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AB KRİZE KARŞI KENDİ IMF’İNİ KURMAK İSTİYOR 
Yunanistan'ın ağırlaşan borç sorunu nedeniyle Uluslaraarsı Para 
Fonu'nun (IMF) Euro Bölgesi'ne müdahil olmasını istemeyen AB, kendi 
IMF'sini kurmayı gündemine aldı. AB Komisyonu'nun ekonomi ve parasal 
işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Financial Times Deutschland 
gazetesine yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu Euro Bölgesi üyelerini 
desteklemek için bunun (IMF) gibi bir Avrupalı enstrüman önermeye 
hazır" dedi. Avrupalı IMF'den yardımın "sıkı koşullara" bağlanacağını 
vurgulayan Rehn, bu kurumun oluşturulması için Almanya, Fransa ve 
diğer AB üyeleriyle yakından çalıştıklarını ifade etti. Almanya Maliye 
Bakanı Wolfgang Schauble ise amaçlarının IMF ile rekabet değil Euro 
Bölgesi'nde iç istikrarı sağlamak olduğunu belirterek bunun 
için kuracakları birimin IMF'nin deneyimine ve yetkisine sahip olması 
gerektiğini söyledi. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Schauble, 
"Yunanistan krizinin sonuçlarını sakince tartışıp Avrupa Para Fonu'nun 
yaratılması dahil hiçbir unsuru gözardı etmemeliyiz" diye konuştu. 
Schauble, bu konuyla ilgili önerilerini kısa sürede diğer AB 
üyelerine sunacaklarını belirtti. Geçen hafta Brüksel'i ziyaret eden İtalya 
Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da Avrupa Para Fonu kurulması 
fikrine destek vererek, "Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa kurumları 
herhangi bir Euro Bölgesi ülkesinde beklenmedik ve ciddi bir krizle 
mücadelede ortak alet çantamızda birşeylerin eksik 
olduğunun farkındalar" demişti. AB, borç krizi içindeki Yunanistan'ın 
IMF'ye teslim edilmesi halinde ortak para Euro’nun güvenilirliğinin ağır bir 
darbe almasından çekiniyor. 
Kaynak: AA 
 
ALMANYA YUNANİSTAN’A ADALARI SATMAYI ÖNERDİ 
Almanya, Yunanistan'a borçlarını ödeyebilmesi için 3 bin 54 adasından 
bazılarını satmasını önerdi. Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan 
Demokrat Birlik (CDU) partisi ile koalisyon ortağı Hür Demokrat Partinin 
(FDP) bazı üyeleri, Yunanistan'a borçlarını ödeyebilmesi için adalarını 
satmasını önerdi. "Yunanlılar, adalarınızı satın" başlığıyla Alman Bild 
gazetesinde yayımlanan habere göre, FDP milletvekili ve partisinin maliye 
uzmanı Frank Schaeffler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 
Yunanistan'a yardım vaadinde bulunarak hukuka aykırı hareket etmemesi 
gerektiğini ifade ederek, "Yunan devleti, firmalara yoğun şekilde iştirak 
etmekten kaçınmalı ve arsaları, örneğin kimsenin yaşamadığı adaları 
satmalı" dedi. CDU Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyesi Josef 
Schlarmann da, "İflasın eşiğine gelen bir kişi, hissedarları için sahip 
olduğu her şeyi paraya çevirmeli. Yunanistan, bunlara, şirketlere ve 
kimsenin oturmadığı adalara sahip. Bunlar borçların karşılanması için 
kullanılabilir" diye konuştu. CDU'nun 'Genç Grup' adlı gençlik kolunun 
başkanı olan Marco Wanderwitz de, Yunanistan'a duyulan güvenin büyük 
hasar gördüğünü belirterek, "Bu durumda Almanya ve diğer AB ülkeleri 
de Yunanistan'a para verecekse, bunun için özellikle genç kuşak 
açısından, acil durumda satılabilecek güvencelere ihtiyaç duyulmakta. 
Burada bazı Yunan adaları da söz konusu olabilir" ifadesini kullandı. 
Gazetenin haberinde, Yunanistan'ın 3 bin 54 adaya sahip olduğuna ve 
bunlardan sadece 87'sinde insanların yaşadığına işaret edilerek, adaların 
satışı konusunda Almanya'da bir pazarın da mevcut olduğunu, Hamburg 
kentindeki 'Vladi Private Islands' adlı emlak şirketinin bir ada için 45 
milyon Euro teklif ettiği belirtildi. 
Kaynak: DW 

