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7. ÇERÇEVE PROGRAM’A KATILIMI KOLAYLAŞTIRMAK 
AMACIYLA YENİ KARARLAR BENİMSENDİ 
AB Komisyonu özellikle KOBİ’lerin halihazırda yürürlükte olan Yedinci 
Çerçeve Program’a katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar 
benimsedi. Basitleştirilen uygulamalar Yedinci Çerçeve Program’a 
katılan kurum, araştırmacı ve kuruluşların sık sık belirttiği güçlükler 
dikkate alınarak geliştirildi. Buna göre: 
· Personel maliyetlerinin hesaplanması konusundaki kurallar tereddüt 
bırakmayacak şekilde belirginleştirildi. Böylece fon kullanıcıları kendi 
muhasebe kurallarıyla uyumlu bir şekilde personel giderlerini 
gösterebilecek ve fonlar yoluyla karşılanmasını isteyebilecek. 
· Kendi gelirleri şirketin muhasebesinde belirtilmeyen KOBİ sahipleri de 
projeler kapsamındaki harcamalarının karşılığını belirli oranlar 
çerçevesinde tahsil edebilecek.  
Kaynak: EUROPA 

 
AB’DE TEHLİKELİ MADDEYE SAHİP İNŞAAT YAPI 
MALZEMELERİNE UYARI ETİKETLERİ GELİYOR  
AB’de inşaat işçilerinin ve yapı malzemeleri kullanıcılarının güvenliğini 
sağlamak ve sağlığını korumak amacıyla tehlikeli madde içeren inşaat 
yapı malzemelerinin uyarı etiketi taşıması zorunluluğu getiriliyor. 
Düzenleme, Avrupa Parlamentosu’nda ikinci kez ele alınarak, 18 Ocak 
Salı günü onaylandı. 2006 REACH düzenlemelerinin gerektirdiği gibi, 
yapılan yeni düzenleme, “performans bildirimi” ve her bir inşaat yapı 
malzemesinin tehlikeli madde konusunda bilgi bildirimi, sağlık ve 
güvenlik standartlarını içeriyor. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlandıktan yirmi gün sonra yürürlüğe girecek. Ancak hükümlerin 
çoğunun, şirketlere verilen düzenleme sürelerinden sonra, 1 Ocak 2013 
tarihinden itibaren uygulamaya geçmesi bekleniyor.  
Kaynak: İKV 
 

AB'YE GÖRE 2050'DE PETROLE GEREK KALMAYABİLİR 
AB Komisyonunun uzmanlar grubuna hazırlattığı rapora göre 2050 yılına 
kadar elektrik, hidrojen ve biyoyakıtlar petrolün yerini doldurabilecek. 
Sektör temsilcileri, akademisyenler ve AB Komisyonu uzmanlarının 
ortaklaşa hazırladığı ''Gelecekte Ulaşım Yakıtları'' raporunda, 
kanıtlanmış rezervlere göre 40 yıllık ömrü kalan petrole uzun vadeli 
alternatif bulunması gerektiği vurgulandı. Raporda, AB'nin toplam 
karbondioksit salınımını 2050 yılına kadar en az % 80 düşürme hedefi 
yanında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji arz güvenliği için de 
petrole alternatif arayışına hemen başlanması istendi. Raporda, yakıt 
tasarruflu ya da melez otomobillerin ise petrole alternatif getirmemekle 
birlikte geçiş dönemi için fayda sağladığı anlatıldı. Hedefin 2050 yılında 
kara, hava ve deniz taşımacılığında petrolün payını sıfıra indirmek olarak 
belirlendiği raporda, karayollarında kısa mesafe (şehir içi) ulaşımda 
elektriğin, orta mesafede hidrojen ve metan gazının, uzun mesafede de 
biyoyakıtlar, sentetik yakıtlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve otogazın 
(LPG) petrole alternatif olabileceği kaydedildi. Demiryollarında elektrik ve 
biyoyakıtlar kullanılması önerilen raporda, hava trafiği için ise organik 
atıklardan (biyokütle) elde edilen jet yakıtı tavsiye edildi. 
Kaynak: AB Haber 

