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AB’NİN SINIR KONTROLLERİNE İLİŞKİN YENİ DİREKTİFİ 
Bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi 
kontrollerin arttırılmasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Avrupa Komisyonu 
Yönetmeliği’nin üçüncü ülkelerden ithalatta kimlik ve fiziksel kontrollere 
tabi olacak ürünleri içeren Ek’i 7 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe giren 
878/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile değiştirildi. Bu değişiklikle 
birlikte, Türkiye’den ithalatında arttırılmış resmi kontrole tabi gıda 
maddeleri arasında sayılan biberde, sınai amaçla kullanılan ve 
0709.60.95 ve 0709.60.91 tarife pozisyonları altında yer alan biberleri 
kapsam dışına alınırken 0710.80.51, 0710.80.59 ve 0710.80.70 tarife 
pozisyonları altında sınıflandırılan dondurulmuş (pişirilmiş veya 
pişirilmemiş) biber, kabak ve domates sıklaştırılmış kontrol uygulaması 
kapsamına dahil edildi. Bilindiği gibi, 669/2009/EC sayılı Avrupa 
Komisyonu Yönetmeliği uyarınca ülkemiz menşeli biber, kabak, domates 
ve armut AB’ye giriş noktalarında sistematik olarak doküman kontrolüne 
ve % 10 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi tutuluyor. Ayrıca yine bu 
mevzuat gereği insan tüketimine yönelik kırmızı biber ve ürünleri, 
zerdeçal ve kırmızı palm yağının AB’ye tüm üçüncü ülkelerden ithalatında 
sistematik olarak doküman kontrolü ve % 20 sıklıkla kimlik ve fiziksel 
kontroller uygulanıyor. Kaynak: DTM 

 
TÜRKİYE AVRUPA YATIRIM BANKASI’NA EVSAHİPLİĞİ 
YAPIYOR 
Avrupa Birliği’nin uzun vadeli finansman kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası 
(AYB), Mütevelli Heyeti toplantısını ve bölgesel forumunu 21 ve 22 Ekim 
2010’da İstanbul’da yapıyor.  AYB Başkanı Philippe 
Maystadt’ın liderliğindeki AYB Mütevelli Heyeti, 21 Ekim’de İstanbul’da 
toplanıyor ve bu vesileyle üyeleri, Banka’nın Türkiye’de finansmanını 
yaptığı projeleri gözden geçirme fırsat bulacaklar. Bu ziyaret kapsamında 
İstanbul için stratejik önemi olan iki proje seçilmiş bulunuyor: İstanbul’da 
deprem riskinin azaltılması, Boğaziçi tüplü geçişi ve hızlı tren hattı. 
İstanbul’daki toplantı, Heyetin Banka’nın bu ülkedeki finansman 
desteklerinin etkileri ve Banka’nın faaliyetleriyle ilgili olarak uygulama ve 
operasyon konularında ilk elden güncel bilgi almasına imkân verecek.  
Öte yandan, Türkiye’den ve diğer ülkelerden “Türkiye için Akılcı Büyüme” 
ana konu başlığıyla ilgili siyasi, akademik ve iş çevreleriyle görüş 
alışverişi platformu oluşturan bir etkinlik olan bu forum, Banka tarafından 
Türkiye’de ilk defa 22 Ekim 2010’da gerçekleştirilecek. AYB Grubu yine 
bu vesileyle krediler için toplam 850 milyon EUR tutarında birtakım yeni 
finansman taahhütlerini sonuçlandıracak ve imzalayacak. Bunlar arasında 
hükümetin ülkede ARGE kapasitesi oluşturmaya yönelik önemli 
çabalarının yanı sıra bölgesel kalkınma açığının giderilmesi amacıyla 
Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) KOBİ’lere yönelik kredi sigortası ile AYB 
finansmanını birleştiren yenilikçi bir KOBİ finansman enstrümanı 
oluşturulmasına verilen destekler de bulunuyor. Kredi sigortası, AB’nin 
Katılım Öncesi Yardımıyla (IPA) desteklenecek. Banka, aynı zamanda su, 
atık su ve katı atık sektörlerindeki belediye yatırımlarının finansmanı için 
de İller Bankası’yla bir Mutabakat Zaptı akdedecek. Kamu ve özel sektör 
yatırımlarına yönlendirilecek olan bu taahhüt sözleşmelerinin ayrıntıları, 
Forum esnasında imzaların atılmasıyla birlikte açıklanacak.  
Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu 

