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AB ÇEVRE KONSEYİ GENETİK YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ 
ORGANİZMALAR YÖNETMELİĞİNİ GÖRÜŞTÜ 
Avrupa Komisyonu‟nun önerdiği Genetik Yapıları Değiştirilmiş 
Organizmalarla (GMO) ilgili yönetmelik, AB Çevre Bakanları 
Konseyi‟nde görüşüldü. Yetkililer GMO‟ların gelişiminin engellenmesi 
için çevre nedenlerinin önerinin içerisinde bulunmadığını belirttiler ve 
çevreyle ilgili değerlendirmenin var olan yönetmelikle yapıldığına, 
bunun her üye ülkenin özelliklerini dikkate alamayabileceğine dikkati 
çekti. Eliadis, bunun Kıbrıs gibi küçük ve coğrafik olarak izole edilmiş 
devletlere neden olacağını, çevreyle ilgili özelliklerinden dolayı aleyhte 
bir durum yaratacağına, genetik yapıları değiştirilmiş ve bilinen tarımın 
bir arada olmasından kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıya 
bırakılacaklarına işaret etti. Bir üye ülkenin GMO‟ların işlenmesine 
sınırlama ya da yasak getirmek için nedenlerinin ciddi, kesin ve açık 
olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, diğer tarımın kriletilmesinden 
kaçınmak gibi bu nedenlerin kesinleştiğinde daha fazla tartışma temeli 
olması, önerinin geliştirilmesi gerektiğini,kamu ahlakı ve düzeni gibi 
diğer nedenlerin belirsiz kavramlar olduğunu, bunların açıklanması 
gerektiğinin altını çizdiler. Yetkililer önerilen yönetmeliğe, yüksek 
endemism, belirli iklim koşulları ve temel değişiklilik gibi çevresel ve 
tarımsal nedenlerin de eklenmesinin önemini belirtirken bilimsel tarımın 
küçük mülkler üzerinde çoklu bölünmüş topraklar olduğunu, 
işlemlerdeki değişiklilikler ve yoğun işlemlerle geniş mülkiyet eksikliği 
olduğunu ifade ettiler. Yetkilier, sorunları olmayan bir devletin serbestçe 
GMO işlemini yapabileceğini ancak çevre, tarım işlemi ve genel üretimi 
tehlikede olduğunu kesin biçimde ispatlayan bir devletin niçin kendini 
koruma hakkı olamayacağını merak ettiğini söyledi. 
Kaynak: ABHaber  

 
 
AB, İNTERNETTE MAHREMİYET İÇİN YENİ KURALLAR 
GETİRİYOR 
Avrupa Komisyonu‟nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Redin, dün (16 
Mart) yaptığı bir konuşmada, kişilerin kendilerine ait bilgileri 
sildirebilmesine dair „unutulma hakkınının‟ da dahil olduğu, 
mahremiyetin korunması için önlemleri gündeme getirdi. Reding‟in 
önerileri, 15 yıllık Bilgi Koruma Yönetmeliği‟nde kapsamlı değişiklikler 
öngörüyor. Komisyon üyesinin gündeme getirdiği başlıca konular 
arasında kişisel bilgilere sahip şirketlerin daha şeffaf olmaları, internet 
sitelerinde yüksek seviyede gizliliğin varsayılan seçenek olması ve 
Avrupa Birliği‟nde faaliyet gösteren tüm şirketlerin AB bilgi koruma 
kurallarına uymasını sağlamak vardı. Reding aynı zamanda bu 
kuralların, verinin bulunduğu sunucunun hangi ülkede bulunduğuna 
bakılmaksızın uygulanması gerektiğini savundu. Geçen yıl Google ve 
Facebook, olası mahremiyet ihlalleri sebebiyle Komisyon‟un 
incelemesine tabi tutulmuştu. Reding, Facebook‟u kastederek 
„Avrupa‟da milyonlarca aktif üyesi olan Amerikalı bir sosyal ağ şirketi 
de, AB kurallarına uymalı‟ dedi. Komisyon üyesi aynı zamanda, Avrupa 
Komisyonu‟nun bilgi koruma konusundaki hassasiyeti adli meselelerde 
de uygulayabileceğini söyledi. 
Kaynak: Euroactiv 
 

 
 
PLASTİK POŞETLER AB'DE YASAKLANABİLİR 
Avrupa Komisyonu, çevreyi kirleten plastik alışveriş poşetlerini 
yasaklayabileceğini bildirdi. Çevreden sorumlu AB Komiseri Janez 
Potocnik, plastik poşet üretiminin çok arttığını ve çevreye zararlarının 
özellikle denizlerde açıkça görüldüğünü belirtti. Potocnik, tek kullanımlık 
poşetlerin Avrupa çapında yasaklanması dahil tüm seçenekleri 
değerlendireceklerini söyledi. AB üyelerinden İtalya, 1 Ocak'tan itibaren 
doğada çözülmeyen poşetlerin kullanımını yasaklamıştı. Yasağa karşı 
çıkan Avusturya ise bunun yerine vergi getirilerek plastik poşet 
kullanımının azaltılabileceğini savunuyor. 
Kaynak: Euroactiv 
 

 
İŞGÜCÜ MALİYETLERİ YÜZDE 10.3 ARTTI 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği uyum çalışmaları 
kapsamında, üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanacak 2008 temel 
yıllı “İşgücü Maliyeti Endeksi” 2010 yılı 4. dönem yayımlandı. una göre, 
kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyeti kalemlerinin tümündeki saatlik 
değişimi gösteren 2008 temel yıllı saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2010 
yılı 4. döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10,3 artış gösterdi. Sektörel olarak 
incelendiğinde endeks değerlerindeki yıllık artış oranı, sanayi 
sektöründe yüzde 10,1, inşaat sektöründe yüzde 11 ve hizmet 
sektöründe yüzde 10,2 yükseldi. Saatlik işgücü maliyeti endeksinde ise 
2010 yılı 4. döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek 
artış yüzde 19,4 ile mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe 
gerçekleşti. Bu dönemde saatlik kazanç endeksi de 2009'un aynı 
dönemine göre yüzde 10,3 artış gösterdi. Sektörel olarak bakıldığında, 
endeks değerlerindeki yıllık artış oranları sanayi sektöründe yüzde 
10,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve hizmet sektöründe ise yüzde 10 
olarak gerçekleşti. Saatlik kazanç endeksinde 2010 yılı 4. döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 19,2 ile 
ulaştırma ve depolama sektöründe oldu. Saatlik kazanç dışı işgücü 
maliyeti endeksi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. 
Endeks değerleri sektörel ayrımda incelendiğinde, sanayi sektöründe 
yüzde 9,5, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve hizmet sektöründe yüzde 
9,8 oranlarında yıllık artış gözlendi.Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti 
endeksinde, 2010 yılı 4. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
en yüksek artış yüzde 26 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 
sektöründe yaşandı. 
Kaynak: Euroactiv 

 
 
PORTEKİZ'İN KREDİ NOTU İKİ KADEME DÜŞÜRÜLDÜ 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz'in uzun 
vadeli kredi notunu iki basamak birden, düşürerek 'A1'den, 'A3' 
seviyesine indirirken, görünümünü de negatif olarak belirledi. 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poor's 
(S&P)  Portekiz'in kride notunu "A-"ye Fitch ise "A"ya indirmişti. 
Kaynak: Euroactiv 
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