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AB VİZESİNDE KOLAYLIK İÇİN ADIMLAR ÖNÜMÜZDEKİ 
HAFTA ATILMAYA BAŞLIYOR 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, 
Schengen vizesi konusunda önümüzdeki haftadan itibaren önemli 
adımlar atılacağını söyledi. Pierini, çalışmalar sonucunda aşamalı 
olarak Schengen ülkeleri arasındaki farklı uygulamaların ortadan 
kalkacağını, Schengen ülkelerinin konsolosluklarıyla çoklu vize 
verileceğini ve Türkiye'nin belirli yerlerinde ortak Schengen başvuru 
merkezleri kurulacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Türk vatandaşlarına 
vize kolaylığı konusu, Avrupa Parlamentosu'nun gündemine gelmişti. 
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, AB’ye üye 15 
ülkenin büyükelçileri ile müsteşarlarından oluşan heyet, Türkiye 
ziyaretleri çerçevesinde geldikleri Mersin’de temaslarda bulundu. AB 
ülkelerinin 1 yıl boyunca 740 bin Türk vatandaşına vize verdiğini 
belirten Pierini, ‘‘Geçen yılın ikinci yarısından bu yana vize politikası 
konusunda bir takım gelişmeler oldu. AB’de vize kanunu ve vize 
komitemiz var. Schengen protokolümüz var. Bu kapsamda yürütülen 
çalışmalar doğrultusunda önümüzdeki haftadan itibaren önemli adımlar 
atılacak’‘ dedi. İlk adım olarak tüm Schengen vizesini kapsayan 
ülkelerin ortak belge istemesi konusunda çalışacaklarını anlatan Pierini, 
şunları kaydetti: ‘‘Bu çalışma öğrenciler, akademisyenler ve 
işadamlarını da kapsayan 6 gruba yönelik olacak. Böylece Schengen 
ülkeleri arasındaki farklı uygulamalar ortadan kalkacak. İkinci aşamada, 
Schengen ülkelerinin konsolosluklarıyla birlikte çoklu vize verilmesi ile 
ilgili ortak çalışma yapacağız. Üçüncü aşamada ise Türkiye’nin belirli 
yerlerinde ortak Schengen başvuru merkezleri kurulması için 
çalışacağız. Bunun için Türkiye’de fizibilite araştırması yapıyoruz, 
nerelere kurabiliriz bu ortak merkezleri diye. İçlerinden birisi de 
Çukurova bölgesi.’‘ 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 
 
AB'DEKİ TÜRKLERİN ŞİRKETLERİNİN TOPLAM CİROSU 50 
MİLYAR EURO'YA ULAŞTI 
 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren, Anadolu'nun 
farklı köy ve kasabalarından başta Almanya, Hollanda, Fransa ve 
Avusturya olmak üzere Avrupa ülkelerine daha iyi bir gelecek için göç 
eden ve para kazandıktan sonra dönmeyi düşünen Türklerin, 
bulundukları ülkelerde kalarak önemli bir mali güce sahip olduklarını 
söyledi. Anadolu'da geçim sıkıntısı yaşayan ve ekonomik durumunu 
düzeltmek isteyen Türklerin, 1961 yılından itibaren Avrupa'ya göç 
etmeye başladığını anlatan Eren, ''Onlar, yıllar önce Anadolu'daki 
kasabalarından, köylerinden çıkıp Avrupa yollarına düştüler. 
Birçoğunun amacı para kazanıp memleketine dönmekti. Bir kısmı bu 
amacı doğrultusunda, birkaç yıl içinde Türkiye'ye geri geldi. Ancak 
çoğu, işçi olarak gittikleri Avrupa'da kalmayı tercih etti'' diye konuştu. 
Türkiye'nin, Avrupa ülkelerinden Almanya ile 1961, Avusturya, Belçika 
ve Hollanda ile 1964 ve Fransa ile de 1965'te iş gücü anlaşmaları 
imzalandığını anımsatan Eren, 50 yıllık göç tarihinin ilk yıllarında büyük 
bölümü erkeklerden oluşan ve tamamına yakını işçi olarak giden Türk 
göçmenlerin, aradan geçen sürede ciddi bir yapısal değişiklik geçirdiğini  

