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ŞUBAT'TAKİ AB LİDERLER ZİRVESİNİN GÜNDEM 
MADDELERİ MALİ YAPI, ENERJİ VE YENİLİKÇİLİK 
Avrupa Konseyi’nin, Daimi Temsilciler Komitesi’ne (COREPER) ilettiği 4 
Şubat’ta gerçekleştirilecek liderler zirvesinin gündemi ile ilgili taslak 
sonuç bildirgesinde, üye ülkelerin mali yapılarının birbiriyle uyumu, enerji 
alanında bir Avrupa iç pazarının tesis edilmesi için atılması gereken 
adımlar ve yenilikçilik, başlıca gündem maddeleri olarak belirleniyor. 
Belgede, Avrupa’nın ‘güvenli, sürdürülebilir ve ulaşılabilir enerji 
ihtiyacına’ vurgu yapılarak, işlevsel ve uyum içinde faaliyet gösteren bir 
AB iç enerji pazarının oluşumunun 2014 yılına kadar tamamlanması ve 
2015 yılından itibaren hiçbir AB üyesi ülkenin bu ağın dışında kalmamış 
olmasının sağlanması amacı ifade ediliyor. Üye ülkelerin 2011 yılının 
Mart ayına kadar gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve 2012 
yılının sonuna kadar teknik standartlar belirleyerek bunları yürürlüğe 
sokması isteniyor. Belgede, uyum içinde faaliyet gösteren bir enerji 
altyapısı ağının tesisi için önemli adımların atılması gerektiğine de yer 
veriliyor. Bu altyapının tesisi için başlıca gelir kaynağı olarak pazar 
faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kullanılması öngörülüyor. AB’nin 
2020 yılı enerji verimliliğindeki yüzde 20’lik hedefinde gidişatın 
aksamakta olduğunun ve buna ulaşabilmesi için tüm AB üyesi ülkelerin 
devlet sözleşmelerinin 2012’den itibaren söz konusu hedeflerle uyum 
içinde yapılacağının bildirildiği belgede, önceliklerin yenilenebilir enerjiye 
verileceği açıklanıyor. Belgede aynı zamanda ekonomik büyüme için 
üretim, hizmet ve iş modeli alanlarında yenilikçiliğe gereksinim vurgusu 
yapılıyor. Avrupa’da bilgi ve araştırmaların paylaşımı için Avrupa 
Araştırma Alanı’nın (ERA) 2014 yılına kadar tamamlanmasının 
amaçlandığı bildirilirken, benzer şekilde KOBİ’ler ve yeni iş modellerinin 
desteklenmesi için merkezi bir yapının kuruluşunu değerlendirmek için 
çağrıda da bulunuluyor.  
Kaynak: EurActiv 
 

"MEMLEKET MESELESİ" PROJESİ AVRUPA YOLUNDA 
Koç Grubu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirmiş olduğu 
"Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi" Türkiye'yi Avrupa'da temsil 
edecek. Koç Topluluğunun, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata 
geçirdiği 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi', Avrupa Çalışan 
Gönüllülüğü 2011 Programı'nda Türkiye'yi 'Büyük Şirketler' kategorisinde 
temsil edecek. Koç Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 
elemeleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneğince gerçekleştirilen Avrupa Çalışan Gönüllülüğü 
2011 Ödül Programı'nda, çalışan gönüllülüğü ve istihdam alanlarında 
bilinç oluşturmak, mevcut bilinci artırmak ve şirketleri bu alanda 
yaptıkları uygulamalarla ilgili cesaretlendirmenin hedeflendiği belirtildi. 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi'nin başarısının yurt içinde ve yurt 
dışında tescil edilmesinin sürdüğü bildirilen açıklamada, Koç Holdingin, 
projeyle finale kaldığı Avrupa Çalışan Gönüllülüğü Ödül Programı'nda, 
kuruluşlardan, projelerde çalışan gönüllülüğünü sağlamaları, istihdam 
tanımlamaları bekleniyor. 'Program, Türkiye ile birlikte 22 Avrupa 
ülkesinde yürütülüyor. Avrupa Değerlendirme Komitesi ise her kategori 
için Avrupa birincilerini belirlemek üzere şubat ayında toplanacak. 
Kaynak: EurActiv 
 

 

