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İncirin Ardından Kestane İçinde AB’ye Tescil İçin 

Resmen Başvuruldu! 

Aydın'ın sembol ürünü incirin ardından kestane için de 

AB'ye tescil başvurusu gerçekleştirildi. Aydın Ticaret 

Borsası adına tescil sürecini yöneten AB Komisyonu 

Coğrafi İşaretler Uluslararası Marka ve Patent Danışmanı 

Huriye Özener Kayabaşı, kentin dünya çapında tanınan 

tarımsal değerlere sahip olduğunu, bunları tescille koruma 

altına almak istediklerini belirtti. Aydın'ın inciri için 2011 

yılında AB Komisyonu'na başvurulduğunu, tescil sürecinin 

devam ettiğini anlatan Kayabaşı, Aydın Ticaret Borsasının 

girişimiyle Aydın kestanesinin de tescili için başvuru 

yaptıklarını söyledi. Aydın kestanesinin Türk Patent 

Enstitüsü tarafından 2010'da tescilinin yapıldığını, bunu 

uluslararası alana yayacaklarını ifade eden Kayabaşı, 

"Aydın Ticaret Borsası adına 'Aydın kestanesi' coğrafi 

işareti için 8 Eylül 2015 tarihinde "TR-PDO-0005-01362 

referans numarasıyla AB Komisyonu'na müracaat yapıldı. 

Açılan sürecin sorunsuz tamamlanması halinde 

kestanemizin yurt dışında pazarlanması açısından önemli 

bir avantaj sağlanacak, haksız kullanımların da önüne 

geçilecektir" dedi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 

Bosnalı da Aydın kestanesinin AB nezdinde tescil 

bekleyen Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Malatya 

kayısısı ve Aydın incirinin ardından 5'inci ürün olduğunu, 

sürecin tamamlanması halinde Antep baklavası gibi dünya 

genelinde tanınan bir marka haline geleceğini ifade etti. 

Kaynak: http://ihracat.info.tr/  

 

Berlin’de TTIP Protestosu 

Berlin’de onbinlerce gösterici, Amerika ve Avrupa Birliği 

arasında planlanan ve serbest ticaretin önünü açmayı 

hedefleyen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

(TTİP) Anlaşmasını protesto etti. Yürüyüşte, ABD ile 

yürütülen görüşmelerin derhal durdurulmasını isteyen 

göstericiler, ayrıca AB ile Kanada arasında imzalanan 

CETA anlaşmasının da iptal edilmesini talep ettiler. 

TTİP’nin yürürlüğe girmesi durumunda ABD’deki çalışma 

kurallarının ve çevreye verilen zararın olduğu gibi 

Avrupa’ya taşınacağını öne süren konuşmacılar, eğitim, 

sağlık, iş alanından demokratik haklara kadar tüm 

kazanımların tehdit altında olduğunu iddia etti. 

Anlaşmanın sadece küresel alanda faaliyet gösteren büyük 

şirketlere yarayacağını savunan göstericiler, TTİP’in 

hayata geçmesi halinde Almanya’da ve diğer AB 

ülkelerinde genetiği değiştirilmiş organizmaları içeren 

besin maddelerinin satılacağı ve birçok tarım işletmesinin 

kapanacağı şeklinde görüş belirtti. ABD ve AB arasında 

2013 yazından bu yana gizli şekilde yürütülen TTİP 

müzakerelerin içeriği konusunda tarafların açıklama 

yapmaması ve kamuoyunu bilgilendirmemesi tartışmalara 

ve eleştirilere neden oluyor. Yorumcular Atlantik’in her 

iki yakası arasında gümrüklerin kaldırılması, mal, hizmet 

ve sermaye dolaşımın serbest olacağı anlaşmanın 

ayrıntılarının gizli tutulmasının Almanya kamuoyunda 

büyük güvensizlik yarattığını belirterek, artan tepkileri bu 

tutuma bağlıyorlar. Anlaşmadan yana olan çevreler 

TTİP’in uzun vadede AB’yi yüzde 0,5, ABD’yi ise 0,4 

oranında büyüteceğini, ABD’de gayri safi yurtiçi 

hasılasının kişi başına yüzde 14 artacağını, Avrupa 

Birliği’nin Gayri Safi Yurtiçi hasılasında 120 milyar 

dolarlık artış olacağını vurguluyorlar. Başta Almanya 

Başbakanı Angela Merkel olmak üzere AB liderleri, TTİP 

müzakerelerinin tamamlanması için hedef olarak 2015 

sonunu belirlemişti. Müzakerelerin sonuçlanmasının 

ardından TTİP’in yürürlüğe girebilmesi için, ABD 

Kongresi ve 28 AB ülkesinin ulusal parlamentolarının yanı 

sıra AP’nin de onayı gerekecek. 

Kaynak: AB Haber   

 

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim 

Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı 

Ulusal Ajans tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ 

Programı Ana Eylem 2 Mesleki EğitimStratejik 

Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2015 yılı Teklif Çağrısı 

döneminde Mesleki eğitim alanında proje başvuruları 

kabul edilmiş olan kurumlar için 13 Ekim 2015 tarihinde 

Ankara İçkale Otel’de projelerin başarılı bir şekilde 

uygulanması, yönetilmesi ve hibe kullanımı konularında 

bilgilendirme amaçlı “Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 

Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı"  

düzenlenecektir. Söz konusu toplantıya her kurumdan 

(tercihen okul idarecisi ve irtibat kişisi) ikişer kişi 

katılabilecektir. Proje sahibi kurumlar toplantıya katılım 

kapsamında seyahat, konaklama, yeme/içme masraflarını 

proje bütçesinden karşılayabileceklerdir. 

Kaynak: Ulusal Ajans  

http://ihracat.info.tr/