 
ifade etti. İlk göç anlaşmasından bu yana tam yarım asır geçtiğini, 
Avrupa'ya ilk giden Türklerin çocukları ve torunlarının, artık Avrupa 
nüfusunda önemli bir yer oluşturduğunu kaydeden Eren, Almanya'da 
yaşayan Türklerin sayısının 2 milyon 700 bin olduğunu, bunlardan 950 
bininin Alman vatandaşı olduğunu bildirdi. Eren, diğer Avrupa 
ülkelerinden Hollanda'da da 355 bin Türk'ün 266 bini, Fransa'daki 380 
bin Türk'ün 200 bini ve Avusturya'daki 233 bin Türk'ün ise 123 bininin, 
bulundukları ülkelerin vatandaşlığını tercih ettiğine dikkati çekti. Aile 
birleşimleri sayesinde kadın ve çocukların sayısının arttığını, yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşların farklı alanlarda meslek sahibi 
olarak göç alan ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına 
katılmaya başladığını dile getiren Eren, ''Elbette bu değişim, çözülmesi 
gereken birçok problemi de beraberinde getirdi. Sorunlara rağmen 
Avrupa'daki yeni nesil, artık ilk göç eden Türklerden daha farklı bir profil 
çiziyor. Son 20 yıl içerisinde Türk girişimciler sayısal olduğu kadar 
niteliksel bir gelişim de gösterdi. Küçük büfeler restoranlara, dönerciler 
imalathanelere, uçak bileti satıcıları geniş seyahat acentelerine 
dönüşmüş bulunuyor. Avrupa Birliği genelinde Türk kökenli göçmen 
girişimcilerin üretim ve istihdam alanındaki ekonomiye katkıları artık 
bugün göz ardı edilemez noktaya ulaşmıştır. Son hazırladığımız 
istatistiklere göre, halihazırda Avrupa'daki Türk işletmelerin sayısı 140 
bin civarındadır. Bu işletmeler, yaklaşık 640 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır. Bu işletmelerin, yıllık toplam cirosu 50 milyar Euro'yu 
aşmıştır. Sadece Batı Avrupa'daki Türklerin tüketim harcamaları 22,7 
milyar Euro'dur.'' 
 
Kaynak: Euractive 

 
 
KÜRESEL KRİZİ ÖNLEMEK İÇİN MERKEZ BANKALARI 
DEVREDE 
 
Euro Bölgesi ve İngiltere, ekonomilerini canlandırmak ve ekonomide 
küçülmeyi önlemek için bir dizi karar aldı. İngiltere Merkez Bankası, 
sürpriz bir şekilde devlet tahvilleri alma kararı alırken, Avrupa Merkez 
Bankası, (ECB) Avrupa'daki zayıf bankalara sermaye akışının 
sağlanması için alınan önlemleri hayata geçirdi. Öte yandan Almanya 
Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de IMF, Dünya Bankası, ECB ve 
OECD başkanlarıyla bir araya geldi. Merkel'in IMF Başkanı Christine 
Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ECB Başkanı Jean-
Claude Trichet ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile yaptığı 
toplantıda liderler, krizin yaralarını sarmaya çalışan küresel ekonominini 
şimdi daha tehlikeli bir aşamaya gelme riskiyle karşı karşıya olduğu 
uyarısında bulundu. Görevini Mario Draghi'ye bırakmadan önce son kez 
bir toplantıya katılan ECB Başkanı Trichet ise, Avrupa'daki 
hükümetlerin kriz karşısında attığı adımların yetersizliğine eleştirilerini 
yineledi. Merkel ise gereklilik halinde bankaların sermayelerinin 
güçlendirilmesi için devlet yardımının sağlanabileceğini dile getirdi. 
ECB, bankalara daha uzun vadeli kredilerin açık olması ve önümüzdeki 
aydan itibaren 40 milyar Euro banka bonosu almaya başlama kararları 
aldı. 
 
Kaynak: TÜBİTAK-Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 


