
AVRUPA BĐRLĐĞĐ’NE ĐLĐŞKĐN 
 ÇEŞĐTL Đ KONULARDA FAYDALI B ĐLGĐLER ĐNTERNET SĐTELER Đ  

 
ĐTKĐB AB-GB & Anlaşmalar Şubesi tarafından hazırlanmıştır. 

 
 

 
TEMEL B ĐLGĐLER                                                                                               
 
Avrupa Birliği ile ilgili kurum ve ajanslara ulaşmanızı sağlar 
http://europa.eu/index_en.htm  
 
AB ile ilgili konularda arama işlemi yapılabilmesine olanak sağlar. 
http://europa.eu.int/geninfo/query/advSearch_en.jsp  
 
Avrupa Parlamentosuna ait olup AB politikaları ve işleyiş hakkında başlangıç seviyesinde 
bilgiler vermektedir. 
http://www.europarl.europa.eu/facts/default_en.htm  
 
AB ile ilgili hukuki, siyasi, ve ekonomik terimleri açıklayan bir sözlüktür. 
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm  
 
 
AB KURUMLARI                                                                                                      
 
Avrupa Komisyonu-EUR-OP, EUR-lex 

AB’nin hukuki kararlarına ait bilgiler vermektedir. AB’ye ait temel anlaşma 
metinleri(EEC, EURATOM, ECSC vb.) ve AB Resmi Gazetesine ulaşımı sağlamaktadır. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/   
 
Avrupa Komisyonu’nun karar tasarıları konusunda AB’nin diğer kurumlarıyla izlenen 
süreci ve bu sürece dair belgelere ulaşılmasını sağlar. 
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en  
 
Bir çok konuda AB’nin kararlarına ait özet bilgiler vermektedir.  
http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm  

 
Avrupa Parlamentosu 

AB karar alma sürecinde Avrupa Parlamentosu’na ulaşmış olan karar tasarılarına ulaşımı 
sağlar. Karar alma sürecinin her aşamasıyla ilgili kullanışlı özetler yapmaktadır. 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en  

 
Avrupa Birli ği Adalet Divanı (ECJ) 

AB Adalet Divanı’nın kararlarına ulaşımı sağlamaktadır. 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm  

 
 
 



 
 

 
Çeşitli Konularda  Konsey, Komisyon ve Parlamento’nun Kararları, Toplantı 
Notları, Arama yapma imkanı da sağlayan siteler 
 
AB Konseyi: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=549&lang=en&mode=g  
 
AB Parlamentosu: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm  
 
AB Komisyonu: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/recherche.cfm?CL=en  
 
Komiteler:  
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/registre.cfm?CL=en  

 
 
AB Komisyonu’nun günlük çalışmalarına ait bilgiler içermektedir. 
http://ec.europa.eu/atwork/index_en.htm  
 
AB Komisyonu Başkanı Barroso’nun web sitesidir. 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm  
 
 
Avrupa Birli ği Dönem Başkanlığı  
 
Đrlanda-Hollanda-Lüksemburg-Đngiltere-Avusturya-Finlandiya tarafından hazırlanan 2004-
2006 yılları arası programa ulaşımı sağlamaktadır. 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st15/st15896.en03.pdf  
 
AB Dönem başkanlıklarını göstermektedir. 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=695&lang=en&mode=g 
 
AB Konseyi Zirveleri sonrasında dönem başkanlıklarınca yayımlanan zirve sonuç 
bildirgelerini içermektedir. 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsroom/loadBook.asp?tar
get=2007&bid=76&lang=1&cmsID=347 
 
Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen AB Konseyi Toplantılarına ilişkin basın bildirgeleri 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=221&lang=en&mode=g 
 
 
 
 
 
 
 



AB HABERLER Đ                                                                                                    
 
AB Komisyonu Basın ve Halkla Đlişkiler Genel Müdürlüğü Sitesi 
http://europa.eu/press_room/index_en.htm  
 
 
AB Komisyonunca yayımlanan basın duyurularına ilişkin arama yapılmasını sağlamaktadır.  
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en  
 
Avrupa Birliği’nin aktivitelerine ilişkin raporlar sunmaktadır. 
http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm 
 
 
AB aylık bülteni 
http://europa.eu/bulletin/en/welcome.htm  
 
AB kurumlarına ilişkin güncel gelişmeleri içermektedir. 
http://europa.eu/geninfo/whatsnew.htm  
 
 
AB içerisinde günlük gelişen olaylara ilişkin haberler içermektedir. 
http://euobserver.com/  
http://www.publicinfo.net/pic.php  
http://www.euractiv.com/en/HomePage  
http://www.eupolitix.com/EN/  
http://www.eubusiness.com/  
 
Financial Times kaynaklı AB haberleri 
http://www.ft.com/world/europe  
 
BBC kaynaklı AB haberleri 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/default.stm  
 
A’dan Z’ye AB ile ilgili web adresleri 
http://www.eurunion.org/infores/euindex.htm   
 
Đşletmeler ve bireyler için AB’ye ve AB üyesi ülkelerdeki Mevzuata (banka, vergilendirme 
vs.) ilişkin bilgiler içermektedir. 
http://ec.europa.eu/youreurope/index_en.html  
 
ĐSTATĐSTĐK                                                                                                            
 
AB ile ilgili istatistiki bilgiler sunmaktadır-Eurostat  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
AB kredi ve hibe programlarına ilişkin bilgiler vermektedir. 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm  


