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EURO BÖLGESİ YUNANİSTAN'A KREDİYİ ONAYLADI 
Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, videokonferanslı toplantıda, 
Yunanistan'a 12 milyar euroluk kredi dilimini onayladı. Uluslararası 
Para Fonunun (IMF) da kredi diliminde kendi payını önümüzdeki hafta 
içinde onaylaması bekleniyor. Euro Bölgesi ve IMF, geçen yıl 110 
milyar euroluk kredi paketiyle kurtardıkları Yunanistan'ın 12 milyar 
euroluk 5'inci kredi dilimini alabilmesi için toplam 78 milyar euroluk 
kemer sıkma önlemlerinin Yunan parlamentosunda onaylanmasını şart 
koşmuştu. 50 milyar eurosu özelleştirme ve 28 milyar eurosu bütçe 
kesintileri olmak üzere toplam 78 milyar euroluk pakete geçen hafta 
onay veren Yunanistan, iflas ihtimalini devre dışı bırakmak için acil 
olarak ihtiyaç duyduğu 12 milyar euroluk kredi dilimini 15 Temmuz'da 
alacak. Öte yandan, 11-12 Temmuz'da tekrar toplanacak Euro Bölgesi 
ekonomi ve maliye bakanları, 110 milyar euroluk ilk paketin yetersiz 
kalması nedeniyle 120 milyar euroya kadar ikinci bir kurtarma paketini 
sonuçlandırmaya çalışacak. Yunan tahvillerinin vadelerini gönüllü 
olarak uzatmak suretiyle özel bankaların da katılması istenen ikinci 
kurtarma paketine onayın 2-3 ay alabileceği belirtiliyor. 
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STEFAN FÜLE TÜRKİYE'YE GELİYOR 
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, yeni 
Türk hükümetiyle görüşmek üzere 12-13 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret 
edecek Yeni Türk hükümetinin kurulmasının hemen ardından Ankara'da 
önemli bir AB konuğunu ağırlayacak. Avrupa Komisyonu'nun 
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, yeni hükümetle görüşmek 
üzere 12-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Füle'nin 
özellikle müzakere süreci ve Ek Protokol üzerinde duracağı ifade 
ediliyor. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Stefan Füle, 12 Haziran 
seçiminin ardından gelecek hafta oluşturulması beklenen yeni hükümet 
ile görüşmek üzere 12-13 Temmuz günlerinde Türkiye'yi yapacağı 
ziyaret, parlak bir görüntü arz etmeyen Türkiye ile AB arasındaki 
müzakere sürecini canlandırmayı amaçlıyor. Üst düzey AB 
diplolatlarına göre, Stefan Füle, Ankara'daki görüşmelerde iki ana konu 
üzerine duracak. Bu konular, Türkiye'nin AB müzakere süreci ve Türk 
liman ve havaalanlarının Rumlara açılmasına ilişkin Ek Protokol olarak 
sıralanıyor. Ekim 2005'de resmen başlayan resmi müzakere sürecinde 
son bir yılda fren iyice basıldı. Ne Belçika, ne de onu izleyip 30 
Haziran'da sona eren Macaristan Dönem Başkanlıkları sırasında 
herhangi bir fasıl açılamadı. "Rekabet Politikası"nda müzakerelerin 
başlatılamamasından, AB tarafı, "açılış kriterlerini yerine getirmeyen" 
Türkiye'yi, Ankara ise, "aşırı taleplerde bulunan" Avrupa Komisyonu'nu 
sorumlu tutuyor. Bu arada, Stefan Füle'nin, bir defa daha dile 
getireceği, Ek Protokol'ü uygulaması beklentisi ile ilgili olarak 
Ankara'daki AB çevrelerinde Türkiye'den "jest" beklentisi dikkat 
çekiliyor. Üst düzey bir AB diplomatı, "Türkiye, liman açarak jest yapsın. 
O zaman Rumlar şoke olur ve bloke edilen 5-6 kolay başlık 
müzakereye açılabilir" şeklinde konuştu. 
