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'DOLAR VE EURO'DAKİ İSTİKRARSIZLIK, TİCARETİ YEREL 
PARA BİRİMLERİNE YÖNELTİYOR' 
 
Küresel piyasalarda ABD Doları ve Euro'nun istikrarsız performansı 
yüzünden her geçen gün yeni bir ülke uluslararası ticarette alternatif 
para birimlerine yöneliyor. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Türkiye, İran 
ve Güney Afrika'dan sonra Kazakistan da uluslararası ticarette dolar 
yerine yerel para birimine yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz hafta, Kazakistan 
Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko, yakın gelecekte  
Kazakistan'ın dış ticarette dolar kullanmayı bırakıp, ulusal para birimini 
kullanacağını söyledi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Rusya ve Çin 
ile görüştüklerini kaydeden Marchenko, "Özellikle komşularımızla 
ticarette dolar kullanımının bir an önce bitirilmesini istiyoruz'' dedi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de dünyada 
yaşanan ekonomik krizlerin sebebi olarak dolar kullanımını göstermiş 
ve "Tüm ülkelerin, üzerinde mutabakat sağlayacağı uluslararası bir para 
birimi geliştirilmeli. Dünya rezervleri bu para üzerinden olmalı'' 
tavsiyesinde bulunmuştu. Dünya ekonomisindeki payı yüzde 20'yi aşan 
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin bu 
konudaki ağırlığı, söz konusu payın 10 yılda yüzde 40'lara ulaşması ile 
daha fazla hissedilecek. Piyasaya yön veren yatırımcılar arasında 
yapılan araştırmalara göre, 2016'ya kadar uluslararası alanda 
konvertıble hale gelecek olan Çin'in yerel para birimi yuan, yakın 
gelecekte dolar, euro ve yen ile birlikte rezerv para birimleri arasında 
yer alacak. Çin, aralarında Malezya, Ukrayna, Arjantin, Endonezya, 
Hong Kong, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Singapur'un yer aldığı 
10'dan fazla ülke ile ticarette dolar yerine yuan kullanıyor. Geçtiğimiz yıl 
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Xiao Junzheng, Türkiye ile 
Çin arasındaki ikili ticari ilişkilerin ABD Doları yerine yerli para birimleri 
ile yapılmasının desteklenmesi gerektiğini belirtmişti. Xiao, kriz 
sonrasında istikrarsızlaşan dolara alternatif olarak rezerv para 
birimlerinin çeşitlendirilmesini savunmuştu. Türkiye'nin, özellikle çevre 
ülkelerde son dönemde artan ekonomik etkinliği Türk Lirası'nın bölgesel 
ticarette kullanımını da artırdı. Başta Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve 
Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeyle gerçekleştirilen ikili ticarette 
dolar yerine Türk Lirası tercih ediliyor. 
Kaynak: EurActiv 
 
RUSYA VE UKRAYNA, AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ PEŞİNDE 
 
Rus ve Ukraynalı yetkililer Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini önümüzdeki 
15-20 yıl içinde Gümrük Birliği düzeyine çıkartmak istediklerini 
belirtirken Rusya’nın üyelik haricinde birliğe mümkün olan en yakın 
mesafede durmak istediği kaydedildi. Avrupa İş Zirvesi'nde konuşan 
Rusya Ekonomik Gelişim Bakan Yardımcısı Oleg Fomichev, 
Moskova’nın AB değerlerini paylaştığını ve ikili ilişkilerin giderek 
derinleşmesinden hiçbir rahatsızlık duymadıklarını söyledi. Ukrayna 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Valerii Pyatnitskiy AB ile ilişkilerin ülkesi için 
en önemli önceliklerden biri olduğuna dikkat çekerek bir gümrük 
birliğinin önümüzdeki 15 yıl içinde kurulabileceğini söyledi. 
Kaynak: EurActiv 

 
 
AB VİZESİ ALMAK 'BASİTLEŞİYOR' 
 
