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EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE OLACAK 
AB Komisyonu, güz ekonomik tahminler raporunda Türkiye'nin gelecek yıl 
yüzde 2,8 ile Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke olacağı öngörüsünde 
bulundu. AB Komisyonu'nun 6 ay önceki raporunda Türkiye'nin 2010 yılı 
büyüme tahmini yüzde 2,2 düzeyindeydi. Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 
5,8 daralmasını bekleyen AB Komisyonu, önümüzdeki yıl yüzde 3'e 
yaklaşacak büyümenin 2011'de yüzde 3,6'ya ulaşacağını bildirdi. 
Raporda, 2002-2006 yılları arasında "göz alıcı büyüme performansı" 
gösteren Türk ekonomisinin siyasi belirsizliğin artması, reformların 
yavaşlaması ve sıkı para politikası gibi iç faktörlerin etkisiyle 2007'den 
itibaren yavaşlamaya başladığı belirtildi. Geçen yıl küresel krizin 
Türkiye'yi özellikle dış ticaret ve finansman kanallarında vurduğu anlatılan 
raporda, AB pazarındaki daralma nedeniyle ihracatı büyük darbe alan 
Türkiye'nin bankacılık sektörü başta olmak üzere daha önce yaptığı 
yapısal reformlar sayesinde küresel krize direnebildiği ve finans 
sektöründe büyük bir kriz yaşamaktan kurtulduğu ifade edildi. AB 
Komisyonu'na göre Türkiye'de enflasyon bu yıl yüzde 5,6 ile Merkez 
Bankası hedefinin oldukça altında gerçekleşecek. Raporda, enflasyon 
oranının 2010'da yüzde 5,8 ve 2011 yılında yüzde 5,3 ile Merkez 
Bankası'nın hedeflerine uygun seyretmesi bekleniyor. AB Komisyonu, 
Türkiye'de bu yıl yüzde 13,5'e ulaşmasını beklediği işsizlik oranının 
2010'da yüzde 13,9'a ulaştıktan sonra 2011'de tekrar yüzde 13,5'e 
ineceğini öngördü. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin en önemli ekonomik 
sorunları arasında bulunan cari açıkta ise küresel krizin olumlu etkisi 
hissediliyor. AB, geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5,7'sine 
ulaşan cari açığın bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,8 düzeyinde 
gerçekleşmesini bekliyor. AB Komisyonu'nun güz ekonomik tahminler 
raporunda, gelecek yıl Avro Bölgesi ve AB'nin yüzde 0,7 büyüyeceği 
öngörüldü. Avrupa ülkelerinden hiçbiri Türkiye için yüzde 2,8 olarak 
belirlenen büyüme tahminine yaklaşamazken birçok AB üyesinin 2010'da 
da küçülmeye devam etmesi bekleniyor. AB Komisyonu 2010'da Türkiye 
dışındaki aday ülkelerden Hırvatistan'ın yüzde 0,2, Makedonya'nın yüzde 
1,5 ve potansiyel aday ülkelerin (Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, 
Arnavutluk ve Kosova) yüzde 1,4 büyüme rakamına ulaşmasını bekliyor. 
AB'ye göre gelecek yıl ABD yüzde 2,2, Japonya yüzde 1,1, Çin yüzde 9,6, 
Hindistan yüzde 6,4, Rusya yüzde 2,3, Alt Sahra Afrikası yüzde 4 ve 
dünya ekonomisi yüzde 3,1 büyüyecek. Kaynak: AA 
 
119 PROJE İLE AB VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUMLARI 
BİRBİRİNE ISINDI 
AB müzakere süreciyle paralel yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğunun 
Güçlendirilmesi Projesi” ile Türkiye'de ulaşılan 2 milyon kişi çeşitli 
etkinliklerde bir araya getirildi. Toplam 20 milyon Avro bütçeli 119 alt 
projede temel hedef önyargıları kırmak oldu. Avrupa Birliği üyeliğinin 
önemli çıkmazlarından iç ve dış kamuoyu desteğinin artırılması 
çalışmaları önemli sonuçlar vermeye başladı. AB'nin aday ülkelerde 
müzakere sürecine paralel yürüttüğü 20 milyon Avro’luk "Sivil Toplum 
Diyaloğunun Güçlendirilmesi Projesi"nin sonuçları Türkiye ile AB 
vatandaşlarının önyargılarının kırılması anlamında geleceğe ilişkin umut 
veriyor. Bu ay sonu tamamlanacak projede; 119 alt projede hibe desteği, 
eğitimler, konferanslar, ziyaretler, kitaplar ve broşürler ile toplam 2 milyon 
kişiye ulaşıldı. Süreçte önyargıların da büyük ölçüde kırıldığı gözlendi. 
Türkiye'ye bakışındaki olumlu değişimin sorulduğu AB'li proje ortaklarının  

