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IMF, Dört Avrupa Ülkesini Finansal Risk Listesine 

Ekledi 

Küresel finans krizinin bir benzerinin 

tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışan IMF, 

Avrupa Birliği ülkeleri Danimarka, Finlandiya ve 

Polonya'ya ek olarak Norveç'i de finans sektörleri 

düzenli olarak teste girmesi gereken ülkeler arasına 

ekledi. IMF, 2010 yılında finans sektörü için 

değerlendirmelerin zorunlu kılındığı 25 ülke daha 

tespit etmişti. Bu değerlendirmeler 2008-2009 finans 

krizi öncesinde gönüllülük esasına dayanıyordu. IMF, 

'sistemik öneme sahip' 29 finans sektörünün 

yarısından fazlasının Avrupa'da bulunduğunu 

söylüyor. IMF'ten Avrupa'daki finans merkezleri ile 

ilgili olarak yapılan açıklamada 'Bu bölgelerdeki 

finans sektörleri yalnızca birbiriyle değil, aynı 

zamanda diğer belli başlı finans merkezleriyle de çok 

yüksek düzeyde bağlı durumda. Bu da kendilerini, 

küresel finans ağında merkezi düğümler haline 

getiriyor ve küresel sistemin istikrarı açısından önemli 

kılıyor' denildi. Uluslararası Para Fonu daha önce 

Yunanistan, Portekiz ve Güney Kıbrıs gibi Euro 

Bölgesi'nin zayıf ülkelerine milyarlarca dolar mali 

destek sağlamıştı. IMF, Pazartesi günü açıkladığı 

yeni bir metodoloji çerçevesinde artık yalnızca bir 

ülkedeki bankaların diğer ülkedeki bankaların 

risklerine ne kadar açık olduğunu değerlendirmekle 

kalmayacaklarını, aynı zamanda devlet borcu riskleri 

ve bir ülke ile bankaları arasındaki bağlantıları da 

inceleyeceklerini söyledi.  
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Avrupa Parlamentosu GDO'lu Mısır 

Yetiştirilmesine “Hayır” Dedi 

Avrupa Parlamentosu, AB'de yetiştirilmek istenen 

yeni bir GDO'lu mısır türüne 'hayır' dedi. Gerekçe: 

Haşerelere dirençli bu mısır, kelebek ve güvelere de 

zarar verebilir. Parlamento, GDO'lu ürünlerle ilgili 

kritik bir karar daha verdi. Avrupa Parlamentosu 

GDO’lu ‘Pioneer 1507’ mısır tohumlarının AB ’de 

yetiştirilmesiyle ilgili teklifi değerlendirdi. Teklif, 385’e 

karşı 201 oyla reddedildi. 30 parlamenter ‘çekimser’ 

kaldı. Avrupa Parlamentosu red gerekçesini 

açıklarken genetiğiyle oynanarak haşerelere dirençli 

hale getirilen mısırın (Pioneer 1507) hedefinde 

olmayan kelebeklere ve bazı güve türlerine de zarar 

verebileceğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu, 

ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan ‘risk hesaplama 

yöntemleri iyileştirilmeden hiçbir GDO’lu ürüne izin 

vermemesini veya verilen izinleri yenilememesini’ de 

istedi. 
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Serbest ticaret anlaşmalarında AB'nin 'önüne 

geçmek' için atılım  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği'nin 

Japonya ile yürüttüğü serbest ticaret müzakerelerinin 

en az dört yıl sürmesini beklediklerini belirtti ve 

'İnşallah Avrupa Birliği'nden önce Japonya-Türkiye 

serbest ticaret anlaşması imzalanmış olacak' dedi. 

Zeybekci, serbest ticaret anlaşmalarında AB'nin 

'önünde gitmeyi' hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin 

Avrupa Gümrük Birliği'ne tabi bir ülke olduğuna işaret 

eden Zeybekci, Gümrük Birliği'nde kendilerini en çok 

rahatsız eden maddelerden birinin, AB hangi ülkeyle 

serbest ticaret anlaşması imzalarsa o ülkenin Avrupa 

Birliği'nde elde ettiği hakların tamamını Türkiye'de de 

elde etmesi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki 

heyetle düzenledikleri Japonya, Singapur ve Malezya 

ziyaretlerine işaret eden Zeybekci, bu ülkelerle çok 

hızlı bir şekilde serbest ticaret anlaşmaları 

imzalanacağını söyledi ve büyükelçilere 'Biz şimdi 

sizlerin destekleriyle, sizlerin de katkılarıyla önden 

gideceğiz' diye seslendi. Avrupa Birliği'nin Japonya 

ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine 

başladığına işaret eden Zeybekci, Avrupa Birliği'nin 

'hantal yapısı' içerisinde bunun en az dört sene 

süreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Zeybekci, 

kendilerinin ise Japonya ile müzakere çerçevelerini 

belirleyecek komitenin çalışmalarını Şubat sonuna 

kadar bitirmeyi, Mart sonuna kadar komitelerin resmi 

çalışmalarına başlamasını, 1 Haziran'da ise 

görüşmelerin resmen başlamasını hedeflediklerini 

söyledi. 
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