 
 

AB, İHRACATTA EN BÜYÜK ARTIŞI BREZİLYA, ÇİN VE 
TÜRKİYE'DE SAĞLADI  
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat tarafından açıklanan yılın ilk altı aylık 
dış ticaret rakamları, ihracat ve ithalattaki artışın aynı oranda (yüzde 22) 
olduğunu ortaya koydu. İthalat 958 milyar Euro olarak gerçekleşirken 
ihracat 861,4 milyar Euro oldu. Dış ticaret açığı 96,6 milyar Euro olarak 
gerçekleşti. Eurostat'ın verdiği rakamlara göre birlikteki ülkelerin, 
ihracatta en büyük artış sağladığı üç ülke Brezilya (yüzde 57), Çin ( 
yüzde 41) ve Türkiye (yüzde 38). İthalat kalemindeki artışta listenin 
başında yüzde 43 artış ile Rusya yer alırken Hindistan ve Çin yüzde 25 
artış ile ikinci sırayı paylaştılar. Kaynak: AB Haber 

 
TÜRKİYE’DE KALİTE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
PROJESİ DEVAM EDİYOR  
AB ile Dış Ticaret Müsteşarlığı “Türkiye’de Kalite Altyapısının 
Güçlendirilmesi” (TKAG) projesinin ikinci ayağını başlattı. 2002 – 2007 
yıllarında ilk ayağı gerçekleştirilen TKAG projesine 53 milyon Avro 
kaynak ayrılmıştı. Söz konusu proje kapsamda Ekim ayının ilk haftası 
da “Ürün Güvenliği Haftası” olarak ilan edildi. Projesi’nin temel amacı, 
Türkiye ve Avrupa arasındaki ticarette teknik engellerin ortadan 
kaldırılması ve Gümrük Birliği ile başlatılan taraflar arasındaki malların 
serbest dolaşımının desteklenmesi ve güçlendirilmesi olarak belirlendi. 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje AB teknik mevzuatına dair 
hem kamu sektöründe hem de özel sektörde teknik mevzuatın 
uyumlaştırılması ve uygulanması, akreditasyon, standardizasyon, 
uygunluk değerlendirme ve belgelendirme, kalibrasyon, ithalat 
denetimleri, piyasa gözetimi – denetimi gibi konularda çok sayıda teknik 
bileşenin hayata geçirilmesini hedefliyor. TKAG Projesi tüketicilerin ve 
üreticilerin “CE” gibi ürün güvenliği ve standartlarında bilgilendirilmesi 
ve bu gibi sembollerden ne anlamaları gerektiği ve neden böyle ürünleri 
tercih etmeleri gerektiği konusunda farkındalık yaratmayı ve 
bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçlar ışığında her yıl İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de ürün güvenliği haftasında ve çeşitli zamanlarda alışveriş 
merkezlerinde kurulan bilgilendirme masaları aracılığıyla tüketicilere 
ulaşılması planlanıyor. Bunun yanında kısa dönemli eğitimler, 
konferanslar ve farkındalık yaratma kampanyaları da düzenlenecek. 
Kaynak: AA 
 

FRANSA’DAN AB’NİN TÜRKİYE FONLARINA İTİRAZ 
Avrupa Parlamentosu’nun Fransız merkez-sağ üyeleri 14 Ekim’de 
ulusal mecliste 2011’de Türkiye’ye fon ayrılmaması yönünde önerge 
sundular. Nicolas Sarkozy’nin UMP partisinden yaklaşık 50 milletvekili 
katılım öncesi fonlarının kesilmesi çağırısında bulundular. UMP’nin 577 
üyeli Fransız Parlamentosu’nda 317 sandalyesi bulunuyor. Sözkonusu 
fonlar için AB’ye üyelik yolunda ilerleyen ülkelerde kamu programlarına 
destek olunması ve bu ülkeleri üye devletlerle sağlık, eğitim ve altyapı 
politikalarında eşit devlet normlarına yükseltmek üzere kullanılması şart 
koşuluyor. 2007-2013 döneminde katılım öncesi fonları için toplam 
€900 milyon ayrılmış bulunuyor. Bu miktarın €217 milyonluk kısmını 
Fransa’nın sağlaması öngörülüyor. Ülkenin malî açıdan içinde 
bulunduğu sıkıntı nedeniyle milletvekillerinin böyle bir girişimde 
bulunduğu belirtiliyor. Kaynak: EurActiv 
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