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Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

Kapsamında Görevlendirilecek Proje Yöneticisi 

Yardımcısı Alınacaktır 

Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği 

Programı kapsamında Edirne İlimizde tesis edilen 

Ortak Teknik Sekretarya Destek Ofisinde istihdam 

edilmek üzere bir adet Proje Yöneticisi Yardımcısı 

alınacaktır. Proje Yöneticisi Yardımcısı Programın 

Ulusal Otoritesi olan Avrupa Birliği Bakanlığı ile 

yapılacak sözleşmeye dayalı olarak ilgili Türk 

mevzuatı uyarınca işe alınacaktır. Bahse konu 

istihdam Program kapsamında olup işe alınacak kişi 

Avrupa Birliği Bakanlığı personeli olmayacaktır. 

İstihdam edilecek aday, hazırlanacak sözleşme 

doğrultusunda Ortak Teknik Sekretarya Başkanı, 

Ulusal Otorite ve Yönetim Makamının denetiminde ve 

bunlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmak zorundadır. 

Aylık ücret seviyesi tanımlanan görevlerle orantılı 

olarak brüt 1750 Avro olarak öngörülmüştür.  Ancak 

bu tutardan ilgili mevzuat uyarınca gerekli kesintiler 

yapılacaktır. Başvurular, 31 Ocak 2016 tarihine kadar 

cbcbgtr@ab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi 

ile gerçekleştirilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için: 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=50152&l=1  

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı  

Rusya’nın AB’ye Uyguladığı Gıda Ürünleri 

Ambargosunun Etkileri  

Rusya 7 Ağustos 2014 tarihinde AB, ABD, Kanada, 

Avustralya ve Norveç’e gıda ürünleri ticaretinde 

kısıtlamalar getirdi. 25 Temmuz 2015 tarihinde de 

Rusya, AB’ye yönelik ithalat yasağını bir yıl daha 

(Ağustos 2016) uzattığını açıklarken, listeye İzlanda, 

Lihtenştayn, Arnavutluk ve Karadağ da dahil oldu. 

Rusya, bununla birlikte 1 Ocak 2016 tarihinden 

itibaren Ukrayna’ya gıda ambargosu uygulayacağını 

açıkladı. Peki, dünyanın en önemli tarımsal ürün 

ihracatçısı AB’ye bu yaptırımların bir yıllık etkileri ne 

oldu? Rusya’nın en büyük gıda tedarikçilerinin 

başında gelen AB, geçtiğimiz 1 yılı nasıl 

değerlendirdi? Rusya’nın bu konudaki yaptırımların 

başladığı tarihten itibaren 12 ayı kapsayan Ağustos 

2014-Temmuz 2015 döneminde AB’nin nasıl 

etkilendiğini ve aldığı önlemleri içeren İKV Uzmanı 

M.Gökhan KİLİT tarafından değerlendirme notuna 

aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  

http://www.ikv.org.tr/images/files/AB_Rusya_Ambarg

o_IKV_degerlendirme.pdf  

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı   

Çin: AB, Çin’e Yönelik Anti-Damping 

Uygulamasından Vazgeçmeli 

Çin’in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Sözcüsü, AB’ye 

demir çelik üretiminde kapasite fazlası ve Çin’in 

piyasalardaki konumu arasındaki farkı görmesi 

gerektiği çağrısı yaparak, ülkesine uygulanan anti-

damping vergisinin kaldırılması gerektiğini açıkladı. 

Kasım ayında düzenlenen AB Rekabet Konseyi 

demir-çelik endüstrisine yönelik özel toplantısında 

bazı AB üyeleri, AB’nin demir çelik üretiminde 

kapasite fazlası baskısı altında olduğunu açıklayarak, 

AB Komisyonu’nun demir-çelik ticaretini rahatlatıcı 

önlemler alması gerektiğini savunmuşlardı. Avrupalı 

ve ABD’li birtakım demir-çelik üretici birlikleri ise 

AB’nin 2016 sonrası Çin’in demir çelik 

piyasalarındaki rolünün artırılmasına yönelik planına 

karşı çıkarak, sektördeki kapasite fazlası krizini en 

çok etkileyen ülke olarak Çin’i hedef almışlardı. AB ile 

Çin’in son yıllardaki ekonomik işbirliği hızla gelişse de 

Çin, AB’nin anti-damping uygulamasından muzdarip.  

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı   
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