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YENİ IMF DİREKTÖRÜ: AVRUPA TOPARLANIYOR 
 
Uluslararası Para Fonu‟nun (IMF) yeni Avrupa Direktörü Antonio 
Borges, AB üyesi ülkelerde ekonomilerin toparlanma süreci içine 
girdiklerini belirterek, “Yükselen Avrupa‟daki birçok ülke hızla 
modernize olmak isteyen görece açık ekonomiler. Onlara ekonomik 
entegrasyondan yararlanmak için büyük fırsat sunuluyor, ancak bu 
ekonomiler aynı zamanda döviz kurları ve piyasaların istikrarsızlığından 
da yaralanabilir konumda” dedi. Uzun dönem enflasyon beklentilerinin 
hala düşük olduğuna dikkat çeken Borges, “Kendi para birimlerine 
sahip olan, halkında enflasyonun kontrol edileceğine daha az güven 
bulunan yerler daha ciddi politika zorluklarıyla karşı karşıya” diye 
konuştu. Portekiz kökenli iktisatçı Antonio Borges, Avrupa‟nın rekabeti 
yeniden inşa etmeye daha güçlü odaklanması gerektiğini belirterek, 
“Büyümeyi eski haline getirmek Avrupa için başlıca öncelik. Avrupa‟nın 
en büyük ekonomilerindeki toparlanma, büyümenin daha geniş alana 
yayılmasına yardımcı olur” dedi. Borges, Avrupa‟nın yeni istihdam 
yaratması gereğini de vurguladı.  
Kaynak: ANKA 
 

 
TÜRKLERİN ALMANYA’YA GÖÇÜ’NÜN 50 YILI: TÜRKİYE-
ALMANYA BİZ BİRLİKTEYİZ PROJESİ 

Türkiye Alman Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği‟nin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında yapılan İşgücü 
Alımı Anlaşması‟nın 50. yılı nedeniyle  “Türkiye ve Almanya–Biz 
Birlikteyiz” projesi çerçevesinde yaptığı tanıtımlara Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde devam etti. Bu etkinlikler “Türklerin 
Almanya‟ya Göçü‟nün 50. Yılı” olarak da adlandırılıyor. Türkiye Alman 
Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına projeyle ilgili bilgi vermek üzere 
Basın Müsteşarı Patrick Heinz, MÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü hocalarından  Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu‟nu ziyaret 
etti. Görüşmeye Miha Genel yayın yönetmeni Kayıhan Güven‟in yanı 
sıra Erasmus öğrencileri ve çektikleri projelerle ödül almış öğrenciler 
katıldı. Proje hakkında geniş bilgi veren Basın Müsteşar Patrick Heinz 
projenin kapsamını şöyle anlattı: “2011 yılında da “ Biz Birlikteyiz” 
girişimini yeni bir konu başlığıyla devam ettirmeyi düşünmekteyiz. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan 
„İşgücü Alımı Antlaşması‟nın 50. yılı vesilesiyle iki ülke arasında özel 
bağları olan insanlara dikkat çekmek istiyoruz. Örneğin, uzun yılların 
ardından Almanya‟dan tekrar vatanına dönen bir misafir işçinin veya 
hayatının geri kalanını geçirmek için Akdeniz‟e yerleşen Alman 
emeklisinin portresi kısa bir spot şeklinde çekilebilir.” Türkiye‟deki 
Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencilerine yönelik olan bu yarışmaya 
katılacak öğrencilerden 90 saniye gibi kısa bir sürede, iki ülke 
vatandaşlarının farklı  diğer ülkede yaşadıkları hikayelerini 
portreleştirmeleri isteniyor. Örnek olarak çekilen 15 saniyelik spotlarda 
hem Türk hem de Alman ünlü simalarının Türkçe “Biz Birlikteyiz – 
Türkiye ve Almanya” sloganıyla  proje tanıtılıyor. Projenin amacı kar 
elde etmek değil yıllardır süre gelmiş olan Türk-Alman dostluğunu 
pekiştirmek ve güçlendirmek olarak aktarılıyor. Yarışmaya katılan 
adaylar arasında seçilen 7 projeye 1000 euro ödül koyan Alman  