 
AB ÜLKELERİ SCHENGEN'İ GELİR KAPISI YAPTI 
Krizdeki Avrupa ortak vize Schengen'i gelir kapısı yaptı. Vize sürecinin 
her adımını paraya döken AB ülkeleri geçerlilik süresini de 3 güne kadar 
indirdi. Türkiye geçmiş anlaşmalara da dayanarak kapısına dayandığı AB 
ülkelerinden vize kolaylığı hatta serbest dolaşım hakkı beklerken yeni 
topluluk ülkeleri zam ve bürokrasi duvarıyla vize almayı her geçen gün 
daha da zora sokuyor. Son dönemde en çok şikâyet edilen konu ise hızla 
artan maliyetler ve süreleri kısalan vizeler. AB'nin ortak vizesi Schengen'i 
en kısa süreyle alabilmenin bedeli son üç yılda 150 liradan 400 lira 
sınırına dayandı. Bu artışta sadece vize harcına gelen yüksek zam değil, 
fotoğrafından, randevu ücretine, soru sorma parasından form bedeline 
kadar daha önce olmayan kalemlerin de eklenmesi etkili oldu. Bütün bu 
bürokrasi ve maliyet duvarını geçen Türk vatandaşlarının en sık 
karşılaştığı ve şikayet ettiği konu ise çekilen eziyete karşı alınan vize 
sürelerinin giderek daha da kısa hale gelmesi. 6 aylık vizelerin geçerlilik 
süresi 1 ay, bir yıllık vizelerin geçerlilik süresi ise 6 aya kadar düştü. 
Hatta bazı uygulamalarda süre üç güne kadar düşebiliyor. Süre ne kadar 
kısalırsa kısalsın vatandaşın ödediği toplam ücrette ise herhangi bir 
indirim olmuyor. Türk vatandaşlarının artan gelir seviyesi ve gelişen 
ticaret nedeniyle hem tatil hem de iş için daha fazla yurtdışına çıkarken, 
AB vizelerinin süresi gerileme trendine girdi. Daha önce en kısası 6 ay 
olan Schengeler'de gezinin amacı ve kalınacak otelin ispatına bağlı 
olarak süreler günlerle sınırlandı. Bunun dışında bürokrasi yoluyla 
oluşturulan masraflar da arttı. Her bir ülke kendi standardında göre 
fotoğraf talep etmeye başladı. Konsoloslukların içinde özel stüdyolarda 
yüksek fiyatla satış başladı. Schengen dışında kendi vizesi veren 
İngiltere gibi bazı ülkelere hizmetleri özel sektöre devrederek ücretlerine 
zam yaptı. Bazı konsoloslukları kırtasiye ofisleri açtı. Bazı konsolosluklar 
hızlı vize uygulama bölümü ile gelir artırımına yöneldi. VIP adı da verilen 
bu sistem sayesinde 100 ile 300 TL arasında ek ödeme yapılarak 
normalde 20 günü bulan vizeyi 3 günde almak mümkün hale geldi. İlginç 
uygulamalardan biri de PIN numaralarında yaşanıyor. Kişi konsolosluk 
yetkililerinden her hangi bir bilgi alışverişinde bulunmak için kredi 
kartından 18 TL ödeyerek PIN numarası satın alıyor. Bu numara 
olmadan konsolosluklardan hiçbir bilgi elde edilemiyor. Randevu için de 
önceden PIN almak şart. Tüm konsoloslukların ortak noktası ise vize 
çıkmadığında hiçbir geri ödeme yapmamaları. Uygulanan vize ücretleri 
400-600 TL'yi bulunca neredeyse 2 gece 3 günlük Avrupa turlarıyla 
yarışır hale geldi. Kaynak: Sabah 

 
AB VATANDAŞLARINA YURTDIŞINDA TEDAVİNİN ÖNÜ 
AÇILDI 
Avrupa Parlamentosu hastaların başka bir AB ülkesinde tedavi 
görmesini, reçete almasını ve sonradan masraflarının karşılanmasını 
sağlayacak yasayı kabul etti. AB Sağlıktan sorumlu Komisyon üyesi John 
Dalli ‘Bugün Avrupa sağlığı için çok önemli bir gün‘ diyerek yasaya olan 
güvenini ortaya koydu. Öte yandan Sosyalist Parlamenterler bu yasanın 
hastaların önce parayı ödeyip sonra paralarının geri ödeneceğini öne 
sürerek, maddi durumu yerinde olmayan hastaları zor durumda 
bırakacağını söyledi. AB ülkelerindeki eczacılar da başka bir ülkenin 
reçetesini farklı dilde olması nedeniyle okuyamayacakları, ilaçların farklı 
ülkelerde farklı isimlerle satılabildiğini  ve aynı ilacın onlarda 
olmayabileceği gibi sorunların olduğunu hatırlattılar. Kaynak: EurActiv 
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