 
Avrupa Birliği (AB), Temmuz ayından itibaren Türklere vize alımını 
‘basitleştirme’ uygulamasına başlayacak. Uygulamayla ilgili talimatın 
Türkiye’deki bütün AB Konsolosluklarına gönderildiği ve Temmuz 
ayından itibaren başlayacağı açıklandı. ‘Basitleştirme ve Uyumlaştırma’ 
adı altında yeni vize politikasının uygulanacağı, yeni uygulamanın vize 
alım süresini kısaltacağı bildirildi. AB Komisyonu’nun Genişlemeden 
Sorumlu Temsilcisi Stefan Füle, önceki gün aralarında Türk iş 
adamlarının da bulunduğu bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 
vize konusundaki ‘sabırsızlığın’ farkında olduğunu belirterek, ‘Temmuz 
ayından itibaren yeni uygulamaya geçiyoruz’ açıklaması yaptı. Füle, 
mevcut vize rejimine rağmen Avrupa’daki Türk işçileri ve Türk iş 
adamlarının Avrupa ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, 
AB’nin Adalet ve İçişleri Konseyi’nin vize konusunda ‘yeni bir perspektif’ 
ortaya koyduğunu söyledi. Füle, Temmuz ayından itibaren vize alımını 
‘basitleştirecek’ bu uygulamanın, vizelerin tamamen kaldırılması 
sürecindeki ‘ilk adım’ olduğunu söyledi. AB ülkelerinin Temmuz ayından 
itibaren uygulamaya koyacağı ‘vizelerin basitleştirilmesi’ politikası, 
Türkler açısından yenilikler getiriyor. AB Komisyonu Temsilcileri, 
vizelerin daha çabuk ve daha kolay alınacağını belirterek, bu adımın 
‘Vizelerin Kolaylaştırılması’ öncesindeki adım olduğu, vizelerin 
kolaylaştırılmasına geçişin daha çabuk olacağını kaydettiler. Temmuz 
ayından itibaren konsolosluklara giden Türk vatandaşlarının ‘Vizelerin 
basitleştirilmesi ve uyumu’ çerçevesinde karşılaşacakları yenilikler 
şunlar: Vizeler için istenen belgeler ‘en aza’ indirilecek. Vize 
başvurusunda talep edilen belge sayısı asgariye inecek. Vize 
başvurusu yapıldıktan sonra işlem süresi 15 günü geçmeyecek. 
Vizelerin alınacağı örneğin Fransız veya Alman konsolosluklarında 
doldurulan belgeler farklı sorular ve farklı konulardan oluşabiliyor. Yeni 
uygulamayla vize için başvuranlara tüm konsolosluklar ‘tek tip belge’ 
doldurulmasını isteyecek. Vizelerin reddedilmesi halinde reddetme 
gerekçesi açıkça dile getirilecek. Daha önce herhangi bir gerekçe 
söylenmiyor ve sadece ‘Vizeniz reddedildi’ şeklinde bir ifade yer 
alıyordu. Daha sonraki aşamada ise belirli meslek gruplarına uzun 
süreli vize verilmesi ve vize ücretlerinin yarıya indirilmesi gibi 
uygulamalar bulunuyor. Vizede kolaylaştırma Türk vatandaşlarına 
ileride şu avantajları sağlayacak: AB vizesi için başvuru ücreti, 60 euro 
yerine 35 euro olacak. 12 yaşından küçük çocuklar, emekliler, 
engelliler, öğrenciler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve 
AB’de yakın akrabası bulunanlar vize ücretinden muaf tutulacak. Vize 
başvurusunda talep edilen belge sayısını azaltan ve işlem süresini 
azami 10 gün olacak şekilde kısaltan anlaşmayla, işadamları ve TIR 
sürücüleri gibi AB’ye sık sık seyahat eden meslek grupları için uzun 
dönemli ve çok girişli vizeler verilecek.  
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 
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