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AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe 

Programı Duyuruldu 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil 

toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla 

geliştirilen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum 

Diyaloğu-IV Projesi” çerçevesinde “Çevre”, “Enerji” ve 

“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” Hibe Programlarının 

teklif çağrısı 25 Şubat 2015 tarihi itibarıyla 

yayımlanmıştır. Söz konusu üç hibe programı kapsamında 

uygun başvuru sahibi kuruluşların geliştireceği projeler 

aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları 

arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin 

desteklenmesi hedeflenmektedir. Çevre Hibe Programı 

kapsamında uygun başvuru sahipleri doğanın korunması 

ve iklim eylemi konularında; Enerji Hibe Programı 

kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve 

elektrik ve doğalgaz konularında ve son olarak Tüketicinin 

ve Sağlığın Korunması Hibe Programı kapsamında ise 

tüketici hakları ve halk sağlığı konularında projeleri hayata 

geçirebilecektir. Hazırlanacak projeler için son başvuru 

tarihi 25 Mayıs 2015 olup, başvurular Merkezi Finans 

ve İhale Birimi’ne yapılacaktır. Çevre Hibe Programının 

toplam bütçesi yaklaşık 1,8 milyon Avro; Enerji Hibe 

Programının toplam bütçesi 1 milyon Avro ve Tüketicinin 

ve Sağlığın Korunması Hibe Programının toplam bütçesi 1 

milyon Avro olup, her üç programda da proje başına asgari 

olarak 50 bin Avro, azami olarak da 150 bin Avro hibe 

desteği sağlanacaktır. AB ve Türkiye arasında Sivil 

Toplum Diyaloğu-IV kapsamında duyurusu yapılan üç 

programın da dâhil olduğu toplam 9 ayrı hibe programının 

kamuoyuna duyurusu yapılacaktır. Bu nedenle bileşenlerin 

son başvuru tarihleri farklılık gösterecektir. “Adalet, 

Özgürlük ve Güvenlik”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet 

Sunumu Serbestisi”, “Eğitim”, “Bölgesel Politika ve 

Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “İşletme ve Sanayi 

Politikası” ve “Tarım ve Balıkçılık” Hibe Programlarının 

da duyurusunun önümüzdeki haftalarda yapılması 

öngörülmektedir. Toplam bütçesi yaklaşık 11 milyon Avro 

olan 9 hibe programı kapsamında yaklaşık 75 projeye hibe 

desteği sağlanması öngörülmektedir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

Gıdaya Akıllı Takip Geliyor 

Enerji içecekleri, bebek mamaları, bal, bitkisel sıvı yağlar 

ve siyah çay ve takviye edici gıdalar gibi ürünleri, cep 

telefonu, mobil uygulamalar ve internet sayfasından 

sorgulama imkânı sağlayacak "akıllı etiket" uygulaması 1 

Mart 2015 tarihinde başlıyor. AB müktesebatına uyum 

çerçevesinde hazırlanan ve 29 Aralık 2011 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda 

Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde, 

gerekli görülen durumlarda belirli gıda veya gıda 

gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin 

etmek amacıyla, etiketlerde ürün takip sisteminin 

uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapılabileceği yer 

almaktaydı. Bu doğrultuda Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı (GTHB), sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin 

üretim ve satışının engellenmesi ile tüketicilerin güvenli 

gıdaya erişimi için Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi 

(ÜDTS) uygulamasına başlıyor. Gıdanın izlenebilirliği ve 

takibi konusunda tüketiciler için önemli kazanımlar getiren 

ve uygulanmasına ilk olarak 1 Ocak 2014 tarihinde 

başlanması düşünülen ÜDTS, sektörden gelen talep ve 

çekinceler doğrultusunda GTHB tarafından önce 31 

Ağustos 2014'e daha sonra ise 6 ay daha uzatarak 1 Mart 

2015'e çekilmişti.  

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

 

Tütünde 'Düz Paket' Uygulamasına Geçen İlk AB 

Ülkesi İrlanda Oldu 

İrlanda, tütün ürünleri için 'düz paket' uygulamasını 

zorunlu tutan bir yasayı kabul eden ilk Avrupa Birliği 

ülkesi oldu. İrlanda'da kabul edilen yasayla birlikte sigara 

paketlerinde her türlü logo ve renk kullanımı yasaklanacak 

ve tüm paketler, görsel sağlık uyarılarıyla birlikte aynı 

görünüşe sahip olacak. Avustralya da 2012'de benzer bir 

düzenleme getirmişti. Yeni düzenlemelere göre eski tip 

pakete sahip tütün ürünlerinin, Mayıs 2017'ye kadar 

piyasadan çekilmesi gerekecek. 

Kaynak: Euractiv 

 


