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İSTATİSTİK İLE EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 
FASILLARINDA MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN İLK 
ADIM ATILDI  
 
‘İstatistik’ ve ‘Ekonomik ve Parasal Birlik’ fasıllarına ilişkin 
alınan karar ile, önümüzdeki dönemde müzakeresi açılacak 
başlık sayısı üç oldu. 
 
Ocak ayının ikinci yarısında Türkiye’nin müzakere sürecinde 
ilerleme kaydedilmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Öncelikle 
18 Ocak 2007 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Daimi 
Temsilciler Komitesi (COREPER), ‘İstatistik’ faslında 
Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet 
gönderme kararına vardı. Bunun yanı sıra ‘Sosyal Politika ve 
İstihdam’ faslında da bir mektup gönderilerek, müzakerelerin 
açılması için Türkiye’nin grev, lokavt ve toplu sözleşme 
haklarında AB ve ILO standartlarının benimsemesi amacıyla 
bir eylem planı sunmasının açılış kriteri olarak belirlendiğinin 
iletilmesi kararlaştırıldı.  
 
24 Ocak 2007 tarihli AB Daimi Temsilciler Komitesi 
(COREPER) toplantısında ise, ‘Ekonomik ve Parasal Birlik’ 
faslında Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması 
için davet mektubu gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu fasılda 
müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri 
öngörülmezken, ‘Tarım ve Kırsal Kalkınma’ faslında bir mektup 
gönderilerek, bu fasılda müzakerelerin açılması için Türkiye'nin 
altı açılış kriterini karşılaması gerektiğine karar verildi. Söz 
konusu açılış kriterleri güvenilir, tutarlı resmi tarım 
istatistiklerinin geliştirilmesine yönelik stratejinin geliştirilmesini, 
Kırsal Kalkınma Ajansının kurulmasını, çiftçilere doğrudan gelir 
desteği alanında AB uygulamalarına uyum sağlanmasını, arazi 
ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi geliştirilmesine yönelik bir Strateji 
Belgesi oluşturulmasını, AB’den canlı hayvan, et ve et 
ürünlerindeki ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasını ve Ankara 
Anlaşması Ek Protokolü’nden doğan yükümlülüklerin tam 
olarak uygulanmasını içeriyor. 
Bilindiği üzere Avrupa Birliği, ‘İşletme ve Sanayi Politikası’ 
faslında da müzakereleri başlatma kararı almıştı. ‘İstatistik’ ve 
‘Ekonomik ve Parasal Birlik’ fasıllarına ilişkin alınan karar ile, 
önümüzdeki dönemde müzakeresi açılacak fasıl sayısı üç 
oldu. Bu üç fasılda müzakerelere başlanması için tarafların 
pozisyon belgelerini oluşturmaları bekleniyor. Türkiye'nin 
pozisyon belgesini sunmasının ardından üye ülkelerin onayıyla 
AB'nin ortak tutum belgesini sonuçlandırması gerekiyor. Bunu 
takiben Türkiye, AB Dönem Başkanlığı tarafından ilgili fasılda 
müzakerelerin açılması için düzenlenen Hükümetlerarası 
Konferansa davet edilecek.  
 
AB DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ DOĞRUDAN TİCARET 
TÜZÜĞÜ İLE İLGİLİ KARAR ALDI 
 
AB Dış İlişkiler Konseyi 22 Ocak 2007 tarihinde, Avrupa 
Komisyonu’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile doğrudan ticareti 
düzenleyen 26 Nisan 2004 tarihli Konsey Tüzüğü önersinin 
onaylanması çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Kararın 
İKV tarafından yapılan gayri resmi tercümesi şu şekildedir: 
 
“Konsey, Nisan 2004 tarihli kararların uygulanması hususunda 
Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı hedefleyen mali 
yardım tüzüğüne ilişkin kaydedilen ilerlemeleri tespit 
etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin etkin kontrolü altında olmayan bölgeleri ile 
ticareti düzenleyen özel koşullara ilişkin Komisyon tarafından 
sunulan Konsey Tüzüğü önerisinin kabul edilmesine ilişkin 
çalışmalar gecikmeksizin başlamalıdır.” 

