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EKO-İNOVASYON 2010 ÇAĞRISI AÇILIYOR 
Avrupa Birliği Eko-İnovasyon fonlarıyla doğal kaynakların daha iyi 
kullanımını sağlayan ve Avrupa'nın ekolojik ayak izini azaltacak yenilikçi 
ürünleri, servisleri ve teknolojileri desteklemeyi amaçlamaktadır. 
Araştırma ve pazar arasındaki boşluğu doldurma amacında olan bu çağrı 
ile Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Eko-İnovasyon, Çevre 
Teknolojileri Eylem Planı'nın (Environmental Technologies Action Plan-
ETAP) uygulanmasına katkıda bulunacak. 2008-2013 yılları arasında 
Eko-Yenilikçi projeler için yaklaşık olarak 200 milyon €'luk fon mevcut. 
Avrupa Komisyonu tarafından 13 Nisan 2010'da Brüksel'de düzenlenecek 
olan "Eko-Yenilik Avrupa Bilgi Günü" ile Eko-Yenilik 2010 çağrısının 
açılışı yapılacak. Çağrının kapanış tarihi 09 Eylül 2010 olarak 
öngörülüyor. Bilgi gününde sabah düzenlenecek olan oturumda Eko-
Yenilik çağrısının içeriği ve fona nasıl başvurulacağı konusunda detaylı 
bilgi verilecek. Ayrıca şimdiye kadar fondan yararlanmış başarılı örnekler 
de sunulacak. Öğleden sonraki oturumda ise,KOBİ'lere ve proje teklifi 
hazırlama aşamasındaki diğer başvuru sahiplerine bu konuda daha iyi 
destek verebilmeleri için sadece gayriresmi ulusal iletişim noktalarına bir 
eğitim verilecek. Sunumlar İngilizce yapılacak ve Almanca, Fransızca, 
İtalyanca, İspanyolca ve Polonya dilinde simültane çeviriler yapılacak. 
Bilgi gününe katılmak için 
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ecoinnov2010/registration.php 
bağlantısından kayıt yaptırabilirsiniz. Brüksel'e gidemeyecek olanlar için 
konferans, http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm 
adresinde 6 dilde canlı olarak yayınlanacak. 
Kaynak: Eurasiaic 
 
SCHENGEN VİZESİ ALMAK KOLAYLAŞIYOR  
Vize başvuruları basitleşecek, haftalar süren beklemeler son bulacak, 
reddedilen başvurulara itiraz hakkı gelecek. 25 Avrupa ülkesinde serbest 
dolaşım sağlayan Schengen vizesi'nde kolaylık sağlayacak yeni 
düzenleme 5 Nisan'da yürürlüğe giriyor. Yeni değişiklikler şöyle: 
Vize başvurusunun en geç iki hafta içerisinde Büyükelçilik ve 
Başkonsolosluklar tarafından alınması gerekiyor. Bundan sonra, 
başvurunun ardından en geç 15 takvim günü içerisinde, başvuru sahibine 
yanıt verilecek, yanıtın olumsuz olması durumunda gerekçesi belirtilecek  
Olumsuz yanıt alanlar, o ülke nezdinde itirazda bulunabilecek. Schengen 
vizesi başvuru formları basitleştirilecek ve tüm ülkeler aynı başvuru formu 
ve süreçleri kullanacak. AB ile vize anlaşması olan ülkeler için kısa 
dönemli vize ücreti 35 Euro'ya düşürülecek. Tüm ülkelerden 
başvurularda, 12 yaşın altındaki çocuklar için vize ücreti 60 Euro'dan 35 
Euro'ya düşürülecek.  
Schengen ülkeleri şöyle: 
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, 
Yunanistan.  
AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri: İzlanda, Norveç, İsviçre  
AB üyesi olmasına rağmen Schengen'e taraf olmayan ülkeler: İngiltere, 
Güney Kıbrıs, Bulgaristan ve Romanya  
Kaynak: AB-İlan 
 
 

