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2015 Yılı İlerleme Raporu Ön Görüşmesi 

Gerçekleştirildi 

Avrupa Komisyonu 2015 yılı Türkiye İlerleme Raporuna 

ilişkin ön görüşme, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Dr. F.H. Burak Erdenir başkanlığındaki Türk 

heyeti ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve 

Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Strateji ve 

Türkiye Direktörü Simon Mordue başkanlığındaki AB 

heyeti arasinda 17 Eylül 2015 tarihinde Brüksel’de 

gerçekleştirildi. Toplantıda, 2015 yılı Türkiye İlerleme 

Raporunun yayımlanmasından önce siyasi kriterler, 

ekonomik kriterler ve AB müktesebatına uyum açısından 

son gelişmeler ele alındı. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı  

 

Avrupalı Ülkeler Kamyonlar İçin Zorunlu Emisyon 

Sınırları İstiyor 

Avrupa Komisyonu, binek araçları ve ticari araçlar için 

2021'den itibaren geçerli olmak üzere, kilometre başına 95 

gramlık karbon emisyonu limiti getirdi. Ancak ağır 

taşıtlardan kaynaklanan emisyonlarda halen bir sınır 

bulunmuyor. İngiltere, Belçika, Slovenya ve Hollanda 

hükümetleri, Avrupa Komisyonu'nun bir anketine 

verdikleri yanıtlarda, kamyonlar için de karbon emisyonu 

limitleri getirilmesi istediklerini bildirdi. Almanya Federal 

Çevre Ajansı da geçtiğimiz ay, kamyonlar için benzer 

limitler getirilmesi çağrısında bulunmuştu. Avrupa 

Parlamentosu ise ağır taşıtlar için karbon emisyonları ve 

yakıt tüketiminin ölçümü sağlayacak bir simülasyon aracı 

geliştirilmesini, gerekirse emisyonlara zorunlu limitler 

getirilmesini önermişti. Komisyon verilerine göre ağır 

taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar, 1990-2010 döneminde 

yüzde 36 arttı. Ulaştırma ve Çevre örgütünün açıkladığı 

son verilere göre 2012 yılında ağır taşıtlar, karayolu 

ulaşımından kaynaklanan tüm emisyonların yaklaşık üçte 

birinden sorumlu oldu. Buna karşın AB'de piyasaya yeni 

sürülen binek araçlarının emisyonları, 2014 yılında, 

2005'teki 170 gr/km seviyesinden 130 gr/km seviyesine 

düştü. 

Kaynak: Euractiv 

 

AB, TTIP'de Anlaşmazlıkların Giderilmesi İçin 

Mahkeme Önerisinde Bulundu 

Avrupa Komisyonu Amerika Birleşik Devletleri ile serbest 

ticaret müzakereleri kapsamında anlaşmazlıklara çözüm 

getirilmesi için yeni bir öneride bulundu. Avrupa 

Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia 

Malmström özel mahkeme kurulmasını önerdi. Amaç 

endişelerin giderilmesi. Avrupa Komisyonu’nun ticaretten 

sorumlu üyesi Cecilia Malmström insanların eski sisteme 

güvenmediğini söyledi: “İçeriğini gerçekten değiştirdik. 

Umarım insanlar eleştirileri dikkate aldığımızı görür. 

‘Herkese bizden bedava dondurma’ desek dahi bazı 

insanlar hala serbest ticaret anlaşması fikrine karşı 

çıkacaktır. Öneriyi beğenmeyecektir. Ancak ciddi 

insanların eleştirileri dikkate almaya çalıştığımızı 

göreceğini ümit ediyorum.” Avrupa Birliği ile ABD 

arasındaki serbest ticaret müzakerelerine karşı çıkanlar bu 

öneriyi yetersiz buluyor. Avrupa Parlamentosu’ndaki 

yeşiller grubu aynı konuların farklı şekilde sunulduğunu 

belirtti. 

Kaynak: Euronews  