Hatırlanacağı gibi 27 Şubat 2006 tarihinde  AB Genel İşler 
Konseyi, mali yardım tüzüğünü onaylayarak 139 milyon Avro’luk 
yardımı serbest bırakmış; ancak, doğrudan ticaret tüzüğünü 
onaylamamıştı. 
 
AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN YENİ BAŞKANI HANS-GERT 
POETTERING OLDU 
 
Poettering’in, öncelik vereceği konular arasında, “Vatandaşlar 
Avrupası”nın geliştirilmesi ve anayasal sürecin canlandırılması yer 
alıyor. 
 
16 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 
yapılan seçimlerin ilk turunda, Hans-Gert Poettering 689 geçerli 
oyun 450’sini alarak AP’nin yeni başkanı oldu. Adaylardan 
Danimarkalı parlamenter Jens-Peter Bonde 46, AP Sol Grup 
Başkanı Francis Wurtz 48 ve AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Monica 
Frassoni ise 145 oy aldı. 2004’ten bu yana başkanlık görevini 
sürdüren İspanyol Sosyalist Josep Borrell’den görevi devralan ve 
kamuoyunda Türkiye’ye ‘imtiyazlı ortaklık’ verilmesini savunan 
görüşleriyle bilinen Alman Hıristiyan Demokrat Poettering, 2009 
yılındaki seçimlere kadar AP’nin başkanlığını yürütecek. Resmi 
programını 13 Şubat 2007 tarihinde açıklayacak olan Poettering’in, 
basına yaptığı açıklamalardan öncelik vereceği konular arasında, 
“Vatandaşlar Avrupası”nın geliştirilmesinin, anayasal sürecin 
canlandırılmasının ve Avrupa-Akdeniz süreciyle Arap Dünyası ve 
İsrail ile kültürlerarası diyaloğun yeniden başlatılmasının yer aldığı 
görülüyor. Başkanlık seçimlerinin ardından, yeni başkan 
yardımcıları ve idari işlerden sorumlu üyeler de belirlendi. Bilindiği 
gibi, 1 Ocak 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın Birliğe 
katılımıyla Parlamento’da sandalye sayısı 732’den 785’e çıkmıştı.              
 
AGOS GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ HRANT DİNK 
UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ 
 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Ermeni asıllı gazeteci-
yazar Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Agos Gazetesi'nin 
önünde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetti. Hrant 
Dink, “Türklüğe hakaret” suçlamasıyla TCK’nın 301. maddesinden 
yargılanmış ve cezaya çarptırılmıştı. 
 
Hrant Dink’in öldürülmesi üzerine resmi bir açıklamada bulunan AB 
Dönem Başkanı Almanya, bu cinayet karşısında büyük şaşkınlık 
yaşadıklarını ve bu saldırının kendilerini dehşete düşürdüğünü 
bildirdi. Hrant Dink'in ailesi ve arkadaşlarına taziyelerini bildiren AB 
Dönem Başkanlığı, Türk makamlarının bu cinayeti mümkün olan 
en kısa zamanda çözeceğinden emin olduklarını ve Türkiye'nin, 
ifade özgürlüğünü bütünüyle gerçekleştirme yolunda azimle 
ilerleyeceğinden kuşku duymadıkları belirtti. 
 
Avrupa Komisyon’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise, 
gazeteci Hrant Dink’e yapılan suikast ile ilgili olarak üzüntü ve şok 
içinde olduğunu, Hrant Dink’in görüşlerini inançla savunan ve 
toplumda açık tartışmaya katkıda bulunmuş saygıdeğer bir aydın 
olduğunu söyledi. Dink’in Türkiye’de ifade özgürlüğünün önde 
gelen destekçilerinden biri olduğunu belirten Rehn, saldırının 
faillerinin adalete teslim edilmesi için Türk makamlarının gerekli 
çalışmaların titizle yapacağına inandığını ifade etti.  
 
