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AB'NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI MACARİSTAN'DAN 
TÜRKİYE'YE DESTEK  
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra Belçika ve 
İspanya’yla birlikte ilk üçlü başkanlık kapsamında Macaristan, 01 Ocak 
2011 tarihinden itibaren AB Başkanlığını Belçika’dan devraldı. 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, 6 ay boyunca 
sürdürecekleri AB dönem başkanlığı süresince Macaristan'ın başta 
ekonomik konular olmak üzere faal bir rol üstleneceğini bildirdi. Kendi 
dönemlerinde AB'nin resmi parası avroyu güvenilir hale getirmek için 
çaba sarf edeceklerini belirten Orban, hem Macaristan'da, hem de 
Romanya, Bulgaristan ve diğer AB ülkelerinde yaşayan Roman 
vatandaşların eğitim ve hayat şartlarının yükseltilmesi için çalışmak 
istediklerini belirtti. Orban, Hırvatistan'ın, kendi dönemlerinde tüm şartları 
yerine getirerek yeni AB ülkesi olmasını istediğini, öte yandan diğer 
Balkan ülkelerinin AB'ye yakınlaşması için gayret göstereceklerini ifade 
etti. AB'nin genişleme politikalarında ilerleme kaydetmek istediklerini 
açıklayan Orban, Türk politikacılarla yaptığı görüşmelerde, Macaristan'ın 
şimdiye dek Türkiye'nin verdiği desteği unutmayacağını, kendilerinin de 
Türkiye'nin AB üyesi olması için tam destek verdiklerini belirtti. Macar 
Başbakan Orban, AB'nin genişleme haritasında Türkiye'nin de yeri 
olduğunu, ülkelerinde hem hükümetin, hem de muhalefet partilerinin 
Türkiye'ye bu konuda tam destek verdiklerini kaydetti. Bu arada, ülkede 
yapılan kamuoyu araştırmalarında halkın büyük çoğunluğu son iki yıldan 
bu yana çekilen ekonomik krizin AB dönem başkanlığı döneminde de 
devam edeceği, krizin atlatılması için AB'nin değil kendi hükümetlerinin 
çaba sarf etmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Macaristan’ı son 
günlerde ülke içinde meşgul eden bir konu daha var. 1 Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe giren basın yasasına hem ülke içi, hem de dışından yoğun 
eleştiriler geldi. Yerli ve yabancı gözlemciler, yeni medya yasasının 
sansür aracı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle sağ muhafazakâr 
iktidarı eleştiriyor. Bundan böyle Macaristan’daki özel medya kuruluşları, 
yayınlarının son derece esnek tutulan kurallara aykırı bulunması 
durumunda yüksek para cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca yeni kurulan 
basın yayın üst kurulu, özel televizyon ve radyolarla, gazeteleri ve 
internet sitelerini denetleyebilecek. Macar Dönem Başkanlığı resmi web 
sitesi için tıklayınız.  Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu  
 
AB, TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN UKRAYNA'YA 12 MİLYON 
EURO VERDİ 
Avrupa Birliği dış ticaret engellerinin aşılması için, Ukrayna'ya 12 milyon 
euro verdi. AB tarafından yapılan para yardımının; dış ticaret 
uygulamaları desteklenmesi, teknik altyapının geliştirilmesi ve ürün 
denetim güvenliğini iyileştirmesi için kullanılması bekleniyor. AB 
uzmanları tarafından, Ukrayna'daki makro ekonomi istikrarı, kamu 
maliyesi yönetimi alanında gelişmelerin ölçme ve değerlendirmesi 
yapıldıktan ilk 12 milyon euroluk bütçe desteği serbest bıraktı. Söz 
konusu ödenek AB ile Ukrayna arasında, 21 Aralık 2009 yılında 
imzalanan, "Teknik engellerin aşılması Ukrayna ve AB arasındaki ticareti 
karşılıklı teşvik" sözleşmesi çerçevesinde yapıldı. Bu program 
kapsamında AB, 4 yıl içerisinde Ukrayna'ya toplam 39 milyon euro 
verecek. Kaynak: AB Haber 
 
 

