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AB'DEN KRİZE KARŞI MEGA PLAN 
Avrupa Birliği’nden Euro bölgesinin ekonomik krizden etkilenmemesi için 
tarihi bir önlem paketi geldi. Brüksel’de günün ilk saatlerine kadar süren 
toplantının ardından, Avrupa Birliği ekonomisinin kilit isimleri mega planı 
açıkladılar. Bu plan giderek yayılma riski gösteren ekonomik krize son 
vermek amacıyla 750 milyar Euroya kadar bir yardımı içeriyor. Avrupa 
Birliği Maliye Bakanlarının toplantısından çıkan sonuca göre AB 
Komisyonu’ndan 60 milyar Euro; 440 milyar Euro da, Euro kullanan 16 
ülkeden olmak üzere toplam 500 milyar Euro, birliğin kendisinden 
gelecek. Uluslararası Para Fonu IMF de 250 milyar Euroluk bir destekte 
bulunacak. Bu arada yeni bir yapının kurulması da gündemde: Avrupa 
Para Fonu. Brüksel’de gece yarısına hatta günün ilk saatlerine kadar 
süren görüşmeler meyvesini vermeye başladı ve Tokyo Borsası‘nda 
Euro’nun değer kazandığı gözlendi. Yeni önlemler paketinde mali yardım 
ve Avrupa Para Fonu kurulması yönünde radikal adımlar yeralırken, 
Avrupa Merkez Bankası da kritik bir girişimde bulundu. Avrupa Merkez 
Bankası Euro bölgesi hükümetlerinin bonolarını satın alacağını açıkladı. 
Böylece Avrupa Merkez Bankası, hükümet borçlarını da paylaşmış 
olacak. AB Maliye Bakanları ve ilgi bürokratlar, pazar günü adeta zamana 
karşı yarıştılar. Piyasaların açılmasından önce planı somutlaştıurmayı 
hedefleyen bakanlar, pazar günü günboyu çalışmakla kalmadılar, sabahın 
ilk saatlerine kadar görüşmeleri sürdürdüler. Öte yandan, Yunanistan’daki 
krizin sıçramasından endişe edilen iki ülke Portekiz ve İspanya da ek 
önlemler alacaklarını açıkladılar. Kaynak: Euronews 
 
DİE WELT:TÜRKİYE AVRUPA'YA KIS KIS GÜLÜYOR  
Avrupa Birliği, içine sürüklendiği finansal krizden çıkmanın çarelerini 
ararken Alman Die Welt gazetesi "Türkler Avrupa Birliği'ndeki finans 
krizine kıs kıs gülüyor" başlıkla bir haber yayınladı. "Avrupa Birliği'nin 
yıllardan beri Türkiye'yi tam üye olarak kabul etmemesinin nedeni olarak 
ekonomik sebepler ileri sürdüğü" görüşüne yer verilen haberde, 
Türkiye'nin 2001 yılında içine düştüğü ekonomik krizden, Yunanistan ve 
Portekiz'in aksine kimseden yardım almadan kendi kaynaklarıyla çıkmayı 
başardığı belirtildi. Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin Avrupa 
Birliği'nin finans krizinden çıkmak için Türkiye'den öğreneceği çok şeyler 
olduğu görüşüne yer verildi. Roubini: "Türkiye 2001 yılında bankacılık 
sektörü çöktüşten sonra aldığı radikal kararlarla krizi atlatmayı başardı. 
Avrupa Birliği bu krizi inceleyerek ders çıkarmış olsaydı, bugün bu mali 
krizi yaşıyor almayacaktı." demişti. Kaynak: Ajanslar 
 
İSVEÇ'TE AVRUPA GÜNÜ 
Avrupa çapında her yıl kutlanan "9 Mayıs Avrupa Günü", İsveç’in başkenti 
Stockholm’de folklor gösterileriyle kutlandı. Başkent Stockholm’deki 
merkez tren istasyonu binasında İsveç’teki AB Komisyonu ve Avrupa 
Parlamentosu Temsilcilikleri tarafından organize edilen kutlama 
programlarına, AB üyesi ülkeler ile üyeliğe aday Türkiye ve 
Hırvatistan’dan katılan gruplar ülkelerinin tanıtımını yaptı. Türkiye’nin 
Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği tarafından hazırlanan 
bir standa yerleştirilen ekranda da Türkiye ile ilgili görüntüler yer alırken, 
burada çeşitli broşürler dağıtıldı. Stockholm’deki etkinlikler çerçevesinde 
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, "Avrupa’nın geleceği" 
başlıklı bölümde, "Türkiye’nin AB üyeliği hakkında yansımalar" konulu bir 
konuşma yaptı. Kaynak: Milliyet 

