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Euro Grubu İle Yunanistan Arasında İpler Kopuyor 

Atina’nın referandum açıklaması, Euro Grubu ile ipleri 

kopma noktasına getirdi. Euro ülkeleri 30 Haziran’da sona 

erecek olan yardım programının uzatılmasını reddetti. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın tasarruf 

önlemlerini referanduma sunmayı planladıklarını 

açıklaması Brüksel’deki gündemi değiştirdi. Öğleden 

sonra bir araya gelen Euro Grubu maliye bakanları 30 

Haziran’da sona erecek olan yardım programının 

uzatılmamasına karar verdi. Euro Grubu maliye bakanları 

daha sonra söz konusu gelişmenin sonuçlarını 

değerlendirmek üzere Yunanistan Maliye Bakanı Yanis 

Varoufakis’in dahil olmadığı yeni bir oturumda bir araya 

geldi. Bu toplantı sonrasında ise maliye bakanlarından 

gelen açıklamalarda Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde 

kalması için elden gelen tüm çabanın sarf edileceği 

kaydedildi. Toplantı sonrasında Fransa Maliye Bakanı 

Michel Sapin “18 ülke de zorluklar ne kadar büyük olsa da 

Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalması gerektiğini dile 

getirdi” dedi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble 

ise “Yunanistan krizinin başka ülkelere sıçramasını 

engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” 

şeklinde konuştu. Euro Grubu Başkanı Jeroen 

Dijsselbloem ikinci toplantı öncesinde hedeflerinin Euro 

Bölgesi’nin istikrarının en yüksek seviyede tutulması için 

gerekli tedbirlerin alınması amacıyla hazırlık yapılması 

olduğunu ifade etti. “Euro Bölgesi’nin gücünün ve 

güvenilirliğinin korunması hususunda karar aldık” diyen 

Dijsselbloem, “Gerçekten üzücü. Ancak yardım programı 

salı akşamı sona erecek” şeklinde konuştu. “Bu uzlaşma 

sağlanabilecek son noktaydı” açıklamasını yapan Euro 

Grubu Başkanı, ancak Yunanistan’ın bu sürece kapıyı 

kapadığını ve önerileri reddettiğini kaydetti.  

 

Kaynak: AB Haber 

 

Rusya, AB'den Gıda İthalatı Yasağını Genişletebilir 

Rusya, Batılı ülkelerden ithalatı yasak olan gıda ürünleri 

listesine yeni ürünler ekleyebileceğini açıkladı. Avrupa 

Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini 

uzatmasının ardından Rusya da, Avrupa ülkelerinden gıda 

ürünlerinin ithalatına getirdiği ithalat yasağının süresini 

uzatmış, ancak listeye yeni bri ürün eklememişti. Rossiya 

24 kanalına konuşan Rusya Tarım Bakanı Aleksander 

Tkaçev, 'Yaptırım listesiyle ilgili diğer önerileri de 

gerçekten değerlendiriyoruz' dedi ve Rusya'nın kendi 

pastacılık ve çiçekçilik sektörünün de son derece gelişmiş 

olduğunu, balıkçılık sektörünün de gelişmekte olduğunu 

söyledi. Rusya, şu anda ABD, Avrupa Birliği, Kanada ve 

Norveç'ten gelen meyve, sebze, et, süt ve süt ürünlerine 

ambargo uyguluyor. Moskova, Batılı ülkelere gıda 

ambargosunu, bu ülkelerin Ukrayna krizi sebebiyle 

Rusya'ya uyguladığı ambargoya misilleme olarak 

yürürlüğe koymuştu. 
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Türkiye'ye Schengen Faturası 48,8 Milyon Euro 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul 

Anlaşması'nın TBMM'de kabulünün ardından geçen bir 

yıllık sürede, Türk vatandaşlarının ödedikleri vize harçları 

toplamı 48.8 milyon euroya ulaştı. Geçen bir yılda, Türk 

vatandaşları AB üye ülkelerine 813 bin kısa süreli (C tipi) 

Schengen vize başvurusu yaptı. İktisadi Kalkınma Vakfı 

(İKV) Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran, Avrupa 

Komisyonu'nun, anlaşmanın imzalanması öncesinde, 

Türkiye’nin 72 teknik kriterden, 22 kriteri karşılamış veya 

karşılamaya yakın olduğunu, 40 kriterin bir bölümünü 

karşıladığını, 10 kriteri ise karşılamadığını teyit ettiğini 

anımsattı. Yaptığı yazılı açıklamada, vize serbestliği 

diyaloğunu ileri aşamaya taşıyacak reformlara gerekli 

önceliğin verilmediğine işaret eden Ceran, "Vize 

serbestliği diyaloğunu büyük ölçüde olumlu etkileyecek; 

özellikle veri güvenliği, entegre sınır yönetimi ve geri 

kabul mekanizmalarına ilişkin bir takım yasal 

düzenlemenin henüz etkin bir şekilde yerine getirilmemesi, 

sürecin geleceği için tehlike oluşturuyor" dedi. 
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