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AB LİDERLERİ 11 ŞUBAT'TA 'ACİL EKONOMİ ZİRVESİ' İÇİN 
TOPLANIYOR 
Dünya piyasaları Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın yaşadığı borç krizi 
nedeniyle zor günler geçiriyor. ABD iş piyasasından gelen moral bozucu 
rakamlara Portekiz’de muhalefetin azınlık hükümetinin kemer sıkma 
girişimini engellemesi de eklenince dünya piyasalarında hisse senetleri 
son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar, Euro karşısında 
mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa Komisyonu’nun 
Yunanistan’ın maliye politikalarını yakın izlemeye alması, Portekiz’in bono 
ihracını kısması ve İspanya’nın önümüzdeki üç yıla ait bütçe açığı 
rakamlarının tahminlerin üzerinde kalması, ABD’de beklenenin üzerinde 
gelen işsizlik başvuruları ile birleşince dünya borsalarında sert düşüşler 
yaşandı. Asya’nın ardından Avrupa borsalarındaki kayıplar yüzde 2’yi 
aşarken, Dow Jones endeksi, direnç seviyesi olan 10 bin puanın altını 
gördü. AB ülkeleri liderleri yeni başkan Van Rompuy'un çağrısı üzerine 
Euro bölgesindeki kritik durumu görüşmek üzere Brüksel'de 11 Şubat’ta 
bir günlük bir ekonomik zirve için bir araya gelecekler. Zirvenin gündemi 
AB ekonomilerinin rekabet gücünü artırmak ve 2020’ye kadar büyüme 
rakamlarını yükseltmek olsa da ana tartışma gündeminin Yunanistan, 
Portekiz ve İspanya’nın durumu olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 
Kaynak: Euractiv 
 
EURO’YA SERT DARBE  
Avrupa borsalarında yaşanan sert düşüşlerle birlikte Euro, Dolar 
karşısında son 7 ayda ilk kez 1.38 seviyesinin altına geriledi. İçeride ise 
Dolar 1.5060 TL'ye tırmanırken, borsa yüzde 3'e yakın bir düşüş kaydetti. 
İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin bütçe açığı ile baş edebilmek için 
kaynak bulmaları yönünde zorlanacağına ilişkin spekülasyonlar Euro’ya 
ağır bir darbe indirdi. Ayrıca Yunanistan'daki grev süreci de pariteyi dibe 
itiyor. Euro/Dolar paritesi 1.3728'e kadar inerek Haziran 2009'dan bu 
yanaki en düşük seviyesini gördü. Yurtdışında yaşanan olumsuzluklar 
içeride de etkisini gösteriyor. Dolar kuru 1.5060 ile 2010 yılının zirvesine 
ulaşırken düne göre yüzde 1.2 değer kazandı. Euro’daki değer artışı ise 
parite etkisine bağlı olarak yüzde 0.2'de kaldı. Euro 2.0750 TL'den el 
değiştirdi. Yurtdışındaki düşüş İMKB'yi de vurdu. İMKB Ulusal 100 
Endeksi yüzde 2.91 kayıpla 53 bin 463 puana geriledi. Gelişmekte olan 
ülkeler endeksi ise yüzde 1.6 oranında düşerek üç günlük rallisini bitirdi. 
Avrupa Komisyonu'nun bütçe açığı uyarısı ile Polonya yüzde 2.5 düştü. 
Macaristan'daki düşüş ise yüzde 2.1'e ulaştı. Kaynak: Hürriyet  
 
AB’DEN YENİ HİBE PROGRAMI: KÜLTÜR VE SANAT 
Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-
II kapsamında yer alan Kültür ve Sanat Hibe Programı için proje teklif 
çağrısı ihale makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 
duyurulmuştur. Programın genel hedefi, kültürel alanda işbirliği için bir 
çerçeve oluşturmak, Kültür ve Sanat alanında Türk sivil toplumları ve 
Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek ve 
kültür-sanat alanındaki potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle ve Kültür ve 
Sanat alanında çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar 
geliştirmektir. Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 
1.800.000 Euro'dur. Hibe Programı için başvuru 3 Mayıs 2010 saat 
16:00'da sona ermektedir. Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’ne İngilizce olarak yapılacaktır. Kaynak: ABGS 

