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İZLANDA’DAN YAYILAN KÜLLER HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİ 
YAKTI 
İzlanda’daki yanardağ patlamasından kaynaklanan kül bulutları, şimdiye 
kadar Avrupa’da 30 binden fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu. 17 
ülkenin hava sahası trafiğe hala kapalı. Küllerin Havacılık endüstrisine 
zararı ise, tam 1 milyar dolar. Dünya tarihinde yaşanan en büyük 
havacılık felaketinin ardından, Avrupa Birliği, yanardağ patlamasının 
sebep olduğu ekonomik zararı belirlemek için bir komite kurma kararı aldı. 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barrasso, Komiteye AB’nin 
Ulaşım Komiseri Siim Kallas‘ın başkanlık edeceğini duyurdu. Kallas 
yaptığı basın açıklamasında, “güvenliği gözardı etmeden hava ulaşımında 
yaşanan sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını, hava ulaşımındaki 
mevcut sıkıntılı durumun sürdürülebilir olmadığını” ifade etti. Hava 
trafiğinin durmasının ardından, havayolu şirketleri ise çözüm yolları 
aramaya devam ediyor. Test uçuşu yapan KLM hava yolarına ait uçaklar, 
seferlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Öte yandan, İspanya’nın AB ile 
ilişkilerinden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido da Pazartesi 
günü. Avrupa’daki uçuşların yüzde 50’sinin yapılmasının muhtemel 
olduğunu belirtti. Kaynak: Euronews 
 
%100 YENİLENEBİLİR ENERJİ 2050’DE MÜMKÜN 
Avrupa Birliği (AB) emisyonları 2050’ye kadar yüzde 90’ın üzerine 
azaltmak amacıyla hareket ediyor. Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi’ne 
(EREC) göre Avrupa gerekli bütün enerjiyi o tarihe kadar yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlayabilir. AB, emisyonları 2020 yılına kadar 
1990’lardaki düzeyin yüzde 20’sine indirmeyi kendisine yasal bağlayıcılığı 
olan bir hedef hâline getirdi. Dahası bu rakamı diğer ülkelerin de benzer 
taahhütlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla yüzde 30’a çıkardı. 
Yenilenebilir Enerjiler Yönergesi Aralık 2008’de kabul edildi. Buna göre 
2020 hedef tarih olmak üzere birliğin enerji ihtiyacının yüzde 20’sinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması kararlaştırıldı. Ekim 
2009’da AB liderleri uzun vadeli bir gelişmiş ülkeler emisyonu belirlediler 
ve 2050’ye kadar bu rakamın yüzde 80-90 olmasını kararlaştırdılar. 
Hedefin Birleşmiş Milletlerin Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC) tavsiyelerine uygun olmasına dikkat edildi. 14 Nisan Perşembe 
günü yayımlanan bir raporda bu hedefin yakalanmasıyla çevre ve sosyal 
faydaların yatırımlardan yüksek olacağı belirtildi. Raporda farklı 
yenilenebilir enerji teknolojileriyle 2050’ye kadar bir yol haritası sunuluyor. 
Bütün enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hem 
ekonomik hem de çevre için arzu edilen bir durum olduğuna dikkat 
çekiliyor. EREC yenilenebilir enerji kaynak kullanımı içinde en yüksek 
artışın rüzgâr ve güneş enerjisinde olacağını tahmin ediyor. Bu iki enerji 
kaynağına talebin 2020’de yüzde 10 iken 2030’da yüzde 18’e ve 2050’de 
yüzde 41’e çıkması tahmin ediliyor. Kaynak: Euractiv 
 
KİK TOPLANTISI KÜL BULUTLARI YÜZÜNDEN ERTELENDİ 
19-20 Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan 28.Türkiye-
AB Karma İstişare Komitesi KİK Toplantısı, Avrupa hava sahasının 
uçuşlara kapatılmasıyla AB Kanadı üyelerinin toplantıya gelemeyecek 
olmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.KİK toplantısının kesin tarihinin 
daha sonra belirlenip duyurulacağı bildirildi. Toplantı akabinde 
gerçekleştirilecek "Türkiye-Avrupa Etkileşiminde Kültür" başlıklı Forum da 
aynı nedenle ertelendi. Kaynak: AB Haber 

