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AB'YE UYUM ÇERÇEVESİNDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN 
KAMU ARACINA 15 YAŞ SINIRI GELİYOR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından 
hazırlanarak, kurum ve kuruluşların görüşüne açılan "Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi Taslağı” ile enerjide verimlilik sağlayacak bir dizi tedbir 
gündeme geldi. Bu tedbirlerden biri de kamu kuruluşlarında 15 yılını 
doldurmuş araçlar trafikten kaldırılacak. Taslakta yer alan bazı 
düzenlemeler şöyle: 
Meslek odaları, üniversiteler ve enerji verimliliği danışmanlık şirketleri 
(EVD) yetkilendirilecek.2012 sonuna kadar, kamuda, ağır sanayide ve 
ticari binalarda tasarruf potansiyelleri ve verimlilik artırıcı önlemler 
belirlenecek. İşletmelerin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere 2'şer yıllık 
hedefler koymaları zorunlu tutulacak. Üretim tesislerinde atık enerjiden 
yararlanılacak, iletim kayıpları azaltılacak, yerinden enerji üretimi 
özendirilecek. Termik santralların lisanslama sürecinde atık ısılardan 
yararlanılması (bölge ısıtması veya kojenerasyon) ile ilgili kriterlere yer 
verilecek. Ulusal şebekeden talebin azaltılması, dengeleme ve uzlaştırma 
piyasası kapsamında özendirilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), toplu 
konut projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını analiz ederek konut 
maliyetinin yüzde 10'unu geçmeyen uygulamalar yapacak. 
Kaynak: Hürriyet 
 
KKTC İLE DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ AVRUPA 
PARLAMENTOSU GÜNDEMİNDE 
Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk ilişkilerinden sorumlu 
üyesi Stefan Füle,Rumların engellemesi nedeniyle bir türlü hayata 
geçirilemeyen Kıbrıslı Türklere yönelik hazırlanan Doğrudan Ticaret 
Tüzüğünü (26 Nisan 2004’de hazırlanan) tekrar masaya 
koydu.Fule,tüzüğün uygulanması konusunda Avrupa Parlamentosu 
AP’den görüş istedi. Rumların tüm engellemelerine rağmen Komisyon 
doğrudan ticaret tüzüğünü masadan çekmeyerek hayata geçirilmesi için 
düğmeye bastı. Lizbon anlaşmasının 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girmesi 
sonrası AB’nin tüm ticaret konuları AB’nin ortak karar alma prosedürüne 
dahil edildi.Daha açık ifadeyle AB’nin bu alanda alacağı kararlarda AP’nin 
de onayının alınması gerekiyor.Lizbon anlaşmasının yürürlüğü girmesi 
sonrası içinde Doğrudan Ticaret Tüzüğünün de olduğu tüm tüzükler 
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu’na sevkedildi. AP 
Uluslararası Ticaret Komisyonu’nda konuyla ilgili Liberal grup üyesi 
raportör Nicolas Rinaldi,şimdi bir rapor hazırlıyor.ABHaber’e AP’den 
verilen bilgilere göre Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne AP’nin onay vermesi 
bekleniyor. Fule’nin AP’den alacağı görüş sonrası konuyu AB Konseyi 
gündemine taşıyacağı ABHaber’e Komisyon kaynakları tarafından 
aktarıldı. Söz konusu tüzüğün oylanması AB Konseyi’nde nitelikli 
çoğunluk ilkesi kararları çerçevesinde yapılacak.Yani Rumlar,Yunanistan 
ve Fransızların itirazının bir anlamı kalmayacak ve tüzük nitelikli oy 
çokluğuyla AB Konseyi’nden geçerek hayata geçirilmesinin önü açılacak. 
Fule’nin konuyla ilgili AP’den görüş istemesi Rumlar ve Yunanistan 
tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı.Söz konusu tepkiyi Rum Dışişleri 
Bakanı Kiprianu Fule ile Brüksel’de yaptığı konuşma sırasında gündem 
getirerek Komisyonun bu girşiminden rahatsız olduklarını belirtti.   
Kaynak: AB Haber 
 
 