 
İLK AB VİZESİ ÜNİVERSİTELERDEN  
Türkiye, tam üyelikten önce yükseköğrenim alanında AB’ye giriyor. 
İstanbul’da kurulacak Türk-İtalyan ve Türk-Alman üniversiteleri AB ile 
aramızda eğitim köprüsü oluşturacak. Komşularıyla vize uygulamasını 
birer birer kaldıran Türkiye, eğitim alanındaki atılımlarıyla AB’ye önce 
yükseköğrenim alanında girmeye hazırlanıyor. Kültürel bağların 
güçlenmesi ve yükseköğretimdeki kazanımların birleştirilmesi amacıyla 
Türk- İtalyan ve Türk-Alman üniversiteleri kuruluyor. Başbakan Erdoğan 
ile İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin Kasım 2008’de İzmir’de 
imzaladığı ortak üniversite kararı Meclis ve Cumhurbaşkanı Gül’ün 
onayından geçti. YÖK, Türk-İtalyan Üniversitesi’ne ilişkin aldığı kararları 
kuruluş kanunu hazırlaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi. 
Kuruluş yasa tasarısı hazır olan Türk-Alman Üniversitesi ise onay için 
Meclis’e sevk edildi. İstanbul’da eğitim verecek iki devlet üniversitesi, 
öğrencilerine eğitimlerinin bir kısmını İtalya ve Almanya’da sürdürme ve 
staj yapma imkânı sunacak. Kaynak: AB Haber 
 
LİTVANYA'DAKİ TEKSTİL İŞÇİLERİNE AVRUPA 
KÜRESELLEŞME FONU'NDAN 1,2 MİLYON , AKTARILACAK  
AB Komisyonu Litvanya’nın Avrupa Küreselleşme Fonu (AKF) 
çerçevesinde yaptığı yardım başvurusunu kabul etti. Avrupa 
Parlamentosu ve AB Konseyi’nin onaylarının alınması durumunda, 
yaklaşık 1,2 Milyon Euro’luk kaynak ile işten çıkarılan 491 giyim sektörü 
işçisi ve 636 mobilya sektörü işçisine yeniden işe girebilmeleri için 
kariyer danışmanlığı ve eğitim gibi yardımlar sağlanacak. Litvanya AB 
içinde işsizlik oranı en yüksek olan ülkeler arasında; ülkedeki işsizlik 
oranı ekonomik krizin başlangıcını takip eden 12 ay içerisinde %10,9 
artarak, Temmuz 2009’da %16,7’ye ulaştı. İşsizlik oranı en yüksek 
sektörlerden biri olan tekstil sektöründe istihdam, 2007 yılının ikinci 
yarısından 2008 yılının aynı dönemine kadar %21,1 oranında azaldı. 
Ocak 2007’de AB Komisyon Başkanı Barroso’nun önerisi üzerine 
kurulmasına karar verilen Avrupa Küreselleşme Fonu’na toplam 46.000 
işçiye yardım sağlamak üzere 43 başvuru yapıldı. Bunun sonucunda 
otomotiv, telekom, tekstil, inşaat gibi farklı sektörlerde çalışanlar için 
toplam 247,5 milyon Euro’luk kaynak sağlandı. Kaynak: Europa.eu 
 
AB KOMİSYONU KOTA DIŞI EK ŞEKER İHRACATI 
YAPILMASINA İZİN VERDİ 
AB Komisyonu, 2009-2010 yılında olağanüstü piyasa durumundan 
ötürü kota dışı ek şeker ihracatı yapılmasını öneriyor. Böylelikle AB 
üreticileri için kota sınırlaması kalkmış olacak. AB Komisyonu 
Perşembe günü 500.000 ton kota dışı şekerin ihracatı için Yürütme 
Kurulu’na bir taslak sunacak. Bu geçici durum AB’nin uluslararası 
anlaşmalarına uyuyor ve AB ve dünya çapında görülen olağandışı 
piyasa durumundan dolayı uygulanıyor. Şekerin şu an ki pazar 
durumunun bu seneye mahsus olacağı ve ileride tekrarlanmayacağı 
düşünülüyor. Dünya piyasasında şeker fiyatları şu an rekor seviyelerde 
ve AB kota şeker fiyatının da üstünde bulunuyor. Hindistan ve 
Brezilya’daki kötü hava koşulları şeker açığını arttırırken, AB’deki iyi 
hasat şekerin öngörülenden daha fazla üretimini sağladı. 2005 yılındaki 
şeker reformunun da etkisiyle fiyatlar düşük referans fiyatlarına uyum 
gösteriyor. Buna bağlı olarak, Komisyon AB şeker piyasasında herhangi 
bir tavan fiyatı koymaya gerek duymadı. Kaynak: Kaynak: Europa.eu 
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