 
8 MART’TA DURUM: TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN KADIN SAYISI 
AB’NİN %38 GERİSİNDE 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle çeşitli kutlamalar sürerken 
'Çalışan kadın' konusu da masaya yatırılıyor. AB adayı Türkiye bu 
konuda AB'nin oldukça gerisinde. AB'de çalışan kadın oranı yüzde 63.9 
Türkiye'de ise bu oran yüzde 26 (2009 verileri) Türkiye kadın 
istihdamında bu rakamlarla daha çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerine 
yakın duruyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 
Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 
kadınların işgücüne katılımı TÜİK verileriyle 2009’da yüzde 26 
seviyesindeydi. AB’ye tam üyelik hedefleyen Türkiye için bu kabul 
edilemez ölçüde düşük. Avrupa Birliği’nde kadın işgücüne katılım oranı 
ortalaması 2008 itibariyle yüzde 63.9. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
2007-2013 yıllarını kapsayan 9’uncu Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 
kadın işgücüne katılımı ve istihdamında ilerleme kaydedemediğinin altı 
çiziliyor. 2013’deki kadın katılım oranı yüzde 29.6 olarak öngörülüyor. 
BETAM çalışmasına göre, ülkelerarası araştırmalar uzun dönem 
potansiyel büyüme ile kadınların işgücüne/istihdama katılım oranı 
arasında pozitif ve güçlü bir ilişkinin varlığını ortaya koyuyor. Türkiye 
kalkınma sürecinde kadın işgücü faktörünü etkili bir biçimde kullanılıyor. 
Kadınların işgücüne katılımı açısından Türkiye sadece gelişmiş 
ülkelerin gerisinde değil, aynı zamanda hızla sanayileşen Asya 
Kaplanları ile Latin Amerika ülkelerinin de gerisinde. Kadın katılımı 
açısından Türkiye daha çok Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yakın 
duruyor. Türkiye, ortaokul ve üstü eğitime sahip kadınlarda 
karşılaştırılan ülkelerden yine çok daha kötü bir durumda. BETAM 
çalışmasında, Türkiye’nin kadın işgücüne katılımda yaşadığı büyük 
problemleri halletmek için ulaşılabilir bir hedef belirlemesi ve 2023’te 
kadın katılım oranını yüzde 40 seviyesine çıkarması gerektiği belirtiliyor. 
Kaynak: Euractiv  
 
AB FRONTEX’İ GÜÇLENDİRİYOR 
AB, yasa dışı göçü engellemeye yönelik önlemler çerçevesinde, AB Dış 
Sınırları Koruma Ajansı Frontex'in personelini ve donanmasını 
güçlendirme ile ilgili daha önce alınan bir dizi kararı hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Bununla birlikte Atina'nın bastırmasına rağmen AB Adalet 
ve İçişleri Bakanları toplantısı sonuçlarında Yunanistan'ın sınırlarının 
Avrupa sınırları olarak korunmasına yönelik hiçbir ifade yer almıyor. 
Yunan Savunma Bakanı Evangelos Venizelos geçen hafta Mallorca'da 
yapılan gayriresmî AB Savunma Bakanları toplantısı sırasında konuyu 
gündeme getirerek, Lizbon Anlaşması'nın yeni düzenlemelerinden 
yararlanılması gerektiğini ifade etmişti.Buna paralel Avrupa 
Komisyonu'nun Adalet ve İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia 
Malmstrom'un, göçmenlerin iadesi anlaşmasını görüşmek üzere en kısa 
zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu noktada, 
Malmstrom'un, Türkiye'nin Frontex'e katılımıyla ilgili Atina’nın itirazlarını 
Ankara’da yapacağı temaslarda gündeme getirip getirmeyeceği 
merakla bekleniyor. Malmstrom, AB'nin yeni önerisi uyarınca üye 
ülkelerinin Frontex'e katılmalarının zorunlu olacağını, bu çerçevede de 
ülkelerin ne kadar insan gücü ve malzemeyle katılmaları gerektiğinin 
bildirileceğini daha önce açıklamıştı.  
Kaynak: AB Haber 
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