İKV olarak, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, başta ailesi olmak üzere, 
Agos gazetesi çalışanlarına, basın camiasına ve Türk milletine 
başsağlığı diliyoruz.  
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İSMAİL CEM VEFAT ETTİ 
 
Türk siyasi tarihinde önemli yer tutan şahsiyetlerden olan eski 
Dışişleri Bakanlarımızdan İsmail Cem 24 Ocak 2007 tarihinde 
vefat etti. Profesyonel hayatına gazeteci olarak başlayan ve 
1974-1975 döneminde TRT Genel Müdürlüğü yapan Cem 
ülkemizin çağdaşlaşma yolundaki zorlu dönemeçlerinde yer 
alarak; gerek siyasetçi ve devlet adamı gerek gazeteci ve 
yazar kimliğiyle Türk demokrasisinin gelişmesi yönünde önemli 
katkıda bulunmuştur. İktisadi Kalkınma Vakfı olarak Türkiye-
AB ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olan 1999 Helsinki 
Zirvesi’ne giden yolda ve sonrasında, büyük azimle yürüttüğü 
siyasi mücadelesini minnetle hatırlayacağımız İsmail Cem’in 
demokratikleşme ve siyasi gelişim yolunda bıraktığı mirasın 
gençlerimize yol göstereceğine bütün kalbimizle inanıyor, 
ailesine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz. 
 
ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN FAALİYET ALANLARI 
GENİŞLEDİ 
 
Türkiye’nin ilk onaylanmış kuruluşlarından TSE üç, Türk Loydu 
Vakfı ise bir Yaklaşım Direktifleri’nde faaliyet gösterecek. 
 
TSE, Türk Loydu Vakfı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
(TÇMB) Kasım 2006’da Türkiye’nin ilk onaylanmış kuruluşları 
olarak belirlenmişti. Böylece, Asansörler Direktifi’nde TSE, Gaz 
Yakan Cihazlar Direktifi’nde Türk Loydu Vakfı ve Yapı 
Malzemeleri Direktifi’nde TÇMB’nin onaylanmış kuruluş olarak 
uygunluk değerlendirmesi yapabilmesi öngörülmüştü. Ocak 
2007’de, bu kurumlardan TSE ve Türk Loydu Vakfı’nın 
sorumluluk alanlarına aşağıdaki Yeni Yaklaşım Direktifleri de 
eklendi. 
 
TSE: 

• Yapı malzemeleri,  
• Gaz yakan cihazlar,  
• Basınçlı ekipmanlar 

Türk Loydu Vakfı: 
• Basınçlı ekipmanlar 

 
Yalnızca Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında faaliyet 
gösteren onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirme 
kuruluşları arasında özel bir kategori olup, yetkili kuruluş 
tarafından yetkilendirilen özel ya da kamu kuruluşları olarak 
tarif ediliyor. Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve 
yürütmeye yetkili kamu kuruluşları olan ‘yetkili kuruluşlar’, 
kendilerine başvuran adaylar arasından uygun gördükleri 
sayıda onaylanmış kuruluş görevlendirebiliyor. Türkiye’de, 
Yapı Malzemeleri Direktifi’nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; 
Asansörler, Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlarda ise 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kuruluş olarak faaliyet 
gösteriyor. 
 
AB genelinde faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların 
listelendiği NANDO bilgi sistemine şu linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 
 
“BULGARİSTAN, ROMANYA, HIRVATİSTAN VE TÜRKİYE 
İŞ DESTEK PROGRAMI” İÇİN PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
YAYIMLANDI 
 
Bütçesi 10 milyon Avro olan program kapsamında proje başına 
sağlanacak olan hibe yardımı en az 500.000 Avro, en fazla 
750.000 Avro olarak belirlendi. 
 
AB Dış Yardım Ofisi Europeaid web sayfasında yayımlanan 
çağrının son başvuru tarihi 4 Nisan 2007 olarak belirlendi. 
Program ile, ilgili ülkelerdeki ‘iş dünyasını temsil eden 
kuruluşlar’ın (İTK) geliştirilmesi, söz konusu kuruluşların AB 

müktesebatı hakkında bilgilenmesi ve İTK’lara üye kuruluşlarının 
söz konusu müktesebatı uygulamasının kolaylaştırılması 
amaçlanıyor. Program, sadece sanayi alanında faaliyet gösteren 
İTK’ları kapsıyor. 
 