 
AVRUPA'NIN 100 MİLYON GÖÇMENE İHTİYACI VAR  
Avrupa'nın 12 akil adamından oluşan Tefekkür Grubu, 2050 senesine 
kadar Avrupa Birliği'nin 100 milyon göçmene ihtiyacı olduğunu açıkladı. 
2030 için AB'ye tavsiyeleri içeren raporu yayımlayan grup Avrupa'da 
demografik aşırılıkların hüküm sürdüğünü belirterek, doğum oranının 
sert şekilde düşmesi ve ortalama hayatın uzaması üzerine çok büyük 
bir nüfus sorununun ortaya çıktığına dikkat çekti. Başkanlığını eski 
İspanya Başbakanı Felipe Gonzales'in yaptığı Tefekkür Grubu, sağ ve 
aşırı sağın bugünlerde oy için istismar ettiği göçün büyük bir ihtiyaç 
olduğu hükmüne varıyor. Nüfus darboğazını aşmak için ya istihdam 
verimliliğinin artırılması ya da doğum oranlarının yükseltilmesi 
gerektiğini belirten rapor, her iki tedbirin de gerçekçi olmadığını 
vurguladı. 2050 senesine kadar Avrupa'nın düzenli göç almaması 
durumunda işgücünün 68 milyon kişi azalacağını kaydeden rapor, 
bütün göçmenlerin doğrudan ekonomiye katkı sağlamayacağını göz 
önüne alarak en az 100 milyon göçmene ihtiyaç olduğunun altını 
çiziyor. ABD, Kanada ve Avustralya'nın göç politikalarından ders 
alınması gerektiğini belirtilen raporda AB'nin kalifiye göçmenleri 
çekebilmesi için tedbirler sıralanıyor. En başta göçün "yük" değil, 
istifade edilmesi gereken bir "fırsat" olduğunun idrak edilmesi 
gerektiğine işaret ediliyor. Avrupa'da yükselişte olan sağ ve aşırı sağın 
en yoğun istismar ettiği alanların başında göç geliyor. Yüksek kalitede 
göçmenler ise ırkçılık endişesiyle Avrupa'yı değil, ABD, Kanada ya da 
Avustralya gibi ülkeleri tercih ediyor. Kaynak: AB Haber  
 
AB’DEN TÜRKİYE’YE 874 MİLYON EURO’LUK HİBE YOLDA 
Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınma için hazırlanacak projelere toplam 
874 milyon Euro hibe sağlanacak. Anlaşma imzalandı, ilk proje teklifleri 
Temmuz ayında alınmaya başlanacak. Gelecek 3 yıl içerisinde kırsal 
kalkınmaya yönelik toplam 873,8 Milyon Euro AB hibesi 
kullanılabilecek. Söz konusu hibe Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Ajansı tarafından kullandırılacak. Temmuz 2010'dan 
itibaren adı geçen Ajans tarafından proje tekliflerinin alınmaya 
başlanması planlanmakta. Hibelerden küçük üretici çiftçi birimleri dahil 
hayvancılıkla iştigal eden üreticilerin ve gıda işleme sanayi 
işletmelerinin de yararlanması mümkün olacak. Konu hakkında Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ajansı 
tarafından bütün tarımsal üretici birimlerinin ve gıda işleme sektörünün 
yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. AB'nin Türkiye'ye Katılım 
Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde 2007-2013 döneminde tahsis ettiği, 
tarım ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda 
kullanılacak hibelerden yararlanılabilmesi için tamamlanması gereken 
işlemlerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Sektörel Anlaşma 7 
Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. 
Volkan BOZKIR tarafından imzalandı. Kaynak: AB-İlan 
 
MERCOSUR ÜLKELERİYLE TİCARET ANLAŞMALARI İÇİN 
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR 
Avrupa Komisyonu MERCOSUR ülkelerini oluşturan Arjantin, Brezilya, 
Paraguay ve Uruguay ile gerçekleştirmeyi planladığı birlik anlaşmaları 
için müzakerelere başladığını açıkladı. MERCOSUR ülkeleri, önemli 
büyüme potansiyeline sahip geniş pazarlar olmaları sebebiyle AB için 
büyük önem teşkil ediyor. Kaynak: AB Komisyonu 
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