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AB SÜRECİNDE İHRACATÇILAR ZİRVESİ 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nı AB ile yeniden müzakere etmek için ön hazırlık kararı 
aldıklarını söyledi. Bağış, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı 
Birlikleri tarafından düzenlenen ”AB Sürecinde İhracatçılar Zirvesi’’nde 
yaptığı konuşmada AB’nin 110 bin sayfalık müktesebatıyla belki fazla 
bürokratik bir yapı olduğunu ancak AB’nin aynı zamanda her şeyin orta 
yolunu bulmuş olan bir değerler birliği olduğunu anlattı. Egemen Bağış, 
"İşte o standartlara yükselebilmek için AB sürecinde Türkiye’nin hak ettiği 
noktaya gelebilmesi için bizim en yakın çalışmamız gereken kişiler 
sizlersiniz. Türkiye’nin gücünü artırabilmek için ihracata ağırlık vermemiz 
lazım," diye konuştu. 1996 yılında Gümrük Birliği anlaşması yapıldığını 
söyleyen Bağış, Gümrük Birliği’ne girerken de Türkiye’de çok büyük 
tartışmalar olduğunu hatırlattı. Egemen Bağış, Gümrük Birliği olmasaydı 
Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisi olamayacağını ve 
Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlarda da bu kadar artış görülmeyeceğini 
vurguladı. Egemen Bağış şöyle konuştu: "Gümrük Birliği olmasaydı 
yepyeni istihdam alanlarını açmayı biz düşünemezdik. Peki yeterli mi her 
şeyi mükemmel mi tabii değil. Belki Gümrük Birliği anlaşmamızı hep 
beraber bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Geçenlerde Sayın 
Zafer Çağlayan ve arkadaşlarıyla birlikte AB Genel Sekreterliği’mizin üst 
düzey yöneticileriyle kendilerinin misafiri olduk ve orada birlikte Gümrük 
Birliği anlaşmasını AB ile yeniden müzakere etmek için ön hazırlıkları 
yapma kararı aldık. Gümrük Birliği anlaşması, beğenelim beğenmeyelim 
Türkiye’nin kabul ettiği bir taahhütnamedir. Bugünkü anlaşmayı 
değiştireceksek nelerden feragat edip karşılığında neleri talep 
edeceğimizi önce kendi içimizde oturup iyi belirlememiz lazım. Müzakere 
masasına oturduğumuz zaman da ne istediğimizi iyi bilmemiz lazım. Şu 
anda bizler onun çabalarını yürütüyoruz." Zirvede konuşan Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan ise, "Gümrük Birliği, Türkiye’nin, Türk sanayisinin, Türk 
üreticisi ve tüketicisinin menfaatine olmuştur. Türkiye Gümrük Birliği 
anlaşmasını yapmamış olsaydı bugünkü ihracatları ağzımızla kuş tutsak 
yapmamız mümkün değildi" dedi. İlgili bakanlıklarla istişare mekanizması 
oluşturduklarını kaydeden Zafer Çağlayan, sorunların çözümü için iki 
bakan olarak konuları ilgililerle görüşmek üzere çok kısa bir süre içinde 
Brüksel’e bir seyahat düzenleyeceklerini söyledi. Kaynak: Ajanslar  
 
İSPANYA TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK 
İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, AB dönem başkanlıkları 
süresince "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerini hızlandıracaklarını" 
söyledi. bir düşünce kuruluşunun Madrid'de düzenlediği toplantıda 
konuşan Moratinos, AB'nin genişleme ile "güçlendiğini ve zenginleştiğini" 
belirterek, Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve İzlanda'nın AB üyesi 
olmaları için ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini söyledi. Moratinos, 
"büyük bir ülke" olarak tanımladığı Türkiye'nin, stratejik konumuyla da 
AB'nin çıkarlarının olduğu bir bölgede "olağanüstü etki etme kapasitesine 
sahip olduğunu" ifade etti. Ortadoğu'daki barış sürecinin şu anda 
"düşünme döneminde" olduğunu belirten Moratinos, barış sürecinde 
ileriye doğru adımlar atılması için Türkiye'nin "en iyi arabulucu" olduğunu 
kaydetti. Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı, Türkiye dahil 43 ülkenin 
üyesi olduğu Akdeniz için Birlik projesinin sekreteryasının gelecek mart 
ayında açılacağını duyurdu. Merkezi Barselona olarak seçilen bu projenin 
genel sekreterliğini Ürdünlü Ahmed Jalaf Masade'nin üstlenmesi 
konusunda anlaşılmıştı. Kaynak: EurActiv 

