
           
             11-17 Nisan 2011 Sayı: 80 

 
SEKTÖR, AB STANDARTLARINA UYMAYAN LPG'Lİ 
ARAÇLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ 
Yaklaşık 6 milyon benzinli, 3 milyon otogazlı aracın dolaştığı Türkiye 
yollarında tehlike kol geziyor. 800 bin LPG‟li araç, 2005 yılında kanunla 
zorunlu kılınan ECR-67-01 otogaz sistem normlarına uymuyor. AB 
standartlarının gerisinde olan LPG‟li araçların trafikte ve park 
alanlarında büyük tehlike arz ettiğini belirten sektör temsilcileri bir an 
önce önlem alınması için harekete geçti. İlk iş olarak da Sanayi 
Bakanlığı‟nın kapısı çalınacak. 2005‟ten önce otogaza dönüştürülmüş 
araçların büyük bölümünün trafik ve park alanlarında risk taşıdığını 
söyleyen 250 üyeli Tüm Otogaz Montajcılar Derneği (TOMDER) 
Başkanı Faruk Yılmaz, “Tüm AB‟de ECR-67-01 standartları 
uygulanıyor. Bizde de 2005‟ten itibaren uygulanmaya başladı. Bu tarih 
milat kabul edilmeli. Bu tarihten önce Türkiye‟de otogaza geçmiş 
araçların yasal bir düzenleme yapılarak yeni standartlara geçişi 
sağlanmalı” dedi. Yılmaz, bu konuda AB standartlarına geçiş için belli 
bir süre tanıyan İtalya‟nın örnek alınabileceğini vurguladı. Sürenin 
sonunda geçiş yapılmayan araçların bağlandığını söyleyen Yılmaz, “Biz 
de bakanlıktan aynı uygulamayı talep edeceğiz” açıklamasını yaptı. 
Konuyla ilgili TSE ile ortak çalışmalarda da bulunduklarını belirten 
Yılmaz, ömrü 10 yılı geçen her tankın hemen imha edilmesini zorunlu 
tutan bir kanunun da çıkması gerektiğini kaydetti. ECR-67-01 standardı 
nedir? Tankın iç basıncı yükseldiğinde kontrollü şekilde gazı dışarı 
bırakıp iç basıncın düzenli düşürülmesini sağlayan emniyet valfına 
sahip. Darbe ve yüksek ısıya karşı daha dayanıklı özel saclar 
kullanılıyor. 
Kaynak: Radikal Gazetesi 

 
AVRUPA BÖLGELER ASAMBLESİ, İSTANBUL'DA OFİS 
AÇIYOR 
Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) Başkanı Michéle Sabban‟ın 
İstanbul‟a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 4 Nisan Pazartesi günü, 
İstanbul‟da bir AER ofisinin açılması için anlaşmaya varıldı. Bir yandan 
fasılların yavaş açılması, Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyeliğini 
geciktirirken, Sabban ve İstanbul İl Meclisi‟nden yetkililer, İstanbul‟da bir 
AER ofisinin açılması için karara vardı. „Bizim merkezimiz aslında  
Strasbourg ve Brüksel‟de, yani eski Avrupa‟da bulunuyor. İstanbul‟da 
bir ofis açarak, yüzümüzü geleceğe çevirdiğimizi de göstermek 
istiyoruz‟ diyen Sabban, „Türkiye‟nin AB‟ye üyeliği ne kadar zaman 
alırsa alsın, üye bölgelerimiz, Türkiye‟deki bölgeler ile yıllardır işbirliği 
içinde çalışıyor. Bugüne kadar ilki 2006 yılında katılan Kahramanmaraş 
olmak üzere, Türkiye‟den 7 bölge bünyemizde bulunuyor. Bizce 
Türkiye‟nin Avrupa‟ya ait olduğu kuşkusuz ve günümüzde Avrupa‟nın 
Türkiye‟ye, her zamankinden çok ihtiyacı var‟ ifadelerini kullandı. AER, 
İstanbul‟da açılan „uydu ofisin‟, 2004 yılında Romanya‟nın Alba ketinde 
açılan ofiste olduğu gibi, Doğu Avrupa ile AER arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine katkı sağlayacağını açıkladı. Sabban, İstanbul‟da 
toplanan son kurultay hakkında „Avrupa‟da yerel demokrasinin 
güçlendirilmesi ve bölgesel gelişim için bir arada çalışmak için, İstanbul 
Boğazı‟ndan daha güzel neresi olabilirdi ki?‟ dedi. AER‟in 2 (sosyal 
politika ve kamu sağlığı) ve 3 (kültür, eğitim, gençlik ve uluslararası 
işbirliği) numaralı kurulları, Eylül ayında İstanbul‟da toplanacak. 
Kaynak: Euroactiv 

