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AB ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINI TEŞVİK İÇİN HAREKETE 
GEÇTİ 
Avrupa Komisyonu  28 Nisan'da kabul ettiği yeni strateji ile AB çapında 
daha temiz ve enerjiyi etkin kullanan elektrikli araçların teşvik edilmesine 
karar verdi. 28 Nisan'da kabul edilen metinde Komisyon ısrarla tek ve 
spesifik bir teknolojiyi teşvik etmediğinin altını çiziyor ancak biyo-yakıt 
kullanımında kısıtlamalara gidileceği belirtiliyor. Öte yandan metinde 
elektrikli motorların potansiyeline dikkat çekiliyorve elektrikli araç 
satışlarının 2030'a kadar % 20 oranında artmasının beklendiği belirtiliyor. 
Avrupa Birliği bir süredir elektirikli otomobil pazarına özel bir önem 
veriyor. Komisyon tarafından kabul edilen metinde diğer birçok alanda 
olduğu gibi elektirikli otomobil üretimi ve şarjı konusunda üye ülkelerin 
ortak bir tutum belirlemelerinin önem taşıdığı ve bu konuda altyapı ve 
finansman çalışmaları için Avrupa Yatırım Bankası'nın incelemelerine 
ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor. 2010 yılı sonuna kadar AB'nin tüketicilerin 
elektirikli araçları tercih etmelerini sağlayacak yol gösterici kılavuzlar 
yayınlaması bekleniyor. AB, üye devletlerden de bu konuda yardım 
bekliyor. Kaynak: Euractiv 
 
AB’YE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA GEÇİCİ ÇÖZÜM 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, AB'ye yaş meyve sebze engelinde 
Bulgaristan engelinin aşılması noktasında ilk somut gelişmenin 
yaşandığını açıkladı. Bakan Çağlayan, AB ve Bulgaristan makamlarıyla 
yapılan görüşmeler sonucunda soruna, "TIR’ların test için numune 
verdikten sonra yola devam etmeleri ve test sonuçlarının ihracatın 
yapıldığı ülke makamlarına Bulgar makamlarınca gönderilmesi” 
konusunda anlaşmaya varılmasıyla geçici çözüm getirildiğini vurguladı. 
Bakan Çağlayan “Kesin çözüm için AB makamlarıyla görüşmelerimiz 
devam ediyor” dedi. Devlet Bakanı Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, 
AB’nin, Türkiye’den AB ülkelerine yönelik yaş meyve ve sebze 
ihracatında, ilk numune testlerinin Bulgaristan gümrüğünde yapılmasına 
dönük kararından sonra, bu ülkede yaşanan sıkıntıların aşılmaya 
başlandığını söyledi. Çağlayan, AB ve Bulgaristan makamlarıyla yapılan 
görüşmeler sonucunda soruna, “TIR’ların test için numune verdikten 
sonra yola devam etmeleri ve test sonuçlarının ihracatın yapıldığı ülke 
makamlarına Bulgar makamlarınca gönderilmesi” konusunda anlaşmaya 
varılmasıyla geçici çözüm getirildiğini açıkladı ve “Kesin çözüm için AB 
makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Kaynak: ANKA 
 
İSPANYA’DA İŞSİZLİK %20’Yİ GEÇTİ 
İspanya'daki işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 602 bin artarak 4 
milyon 612 bin 700'e ulaştı. İspanya'da işsizlik oranı, bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 20'yi geçerek, aktif nüfusun yüzde 20,05'ine ulaştı. 
İspanya Ulusal İstatistik Ofisi (Ine) verilerine göre, ülkede işsiz sayısı bu 
yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 286 bin, geçen yılın aynı 
dönemine göre ise 602 bin artarak, 4 milyon 612 bin 700'e ulaştı. 
İspanya'da işsizlik, yüzde 7,95 oranında en alt seviyeye indiği 2007 yılı 
üçüncü çeyreğinden bu yana artarak devam ediyor. Başbakan Jose Luis 
Rodriguez Zapatero yaptığı açıklamada, ülkede işsizlik seviyesinin bu 
yılın ilk çeyreğinde en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, bu tarihten 
itibaren işsizlik oranında azalma öngördüklerini söyledi. 
Kaynak: Ajanslar 
 