 
AVRUPA'DA 2 BIN 500 TÜRK'E MEKTUP GITTI 
Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı, kriz döneminde önemli ölçüde 
azalan uluslararası doğrudan yatırım pastasından pay almak için yeni 
bir çalışma başlattı. Bu çalışmada, dünyanın en büyük 500 şirketinde 
üst düzey ve orta kademe yöneticilik yapan Türk profesyonellere 
ulaşılarak, "Şirketinizin yatırımlarının Türkiye'ye kaydırılması için etkinizi 
kullanın" çağrısı yapılacak. Bu kapsamda ilk olarak Avrupalı dev 
şirketlerde çalışan 2 bin 500 Türk profesyonele mektuplar gönderildi. 
Ajans Başkanı Alpaslan Korkmaz, "Yüzde 80'i hemen geri dönerek, ‘Ne 
yapabiliriz' diye sordu" dedi. Çinli 6 otomotiv üreticisiyle görüşüldü  
Türkiye'nin mühendislik merkezi haline gelmekte olduğunu, Alcatel, 
Intel, Pfizer, Mercedes Benz gibi firmaların mühendislik merkezleri 
kurduğunu belirten Korkmaz, "HP ve Foxconn'un yatırımı geldi. 3 - 4 
büyük teknoloji üreticisi var, hepsiyle görüşmeler oldu. Çinli 6 büyük 
otomotiv üreticisinin tamamıyla görüşüldü. Ajansın veri tabanında 7 bin 
380 potansiyel yatırımcı var. 2009'da 330 yatırım başvurusu oldu. 420 
yabancı sermayeli şirket faaliyetini genişletmek amacıyla destek istedi. 
Brezilya'ya temsilcilik açtık. Latin Amerika'ya açılıyoruz" diye konuştu. 
Kaynak: Dünya 
 
AB VATANDAŞLARI YASAMA SÜRECINE KATILACAK 
Birçok Avrupalı, Avrupa Birliği ve kurumlarını kendilerine uzak, 
bürokratik ve anlaşılmaz olarak görüyor. AB, üye ülke vatandaşlarını 
yasama sürecine aktif şekilde dahil ederek bu bakış açısını aşmayı 
hedefliyor. Avrupa Parlamentosu üyelerini kendilerinin belirliyor olması 
bile üye ülke vatandaşlarının bu düşüncesini değiştirmeye yetmiyor. İşte 
bu nedenle "Halk Girişimi" adı verilen uygulamayla yasama sürecine AB 
vatandaşlarının katılımının artırılması hedefleniyor. Yıl içinde yürürlüğe 
girmesi tahmin edilen, Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yeniliklerden biri 
olan uygulama şu şekilde işleyecek: Avrupa Komisyonu'na bir yasa 
teklifi götürebilmek için girişimcilerin 27 üye devletin en az 9'undan bu 
teklifi savunan en az bir milyon kişinin imzasını toplaması gerekiyor.  
Kaynak: DW 
 
AB KARBON EMİSYONUNU 2009’DA %11 AZALTTI 
Avrupa Komisyonu, 1 Nisan'da yaptığı açıklamayla AB çapında sanayi 
tesislerinin CO2 salınımının 2009 yılında % 11 düzeyinde azaldığını 
bildirdi. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre AB 
çapında sanayi tesislerinin toplam karbondiyoksit salınımı 2009 yılında 
1.887 milyar ton olarak kaydedildi. Küresel ekonomik krizin sanayi 
üretimini ve enerji talebini düşürmesi nedeniyle bu miktar 2008 yılına 
kıyasla % 11 oranında düşüşe denk geliyor. Açıklanan bu ciddi düşüş 
AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele için belirlediği tavan 
hedefinin altında kalıyor. Avrupalı şirketler bu sayede 80 milyon ton 
CO2'ye kadar salınım hakkı fazlasına sahip oldular. Çevreciler, 
şirketlerin bu dönemde sahip oldukları salınım haklarını 2013 
sonrasındaki dönemde kullanmaya kalktıkları takdirde karbon 
fiyatlarının daha da düşmesinden ve resesyonun devamından endişe 
ediyorlar. Komisyon konuya ilişkin nihai raporunu gelecek ay 
yayımlayacak. Kaynak: Euractiv 
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