 
 
yanıtı, 5 puan üzerinden 4.3 oldu. Ayrıca bilgilendirme çalışmalarıyla 
vatandaşların AB'nin "para veren kurum"dan ibaret olmadığını anlaması 
sağlanmaya çalışıldı. Bunun yanı sıra çevre, kimya, çelik gibi hassas 
alanlarda AB'ye uyuma yatırım yapılması sağlandı. AB müzakere 
sürecinin hassas sektörleri çelik ile kimyada da çeşitli projelerle 
kapasite geliştirilmeye çalışıldı. Bazı kurumlar daha önce ortaklık 
yaptıkları kurumlarla ilişkileri geliştirirken katılımcıların yüzde 70'i ise ilk 
kez ortaklıklarla AB nosyonuyla tanışmış oldu. AB'nin sivil toplum 
diyaloğu çalışmaları önümüzdeki dönem de sürecek. Ancak bu kez 4 
milyon Avro ile kültür-sanat ve tarım-balıkçılık alanlarının desteklendiği 
daha sınırlı bir çalışma yapılacak. Haberin Devamı 
Kaynak: Referans 
 
İSPANYA’DAN TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İspanya ziyareti kapsamında 
Cordoba kentinde yapılan heyetler arası görüşmelerde İspanya'nın 
2010'un ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasında 
Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine verebileceği destek ön plana çıktı. 
Davutoğlu ve İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos 
başkanlıklarında yapılan toplantıyla ilgili olarak diplomatik kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, Moratinos Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine 
İspanya olarak tam destek verdiklerini yineledi. Moratinos, Türkiye'nin 
özellikle komşularıyla ilişkiler hakkında izlediği dış politikasını 
"hayranlıkla izlediklerini" de söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı İspanya'ya teşekkür 
etti. Davutoğlu, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde başta enerji 
başlığının açılmamış olmasının "rasyonel olmadığını" belirtti. 
İspanya'nın AB dönem başkanlığı sırasında enerji, rekabet, eğitim ve 
kültür fasıllarının açılması konusunda iki heyetin de hem fikir olduğu 
ifade edildi. Davutoğlu, İspanya'nın ETA örgütünden dolayı terörizmden 
çok sıkıntı çeken bir ülke olduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin Avrupa'da 
terör örgütü PKK'ya karşı verdiği mücadelede İspanya'nın yardımını 
istedi. Kaynak: CNNTurk 
 
BULGARISTAN, AZERBAYCAN'DAN DOĞALGAZ SATIN 
ALACAK 
Rusya’ya bağımlılıktan kurtulmak isteyen Bulgaristan 2011’den itibaren 
her yıl Azerbaycan’dan 1 milyar metreküp doğalgaz alacak. Doğalgaz 
Türkiye-Yunanistan-İtalya boru hattı çerçevesinde sağlanacak. 
Doğalgazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan Bulgaristan 
ile Azerbaycan arasındaki doğal gaz anlaşması uyarınca, Azerbaycan, 
2011 yılından itibaren, her yıl Bulgaristan'a 1 milyar metre küp doğalgaz 
sağlayacak. Anlaşmayı Azerbaycan adına imzalayan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasının, 
Azerbaycan'ın, Avrupa Birliği'nin enerji ortağı olmasına imkân 
vereceğini kaydetti. Bulgar yetkililer, doğalgazın, Türkiye-Yunanistan-
İtalya boru hattı çerçevesinde sağlanacağını vurgularken, Bulgaristan'ın 
bu hattın yanı sıra, Azerbaycan'dan, Gürcistan üzerinden, tankerlerle 
sıkıştırılmış doğal gaz almayı da planlandığını vurguladılar.  
Kaynak: EurActiv 
 

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=132633&KTG_KOD=416�
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