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RAPEX’e Türk Menşeli 38 Tehlikeli Ürün 

Bildirimi Yapıldı  

AB’nin erken uyarı sistemi RAPEX 2015 Raporu’na 

göre, AB pazarında en fazla bildirim yapılan ürün 

kategorileri arasında yüzde 27 ile oyuncaklar ve 

yüzde 17 ile giysi, tekstil ve moda ürünleri ilk sırada 

geliyor. Ürün bildirimlerinde kimyasal nedenli 

bildirimler yüzde 25 olurken, satın alınan üründen 

dolayı yaralanma bildirimleri yüzde 22 olarak 

açıklanıyor. 2015 yılında 1262 ürün (yüzde 62) ile 

Çin menşeli ürünler en fazla bildirim yapılan ürünler 

arasında ilk sırada yer alıyor. Bildirimde bulunulan 

Türkiye menşeli ürünlerin sayısı ise 54. AB üye 

ülkeleri menşeli ürünler AB pazarında yüzde 15’i 

temsil ederken, yüzde 13 AB-dışı ülkeler ve yüzde 

10'un ise bilinmeyen ülke orijinli olduğu tespiti 

yapılıyor. Pazarda tehlikeli ürünler kategorisinde 

Türkiye menşeli ürün adeti 2015 yılında 38 olurken, 

Çin menşeli ürün adeti 476 olarak açıklanıyor. AB 

üye ülkelerinden ise 368 tehlikeli ürün bildiriminin 

Almanya menşeli olduğu belirtiliyor.  

Kaynak: İKV  

Vize Serbestisi İçin 72 Kriter 

Çarşamba günü Türkiye’nin vize muafiyeti için 

gerekli bütün şartları yerine getirip getirmediğine dair 

bir rapor açıklanacak. AB Komisyonu Başkan 

Yardımcısı Frans Timmermans anlaşmanın yürürlüğe 

girebilmesi için 72 kriterin yerine getirilmiş olması 

gerektiğini söyledi. Türkiye bütün şartları yerine 

getirirse AB Komisyonu vize mecburiyetinin 

kaldırılmasını tavsiye edecek. Türklere vize muafiyeti 

tanınması yeni bir göç dalgasına yol açabilir mi? 

Almanya ve Fransa’nın bu ihtimali göz ardı 

etmedikleri anlaşılıyor. İki ülke de vize muafiyetinin 

gerektiğinde derhal kaldırılabilmesini istiyor. Alman 

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Avrupa 

milletvekili Manfred Weber, belli başlı devletler 

yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde vize 

mecburiyetinin yeniden yürürlüğe konabileceğini 

söyledi. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu 

muhafazakâr partiler grubu başkanı da olan Weber, 

aşırı sayıda vize süresini aşarak AB ülkelerinde kalan 

olduğu takdirde imdat freninin çekilebileceğini 

söyledi. Weber, çok sayıda vizeyle AB’ye gelip iltica 

başvurusunda bulunanların ülkelerince geri kabul 

edilmemesinin de vize muafiyetinin kaldırılmasına 

gerekçe oluşturacağını belirtti. Manfred Weber bu 

imkanın bulunmasının, tedbirlerin etkili olduğuna 

kamuoyunu ikna edeceği umudunda olduklarını 

söyledi. Vize muafiyetini derhal kaldırma 

opsiyonunun, AB ile bu konuda görüşmekte olan 

bütün ülkeler için geçerli olduğunu belirten Avrupa 

Parlamentosu üyesi Weber, Ukrayna, Kosova ve 

Gürcistan’ın da bu ülkeler arasında yer aldığını 

açıkladı.  

Kaynak: AB Haber  

Avrupa Koleji 2016-2017 Akademik Yılı Yüksek 

Lisans Bursunu Almaya Hak Kazanan Adaylar 

Belirlendi 

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yedinci 

yılına giren Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs 

Programı’na 2016-2017 akademik yılı için başvuran 

adaylar arasından, 60 kişilik ön eleme listesine giren 

adaylar Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu 

tarafından 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde sözlü sınava 

alınmışlardır. Başvuru dosyaları ve mülakat 

performanslarına göre yapılan değerlendirme 

neticesinde burs almaya hak kazanan adaylara ilişkin 

liste ve yedek liste için tıklayınız. 

Kaynak: AB Bakanlığı  

http://www.ab.gov.tr/files/EKYB/avrupa_koleji/2016/scholarship_recipients_and_reserve_list_2016_2017.pdf