Bütçesi 10 milyon Avro olan program kapsamında proje başına 
sağlanacak olan hibe yardımı en az 500.000 Avro, en fazla 
750.000 Avro olarak belirlendi. Ayrıca proje başına sağlanacak 
hibe yardım, karşılanabilir toplam proje giderlerin en fazla %80’i 
kadar olacak.  
 
Projeye başvurabilecek kurum ve kuruluşların ulusal veya AB 
düzeyinde tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen ve yatay ya da 
sektörel İTK’lar olması gerekiyor. Yatay İTK’lar teklif çağrısında, 
sektör ayrımı gözetmeksizin üye olunabilen kuruluşlar olarak 
tanımlanıyor. 
 
Programa başvuruların bir proje lideri ile ortak kuruluşlardan 
oluşan konsorsiyumlarla yapılması gerekiyor. Teklif çağrısında 
konsorsiyum üyelerinin en az 3 ya da 4’ünün Türkiye’nin yanı sıra 
Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’dan olmasının projenin başarı 
şansını artıracağı belirtiliyor. 
 
Başvuru sahiplerinin proje tekliflerinde temsil edilen iş 
kolu/sektörün AB müktesebatı ile ne kadar yakından ilgili olduğunu 
belirtmeleri; söz konusu sektörün üretim ile istihdam açısından 
ekonomik ve sosyal uygunluğunu açıklamaları; gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin yaratacağı çarpan etkiden söz etmeleri gerekiyor. 
Bunun yanında tüm projelerin çevre ile iş yeri sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili yatay müktesebata değinmesi bekleniyor. 
 
Proje çerçevesinde desteklenebilecek faaliyetler arasında şunlar 
yer alıyor: 

• Eğiticilerin eğitimi,  
• İyi uygulamaların yanı sıra teknoloji ve kalite gibi 

konulara ilişkin bilinirliğin artırılması,  
• İTK’ların üye kuruluşlarına vereceği hizmetlerin 

geliştirilmesi, 
• AB müktesebatı hakkında işletmelere yönelik doğru ve 

pratik bilginin eğitimler, destek hatları, web siteleri, 
videolar ve CD’ler yoluyla sağlanması, 

• Firmaların müktesebata uyum alanında gerekli yatırımları 
yapılabilmelerine yönelik planlama çalışmaları için 
İTK’lara teknik destek sağlanması, 

• AB ile uyumlu kalite politikaları oluşturmak ve uygulamak 
amacıyla İTK’lara destek sağlanması, 

• AB müktesebatının bilinirliğinin artırılması amacıyla 
işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmesi, 

• Müktesebat uyumunun etkilerinin değerlendirilmesine 
yönelik İTK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi, 

• İTK’ların sürdürülebilir iş planları yapabilmelerine ve mali 
yönetimlerini güçlendirmelerine destek sağlanması, 

• İTK’ların mevcut faaliyetlerinin iyileştirilmesi için destek 
sağlanması, 

• İTK’ların organizasyon yapısının yanı sıra fon oluşturma 
ve stratejik planlama yapma yetilerinin geliştirilmesi. 

 
Proje başvuru rehberi ve başvuru formuna ulaşmak için 
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl web sayfasında 
“EuropeAid/124852/C/ACT/Multi” referans numaralı teklif 
çağrısının bulunması gerekiyor. 
 
ATAD, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN AB TERÖR ÖRGÜTLERİ 
LİSTESİNE ALINMASINA ADLİ İTİRAZ YOLUNU AÇTI 
 
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD), 18 Ocak 2007 tarihinde 
aldığı kararla, terör örgütü PKK’nın AB terör örgütleri listesine 
alınmasına adli itiraz yolunu açtı ve örgüt yandaşlarının AB terör 
örgütleri listesinden çıkarılma talebinde bulunmaya hakkı olduğu 
görüşüne vardı. Osman Öcalan tarafından ATAD’a yapılan 
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başvuruda, örgütün 2002 yılında dahil edildiği AB terör 
örgütleri listesinden çıkarılması talep edilmişti. Adalet Divanı, 
15 Şubat 2005 tarihinde, Avrupa Konseyi’nin, PKK'yı AB terör 
örgütleri listesine alan kararına yönelik bu itirazı reddetmiş ve 
Osman Öcalan'ın “artık var olmayan” söz konusu örgütü temsil 
etme yetkisi bulunmadığını belirtmişti. PKK adına Osman 
Öcalan ve Kürdistan Ulusal Kongresi adına Şerif Vanlı 
tarafından temyize götüren kararda ATAD, Osman Öcalan'ın 
adli başvuru hakkı olduğu görüşünü onaylayarak, PKK 
yandaşlarının AB terör örgütleri listesi kapsamından çıkarılma 
talebinde bulunmaya hakkı olduğuna ve bu kişilerin taleplerinin 
tekrar incelenmesine karar verdi. Kararın orijinal metni 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs
&numaff=C-
229/05%20P&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=
&resmax=100 adresinde yer almaktadır. 
 