 
 

 
AVRUPA KOMİSYONU: TÜRKİYE'NİN BÜTÇE PERFORMANSI 
İYİ 
Avrupa Komisyonunun hazırladığı aday ve potansiyel aday ülkeler için 
ekonomik değerlendirme raporuna göre, Türkiye'nin 2010 yılı bütçe 
performansı beklenenden çok daha iyi. 2010 bütçe verilerinin 
değerlendirildiği raporda, "Türkiye’nin özellikle dolaylı vergileri önemli 
ölçüde desteklemesi ve iç talepteki güçlü toparlanma"nın bu performansa 
ulaşmasında önemli etken olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca, vergi 
gelirlerindeki yaklaşık yüzde 37'lik artışa karşın kamu harcamalarındaki 
artışın yüzde 15'de kalmasına dikkat çekildi ve böylece Türkiye'nin bütçe 
açığını yarıya indirmeyi başardığı açıklandı. Kaynak: AB Haber 

 
UMEM BECERİ'10 PROJESİ FAALİYETE GEÇTİ  
Artan işsizlik oranlarına karşı 2009’un ikinci yarısında İŞKUR’un mesleki 
eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını ve 200,000 işsize düzenlenecek 
beceri geliştirme kursları vasıtasıyla mesleki eğitim verilmesini 
hedefleyen UMEM Beceri'10 (Beceri Kazandırma ve İş Edindirme 
Seferberliği; diğer adıyla UMEM-Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri) Projesi Ocak 2011 itibariyle yürürlüğe girdi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsala Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
işbirliğinde faaliyete geçirilen Beceri'10 Projesi çerçevesinde sürekli 
gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanlarının 
oluşturulması, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılaması 
ve işsizlerin daha nitelikli mesleki eğitim alabilmeleri için fırsat 
oluşturulması; bu sayede de 5 yılda 1 milyon kişiye iş kazandırılması 
hedefleniyor. Pilot olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 19 
ilde hayata geçirilen Beceri'10 Projesi dâhilinde başvurular, projenin 
resmi internet sayfası olan http://www.umem.org.tr/ adresinden 
yapılmaktadır. Proje ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.   
 

 AB'YE HACKER SALDIRISI  
Avrupa Birliği, internet dolandırıcılarının kurbanı oldu. Hackerlar, 
Brüksel’in sera gazı emisyonunu düzenlemek için kurduğu sistemin 
güvenlik duvarını kırıp milyonlarca euro bedelinde sertifika elde etmeyi 
başardılar. Finlandiya merkezli bilişim güvenliği şirketi F-Secure 
firmasından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Seragazı 
Emisyon Ticaret Sistemi'ni (EU ETS) hedef alan dolandırıcılık şöyle 
gerçekleşti: Emisyon ticaret sisteminden sorumlu görevlilere AB'nin farklı 
resmi dillerinde kaleme alınmış e-postalar geldi. E-postalarda "phishing" 
adı verilen yöntemi kullanan hackerlar, böylece sistemden 28 milyon 
euro bedelinde sertifika elde etmeyi başardılar. AB gelişme üzerine 
Seragazı Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki işlemleri durdurdu. AB'li 
yetkililer, kısa mesajla kimlik doğrulama esasına dayanan yeni bir 
güvenlik sistemi devreye girdikten sonra emisyon ticaretinin tekrar 
başlatılacağını duyurdu. Avrupa Birliği 2005 Ocak ayından bu yana 
emisyon işlemleri gereği, girişimleri, yaydıkları karbondioksit gazının her 
tonu başına bir sertifika satın almaya zorunlu kılıyor. Sertifika ile alınan 
istihkak tüketildiğinde, üretilen her fazlalık karbondioksit gazı için, ton 
başına yeni bir sertifika satın alma zorunluluğu bulunuyor.  
Kaynak: AB Haber 
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