 
AB ÜLKELERINDE UZUN SÜRELI VIZELILERE SERBEST 
DOLAŞIM GELIYOR 
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, AB ülkelerinde uzun süreli vize ile 
ikamet eden yabancıların da, 25 Schengen üyesi ülke arasında kolayca 
geçiş yapabilmeleri yönünde karar aldı. Alınan karar uyarınca, bundan 
böyle, AB ülkelerinden birinde 3 aydan fazla süreli vize sahibi olan bir 
kişi, üye ülkeler arasında serbestçe dolaşabilecek. Şu ana kadarki 
uygulamaya göre uzun süreli ulusal vize sahibi sadece vize aldığı 
ülkede kalabiliyordu. Ayrıca, en uzun süreli vizenin 1 yıl olması da 
karara bağlandı. 1 yıldan fazla bir süre bir ülkede kalmak isteyen 
yabancıya ise bu süreden sonra oturma izni verilecek. 
Kaynak: Euractiv 
 
ZARARLI KİMYASALLAR LİSTESİNE YENİLERİ EKLENİYOR 
Avrupa, içinde 29 kimyasalı barındıran yüksek derece zararlı 
kimyasalları 2012 itibariyle 135'e çıkaracak. "İzin için yüksek önem arz 
eden maddeler" (SVHC) aday listesi şu anda 29 kimyasalı içeriyor. 
Sözkonusu kimyasallar kanser, mutasyon ve kronik sağlık 
problemlerine neden olmaları, insan bedeninde birikmeleri ve doğada 
yok olmamaları nedeniyle bu listede yer alıyor.SVHC listesindeki 
kimyasalları üreten firmalar, AB Kimyasal Düzenlemelerini uygulamakla 
sorumlu olan ECHA'ya ve tüketicilere bilgi sunmak zorundalar. AB'nin 
REACH düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan SVHC listesi ve 
REACH'in diğer tüm düzenlemeleri, tüm sanayileri kullandıkları 
kimyasallar konusunda güvenlik sağlamaları, kayıt yaptırmaları ve bilgi 
sağlamalarını amaçlıyor. Kaynak: EU Business 
 
AB VE IMF’DEN YUNANİSTAN’A 30 MİLYAR EURO 
AB Zirvesi için Brüksel'de bir araya gelen hükümet ve devlet başkanları, 
Yunanistan’a destek konusunda uzlaşı sağladı. Plan, hem IMF yardımı 
hem de karşılıklı kredilerin kullanılmasını öngörüyor. AB liderlerinin 
vardığı uzlaşmaya göre, hem Euro bölgesinde -isteyen ülkeler- 
gönüllülük temelinde Yunanistan'a kredi verebilecek, hem de 
Uluslararası Para Fonu’ndan mali yardım istenebilecek. Ancak bu plan, 
Yunanistan’ın finans piyasalarından borç bulamaması halinde “son 
çare” olarak uygulanacak. Tüm Euro Bölgesi üyelerince onaylanan 
Almanya ve Fransa’nın ortak önerisi, borç batağındaki Yunanistan’a 
yapılacak yardımlara Uluslararası Para Fonu'nun da ortak edilmesini 
öngörüyor. Tabii bu yardım Euro Bölgesi üyelerince verilecek kredilere 
ek bir mali yardım olacak. Ülkesinin borçları nedeniyle günlerdir 
kâbuslar gören Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, alınan kararla 
oldukça rahatlamış görünüyordu. Papandreu, memnuniyetini, "Avrupa 
büyük bir adım attı. Bugünkü karar sadece Yunanistan için 
verilmemiştir" sözleriyle dile getirdi. Yunanistan'ın 30 milyar euroya 
ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası Para Fonu’nun üstleneceği 
tutar, bu meblağın yarısını bile bulmuyor. Öte yandan Brüksel'de kimse, 
acil durum planının gerçekten resmî olarak yürürlüğe gireceği 
kanaatinde değil. Piyasalar, Euro kurunun düşmesine rağmen sakin 
görünüyor. Brüksel’de bir araya gelen hükümet ve devlet başkanları, 
ileride Yunanistan’dakine benzer krizlerle başa çıkabilmek için bir AB 
ekonomi yönetimi konusunda da uzlaşı sağladı. Bu birimin, Avrupa 
Konseyi üyelerinden oluşması bekleniyor.  Kaynak: DW 
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