SIRBİSTAN’DA GENEL SEÇİMLERİN SONUCU AÇIKLANDI 
 
Karadağ’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 21 Ocak 
2007’de Sırbistan’da yapılan genel seçimlerde oyların yaklaşık 
%29’unu alan aşırı milliyetçi Radikal Parti birinci parti oldu. 
Böylelikle, Radikal Parti, 250 üyeli parlamentoda 80 sandalye 
kazanmasına karşın salt çoğunluğu elde edemedi. Sırbistan’ın 
reformcu Devlet Başkanı Boris Tadiç’in liderliğini yaptığı ve 
AB’nin de desteklediği Demokrat Parti, oyların %23’ini alarak 
ikinci sırada, Başbakan Vojislav Kostunica’nın Sırbistan 
Demokrat Partisi ise oyların %17’sini alarak üçüncü sırada yer 
aldı. Demokrat Parti lideri Tadiç, seçim sonuçlarının belli 
olmasının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Sırbistan 
Demokrat Partisi ile koalisyona hazır olduğunu ifade etti. 
Koalisyon arayışlarında tarafların uzlaşma sağlamasında 
Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari tarafından 
Kosova’nın statüsüne ilişkin sunulacak plan büyük önem 
taşıyor. Dönem Başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Frank-
Walter Steinmeir, Sırbistan’ın Avrupa perspektifinin altını 
çizerek, demokratik partilerin seçimlerde başarı kazanmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Komisyon’un 
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise Avrupa yanlısı 
siyasi partilerin bir hükümet oluşturacak çoğunluğa erişmesini, 
Sırbistan’ın AB üyeliği açısından olumlu bir gelişme olarak 
nitelendirdi. Rehn, ayrıca, Belgrad’ın Eski Yugoslavya Savaş 
Suçları Mahkemesi ile tam işbirliği yapmasının, İstikrar ve 
Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılmasının 
bir ön koşulu olduğunu hatırlattı. Rehn, ayrıca, Şubat ayındaki 
Genel İşler Konseyi’nde Sırbistan ile ilişkilerin ele alınacağını 
belirtti.  
 
İKV VE TKSD İŞBİRLİĞİNDE AB’NİN YENİ KİMYASALLAR 
STRATEJİSİ – REACH BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 
DÜZENLENDİ 
 
İktisadi Kalkınma Vakfı ile Türkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri “AB’nin Yeni Kimyasallar 
Stratejisi – REACH” Bilgilendirme Semineri 24 Ocak’ta 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Açış konuşmasını İKV Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Ökütçü’nün yaptığı toplantıda, 18 Aralık 
2006 tarihinde yasama süreci tamamlanan ve 1 Haziran 2007 
tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen REACH Tüzüğü ele 
alındı. Bilindiği gibi, basitleştirilmiş yeni bir çerçeve düzenleme 
olan REACH Tüzüğü (Kimyasal Maddelerin Kaydı- 
Değerlendirmesi- İzne Tabi Tutulması), yaklaşık kırk parçadan 
oluşan mevzuatın yerine geçmektedir.  
 
İki bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde, TKSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Timur Erk, kimya sektörünün önemine 
değinerek, Türkiye’nin bu alandaki durumunu ve karşılaştığı 
sorunları ortaya koydu. İkinci bölümde ise, TKSD Genel 

Sekreteri Mustafa Bağan, REACH’in tanımı ve uygulamalarını 
örnek durum incelemesi ile ele alarak, kimyasal madde üreticisi, 
dağıtıcısı ve ithalatçısının sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde 
değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi.  
 
