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81 İL'E AB VALİ YARDIMCISI ATANACAK 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği sürecini 
Türkiye'nin her yerinde canlı hale getirmek için 81 ile AB'den sorumlu vali 
yardımcısı atanacağını açıkladı.Yeniden yapılanan AB Genel Sekreterliği 
hakkında bilgi veren Bağış, "340 kadrolu esnek yapı oluşturduk. Ana 
birimleri 6'dan 14'e çıkardık." dedi. Başmüzakereci, AB heyecanını 
artırmak için valileri sürece dahil edeceklerini vurgulayarak, şunları 
söyledi: "Her ilde AB'den sorumlu vali yardımcısı olacak. İçişleri 
Bakanı'yla çalıyoruz. Valiliklere 150 AB uzmanı göndereceğiz. AB süreci 
Türkiye'nin her yerinde etkisini gösteren süreç haline geldi. AB fonları ile 
başlayan projeler ülkenin her yerinde yürüyor." Bağış, ayrıca Brüksel'e 6, 
Strasbourg'a 1 temsilci göndereceklerini söyledi. Devlet Bakanı, AB Genel 
Sekreterliği bünyesinde yeni oluşturulan birimlerle ilgili ise şunları aktardı: 
"AB Hukuk Başkanlığı'nı kuruyoruz. Böyle bir mekanizmamız yoktu. Sivil 
Toplum Kültür ve İletişim Başkanlığı ve Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı 
kuruyoruz. 110 bin belgeden 4 bini ancak çevrildi." AB Genel 
Sekreterliği'nin sınavla 42 uzman, 140 uzman yardımcısı alacağını 
duyuran Bağış, "Yeni ekip, müzakereleri omuzlayacak. 14 birim 
başkanının 8'i bayan." dedi. Lizbon Anlaşması'yla AB yönetimine daha 
önce Türkiye karşıtı sözler sarf eden Herman Van Rompuy'un 
seçilmesine de değinen Egemen Bağış, bu konuda bir endişelerinin 
olmadığını aktardı: "Van Rompuy, AB başkanı olduktan sonra yaptığımız 
görüşmelerde 'Ben alınmış Konsey kararlarına sadık kalacağım.' dedi. 
Müzakereleri durdurmak için oybirliği gerekir. Eski bir siyasetçimizin 
dediği gibi bulsunlar 27'yi alsın kararı da görelim. 27 AB üyesi 'hayır' 
demedikçe hiçbir şey yapamazlar."  
Kaynak: Stratejik Boyut  
 