Büyükelçiliği ayrıca seçilen projelerin ülkemizdeki 300 sinemada 3 ay 
boyunca film öncesinde gösterilmesini sağlıyor. (Not: Betacam veya HD 
formatında çekilecek olan çalışmaların 31. 03. 2011 tarihine kadar 
gönderilmesi gerekmektedir.) 
Kaynak: Euroactiv 
 

FRANSIZLARIN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEĞİ 
ARTTI 
 
Fransız CANAL+ televizyon kanalı tarafından, Fransa Cumhurbaşkanı 
Nicolas Sarkozy'nin kısa Ankara ziyareti çerçevesinde yaptırılan bir 
kamuoyu araştırmasında, Fransa'da Ankara'nın üyelik perspektifine ilke 
olarak destek verenlerin oranının, sürpriz biçimde 2002 yılına oranla 6 
puan arttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre Fransa'da şu anda halkın 
yüzde 36'sı Türkiye'nin gelecekteki AB üyeliğine sıcak baktığını 
söylüyor. Bu oran 2002 yılındaki araştırmada yüzde 29 olarak 
kaydedilmişti. Buna karşılık, Fransızların yüzde 53'ü üyeliğe hâlâ karşı 
çıkıyor. 2002 yılındaki araştırmada Fransızların yüzde 58'i Ankara'nın 
üyeliğine karşı çıkıyordu. Şubat ayı ortalarında gerçekleştirilen 
araştırmaya göre, Fransa'da Türkiye'nin olası AB üyeliğine en fazla 
desteği, eğitimli ve gelir düzeyi yüksek meslek gruplarına mensup 
olanlar (yüzde 48), sol partilerin sempatizanları (yüzde 47) ve 18-24 yaş 
grubundakiler (yüzde 45) veriyor. Karşı çıkanların başını ise aşırı 
milliyetçiler (yüzde 87) ve merkez sağ ve muhafazakar partilerin 
sempatizanları (yüzde 74) çekiyor. Araştırma sonuçları, Fransız 
kamuoyunda Türkiye'nin olası üyeliği önündeki en önemli engellerin 
"Kültürel ve Dinsel Farklılık" (yüzde 44), "Türkiye'nin Coğrafi Olarak 
Avrupa Dışında Bulunması" (yüzde 38), "Demokrasiye Yeterince Saygı 
Gösterilmemesi" (yüzde 32), "AB'de Yeterince Üye Olması" (yüzde 27), 
"Göç Korkusu" (yüzde 24), "Türkiye'nin Kıbrıs ve Ermeni 
Meselelerindeki Tavrı" (yüzde 22) ve "Türk Ekonomisinin Yeterince 
Sağlam Olmaması" (yüzde 16) olduğunu gösteriyor. 
Kaynak: Ntvmsnbc 

 
PORTEKİZ'LE TİCARETİ ARTIRMAK İÇİN DÜĞMEYE 
BASILDI 

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Portekiz ile ticareti 10 milyar dolara 
çıkarmak için düğmeye bastı. Çağlayan, Portekiz çıkarmasında 1 milyar 
dolarlık ticareti birkaç yıl içinde bu rakamın 10 milyar dolara 
çıkarılabileceğini söyledi. Çağlayan, Portekiz'in Türk işadamlarına vize 
uygulamasını da eleştirerek, "Vizeye isyan ediyoruz. Türk işadamı da 
bu haksızlığa, ticari engele isyan ediyor. Mallar serbest dolaşırken 
kendileri serbest dolaşamıyor" diye konuştu. Çağlayan, dış ticaret 
hacmi 300 milyar dolar olan Türkiye ile 115 milyar dolar olan Portekiz'in 
ticaretinin 1 milyar dolar değil en üaz 5 milyar dolar olması gerektiğine 
dikkat çekti. Çağlayan bu rakamın birkaç yıl içinde 10 milyar dolara 
çıkabileceği iddiasında bulundu. Portekiz ile Türkiye'nin farklı alanlarda 
birbirini tamamlayıcı olabileceğine dikkat çekti. 10 milyar doların bir 
hedef olduğunu belirterek, "Şuanda tohum saçıyoruz. Birlikte sularsak, 
bakarsak bu ürünü birlikte toplarız" dedi.   
Kaynak: Hürriyet 
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