TKSD Genel Sekreteri Mustafa Bağan’ın sunumu www.ikv.org.tr 
adresinde yer almaktadır. 
 
ERASMUS PROGRAMININ 20. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 
 
Erasmus Programı 1.5 milyon öğrenciye yurtdışında ve başka bir 
kültürde eğitim görme imkanı sağladı. 
 
Öğrenciler ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişiminin 
desteklenmesini hedefleyen Erasmus programının 18 Ocak 
2007’deki 20. yıldönümü kutlamalarında Avrupa Komisyonu’nun 
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Stratejilerinden Sorumlu Üyesi Margot 
Wallström bir konuşma yaptı. Wallström konuşmasında, yirmi yılda 
yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin yurtdışında ve başka bir kültürde 
eğitim görme imkanı yakalamış olmasının büyük bir başarı 
olduğunu belirtti. Erasmus öğrencilerinin onda sekizinin ailelerinde 
yurtdışına çıkan ilk kişiler olduğuna değinerek programın 
yenilikçilik ve yaratıcılığa katkısının bu şekilde ortaya çıktığını ifade 
etti. Erasmus tecrübelerinin üç önemli sonucu olduğuna işaret 
eden Wallström ilk olarak değişik kültür ve eğitim paylaşımının 
insanların bütünleşmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. İkinci 
önemli sonuç olarak; Erasmus ağları ile Erasmus sonrası hayatın 
devam ettiğini ve böylece otuz ülkeden yaklaşık 1.4 milyon kişinin 
ortak bir gelecek paylaştığını belirtti. Son olarak ise Erasmus 
öğrencilerinin Avrupa elçisi ifade etti. AB’nin 50. kuruluş 
yıldönümünün de kutlandığına değinen Wallström, ortak pazar ve 
ortak para birimi ile güçlenen Avrupa topraklarında artık savaşın 
düşünülemez olduğunu; istikrar, demokrasi ve refahın hakim 
olduğu kıtada kişilerin AB ülkeleri arasında pasaportsuz seyahat 
etme hakkının bulunduğunu vurguladı.  
 
AB İÇİNDE DNA VE PARMAK İZİ BİLGİLERİ PAYLAŞILACAK 
 
Avrupa Birliği içişleri bakanları terör ve organize suçlarla mücadele 
kapsamında DNA ve parmak izi bilgileri gibi verileri paylaşmaya 
karar verdiler. Konuyla ilgili 2005 yılında Almanya liderliğinde 
Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya ve İspanya 
arasında Prüm Anlaşması imzalanmıştı. AB Komisyonu liderliğinde 
Dresden’de gerçekleşen ve 27 üye ülkenin de katılımının 
sağlandığı gayri resmi toplantı ile bu Anlaşmaya AB boyutu 
katılmasına karar verildi. AB üye ülkeleri içinde İngiltere, İrlanda, 
Çek Cumhuriyeti ve Polonya’nın anlaşmaya temkinli yaklaştıkları 
belirtiliyor.  
 
Prüm Anlaşması sonrasında Almanya ve Avusturya arasında 
yapılan işbirliği sonucu, Almanya’da 1500, Avusturya’da ise 1400 
aranan DNA örneğinin bulunduğu belirtiliyor. Adalet ve içişleri 
alanında oybirliğine dayanan AB karar alma mekanizması dikkate 
alındığında, Dresden’de gerçekleşen gayri resmi toplantıda 27 üye 
ülkenin görüş birliğine varması, Almanya’nın dönem başkanlığında 
elde ettiği ilk siyasi başarı olarak yorumlanıyor. Bazı sivil toplum 
örgütleri ise bu tür bilgilerin sınırlama olmaksızın paylaşılmasını 
kişilik haklarının ihlali olarak değerlendiriyor.  
 
Toplantıda farklı üye ülkelerin vatandaşlarının boşanması 
konusunda da adım atıldı. AB’de her yıl bu tür yaklaşık 170.000 
boşanma gerçekleşiyor. Boşanma konusunda çekinceleri olan 
ülkelerin ise boşanmanın yasak olduğu Malta ve 4 yıllık bir 
boşanma süresinin geçerli olduğu İrlanda ile İngiltere olduğu 
belirtiliyor.  


