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AB'DE TEK TİP EHLİYET GELİYOR 
Almanya'da, ehliyeti "bir kere çıkar, ömür boyu kullan" devri sona eriyor. 
Bundan böyle sürücülerin aldıkları ehliyetlerin geçerlilik süresi olacak ve 
AB sınırlarında da tek ehliyet dönemi başlayacak. Almanya'da tıpkı 
pasaport ve nüfus cüzdanlarında olduğu gibi, ehliyetlerin de yenilenmesi 
gerekecek. Ehliyetlerin bundan böyle belirli geçerlilik süresi olacak. 
Avrupa Birliği'nin 2006 yılında aldığı karar uyarınca, yeni uygulama 
kapsamında sürücüler, her 15 yılda bir yeniden ehliyet çıkaracak.  2013 
yılı Ocak ayı itibariyle alınmış ehliyetler, 15 yıl süreyle geçerli olacak. 
Sürenin dolmasıyla birlikte ise ehliyetin yenilenmesi gerekecek. Ancak 
yenileme işlemi sırasında sürücüler yeniden sınava tabi tutulmayacaklar. 
Yeni uygulamanın sebebi, önümüzdeki yıla kadar yürürlüğe girmesi 
gereken, Avrupa Birliği'nin 2006 yılında belirlenmiş yönetmelik kararı. Bu 
uygulamayla Avrupa içinde bundan böyle tek bir ehliyet kullanılacak. 
Kredi kartı formatındaki ehliyetler en yeni güvenlik yöntemleriyle 
hazırlanacak. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin "Saarbrücker Zeitung" 
Gazetesi'ne verdiği demeçte, her zaman yeni güvenlik yöntemleri için 
tamamlayıcı bir unsur olan fotoğraf güncellemesi sayesinde, ehliyet 
sahibinin kimliğinin de daha rahat teşhis edilebileceği ifade edildi. Ancak 
Almanya'da 2013 yılından önce alınan ehliyetler 2033 yılına kadar geçerli 
sayılacak. Kaynak: Deutsche Welle 
 
EUROSTAT VERİLERİNE GORE AB'DE İSTİHDAM RAPORU 
YAYIMLANDI 
 Eurostat verilerine göre 2009’da AB’de 15-64 yaş arası istihdam seviyesi 
2008’deki %65,9’dan gerileyerek %64,6’ya düştü. Sürekli bir artış 
göstererek 2002’deki %53,7 seviyesinden 2008’de %59,1’a yükseldikten 
sonra 2009’da %58,6’ya geriledi. İleri yaş grubunda istihdam oranı artış 
göstererek 2002’deki %36,9 düzeyinden %45,6’ya yükseldi. 15-64 yaş 
grubunda istihdam oranı en yüksek ülkeler arasında Hollanda (%77), 
Danimarka (%75,7), İsveç (%72,2), Avusturya (%71,6) ve Almanya 
(%70,9) yer alıyor. Kadın istihdamı en yüksek ülkeler arasında Danimarka 
(%73,1), Hollanda (%71,5), İsveç (%70,2) ve Finlandiya (%67,9) yer 
alırken kadın istihdamı en düşük ülkeler sıralamasında Malta (%37,7), 
İtalya (%46,4) ve Yunanistan (%48,6) önde yer alıyor. Litvanya ve 
Letonya dışındaki tüm AB ülkelerinde erkek istihdam oranı kadın istihdam 
oranından fazla düzeyde. Litvanya’da kadın istihdamı erkeklerden %1 
daha fazla; Letonya da ise oranlar eşit düzeyde. Kaynak: EU Rapid 
 
AB-ABD ZİRVESİ 20 KASİM’DA LİZBON’DA GERCEKLEŞECEK  
AB ve ABD zirvesi 20 Kasım’da Portekiz’in başkenti Lizbon’da 
gerçekleşecek. Zirvede AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy ve AB 
Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile ABD Başkanı Barack 
Obama bir araya gelecek. Lizbon Antlaşması’nın 1 Aralık 2009’da 
yürürlüğe girmesi sonrasında düzenlenecek ilk AB-ABD zirvesi olma 
özelliği taşıyan zirvede Transatlantik ilişkilerde son durum ve küresel 
ekonomi ve dış politika alanlarında son dönemde yaşanan gelişmeler ele 
alınacak. AB ve ABD arasındaki ikili zirvelerin düzenlenmesine 1990 
tarihli Transatlantik Deklarasyon’un yayınlanması sonrasında başlanmıştı. 
İspanya Başkanlığı döneminde 2009 yılında Madrid’te gerçekleşmesi 
gereken zirve ABD yönetiminin talebi doğrultusunda iptal edilmişti. 
Kaynak: AB Haber 
 

