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AB ÜYESİ ÜLKELERİN ANAYASALARI TÜRKÇE'YE 
ÇEVRİLDİ 
 
Adalet Bakanlığı, bazı AB üyesi ülkelerin anayasalarını Türkçeye 
çevirerek kitap haline getirdi. Kitapta, AB ülkeleri Almanya, 
Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, İrlanda, İspanya, 
Hollanda, Polonya ve Portekiz’in anayasaları yer alıyor. Kitabın, ‘‘AB 
uyum çalışmalarına yönelik olarak ülkemizde yapılacak Anayasa 
değişikliğine ışık tutmak amacıyla’‘ AB üyesi bazı ülkelerin orijinal 
Anayasa metinlerinin Türkçe’ye çevrilerek yayınlandığı ifade edildi. 
Bu çalışmalara Meclis uzmanları Doç.Dr. Ahmet Yıldız ve Dr. Fahri 
Bakırcı, ‘‘İspanya Anayasası ve Kongre İçtüzüğü’‘‘nü Türkçe’ye 
çevirerek katıldı. Kitap haline getirilen çalışma, Yasama Derneği 
(YASADER) ve İspanya’nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla 
basıldı. Kitabın önsözünü yazan İspanya’nın Ankara Büyükelçisi 
Cristobal Gonzales-Aller Jurado, anayasa tartışmalarının gündemde 
olduğu dönemde 1978 İspanyol Anayasası ve Mahkeme 
Yönetmeliği’nin ilk kez Türkçe’ye çevrilmesinin çok isabetli olduğunu 
ifade etti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Norveç 
ve Güney Kore Anayasalarının da Türkçeye çevrilmesi önerisinde 
bulundu. Yetkililer, yayınların, 1 Ekim’de başlayacak Anayasa 
çalışmaları açısından önemli olduğunu, bu kaynaklardan 
yararlanılacağını ifade etti. 
 
Kaynak: Adalet Bakanlığı 

 
İKİNCİ ÇEYREKTE AB VE EURO BÖLGESİ'NİN BÜYÜMESİ 
YAVAŞLADI 
 
Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nde büyüme hızı ikinci çeyrekte 
yavaşladı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla ikinci çeyrekte AB yüzde 1.7 ve Avro 
Bölgesi yüzde 1.6 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme oranları, AB ve Euro 
Bölgesi'nde yüzde 2.4 olmuştu. Yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki 
çeyreğe göre büyüme oranları ise AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 0.2 
olarak açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, 
geçtiğimiz günlerde AB ekonomisinin küçülmeye girmeyeceğini, 
'mütevazi oranlarda' da olsa büyüyeceğini savunmuştu. Yılın ilk 
çeyreğinde büyüme, bir önceki çeyreğe göre 27 üyeli AB'de yüzde 
0.7 ve 17 üyeli Euro Bölgesi'nde yüzde 0.8 düzeyindeydi. Geçen 
yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte büyüme oranları, AB'nin 
büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 2.8, Fransa'da yüzde 1.6, 
İtalya'da yüzde 0.8, İngiltere ve İspanya'da yüzde 0.7 oldu. Bu yılın 
ikinci çeyreğinde ABD yüzde 1.5 büyürken Japonya yüzde 0.9 
küçülmüştü. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11'lik rekor büyüme 
gerçekleştiren Türkiye'nin ise ikinci çeyrek büyümesi yüzde 8.8 
olarak açıklandı. 
 
Kaynak: Euractiv 
 

 

 
EURO BÖLGESİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ, 
TRİCHET: 'AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER VAR'  
 
Avrupa Merkez Bankası, (ECB) bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 
1, 6'ya, 2012 yılı büyüme tahmini de yüzde 1, 3'e çekti. Bankanın 
Haziran ayı tahmini bu yıl için 1, 9, gelecek yıl içinse yüzde 1, 7 
düzeyindeydi. ECB Başkanı Jean-Claude Trichet, Avro Bölgesi'nde 
ekonomik görünüme ilişkin aşağı yönlü riskler bulunduğunu bildirdi. 
ECB, faiz oranını da değiştirmedi. Trichet, ECB'nin Frankfurt'ta 
yapılan faiz toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 
enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2'nin üzerinde kalmaya 
devam edeceğine dikkati çekerek, 2012 yılından itibaren yüzde 2'nin 
altına inmesini öngördüklerini belirtti. Trichet, orta vadede 
enflasyonist risklerin dengeli göründüğünü ifade ederek, yüksek 
belirsizlik nedeniyle küresel ekonomi ve Avro Bölgesi'nin ekonomik 
görünümüne ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını kaydetti. Avro 
Bölgesi için artan risklere rağmen yılın ikinci yarısında ekonomik 
büyümenin ılımlı şekilde süreceğine işaret eden Trichet, bölgede 
ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu ve bu 
durumun yüksek belirsizliğe yol açtığını kaydetti. Jean-Claude 
Trichet, Avrupa Merkez Bankasının aldığı olağanüstü tedbirlerin 
geçici olduğuna da dikkat çekerek, 17 üyeli Avro Bölgesi ülkelerine 
21 Temmuz kararlarının hayata geçirilmesi çağrısını yineledi. Avro 
Bölgesi borç sorununa da değinen Trichet, bütçe açıklarını 
sınırlayıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin kritik önemde ve bölge 
ülkelerinin sorumluluklarının gereği olarak taahhütlerini yerine 
getirmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı. ECB, bu yıla ilişkin 
büyüme tahmini yüzde 1, 6'ya, 2012 yılı büyüme tahmini de yüzde 
1, 3'e çekti. Bankanın Haziran ayı tahmini bu yıl için 1, 9, gelecek yıl 
içinse yüzde 1, 7 düzeyindeydi. Banka, bu yıla yönelik enflasyon 
beklentisini yüzde 2, 6'da, gelecek yıla yönelik ise yüzde 1, 7'de 
tuttu. ECB, Frankfurt'taki merkezinde bugün düzenlediği toplantıda, 
yüzde 1, 50 olan gösterge faiz oranında değiştirmeme kararı aldı. 
 
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası 
 

HAYAT BOYU ÖĞRENME 2012 YILI ÇAĞRILARI 
YAYINLANMIŞTIR 
 
Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın 2012 yılı çağrıları, Ulusal Ajans 
tarafından yayınlanmış bulunmaktadır. Hayatboyu Öğrenme 
Programı (LLP) için öngörülen toplam ülke merkezli faaliyetler kesin 
olmayan 2012 bütçesi 62.232.000,00 Avro olarak öngörülmektedir. 
İlgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 
 
http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/teklteklifCagri/2012
_HAYATBOYU_OGRENME_PROPROGR_(LLP)_ULUSAL_TEKLIF
_CAGRISI.pdf    
 
Kaynak: Ulusal Ajnas 
 