 
AVRUPA’DA OTOMOTİL SATIŞLARI %13 ARTTI 
Avrupa'da otomobil satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12,9 oranında arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin 
(ACEA) verilerine göre, Malta ve Kıbrıs Rum kesimi dışındaki 25 AB 
üyesi ülkede geçen ay 1 milyon 58 bin 868 adet otomobil satıldı. Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri ile Norveç, İsviçre ve İzlanda'nın yer aldığı Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği (AELE) ülkelerinin yer aldığı 28 ülkede geçen ay 
toplam 1 milyon 854 bin 894 araç tescillendi. Portekiz'de otomobil 
satışları yüzde 62,1 oranında artarken, Romanya'da yüzde 84,6 
oranında düştü. Otomobil satışları Fransa'da yüzde 14,3, İspanya'da 
yüzde 18,1, İngiltere'de yüzde 29,8, İtalya'da yüzde 30,2 oranında 
artarken, Almanya'da yüzde 4,3 düşüş kaydedildi. Otomobil satışları 
2008 yılı Ocak ayında yüzde 17,3 azalmıştı. Kaynak: Dünya  
 
AB YUNANİSTAN’IN OY HAKKINI ELİNDEN ALDI 
AB önümüzdeki ay yapılacak olan kritik bir toplantıda Yunanistan'ın oy 
kullanma hakkını elinden alarak Atina'nın egemenlik haklarına darbe 
vurdu. Yunanistan'a karşı büyük bir öfke duyan AB’nin Atina'nın oy 
kullanma hakkını elinden alması, şimdiye kadar bir AB ülkesinin 
karşılaştığı en kötü aşağılama olarak nitelendiriliyor. Yunanistan’ın oy 
verme hakkını bir toplantı için askıya alma kararı sembolik bir karar olsa 
ve uygulamada pek o kadar önemli olmasa da, yasal olarak sınırların 
zorlandığını ve ülkenin 'gururu ayaklar altına alınarak' egemenlik 
hakkının kaldırıldığı anlamına geliyor. Bazı Alman yetkililer 
Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumdan kurtuluncaya dek AB'deki 
tüm konularda oy verme hakkının elinden alınması için çağrıda 
bulundu. AB Maliye Bakanları Konseyi, Atina’nın 16 Mart kemer sıkma 
taleplerini yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde kendi vergi sistemi 
ve harcama politikaları üzerindeki kontrolünü kaybedeceğini söyledi. 
Yunanistan bu kemer sıkma politikalarını yerine getirmezse, AB Lizbon 
Antlaşması’nın 126. maddesinin 9. paragrafı uyarınca ülkeyi tam 
anlamıyla ekonomik kuralların hükümdarlığına terk edecek olan 
acımasız kesintilere gidebilecek. Kaynak: CNNTurk 
 
AVRUPALI SANAYİCİLER 2025 YILININ RESMİNİ ÇİZDİ 
Global krizin, AB’nin küresel rekabet gücü üzerindeki uzun dönemli 
etkilerinin belirsizliğinden ve AB’nin karşı karşıya olduğu sorunların 
daha da ağırlaşmasından endişe eden Avrupalı sanayiciler, ‘2025 
Yılında Rekabetçi Avrupa İçin ERT Vizyonu’ adlı bir rapor 
hazırlayarak,yeni seçilen Avrupa Parlamentosu’na ve AB Komisyonu’na 
sundu. Çalışmaya göre ulaşılması gereken beş hedef şunlar:  
1-)Sürdürülebilir büyümenin küresel şampiyonu olmak için gerekli 
sosyal ve ekonomik politikalar yerleştirilmeli, serbest ticaret, girişimcilik 
konularında ısrarlı davranılmalı. 2-)AB, küresel pazarlarda iyi 
konuşlanmış bir oyuncu olmalı. ‘Tek Pazar’ tamamlanmalı, reformlarını 
tamamlamış olan ülkeler üye olarak AB’ye alınmalı. 3-)Kararlı, güvenilir, 
saydam bir yönetim sistemi yerleştirilmeli.  4-)Avrupa, en önemli varlığı 
olan insan kaynağını iyi değerlendirmeli, verimli ve sürdürülebilir 
istihdama odaklanmalı.  5-)İnovasyon gücünün önü açılmalı. Ar-
Ge çalışmalarının hedefi küresel mega trendlerin ortaya koyduğu 
sorunlar olmalı. Kamuyu ve özel sektörü bir araya getiren inovasyon 
kümeleri oluşturulmalı, AB’nin inovasyon sisteminin küresel yeteneklere 
açık olması sağlanmalı. Kaynak: Milliyet 
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