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AB ZİRVESİNDEN YUNANİSTAN VE EURO'NUN GELECEĞİ İÇİN 
DÖRT ÖNEMLİ KARAR 
Brüksel'de bir araya gelen AB liderler zirvesinden, Yunanistan ve 
Euro'nun geleceğine dair dört önemli karar çıktı. Bunlara göre: 1-
Vadesi gelen tahviller 15 yıla kadar ertelenecek. 2-Hazine bonoları, 
ikinci el piyasasında işlem görecek. 3-Faizler %3.5 ile 
sınırlandırılacak ve bu düzenleme Portekiz ve İrlanda için de geçerli 
olacak. 4- Yunanistan'da uygulanacak 'Marshall planı' ile kalkınma 
ve istihdam sağlanacak. Alınan kararlara göre kurtarma kapsamında 
olmayan sıkıntılı ekonomiler İtalya ve İspanya'ya da kolaylıklar 
getirilecek. Zirveden yapılan açıklamada finans sektöründen de 
'desteğe hazır olunduğuna dair mesajlar geldiği' bildirildi. Bunun 
yanı sıra 'EFSF'nin esnekliğinin' de artırılmasına karar verildiği 
bildirildi. AB liderler zirvesinden Yunanistan ve Euro'nun geleceği 
için dört önemli karar çıktı: 
1- Vadesi gelen tahviller 15 yıla kadar ertelenecek. 
2- Hazine bonoları, ikinci el piyasasında işlem görecek. 
3- Faizler %3.5 ile sınırlandırılacak ve bu düzenleme Portekiz ve 
İrlanda için de geçerli olacak. 
4- Yunanistan'da uygulanacak 'Marshall planı' ile kalkınma ve 
istihdam sağlanacak. 
Avrupa Birliği liderlerinin bölge borç sorununa çözüm için biraraya 
gelmeleri ile birlikte, taslak metin açıklanmaya başlandı.Taslak 
metne göre, EFSF kredilerinin süresi 7 yıldan 15 yıla çıkarılacak ve 
EFSF kredilerinde faiz yüzde 3.5 düşürülecek. Taslak metinde, 
EFSF'nin Yunanistan'a yardım için ikincil piyasaya müdahale 
edebileceği ve EFSF'nin bankaları yeniden sermayelendirebileceği, 
EFSF'deki bu düzenlemelerin Portekiz ve İrlanda için de geçerli 
olduğu vurgulandı. Reuters’ın ulaştığı metne göre, Euro Bölgesi'nin 
kurtarma fonu olarak kabul edilen AB Finansal İstikrar Fonu (EFSF), 
Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’e düşük faiz ve daha uzun vadelerle 
kredi vermeye devam edecek. EFSF’den alınacak kredilerin vadeleri 
7.5 yıldan en az 15 yıla kadar uzatılacak ve faiz oranları şu andaki 
yüzde 4.5’lik oranın altına indirilecek. Yunanistan ve Portekiz içinse 
faiz oranları yüzde 3.5 seviyesinde tutulacak. Taslak metinde, “AB 
olarak, EFSF kredilerinin faiz oranlarını kurtarma fonunun 
maliyetlerini karşılayacak şekilde, yüzde 3.5 seviyesinde tutacağız” 
ifadesine yer verildi. 
 
Kaynak: Euractiv 
 

AVRUPA KOMİSYONU JRC - AB BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNİN İLK 
MEYVESİ: ORTAK ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma 
Merkezi (JRC) işbirliğiyle düzenlenen "Endüstriyel Emisyonlar 
Direktifi Türkiye - AB Ortak" Çalıştayı, Avrupa Komisyonu uzmanları 
ve çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı ile 20 
Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın 
açılış konuşmasını yapan AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi 
Sayın Haluk ILICAK, Türkiye'nin 2002-2007 yılları arasında, Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla'dan Ar-Ge'ye ayrılan yüzdenin artışı  

 
sıralamasında 23 AB ülkesini geride bırakarak 5. sıraya yerleştiğini 
ve aynı dönemde araştırmacı sayısını %107 oranında artırarak 
Avrupa sıralamasında artış hızına göre ilk basamağa yerleştiğini 
ifade etmiştir. AB-Türkiye arasında devam eden üyelik 
müzakerelerinden en önemlilerinden birisinin çalıştayın konusunu 
teşkil eden ve 2009 yılı sonunda müzakereye açılmış olan Çevre 
Faslı olduğunu vurgulayan Sn. ILICAK, Çevre Faslının Komisyonla 
gelişen ilişkiler açısından yeni bir başlangıca vesile olmasından 
duyduğu memnuniyeti iletmiştir. Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve 
Kontrol Bürosu Direktörü Sayın Serge ROUDIER ise konuşmasında 
Endüstriyel Emisyon Direktifi'nin içeriği hakkında katılımcılara bilgi 
verdi ve Direktifin sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin 
önlenmesi veya en az düzeye indirgenmesi hususlarında Avrupa 
Birliği'nde temel yasal çerçeveyi oluşturduğunun altını çizmiştir. 
Avrupa Komisyonu'ndan gelen uzmanların sunumları ve 
katılımcıların sorularının cevaplandığı bölümler ile süren etkinlik 
TÜBİTAK'ın JRC kapsamında yapılan işbirliklerine ilişkin sunum ile 
tamamlandı. 150 civarında yetkilinin katıldığı çalıştay, AB 
Bakanlığı'nın Avrupa Komisyonu ile olan işbirliklerini yeni bir boyuta 
taşıması açısından bir ilk niteliği taşıdı. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 
 

ARNAVUTLUK, TÜRK MALLARINA GÜMRÜK VERGİSİNİ 

KALDIRIYOR 

Arnavutluk Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2011 tarihinden 

itibaren, Türkiye’den Arnavutluk’a girecek mallara gümrük vergisi 

uygulanmayacağını açıkladı. Kararın Arnavutluk ile Türkiye arasında 

Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi dolayısıyla alındığı 

bildirildi. Türkiye, Arnavutluk’un en fazla ticaret yaptığı ülkeler 

arasında 3’üncü sırada yer alıyor. Türk mallarına gümrük vergisinin 

kaldırılmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde 

artıracağı tahmin ediliyor. 

 

Kaynak: AA 

 
GENİŞ KAPSAMLI SEKTÖREL UYUM STRATEJİSİ ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 1. Bileşeni (IPA-I) 
kapsamında Ulaştırma ve Çevre (Atık) sektörlerinde önümüzdeki 
dönemde sunulacak olası projelerin ve bu bağlamda hazırlanan 
taslak Sektörel Uyum Stratejilerinin görüşüldüğü çalışma grubu 
toplantıları, 21 ve 22 Temmuz 2011 tarihlerinde Bakanlığımızda 
Müsteşar Yardımcısı V. Sn. Ahmet Yücel başkanlığında 
gerçekleştirilmiştir. Toplantılara, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerin 
tarafından katılım sağlanmıştır. 
 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

http://www.uib.org.tr/