ESTONYA EURO’NUN 17’NCİ ÜYESİ OLDU 
Estonya, geçen yılı çöküş ve Euro Bölgesi’nin dağılması tartışmaları ile 
geçiren Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya katılışını, havai fişek 
gösterileri ile kutladı. 16 üyeli Euro Bölgesi’nin 17’nci üyesi olan küçük 
Baltık ülkesi Estonya, ulusal para birimi kronun yerine Euro’ya katılan ilk 
eski Sovyet ülkesi oldu. Estonya’nın Euro’ya katılımı Sovyetler Birliği’nin 
1991 yılında dağılmasından bu yana Avrupa ekonomisi ile bütünleşme 
çabalarının son adımı olarak değerlendirildi. Euro’ya katılımın kutlandığı 
törenlere Euro’ya katılmak konusunda Estonya’yı takip edeceği tahmin 
edilen Litvanya ve Letonya başbakanları da katıldı. Başbakan Andrus 
Ansip, ülkenin ticaretinin yüzde 70’inin AB üyeleriyle olduğunu belirterek, 
“Euro kesinlikle Estonya’nın ticaretini destekleyecek” dedi. Tallinn’de 
öğretim üyesi Prof. Andres Arrak ise Euro’ya geçişi, “Düğüne davet 
edildik, vardığımızda cenaze töreniyle karşılaştık” şeklinde değerlendirdi. 
Estonya’nın Euro Bölgesi’ndeki ilk icraatı, borç krizindeki Euro ülkelerini 
kurtarmak için oluşturulan Avrupa Finansal İstikrar Fonuna 800 milyon 
Euro katkı olacak. Değişikliğin ilk iki haftasında Estonya kronu ve euro 
birlikte kullanılacak. Daha sonra euro geçerli tek para birimi olacak. 
Tüketicilere yardımcı olmak amacıyla perakendeciler, 1 Temmuz 2010 
tarihinde başladıkları fiyatları her iki para birimiyle de gösteren etiket 
uygulamasını 20 Haziran 2011 tarihine kadar sürdürecekler. Euro 
bölgesine en son 2007’de Slovenya, 2008’de Kıbrıs ve Malta ve 2009’da 
da Slovakya katılmıştı. Kaynak: EurActiv 
 
TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİSİNE AB'NİN GÖLGESİNDE KALDI   
Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliğinin (EPIA) 2010 yılsonu verileri, 
Türkiye'nin güneş enerjisinde, Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığını 
gösterdi. EPIA üyesi Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin 
(GENSED) etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, paylaşılan 
EPIA verilerine göre, Türkiye'de, toplam güneş enerji santralı kurulu gücü 
4 megavat iken, Almanya'da 18 gigavat, İspanya'da 4 gigavat, İtalya'da 
1,5 gigavat, Çek Cumhuriyeti'nde 625 megavat seviyesinde bulunuyor. 
2010 yılında, toplamda 9,8-12,5 gigavat aralığında yeni fotovaltaik (PV) 
sisteminin kurulduğu Avrupa'nın toplam PV kurulu gücü ise 2009'a göre 
yaklaşık yüzde 65'lık büyüme ile 15,8 gigavattan 25,6-28,4 gigavat 
düzeyine ulaştı. Küresel ölçekte toplam PV kurulu gücü 2020 için 390 
gigavat, 2050 için 3 bin gigavat öngörüsünü yapıyor. Kaynak: AB Haber 
 
KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN AB DESTEKLİ KREDİLER 
Avrupa Birliği KOBİ’ler olarak bilinen küçük ya da orta ölçekli işletmelere 
iş kurma ve geliştirme imkânı veren finansman araçlarını destekliyor. AB, 
2007-2013 Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) yoluyla 
KOBİ’leri destekliyor. CIP fonları KOBİ kredisi sağlayan bir takım mali 
kurumların KOBİ’lere sağladığı kredileri teminatlandırmak amacıyla 
kullanılıyor. Kredi başvurusu yapmak için, Avrupa Komisyonu tarafından 
CIP programı maksadıyla yapılan uygun KOBİ tanımı kapsamına 
girmeniz gerekiyor; İşletmenizin çalışan sayısı 250’den az; Cironuz 50 m 
EUR’dan az ve/veya bilanço toplamınız 43m EUR’dan az; İşiniz AK 
tüzüklerinde tanımlandığı üzere “otonom işletme”.  Türkiye’de sunulan 
AB destekli kredi finansman kaynağı arıyorsanız tıklayınız.  
Kaynak: http://www.access2finance.eu/tr/Turkey/what_is_available.htm 
 

http://www.uib.org.tr/
http://www.eu2011.hu/
http://www.access2finance.eu/tr/Turkey/cip/index.htm
http://www.access2finance.eu/tr/Turkey/what_is_available.htm
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