yönlendirme Komitesi toplantısında beyan 
edildiği üzere,  1.252 milyon € tutarındaki 34 
proje sözleşmeye bağlanmış ve bunun 467 
milyon €’su halihazırda ödenmiştir. 

 

AB’nin şimdiye kadarki en büyük insani 
programı Türkiye içindir: 

Eylül ayında AB, Acil Durum Sosyal Güvenlik 
Ağı (ESSN) aracılığıyla Türkiye’deki 
Suriyeliler için,  348 milyon € tutarında yeni 
bir insani yardım programının duyurusunu 
yapmıştır. Finansmanı AB tarafından 
sağlanan program, BM Gıda Programı 
tarafından, Türk Kızılay’ı ile işbirliği 
içerisinde uygulanacaktır. En savunmasız 
durumda olan bir milyon mülteciyi 
hedefleyen program, elektronik bir kart 
aracılığıyla aylık nakit transferleri yoluyla 
günlük ihtiyaçları karşılamayı 
hedeflemektedir. 

Sağlık ve Eğitimde Yeni Hibeler:  

Avrupa Komisyonu, Eylül ayında Türkiye’deki 
Suriyeli mültecileri ve ev sahibi toplulukları 
sağlık ve eğitim alanlarında desteklemek 
amacıyla, 600 milyon € tutarında iki adet 
doğrudan hibe sözleşmesine imza atmıştır. 
Söz konusu hibeler, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılacaktır.  

 

AB tarafından açılan bir okuldaki Suriyeli çocuklar 
Kaynak: Euronews 

AB-Türkiye Mutabakatı Sonuç Veriyor: 
Eylül 2016 İlerleme Raporu  

Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak kullanarak 
Yunanistan’a giden düzensiz göçün 
sonlandırılması ve yerine güvenli bir 
mekanizmanın getirilmesi amacıyla yapılan 
Mutabakatın, Mart 2016’da uygulanmaya 
başlanmasından bu yana düzensiz olarak 
geçiş yapan insanların sayısında oldukça hızlı 
ve süregelen bir düşüş kaydedilmiştir. 
Mutabakatın uygulanmaya başlamasından bu 
yana, Ege Denizinden Yunan adalarına 
geçişlerin günlük ortalama 94 göçmenden 
ibaret olması, söz konusu uygulamadan 
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önceki haftalarda günde yaklaşık 1,740 olan 
sayıya kıyasla, Mutabakatın etkililiğini açık 
bir şekilde ortaya koyuyor. 

Türkiye’deki Siyasi Durumla ilgili AB’deki 
Görüşler ve Terör Karşısında Türkiye ile 
Dayanışma  

Türkiye’deki siyasi gelişmeler, AB ve Üye 
Devletlerde önde gelen gündem 
maddelerinden birisidir ve bu bağlamda, hem 
AB hem Üye Devletler,  Türkiye’deki 
gelişmeleri izlemeye devam etmekte ve farklı 
vesilelerle Türk yetkililerine endişelerini 
iletmektedir. AB liderleri, AB Parlamentosu 
Başkanı Martin Schulz’un Ekim ayının 
başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde 
dile getirdiği gibi, yaşanan alçak terör 
saldırıları karşısında sıklıkla Türkiye ile 
dayanışma içerisinde olduklarını dile 
getirmektedir.  

24-27 Ekim 2016 tarihlerinde Strazburg’da 
gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel 
Oturumun’daki gündem maddelerinden biri, 
başarısız darbe girişiminden sonra 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum 
olmuştur. Türkiye’deki gazetecilere ilişkin bir 
kararın da alındığı Parlemantoda, 
Milletvekilleri bir kez daha darbe girişimini 
kınamış, ülkenin meşru kurumlarına 
verdikleri tam desteği dile getirmiş ve Türk 
hükümetinin, menfur darbe girişimini 
soruşturma hakkı ve yükümlülüğü olduğunun 
altını çizmiştir.  Bununla birlikte, ifade 
özgürlüğü ve özgür basının, demokrasinin 
temeli olduğu vurgusunu yaparak, 
Türkiye’deki basın özgürlüğünün kötüye 
gitmesi yönünde ciddi endişeleri olduklarını 
ifade etmişlerdir. Söz konusu karar, Türk 
makamlarına, tutuklu bulunan tüm 
gazetecilerin, suç teşkil eden faaliyete yönelik 
ikna edici delil olmaması durumunda, derhal 
ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması 
çağrısında bulunmuştur. Bu karar, Konseye 
iletilmiştir. 

Ülkedeki ulusal gazetelerden biri olan 
Cumhuriyet Gazetesinin genel yayın müdürü 
ile on ikiden fazla gazeteci ve üst düzey 
çalışanının gözaltına alınmasının ardından 
AB, Türkiye’yi basın özgürlüğü konusunda 
ciddi bir biçimde eleştirmiştir. AB, Olağanüstü 

Hal çerçevesinde yaşanan söz konusu 
gelişmelerin, son derece endişe verici ve 
Türkiye’deki ifade özgürlüğüne aykırı 
olduğunu dile getirmiştir.  

 

 

ABBM Ağı’ndan Son Haberler  

Üniversite öğrencileri İzmir’deki AB Dil 
Forumu’nda dil çeşitliliğini tartıştı  

 
 
AB Bilgi Merkezleri Ağı tarafından Avrupa Dil 
Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte 
Türkiye çapındaki 20 şehirden 120 üniversite 
öğrencisi, dil konusundaki tartışmalarda 
ortak noktayı bulmak için, çeşitli alanlardan 
gelen öğretim üyesi, konuşmacı ve uzmanla 
bir araya geldi. Belgesel programı yapımcısı, 
profesyonel aşçı, fotoğrafçı ve köşe yazarı 
Wilco Van Herpen, sınır tanımayan hikaye 
anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi, sıra dışı şair 
Küçük İskender, Dada'nın işaret dili 
çevirmeni Neslihan Kurt, Forumun çok sayıda 
ilham veren ve ilgi çeken katılımcılarından 
bazılarıydı. 
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Masaya yatırılan konular; evrensel bir dille 
konuşan masallar, iyileştirici gücü olan 
kelimeler, ses olmadan kurulan iletişim, 
reklamı yapılabilen eski kelimeler gibi 
oldukça tartışma yaratan, kışkırtıcı ve 
düşündürücü konulardı. 
 
Forumda ayrıca, vatandaşların hayatta sahip 
oldukları şansları güçlendirebilecek, istihdam 
edilebilirliklerini arttırabilecek, hizmet ve 
haklara erişimlerini kolaylaştırabilecek ve 
gelişmiş bir kültürlerarası diyalog ve sosyal 
uyum aracılığıyla dayanışmaya katkı 
sunabilecek AB çok dillilik politikası da ele 
alındı. 

 

http://www.avrupa.info.tr/
http://www.facebook.com/EUinTurkey
https://twitter.com/EUDelegationTur
mailto:selvet.mergen@tobb.org.tr