VİZE ŞİKAYET HATTINA MESAJ YAĞIYOR 
Türk vatandaşları için Schengen üyesi ülkelere vize başvurusunda 
bulunmak maddi ve manevi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Varolan 
olumsuz koşullardan hareketle  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve European Citizen Action Service (ECAS) 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Vize şikayet hattı” projesi kasım ayında 
hayata geçti. Yaklaşık 1 aydır  Türkiye'den ve yurtdışından 0212 324 51 
88 - 0212 324 51 99 numaralı telefonlardan yada vize@ikv.org.tr e-mail 
adresinden İKV'ye ulaşan kişilerin verdiği bilgiler sonucu ortaya çıkacak 
tabloyla Schengen bölgesindeki kısıtlama ve zorlukların önüne geçilmesi 
planlanıyor. İKV’den alınan bilgiye göre şu anda telefon ve e-mail 
aracılığıyla toplam 254 şikayet bulunuyor. Türkiye genelinde 31 ilden ve 
yurtdışında başta Almanya'da olmak üzere  tüm Schengen ülkelerinden 
şikayet mesajları geliyor. Gelen şikayetler ağırlıklı olarak vize talebinin 
reddedilmesi/red gerekçesinin bildirilmemesi veya red gerekçesinin tatmin 
edici olmaması şeklinde. Ayrıca vize başvurusunda istenilen belgelerin 
niceliği/niteliği ve ücret; aile birleşmelerinde yaşanan sıkıntılar; vizenin 
geç verilmesi nedeniyle oluşan maddi/manevi kayıplar; konsolosluk 
personelinin davranışları / fiziki koşullar diğer şikayet gerekçelerini 
oluşturuyor.  
Kaynak: EurActiv 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN SEKİZİNCİ EKONOMİ 
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yola çıkılarak yapılan 
hesaplamalara göre, son 15 yılda (1994-2009 dönemi), satınalma gücü 
paritesiyle gayri safi yurtiçi hasılasını (SGP-GSYİH), 2,5'e katlayan 
Türkiye, 28 büyük ekonomi içinde en hızlı büyüyen 8. ülke oldu. SGP-
GSYH'sini, 1994-2009 döneminde dolar bazında cari fiyatlarla 352.1 
milyar dolardan 869.1 milyar dolara çıkaran Türkiye, bu dönemde yıllık 
ortalama cari fiyatlarla dolar bazında yüzde 6,2 büyüdü. Çin ise son 15 
yılda SGP-GSYİH'sını 5,4'e katladı. Bu dönemde cari fiyatlarla dolar 
bazında yıllık ortalama yüzde 11,9 büyüyen Çin, SGP-GSYİH'sini 1.6 
trilyon dolardan 8.7 trilyon dolara yükseltti. En hızlı büyüyen Çin'i, yıllık 
ortalama yüzde 9,2 ile Hindistan, yüzde 7,5 ile Mısır, yüzde 6,9 ile 
Malezya, yüzde 6,8 ile Polonya, yüzde 6,7 ile İran, yüzde 6,6 ile Güney 
Kore, yüzde 6,2 ile Türkiye izledi. Dünyanın en büyük ekonomisi 
ABD'nin yüzde 4,8'le 21'inci, İngiltere'nin yüzde 4,5'le 23'üncü sırada 
yer aldığı büyüme oranında Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya son 
sıraları paylaştılar. En hızlı büyüyen ilk 10 ülke içine Avrupa Birliği'nden 
sadece Polonya girerken, Mısır, Malezya, İran, Türkiye ve Pakistan'ın 
ilk 10'da yer alması dikkat çekti. BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Çin ve 
Hindistan ilk 2 sırayı paylaşırken, Rusya 14, Brezilya 18'inci sırada yer 
aldı. 15 yılda Türkiye büyük ülkelerden Avustralya'yı geride bırakırken 
Endonezya, Rusya, İspanya, Brezilya, Kanada, ABD, İngiltere, Meksika, 
Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya ile arasındaki farkı oransal olarak 
azalttı. Türkiye, 1994 yılında İtalya'nın üçte birinden daha küçük bir 
ekonomiyken, 2009 yılında İtalya'nın yarısı büyüklüğüne erişti. IMF'nin 
tahminlerine göre 2014 yılına kadar, Endonezya 1.37 trilyon dolarla, 
Türkiye 1.13 trilyon dolarla, İran 1.05 trilyon dolarla ve Avustralya 1.03 
trilyon dolarla 1 trilyon dolarlık milli geliri aşan ekonomiler olacak. 
ABD'nin 17.4 trilyon dolarla Çin'in az farkla da olsa önünde liderliğini 
koruyacağı 2014'de, Rusya 2.7, Brezilya 2.6, Meksika 2, Güney Kore 
1.8 trilyon dolarlık ekonomiler konumuna yükselecek. Bu arada verilere 
göre dünyada, 1994-2009 döneminde en hızlı büyüyen ülke Batı 
Afrika'nın küçük ülkesi Ekvator Ginesi oldu. Ülke bu dönemde SGP-
GSYH'sini dolar bazında 55 katına çıkardı. Türkiye, dünya 
sıralamasında İsrail'in ardından 71'inci oldu.  
Kaynak: AA 
 
LLP 2010 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI 
Hayatboyu Öğrenme Programı’nı (LLP) yürütmekten sorumlu kurum 
olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 
(Ulusal Ajans), Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Ulusal Teklif 
Çağrısını yayınladı. Avrupa Komisyonu’nun 15 Ekim 2009 tarihinde 
yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Teklif 
Çağrısından sonra, 24 Kasım 2009 tarihinde de Ulusal Teklif Çağrısı 
Ulusal Ajans tarafından yayınlanmıştır. Bu belgeler AB Komisyonu’nun 
web sitesinde (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm) yer 
almakta olup, ayrıca Ulusal Ajans’ın web sitesinden de (www.ua.gov.tr) 
ulaşılabilmektedir.  
Kaynak: Ulusal Ajans 
 
 

mailto:vize@ikv.org.tr�
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm�
http://www.ua.gov.tr/�
http://www.uib.org.tr/�

	TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN SEKİZİNCİ EKONOMİ

