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MEYVE - SEBZEYE 'AB KÜNYESİ' GELİYOR 

Avrupa Birliği uyum sürecinde hazırlanan Yeni Hal Kanunu ile 

ürün künyesi uygulaması zorunlu hale getiriliyor. Ankara Ticaret 

Odası'nda (ATO) yeni hal kanunu ile ilgili panelde konuşan 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Satıcılar, satışa 

sunulan malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren 

künyeleri, malların üzerinde ya da kap veya ambalajlarında 

bulundurmakla yükümlü olacak." dedi. Uygulama ile tüketici, 

ürünün şeceresi hakkında bilgi sahibi olacak. Bu künyeler 

sayesinde tüketicilerin özellikle ürünün üretim yeri ve tazeliği 

konusunda bilgilendirileceği bilgisini veren Yazıcı, "Böylece 

malların gıda güvenilirliğine yönelik daha etkin bir takip 

mekanizması da oluşacak." diye konuştu. Zaman'ın haberine 

göre sektörde yaşanacak anlaşmazlıklar için de etkin olmayan 

'Hakem Heyetleri'nin yeniden yapılandırılması öngörülüyor. 

Değeri 50 bin liranın altındaki tüm anlaşmazlıklara bu 

heyetlerde çözüm aranması zorunlu hale geliyor. Üreticiler 

açısından faydalı olan bir diğer uygulama da toptancı 

hallerindeki işyerleri ile semt pazarlarındaki satış yerlerinin en 

az yüzde 20'sinin üretici örgütlerine ve üreticilere ayrılması. 

Böylece üretici, aracı olmaksızın ürününü tüketiciye 

ulaştırabilecek. Üretici örgütleri de, ürünlerini toptancı 

hallerinde pazarlayabilecek. Başka alana taşınan toptancı 

hallerindeki kiralama işlemlerinde mevcut sahiplerinin işyerleri 

12 yıl süreyle kendilerine kiralanmış kabul edildiği bir geçiş 

dönemi yaşanacağını anlatan Yazıcı, kanunun kamuya bakan 

yüzünü de şu sözlerle aktardı: "Sebze ve meyve ticaretinde daha 

sağlıklı bir sistem kurulacak. Sektörde hesap verilebilirlik ve 

saydamlık sağlanacak. Kayıt dışılık önlenerek vergi gelirleri 

artacak." Türkiye'de yıllık 27,5 milyon ton sebze, 17,2 milyon 

ton da meyve üretiliyor. Mevcut sistemde toplam üretimin yüzde 

25'i sofraya ulaşamadan zayi oluyor. Bu da, 15 milyar liralık bir 

ekonomik kayba tekabül ediyor. 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giren 

hal kanunuyla getirilen web tabanlı 'ürün kayıt sistemi' sayesinde 

kaybın azalması bekleniyor. 

Kaynak: Euractiv 

 
BRÜKSEL, AB ÇAPINDA ASGARİ ÜCRET 

UYGULAMASI İSTİYOR 
Avrupa Komisyonu, Almanya gibi asgari ücret uygulamasının 

bulunmadığı ülkelere uygulamayı getirmek, asgari ücretin düşük 

olduğu yerlerde de ücretleri artırmak üzere teklifte bulunmaya 

hazırlanıyor. Çalışanlar arasındaki yoksulluk tehlikesine dikkat 

çekilen teklifte, istihdamın artırılması için bazı önlemlere de yer 

veriliyor. İstihdam, Avrupa'da yoksulluğun önüne geçmek için 

yetmiyor. AB verileri Avrupa'daki işçilerin yüzde 8'inin üstünde 

bir kesimin, kendilerini yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayan 

ücretlerle çalıştığını gösteriyor. Komisyon'un, EurActiv 

tarafından ulaşılan teklif metninde 'Çalışanlar arasında yoksulluk 

riski, özellikle gelirlerin eşitsiz dağıldığı, asgari ücretlerin düşük 

olduğu ülkelerde, geçici kontratla, düşük yoğunluklu 

çalışanlarda ve tek ebeveynli hanelerde olmak üzere yüksek.' 

ifadeelrine yer verildi. 

Kaynak: Euractiv  

 

MARİE CURİE 2012 AVRUPA TURNESİ ANKARA'DA 

GERÇEKLEŞECEK 
Çağrı açılış tarihi 13 Mart 2012  olan  7. Çerçeve Programı 

Marie Curie Avrupa İçi Dolaşım Bursları (Intra European 

Fellowships) ve  çağrısı yılın her dönemi açık olan Marie Curie 

Kariyer Gelişim Destekleri  (Career Integration Grants) 

programlarının tanıtılması hedefiyle 7 farklı Avrupa ülkesinin 

seçkin araştırma kuruluşları arasında “Marie Curie 2012 Avrupa 

Turnesi” düzenlenmektedir. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları 

Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO); Turkiye Araştırma ve İş 

Dünyasi Kurulusları (TURBO); Almanya Helmholtz Araştırma 

Topluluğu (HELMHOLTZ); Fransa Alternatif Enerjiler ve 

Atomik Enerji Komisyonu (CEA); Çek Cumhuriyeri Avrupa 

Araştırma Merkezi (CEITEC); İtalya Teknoloji, Enerji ve 

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ulusal Ajansı (ENEA); 

Romanya Fizik ve Nükleer Enerji Enstitüsü (IFIN-HH ); 

Polonya AB Çerçeve Programları Koordinasyon Ofisi (KPK) 

işbirliği ile düzenlenen turnenin Türkiye etkinliği 27 Nisan 

2012, Cuma günü Ankara’da  TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda 

gerçekleşecektir. Turnenin Ankara’da gerçekleşecek etkinliğinde 

Avrupa Komisyonu temsilcisi Marie Curie Araştırma 

Programları ve Bursları hakkında bilgi verecek, CEA, CEITEC, 

ENEA, HELMHOLTZ, IFIN-HH ve KPK’dan gelen temsilciler 

de kurulumları ve katılımcı araştırmacılara sunulan araştırma 

pozisyonları hakkında sunumlar gerçekleştirecektir. Etkinliğin 

hemen ardından her bir kuruluş için kurulan tanıtım masalarında 

araştırmacılar bu kuruluşların temsilcileri ile birebir görüşme 

imkanı yakalayacaktır. Etkinlik kapsamında Marie Curie Bursu 

alarak araştırmalarına Türkiye’de devam eden bir araştırmacının 

deneyimleri paylaşılacak ve Marie Curie Ulusal İrtibat Noktası 

tarafından TÜBİTAK Marie Curie Ekibi’nin sunduğu hizmetler 

anlatılacaktır. 

Kaynak: TÜBİTAK 

 

 

IMF'DEN AVRO BÖLGESİ'NE ÇAĞRI 
Uluslararası Para Fonu (IMF), borç yükü içindeki Avrupa 

ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli 

büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata 

geçirmeleri'' çağrısında bulundu. ABD'nin başkenti 

Washington'da IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 

kapsamında toplanan, IMF'nin politikalarının oluşturulduğu 

Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) oturumunun 

ardından sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, küresel 

ekonominin aşama aşama toparlanmadığı, son toplantıdan bu 

yana Avro Bölgesi'nde gerek ulusal gerekse bölgesel düzeyde 

önemli politik adımların atıldığı belirtildi. ABD'deki ekonomik 

göstergelerin de geliştiği, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan 

ülkelerin genel anlamda dünya ekonomisi açısından bir güç 

kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtilen bildiride, daha yapılması 

gerekenler bulunduğu vurgulandı.  
Kaynak: ABHaber 

 


