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AB'DEN TARIM PROJELERİNE 100 MİLYON EURO  
Türkiye'de tarım ve balıkçılığı geliştirmeyi amaçlayan ve ilk aşamada 
yaklaşık 100 milyon euroluk bütçeye sahip olan IPARD hibe progamı için 
başvurular yakında başlıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) şartlı başvuru çağrı ilanını yayımlandı. Çağrıda Avrupa 
Komisyonu tarafından 25 Subat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal 
Kalkınma (IPARD) Programının; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki 
öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte olduğu, isletmeleri 
Topluluk standartlarına yükseltmeyi amaçladığı ifade edilmektedir. 
Sözkonusu çağrıda ayrıca Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) 
Fonlarının, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak 
kullandırılacağı belirtilmektedir. Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası 
ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin 
Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir 
adaptasyonuna katkı sağlanması. Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre 
tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için 
hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının 
ikinci döneminde uygulanacaktır). Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin 
gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı 
sağlanması. Şartlı başvuru çağrısı ilanının tam metni için tıklayınız. 
Kaynak: TKDK 
 
AB OMBUDSMANI AB KOMİSYONU'NU ET İTHALATI 
KONUSUNDA ELEŞTİRDİ 
AB Komisyonu AB Gümrük Politikası kapsamında 2009 yılında alınan 
önlemleri ve başlatılan incelemeleri konu alan “AB Gümrük Uygulama ve 
Fikri Mülkiyet Hakları” yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre AB 
Gümrükleri 2009 yılında AB’nin dış sınırlarında sahte ya da korsan 
olmasından şüphelenilen 43,500 giriş durdurularak toplam 118 milyon 
ürün hakkında inceleme başlatıldı. Raporun bulgularına göre daha önceki 
yıllarda fikri mülkiyet haklarının ihlalinden lüks mallar daha çok 
etkilenirken, bu ihlallerden günümüzde vatandaşların her gün kullandığı 
ürünler de etkilenmeye başladı. Gümrüklerde alıkonulan malların 
%19’unu sigara, %16’sını diğer tütün ürünleri, %13’ünü markalar ve 
%10’unu ilaçlar oluşturuyordu. Çin’den gelen ürünler fikri mülkiyet 
haklarını ihlal ettikleri için alıkonulan tüm malların %64’ünü oluştururken, 
bazı ürünlerin çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan geldiği 
bildirildi. Alıkonulan malların %77’si yok edildi veya ihlallerin belirlenmesi 
için mahkemede açılan davalara konu oldu. Kaynak: EU Rapid 
 
AYB'DEN TÜRK KOBİ'LERİNE KREDİ DESTEĞİ  
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'de KOBİ’leri desteklemek için toplam 
150 milyon Euro tutarında iki kredi imzaladı. 75 milyon Euro tutarındaki iki 
AYB kredisinden her biri Akbank ve Halk Bankası’na gitti. Krediler AYB 
fonları (%80) ve Avrupa Birliği (%20) kombinasyonundan oluşuyor. 
Finansman, Türk Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği içinde yerine getiriliyor. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. Kaynak: AB Haber 
 
 
 
 
 

 
AB'NİN NÜFUSU 501 MİLYON 
AB’nin geçen yıl başında 499 milyon 695 bin olan nüfusunun bu yıl 
başında 501 milyon 62 bine yükseldiği, 1 milyon 366 binlik nüfus 
artışının 857 bininin göçle geldiği, doğal nüfus artışınınsa 509 bin 
olduğu bildirildi. Geçen yıl AB üyeleri arasında Almanya, Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Malta’nın nüfusu azalırken 
Estonya’nın nüfusu değişmedi. AB’nin en kalabalık ülkesi olan 
Almanya’nın nüfusu ise, 203 bin azalarak 81,8 milyona indi. 190 binlik 
nüfusu doğal yollarla yitiren Almanya, 13 bin de net göç verdi. 
Almanya’nın aksine Fransa’nın nüfusu geçen yıl 347 bin artışla 64 
milyon 714 bine ulaştı. Fransa’da doğal nüfus artışı 276 bin düzeyinde, 
göçmen sayısı 71 bin artış gösterdi. İngiltere’de 231 bini doğal yollarla, 
182 bini göçle olmak üzere 412 bin artan nüfus 62 milyon 8 bine çıktı. 
Doğal nüfusu 23 bin azalan İtalya ise, geçen yıl aldığı 318 bin göçmen 
sayesinde toplam nüfusunu 60 milyon 340 bine çıkarmayı başardı. 
AB’nin beşinci büyük ülkesi İspanya, 103 bini doğal yollarla, 58 bini net 
göçle üzere nüfusunu 161 bin artışla 45 milyon 989 bine yükseltti. 
Geçen yıl Polonya’nın nüfusu da 31 bin artarak 38 milyon 167 bine 
çıkarken, Romanya’nın nüfusu 36 bin gerileyerek 21 milyon 462 bine 
indi. Nüfus sayılarında 2009’da Hollanda 92 bin artışla 16 milyon 578 
bine, Yunanistan 35 bin artışla 11 milyon 295 bine, Belçika 77 bin 
artışla 10 milyon 827 bine, Portekiz 10 bin artışla 10 milyon 638 bine ve 
Çek Cumhuriyeti 39 bin artışla 10 milyon 507 bine çıkarken, 
Macaristan’ın nüfusu 18 bin düşüşle 10 milyon 13 bine geriledi. Geçen 
yıl İsveç’te 84 bin artan nüfus 9 milyon 341 bine ve Avusturya’da 20 bin 
artan nüfus 8 milyon 375 bine ulaşırken, Bulgaristan 43 bin nüfus 
kaybıyla 7 milyon 564 bine indi. Kaynak: AB Haber 
 
 
“AB GÜMRÜK UYGULAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI” 
YILLIK RAPORU YAYIMLANDI 
AB Komisyonu AB Gümrük Politikası kapsamında 2009 yılında alınan 
önlemleri ve başlatılan incelemeleri konu alan “AB Gümrük Uygulama 
ve Fikri Mülkiyet Hakları” yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre AB 
Gümrükleri 2009 yılında AB’nin dış sınırlarında sahte ya da korsan 
olmasından şüphelenilen 43,500 giriş durdurularak toplam 118 milyon 
ürün hakkında inceleme başlatıldı. Raporun bulgularına göre daha 
önceki yıllarda fikri mülkiyet haklarının ihlalinden lüks mallar daha çok 
etkilenirken, bu ihlallerden günümüzde vatandaşların her gün kullandığı 
ürünler de etkilenmeye başladı. Gümrüklerde alıkonulan malların 
%19’unu sigara, %16’sını diğer tütün ürünleri, %13’ünü markalar ve 
%10’unu ilaçlar oluşturuyordu. Çin’den gelen ürünler fikri mülkiyet 
haklarını ihlal ettikleri için alıkonulan tüm malların %64’ünü 
oluştururken, bazı ürünlerin çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Mısır’dan geldiği bildirildi. Alıkonulan malların %77’si yok edildi veya 
ihlallerin belirlenmesi için mahkemede açılan davalara konu oldu. 
Kaynak: EU Rapid 
 
 
 
 
 
 

http://www.uib.org.tr/
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/TKDK%20Ba%C5%9Fvuru%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20%C4%B0lan%C4%B1.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/10/130&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

