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9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ 
 
9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları bu yıl Sinop'ta yapılıyor. Avrupa 
Delegasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılmak için Sinop'a gelen yabancı temsilciler, delegasyon 
üyeleri burada çeşitli incelemelerde bulunacak. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, Türkiye ile 
Avrupa Birliği'nin ortak kültürel mirasının tanıtılıp desteklenmesi 
amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamın Sinop'ta Ortak Kültürel Miras 
konulu bir konferans, Tarihi SinopCezaevinin Renovasyonu ortak 
projesinin tanıtımı ve bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.  Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan ile AB Türkiye 
Delegasyonu Müsteşarı Erwan Marteil'in de katılacağı Ortak Kültürel 
Miras konulu konferans, 9 Mayıs Pazartesi günü Vira Otel'de yapılacak 
ve kültürel miras konusunda faaliyet gösteren Europa Nostra, 
Avusturya, Fransa, Almanya gibi birlik Üyesi ülkelerin arkeoloji 
enstitülerinden uzmanların da arasında bulunduğu yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde yetkilileri bir araya getirecek. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 

 
AB’YE İHRACAT YAPAN FİRMALAR İÇİN 1 HAZİRAN KRİTİK  
GÜN 
  
Avrupa Birliği’ne ihracat yapan firmaları büyük bir tehlike bekliyor. 
Üstelik sektör farkı gözetmeden. Eğer, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç 
ettiği ürünlerde REACH Tüzüğü kapsamında açıklanan Yüksek Önem 
Arz Eden Madde (SVHC) varsa, eşya içindeki bu maddelerin içerik 
bilgisini en geç 1 Haziran 2011 tarihine kadar AB’deki müşterilerine ya 
da Tek Temsilcilerine ileterek Avrupa Kimyasallar Ajansı’na bildirim 
yapmaları gerekiyor. Avrupa Birliği, insan sağlığı ve çevrenin korunması 
amacıyla her türlü kimyasalın kayıt altına alınmasını öngören ve kısa 
adı REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) olan tüzüğü 1 Haziran 
2007 yılında yürürlüğe koymuştu. REACH özellikle kimya sektörü 
ihracatını yakından ilgilendiriyor. Ancak süreç işledikçe, olayın sadece 
kimya ihracatı ile sınırlı kalmayacağı, kimyanın girdi olarak kullanıldığı 
tüm sektörleri yakından ilgilendirdiği daha iyi anlaşıldı. Şimdi 
ihracatçının önünde yeni bir kritik tarih var: 1 Haziran 2011. Eğer 
Avrupa Birliği ve Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ülkelerine ihraç ettiğiniz 
ürünlerin içinde ağırlıkça yüzde 0,1’den fazla Yüksek Önem Arz Eden 
Madde (SVHC) varsa ve yılda 1 tonu geçiyorsa, bu bilgilerin Avrupa 
Kimyasallar Ajansı’na bildirilmesi zorunlu. Üstelik bu zorunluluk ihraç 
edilen eşyalar kadar, herhangi bir ürünün ambalajını da kapsıyor. 
Bildirimler, AB’deki ithalatçı firma ya da AB dışı ülkelerin atayacakları 
Tek Temsilciler üzerinden yapılabilecek. Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
ihracatında kilit öneme sahip. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 
40’ına yakın bir kısmı Avrupa Birliği’ne gerçekleştiriliyor. Avrupa 
Kimyasallar Ajansı’na yapılacak olan bildirim, AB’ye ihraç ettiğimiz 
plastik, mobilya, tekstil, elektrik-elektronik, inşaat gibi akla gelebilecek 
pek çok ürünü ilgilendiriyor. Ütü masasından musluğa, tekstil 
ürünlerinden ayakkabıya, televizyon ya da elektronik eşyalardan plastik  