 

MÜNİH İDARİ MAHKEMESİ: 'TÜRK VATANDAŞLARINDAN 
TURİSTİK VİZE İSTENEMEZ' 
Türk vatandaşlarının Almanya‟ya turistik seyahatlerde vizeden muaf 
olduğu kararıyla bir ilke imza atan Münih İdari Mahkemesi bu konuyla 
ilgili yazılı kararı taraflara gönderdi. Mahkeme yazılı kararında AB‟nin 
Schengen vizesi listesinde Türkiye‟nin de bulunduğunu, ancak Türk 
vatandaşlarından Almanya‟ya turistik seyahatlerde vize 
istenemeyeceğini vurguladı. Münih İdari Mahkemesi kararına gerekçe 
olarak AB ile Türkiye arasında ortaklık sözleşmesine ek olarak 
imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren katma protokolü gösterdi. 
Mahkeme bir Türk vatandaşının açtığı davayla ilgili yazılı kararında, 
anlaşmadaki 41. maddenin önemle altını çizdi. Almanya‟nın bir ay 
içinde karara itiraz hakkı bulunuyor. 
Kaynak: Hürriyet Avrupa Gazetesi 

 
AVRO BÖLGESİ DAHA FAZLA KEMER SIKACAK 
Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç 
krizine karşı daha fazla kemer sıkmaya ihtiyaç olduğunu savundu. 
İspanya Maliye Bakanı Elena Salgado, Macaristan'ın başkenti 
Budapeşte yakınındaki Godolla kasabasında devam eden AB Maliye 
Bakanları toplantısında, bütçe kesintilerinin gerekli olduğunu belirterek, 
''Çünkü büyümeye ihtiyacımız var ve bütçe açığımızı azaltmamız 
gerekiyor. Ülkemizin refahı için daha fazla bedel ödemeye devam 
edebiliriz'' dedi. Bu arada Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Budapeşte'ye 
gelen yaklaşık 30 bin kişinin Avro Bölgesi ülkelerinde uygulanan 
tasarruf önlemlerini protesto ettiği belirtiliyor. İsveç Maliye Bakanı 
Anders Borg da protestoyu gerektirecek bir şey göremediğini ifade 
ederek, çok açık bir şekilde Avrupa sosyal modelinin korunaklı 
olduğunu vurguladı. Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden ise 
''İnsanlar, onları bozguna uğratmayı savunmadığımızı anlamalı. Biz, 
gelecekte sosyal politikalara yatırımı finanse edebilmeyi savunuyoruz'' 
şeklinde konuştu. 
Kaynak: ABHaber 
 

AVRUPA MERKEZ BANKASI, FAİZLERİ 0.25 ARTIRARAK 
1.25'E ÇIKARDI 
Temmuz 2008'den beri ilk artırımını gerçekleştiren Banka'nın İcra 
Kurulu, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti. ECB 
ayrıca, marjinal borç verme faizini yüzde 1.75'ten yüzde 2'ye ve 
mevduat faiz oranını da yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti. Karar 
sonrasında basının karşına geçen Trichet, enflasyonu yakından takip 
ettiklerini vurguladı. Trichet, piyasaların merakla beklediği faiz 
artırımının devamının geleceğiyle ilgili sorulara yanıt olarak, bunun seri 
faiz artırımının ilk adımı olmadığını söyledi. Euro, ECB'nin bu yıl seri 
faiz artırımıyla yüzde 0.75 ile 1 arasında artırım gerçekleştireceği 
beklentisiyle, dolar karşısında hızlı değer kazanmıştı. Dün 1.4350'ya 
kadar çıkan euro/dolar paritesi 15 ayın zirvesini test etmişti. Trichet'in 
seri faiz artırımını ilk adımının atılmadığına vurgu yapması, paritede 
gerilemeye neden oldu. Karar öncesinde, 1.43'ün altında bulunan 
euro/dolar, bu açıklamanın ardından 1.4250 seviyelerine geldi. Son 
dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon baskısını 
artırdığına işaret eden ECB yetkilileri, faiz artırımı yönünde mesajlar 
veriyordu. Kaynak: Euroactiv 
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