 
AB DIŞ TEMSİLCİLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KURUCU 
AB ÜYESİ ÜLKELERDEN OLUŞUYOR 
Avrupa Dış Faaliyetler Dairesi (EEAS) için yapılacak olan atamalar 
öncesinde gerçekleştirilen bir çalışma AB’nin dış temsilcilerinin büyük 
bir çoğunluğunun Fransız, İtalyan, Hollandalı, Alman ve Belçikalı 
olduğunu ortaya koyuyor. AB Komisyonu’nun 115 temsilciliğinin 
66’sındaki büyükelçiler AB’nin kurucu ülkelerinin vatandaşları. AB’ye 
daha sonra katılan İngiltere ve İspanya’dan 20 kişi de AB’nin dış 
temsilciliklerinde görev yapan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor. 
Ancak AB’ye 2004’te katılan 10 ülkeden sadece ikisi AB dış 
temsilciliklerine yönetici gönderebilmiş durumda. Ayrıca eski kolonilerle 
ilişkilerin de yapılan üst düzey atamalarda yansıtıldığı gözleniyor; 
Portekiz ve İspanya’dan beş üst düzey temsilci Latin Amerika’da görev 
yapıyor. Çalışmada AB’nin dış temsilciliklerinde görev yapan 115 
büyükelçisinin yalnızca 11’nin kadın olduğu belirtiliyor. Yeni yapısıyla 
çalışma alanı genişleyen Avrupa Dış Faaliyetler Dairesi’ne 111 
büyükelçi ve büyükelçi yardımcısı atanması gerekiyor. Üye ülkeler 
yapılacak atamalarda önemli olarak kabul edilen görev yerlerini 
alabilmek için yarış içine girmiş bulunuyor. Seçim ve atama işlemlerinin 
Ekim-Kasım aylarında sona ermesi bekleniyor. Kaynak: AB Haber 
 
AB DİJİTAL KÜTÜPHANESİNE “WİKİPEDİA” USULÜYLE 
KAVUŞACAK 
ABD’li bilişim firması IBM’den İsrailli araştırmacılarla AB’nin ortaklaşa 
yürüttüğü Avrupa tarihine dair önemli belgelerin dijital ortama 
aktarılması projesi gönüllü çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Gönüllülerden 
beklenen şey belgelerin hatasız bir şekilde taranmasının sağlanması. 
Böylelikle, saatler süren dijital ortama aktarma sürecinin kısaltılmasını 
sağlayacak. Impact (Metinlere Gelişmiş Erişim) olarak adlandırılan 
dijital ortama aktarma projesinin hedefi, taranan belgelerin hatasız 
olmasını artırmanın yanı sıra bu belgelerin internette aranabilir ve 
düzeltilebilir olmasını sağlamak. Projenin araştırmacıları yeni sistemin 
standart tanıma programlarına göre %25 ile % 50 arasında daha fazla 
hatasızlık payı sağlayacağına inanıyor. Buna göre, çevrimiçi işbirliği 
sistemi sürece destek vermesi için gönüllülerin ilgisini çekmeyi umuyor. 
Gönüllülerin çalışma esası Wikipedia sitesinde olduğu gibi maaşsız 
çalışan bir editör ordusu şeklinde olacak. Yeni teknolojinin, tartışmaya 
açık metinlerin yerini belirleme sürecini hızlandıracağı ve daha sonra da 
gözden geçirenlerin hataları düzelteceği bir sistem olması bekleniyor. 
Taranmış metnin tümünü görmek yerine gözden geçirenler sadece 
metinde sorunlu görünen harf ya da kelimeleri görecek. Örneğin “r” ve 
“n” harfleri yan yana geldiğinde kolaylıkla “m” ile karıştırılabilir. Bu 
durumda sistem farklı “m” yazılışlarını tespit ederek sorgulanan harflerin 
yanına yerleştirecek. Böylece harfin gerçekten ne olduğunu tanımlamak 
kolaylaşacak. Sorgulanan eğer bir kelimenin tümüyse, o halde bu 
kelime diğer şüpheli terimlerin yanına eklenerek alfabetik bir sıraya 
konuyor. Böylece gönüllü editörler tek bir tuşa dokunarak sorgulanan 
kelimenin yerine uygun görülen kelimeyi kabul veya reddedebiliyorlar. 
Önceden küçük bir kitabın düzeltilip elle veri olarak girilmesi 4 saat, ve 
standart OCR teknolojisiyle 1 saat sürüyordu. Ancak yeni sistem bu 
süreci 30 dakikaya indiriyor. Araştırmacılar, gönüllü editörlerin 
hatalarından da öğrenerek sözlüğü daha da geliştirebilirlerse bu sürreci 
15 dakikaya indirebileceklerine inanıyor. Kaynak: EurActiv 
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