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TÜRKİYE'DEN AVRUPA KONSEYİ'NE EK KATKI 
Türkiye, Avrupa Konseyi’nin olağan genel bütçesine geçen yıl sağladığı 
7 milyon Euro’nun üzerindeki katkıya ek olarak, değişik projelerin 
finansmanında kullanılmak üzere 600 bin Euro’nun üzerinde kaynak 
aktardı. Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, gözlemci 
devletler, uluslararası kurumlar ve küresel şirket ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından, değişik projelerin finansmanı için teşkilat 
bütçesine yapılan katkı 2010 yılında 29 milyon 583 bin 592 Euro olarak 
kaydedildi. Bu miktarın 20 milyon 815 bin Euro’luk bölümü Avrupa 
Konseyi’yle ortak projelerin finansmanında kullanılmak üzere Avrupa 
Birliği tarafından aktarıldı. Avrupa Konseyi'ne üye devletler bazında en 
büyük katkı 1 milyon 392 bin 428 Euro ile Danimarka’dan geldi. 
Danimarka’yı sırasıyla Norveç (840 bin Euro), Almanya (665 bin Euro), 
Türkiye (605 bin Euro) ve Finlandiya (589 bin Euro) izledi. Bu ülkeler 
dışında, “The Human Rights Trust” adlı Norveç, Almanya, Hollanda, 
Finlandiya ve İsviçre tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşu (1 
milyon 392 bin Euro),  “Open Society Institute” (254 bin Euro), ABD 
(132 bin Euro), Microsoft Corporation (121 bin Euro), Uluslar arası 
Demiryolları Birliği (80 bin Euro), Japonya (45 bin Euro), UEFA (20 bin 
Euro), Calouste Gulbenkian Vakfı (20 bin Euro) ve AGİT (8 bin 622 
Euro) de Avrupa Konseyi’nin projelerinin finansmanına katkı sağladılar. 
Türkiye’nin bütçe dışı yaptığı katkının 360 bin Euro’luk bölümü Avrupa 
Konseyi organlarının işleyiş ve etkinliklerinde kullanıldı. Ankara bu 
kapsamda; Avrupa Konseyi reformu çerçevesindeki çalışmalar için 200 
bin Euro, Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki uzman organı 
Venedik Komisyonu’nun Tunus’taki anayasal dönüşüm çalışmaları için 
50 bin Euro, Avrupa İnsan Hakları Komiserliği’nin bilinçlendirme 
kampanyaları için 50 bin Euro, Avrupa Irkçılık ve Yabancı 
Düşmanlığı’yla Mücadele Komisyonu’nun (ECRI) göç ve göçmenlerle 
ilgili etkinlikleri için 50 bin Euro, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi 
Önleme Komitesi’nin Avrupa’da cezaevi koşullarının iyileştirilmesi 
konusundaki bilinçlendirme çalışmaları için de 50 bin Euro finansman 
aktardı. Ankara, 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa 
Konseyi’nin 211 milyon Euro’luk 2010 yılı olağan bütçesine 7 milyon 
845 bin Euro katkı sağlamıştı. Türkiye; Almanya, Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Rusya’dan sonra 47 üyeli Avrupa Konseyi’nin bütçesine en 
fazla katkı sağlayan 6’ıncı Avrupa ülkesi konumunda bulunuyor. 
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AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI POLONYA'YA GEÇTİ 
Polonya 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 6 aylık AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı'nı Macaristan'dan devraldı. 31 Aralık 2011 tarihine kadar 
sürecek olan Polonya Dönem Başkanlığı, oldukça iddialı bir program 
açıkladı ve önceliklerini aşağıdaki konu başlıkları altında topladı: 
Büyümenin kaynağı olarak Avrupa entegrasyonu, Güvenli Avrupa, 
Dünyaya açık bir Avrupa. 2007'den beri kullanılan ve 2009'da Lizbon 
Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle resmiyet kazanan Üçlü Başkanlık 
sistemine göre, Polonya kendinden sonra Başkanlık koltuğuna oturacak 
olan Danimarka ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirliği ve 
eşgüdüm içerisinde çalışacak. 
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