 
mutfak kaplarına kadar yüzlerce “eşya”nın içinde SVHC olarak 
nitelenen maddelerden bulunabilir. Üstelik şu an 46 kimyasal madde 
bulunan SVHC Listesi sürekli olarak güncelleniyor. Listeye kimyasallar 
eklendikçe en geç 6 ay içerisinde Ajans’a bildirim yapılması gerekiyor.  
REACH Tüzüğü hakkında bilgi veren İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Murat Akyüz, Avrupa Birliği’ne 
yaptığımız ihracatın sekteye uğramaması için, firmaların ilk olarak ihraç 
ettikleri eşyaların içinde SVHC Listesi’ndeki maddelerden olup 
olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Akyüz, “Eşya içeriğindeki 
SVHC Listesi’nde yer alan madde ağırlıkça yüzde 0,1 den fazlaysa, 
mutlaka AB’deki müşterilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu maddelerin 
miktarının yıllık 1 tonu geçmesi durumunda ise Avrupa Kimyasallar 
Ajansı’na bildirim yapılmalı” diye konuştu. Murat Akyüz, AB’deki 
ithalatçılara söz konusu bildirimi yapmamaları halinde ceza 
uygulanacağına dikkati çekerek şunları söyledi: “AB’deki ithalatçıya 
kesilen bu ceza aslında Türk ihracatçısına kesilecek çünkü AB’deki 
ithalatçı, kendisine sattığı ürün içeriğinde SVHC Listesi’nde yer alan 
madde olduğuna dair bilgi vermeyen firma ile ticari ilişkisini kesebilir.” 
Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatta sorun yaşanmaması için en geç 1 
Haziran 2011’e kadar ihracatçılarımızın gerekli bildirimleri yapması 
büyük önem taşıyor. İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası, ihracatçı 
firmalara yardımcı olmak amacıyla REACH Tüzüğü ile ilgili olarak 
http://reach.immib.org.tr/web/ sitesini hizmete sokmuştu. Güncel 
bilgilerin paylaşıldığı site aracılığıyla, 2008 yılından bugüne kadar 5 bin 
400 firma yetkilisine ulaşıldı. SVHC Bildirimi konusunda da web 
sitesinin yanı sıra Yardım Masası’nın 0212 454 09 19 ve 0212 454 06 
28 no’lu telefonlarını arayarak daha detaylı bilgi almak mümkün. 
 
Kaynak: İMMİB 
 

 
AB'YE BM'DE 27 ÜLKE ADINA KONUŞMA HAKKI TANINDI 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Avrupa Birliği'ne 
192 üyeli kurulda özel konuşma hakkı verilmesi, Suriye ve 
Zimbabve'nin çekimser oyuna karşı 180 oyla kabul edildi. Kalan 10 
ülkenin temsilcisi oylamaya katılmadı. Şimdiye kadar AB'nin BM Genel 
Kurulu'ndaki konuşmaları, AB dönem başkanı olan ülke aracılığıyla 
yapılıyordu. Artık AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, 
genel kurulda AB adına konuşabilecek. Kabul edilen yasada, BM genel 
kurulunun başka bölgesel örgütler için de BM'de gözlemci statüsüyle, 
benzer düzenlemeleri kabul edebileceği belirtildi. AB Dışişleri Yüksek 
Temsilcisi Catherine Ashton, kabul edilen kararın, AB temsilcilerinin 
Birlik'in tavırlarını "daha net" olarak sunmasına ve geliştirmesine olarak 
sağlayacağını kaydetti. Gelişmenin, Arap Birliği, Afrika Birliği ve 
Karayipler Topluluğu gibi bazı bölgesel grupların da benzer bir statü 
edinmeye çalışmasına yol açması bekleniyor. BM Genel Kurulunda 
benzer bir karar tasarısının görüşülmesi geçen Eylül ayında Karayip ve 
Afrika ülkelerinin de aralarında olduğu bazı ülkelerin, 'AB'nin diğer 
bölgelere göre etki gücünün artacağı' yönündeki endişeleri üzerine 
ertelenmişti. 

Kaynak: EurActiv 

http://www.uib.org.tr/