 
EURO BÖLGESİNDE BÜYÜK ENDİŞE 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 
Yunanistan ve Portekiz’in ardından İspanya'nın da kredi notunu 
düşürdü. Kuruluşun İspanya’nın notunu AA+’dan AA’ya indirmesi, 
İspanyol borsasında olumsuz etkisini hemen gösterdi. Standard & 
Poor's'un peş peşe euro para biriminin kullanıldığı ülkelerin kredi 
notunu düşürmesi, Yunanistan’a mali destek için karar vermeye çalışan 
Avrupa Birliği ülkelerini de endişelendirdi. Krizin domino etkisi yapıp 
Euro Bölgesi’nde ekonomisi zayıf olan ülkelere yayılmasından 
korkuluyor. AB ve IMF ise mali krizin yayılmasını önlemek için 
Yunanistan’a yardım kararını hızlandırmaya çalışıyor. Kaynak: DW 
 
YUNANİSTAN’A 110 MİLYAR EURO  
Sırtındaki borç yükünden kurtulmaya çalışan Yunanistan’ın yardımına 
AB ve IMF koştu. Atina’ya üç yılda yaklaşık 110 milyar euro yardım 
öngören anlaşma imzalandı. Acı ilaç içirilecek Yunan halkının tepkisi 
merak ediliyor. Yunan hükümeti Euro bölgesi bakanları toplantısı 
öncesinde, Uluslararası Para Fonu (IMF), AB Komisyonu ve Avrupa 
Merkez Bankası (AMB) ile mali yardım için anlaşmaya vardığını 
açıklamıştı. “Halk açısından can acıtıcı önlemler alındığını” ilan eden 
Başbakan Yorgo Papandreu, bütçe kriziyle mücadelede yıllık 60 milyar 
euro tutarında mali yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yunan 
yetkililer daha önce 45 milyar eurodan söz ediyorlardı. Atina yönetiminin 
ek tasarruf paketi ana hatlarıyla, kamu çalışanlarının 13'üncü ve 
14'üncü maaşları olarak tanımlanan Noel ve Paskalya ile tatil 
ödemelerinde kesinti, yüzde 21 olan Katma Değer Vergisi oranında en 
az iki puanlık artış ile içki, sigara ve akaryakıtta yüzde 10'luk ek vergi 
ayrıca lüks tüketim malları fiyatlarında da da artış içeriyor. AB Komisyon 
Başkanı Jose Manuel Barosso, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada, 
Atina yönetiminin ülke ekonomisini ayakta tutabilmek için köklü 
reformları uygulamaya koyma sözü verdiğini belirtti. Avrupa Birliği 
Komisyonu’nun ekonomi ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn de 
Atina yönetiminin hazırladığı mali programı “kapsamlı ve ikna edici” 
olarak değerlendirdi. Kaynak: DW 
 
EUREKA PROJELERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTI 
Eureka Programı, en az bir Eureka üyesi ülkeden sanayi kuruluşu ya da 
akademik kuruluş ile işbirliği içinde hazırladığınız pazara yönelik Ar-Ge 
projelerinin ulusal destek süreçleri ile değerlendirildiği bir programdır. 
Eureka Programına üye ülkelerden en az bir ortak ile proje fikri 
geliştiren, sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma 
değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan 
Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir. 
Üniversiteler ve araştırma merkezleri ise KOBİ’lere / büyük ölçekli 
işletmelere Ar-Ge hizmet sağlayıcısı olarak EUREKA projelerinde yer 
alabilirler. EUREKA programı kapsamında projelerde yer alan Türk 
ortakların proje teklifleri TÜBİTAK’ın, Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1509 - 
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile 
değerlendirilmektedir. Eureka Programı’nın yenilenen web sayfası 
www.eurekanetwork.org adresi üzerinden yayına devam etmektedir. 
Kaynak: TÜBİTAK  
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