
        
  28 Ocak  - 3 Şubat 2013 Sayı: 171

 

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN 

DÜZENLENEN IPA II KONFERANSI 

BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİ 

Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği Katılım Öncesi 

Yardımın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayacak II. 

Dönemi ile ilgili bilgi paylaşımı amaçlı IPA 

Konferansı aday ve potansiyel aday ülkelerle birlikte 

uluslararası yardım ve finans kuruluşlarından 

temsilcilerin katılımıyla 25 Ocak 2013 tarihinde 

Brüksel'de gerçekleşmiştir. 2011 ve 2012 yılları 

boyunca Komisyon'dan alınan taslak belgeler ve gayrı 

resmi görüşmelerden elde edilen bilgiler temelinde 

IPA II döneminin getireceği yenilikler Avrupa Birliği 

Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla istişare 

edilmişti. Ülkemiz konferansta Müsteşar Yardımcısı 

Ahmet YÜCEL başkanlığında AB Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Merkezi Finans ve 

İhale Birimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu yetkililerinden teşekkül eden bir heyetle 

temsil edilmiştir. Yeni dönemde AB mali 

yardımlarının kullanımı, Birliğin bu amaçla 

yayınlayacağı ana tüzük (IPA II Regulation) ve 

uygulama tüzüğünün (IPA Rules of Application) yanı 

sıra finansman önceliklerinin belirleneceği ve 

programlama süreçlerinin tanımlanacağı belgeler 

çerçevesinde yürütülecektir. Konferansı takiben 

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda 

hâlihazırda başlatılmış olan, "ülke strateji belgesi" 

için ülkemiz önceliklerinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın da 

katılımıyla sürdürülecektir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB, YENİ GDO'LU TARIM ÜRÜNÜ 

İZİNLERİNİ ASKIYA ALDI 

Avrupa Komisyonu, sırada bekleyen yedi genetiği 

değiştirilmiş tarım ürününe yakın gelecekte onay 

vermeyi düşünmüyor. Komisyon öncelikle tek tek AB 

ülkelerinin, GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesi 

konusunda karar almasına izin veren düzenleme 

üzerinde anlaşma sağlanmasını istiyor. Avrupa 

Komisyonu'nun 2010'da getirdiği yasa tasarısı, bazı  

 

ülkelerin GDO teknolojisini kullanırken, bazılarının 

yasak getirmesine izin verilmesini ve böylece AB 

düzeyinde karar alınmasının önünün açılmasını 

hedefliyordu. Ancak teklifler üzerinde, Fransa, 

Almanya ve İngiltere'den gelen itirazlar sebebiyle 

anlaşmaya varılamadı. Mevcut AB kuralları 

çerçevesinde, yetiştirilmesine izin verilen bir ürün 27 

AB üyesinin tamamında yetiştirebiliyor. Ancak 

Ülkeler, bilimsel gerekçeler doğrultusunda bu 

ürünlerin yetiştirilmesine yasak getirebiliyor. Şu anda 

Avrupa'da yetiştirilmesine izin verilen iki genetiği 

değiştirilmiş tarım ürünü bulunuyor. Ancak bu 

ürünler de tüketici ve çevre örgütlerinden muhalefetle 

karşılaşıyor. Buna karşın ABD'de 90, Brezilya'da ise 

30 GDO'lu tarım ürünün yetiştirilmesine izin verilmiş 

durumda. Altısı mısır, biri de soya fasülyesi olmak 

üzere yedi GDO'lu ürün Komisyon'un onayını 

bekliyor. Bu ürünler Avrupa Gıda Güvenliği 

Otoritesi'nden (EFSA) olumlu değerlendirme almış 

durumda. 

Kaynak: Euractiv 

 

HIRVATİSTAN TÜRKİYE'YE VİZE 

UYGULAMAYA BAŞLIYOR 

1 Temmuz 2013'te Avrupa Birliği'ne katılmaya 

hazırlanan Hırvatistan, vize rejimini AB'ye uyumlu 

hale getirmesi gerektiği için Türkiye ile Yugoslavya 

arasında vizeleri kaldıran 1967 tarihli anlaşmayı 

askıya alıyor. Türkiye vatandaşlarının 1 Nisan'dan 

itibaren Hırvatistan'a giderken vize alması gerekecek. 

Kaynak: Euractiv 

 

İNGİLTERE, AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 

ÇIKIYOR MU? 

İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin 

Avrupa Birliği’ndeki geleceğini 2015 yılında 

referanduma sunacak. Britanya’nın geleceğini riske 

atmak istemediğini belirten Cameron, ülkesinin 

Avrupa Birliği’nde kalıp kalmayacağını halk 

oylaması ile karara bağlayacak. Avrupa Birliği’nin 

ileride başarısız olacağını öne süren Cameron, 

ülkesinin bu durumdan ötürü birlikten çıkmaya doğru 

sürüklendiğini belirtti. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 