 
AVRUPALI TÜKETİCİ ÇİN’DEN ŞİKAYETÇİ 
AB’nin tüketicileri korumayı amaçlayan Rapex sistemine en fazla 
şikâyet Çin malları konusunda geldi. 2009'da tespit edilen tehlikeli 
ürünlerin yarıdan fazlası oyuncaklar oldu. AB’nin tüketicileri korumayı 
amaçlayan Rapex erken uyarı sistemi sayesinde, AB üyesi herhangi bir 
ülkede, tehlikeli bir ürün tespit edildiğinde, diğer ülkelerle hızlı bilgi 
alışverişi sağlanıyor. Tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasadan 
çekilmesini sağlayabiliyor. AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra Lichtenstein 
Norveç ve İzlanda da Rapex sistemine dahil. AB Komisyonu Brüksel’de 
düzenlendiği bir toplantıyla, Rapex'in yıllık raporunu açıkladı. 2009, 
Avrupa’da tüketici sağlığını tehlikeye atan ürünler konusunda en fazla 
şikâyetin yapıldığı yıl oldu. Yetkililer, geçen yıl, yaklaşık 2 bin tehlikeli 
ürün uyarısı aldılar. 2008 yılına göre, yüzde 7’lik bir artış söz 
konusuydu. Sistemin oluşturulduğu 2004 yılına kıyasla ise dört kat bir 
artış yaşanmıştı. Rapora göre, geçen yıl şikayet edilen tehlikeli 
ürünlerin yüzde 60’ı Çin kökenliydi. Kullanım sırasında tüketiciyi elektrik 
çarpabilecek bir pilav pişiricisi, üzerindeki iplerin çocukları boğabileceği 
bir karnaval kostümü ve zehirli madde içeren plastik oyuncak 
bebekler... Bu üç ürün sadece geçen haftalarda Alman yetkililerin 
Rapex’e yaptığı şikâyetlerden örnekler. Tehlikeli ürünlerin yarıdan 
fazlası oyuncaklardan oluşuyor. Ayrıca geçen yıl, tekstil ürünleri, 
motorlu araç ve elektronik eşyalarla ilgili de sık sık şikâyetler geldi. 
Üreticiler ürün güvenliğine daha fazla dikkat ettiği ve yetkililer kontrolleri 
iyileştirildiği halde yine de tüketiciyi tehdit eden ürünler piyasada 
dolaşabiliyor. AB Komisyonu’nun tüketiciyi korumadan sorumlu üyesi 
Dalli "Üye ülkelere, ürünleri denetleyecek daha fazla araçla ve 
koordineli bir şekilde hareket ederek, ürün güvenliğiyle ilgili kurallara 
daha güçlü uyulması çağrısında bulunuyoruz" diyor. Avrupalı tüketiciler, 
hangi ürünlerin tehlikeli olarak sınıflandırıldığı bilgisine, herhangi bir 
internet arama motoruna Rapex yazarak ulaşabilir. Kaynak: DW 
 
10 YILDAN ESKİ PASAPORTA SCHENGEN VİZESİ YOK 
ASchengen'deki yeni uygulama ile 10 yıldan eski pasaportlara vize 
verilmeyecek. Schengen Ülkeleri Konsoloslukları veriliş tarihi 10 yıldan 
eski olan pasaportlara vize vermiyor. 5 Nisan'da başlayan uygulama, 
geçerli Schengen vizesi bulunan kişileri etkilemiyor. Ancak yeni vize 
başvurularında eski pasaportların mutlaka yenilenmesi gerekiyor. 
Pasaportların yenilenme ücreti ise 136 lira. Schengen'de yeni uygulama 
ile vize işlemlerinin şeffaf ve daha hızlı olması hedefleniyor.  
Kaynak: EU Rapid 
 
STK’LARA 200 BİN EURO HİBE 
Türkiye’de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK’ların küçük ölçekli 
projelerini desteklemek amacıyla Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi 
(STGM) tarafından yeni bir hibe programı yayınlanmıştır. Bu hibe 
programı kapsamında kadın-erkek eşitliği, çocuk hakları, engelli hakları, 
insan hakları, çevre konularında projeler sunulabilmektedir. Proje 
başına 5 bin ile 10 bin Euro arasında hibe verilmektedir. Programın 
toplam bütçesi ise 200 bin Euro’dur. Projelerin son teslim tarihi ise 25 
Haziran 2010. Proje teklif çağrısı ve başvuru evrakları için Merkezi 
Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nin veya STGM’nin  web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. Kaynak: ab-ilan 
 

http://www.uib.org.tr/
http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=731&lng=tr
http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=731&lng=tr
http://www.stgm.org.tr/detay.php?detid=1975

