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TÜRKİYE, AB ELEKTRİK ŞEBEKESİNE DAHİL OLDU 
Elektrik için 5 yılda 6 milyar dolar yatırım yapan Türkiye, elektrik hatlarının 
entegre projesini tamamlayarak Avrupa elektrik şebekesine dahil oldu. 
Böylece Avrupa’ya 5 bin megavatlık elektrik ticaretinin de önü açıldı. 
Türkiye Elektrik Sistemi’ni Avrupa’ya bağlamak üzere 28 Eylül 2005 
yılında hizmet sözleşmesi imzalanmıştı. Türkiye’nin yaptığı çalışmalar 
neticesinde Bulgaristan ve Yunanistan enerji hatları üzerinde AB Elektrik 
Sistemine bağlandı. Bundan böyle Avrupa’nın her hangi bir santrali 
Türkiye’nin bir santrali gibi olacak; Türkiye’nin santrali de Avrupa’nın 
santrali gibi çalışacak. Bu uygulama ile elektrik kalitesi yükselecek ve aynı 
zamanda yedek enerji kapasitesi fazlalaşacak. Türkiye, 2002 yılından bu 
güne kadar, Acara (Gürcistan), Irak, Nahçıvan ve Yunanistan ile 
mübadele kapsamında karşılıklı elektrik ticareti gerçekleştiriyor. Türkiye 
ile Suriye arasındaki elektrik ticareti 2006 yılında başladı. 2009 yılı 
sonuna kadar Suriye’ye 1 milyar 522 milyon 93 bin 977 kWh elektrik 
enerjisi ihraç edildi. Suriye’ye yapılan ihracatın 4 katına çıkarılması için 
geçen ay da yeni bir anlaşma imzalandı. Kaynak: AB Haber 
 

AB GÜNEY KORE ILE SERBEST TICARET ANLAŞMASI 
IMZALAYACAK 
AB ile Güney Kore arasında 6 Ekim'de Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanacak. AB dışişleri bakanları anlaşmanın 1 Temmmuz 2011 
tarihinde yürürlüğe girmesi konusunda Avrupa Parlamentosu'nun onayı 
şartıyla anlaştılar. Böylelikle Avrupa malları 1 Temmuz 2011'de Güney 
Kore pazarına serbestçe girecek. Bu paket savunmasız Avrupalı 
şirketlerin korunmasına ilişkin güvenlik maddesi de içeriyor. Anlaşma 6 
Ekim 'de Brüksel'de AB-Güney Kore zirvesi sırasında imzalanacak. 
Anlaşmaya göre her iki taraf sanayi ve tarım alanındaki tarife engellerini 
önümüzdeki beş yıl içinde % 98.7 oranında kaldırmak zorunda kalacak ve 
bu durum ortak bir AB-Kore ticaret komitesi tarafından denetlenecek. 
Sonuç rapor edilecek. Uzmanlar sözkonusu anlaşmanın Türkiye'yi 
olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtiyorlar. Kaynak: AB Haber       
 

AB NANOMADDELERİ REACH KAPSAMINDA 
DENETLEYECEK 
Belçika’nın AB dönem başkanlığı nanomateryallerin REACH adı altında 
toplanan ve kimyasal maddelerle ilgili düzenlemeleri içeren mevzuat 
kapsamında kayıt altına alınmasını teklifinde bulunuyor. Buna göre 
tüketici ürünlerinde nanomadde bulunması hâlinde bunun için 
etiketlemeyle belirtilmesi zorunlu olacak. Toplu olarak üretim yapılan gıda, 
elektronik ve kozmetik sektörlerinde nanomadde içeren ürünler elde 
ediliyor. Ancak bu konuda bilimsel araştırma eksikliği ve nanomaddelerin 
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin delil bulunmaması 
düzenlemeleri güçleştiriyor. İlk düzenlemenin Haziran 2008’de gözden 
geçirilmesinden sonra Komisyon ikinci düzenleme gözden geçirmesini 
2011 sonuna kadar gerçekleştirecek. Avrupa Komisyonu işletmeler ve 
sanayi bölümü kimyasallar politikası sorumlusu Maila Puolamaa gözden 
geçirmenin özellikle REACH üzerine yoğunlaşacağını söyledi.  Yılda bir 
tondan az üretilen nanomaddelerin basitleştirilmiş kaydı ve bütün 
nanomateryallerin piyasaya sürüleceği zaman bildirilmesi gibi konular da 
gözden geçirmenin parçası olacak. Gözden geçirme sonuçları 2012’de 
yapılacak REACH gözden geçirmesine aktarılacak. Kaynak: EurActiv 
 

AB, EURO BÖLGESİ’NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ 
Avrupa Birliği Komisyonu, daha önce yüzde 0,9 olarak öngördüğü Euro 
Bölgesi’nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7’ye yükseltti. 
AB Komisyonu’nun ara dönem ekonomik tahminler raporunda, mayıs 
ayında yayımlanan bir önceki tahminlerde 2010 yılında Almanya için 
yüzde 1,2 olan büyüme beklentisi yüzde 3,4’e, Hollanda ve Fransa için 
yüzde 1,3 olan büyüme beklentisi sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,6’ya, 
İtalya için yüzde 0,8 olan büyüme beklentisi % 1,1’e ve İspanya için eksi 
0,4 olan beklenti eksi 0,3’e revize edildi. 27 üyeli AB’nin büyüme 
tahmini de % 1’den % 1,8’e yükseltilen raporda İngiltere’nin % 1,2 
yerine 1,7 ve Polonya’nın % 1 yerine 1,8 büyüyeceği bildirildi. AB 
Komisyonu, 2010 enflasyon oranının ise Euro Bölgesi’nde % 1,4 ve 
AB’de % 1,8 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomik ve 
parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Olli Rehn, “Avrupa 
ekonomisi, bahar dönemindeki tahminlerimizden de güçlü şekilde, bariz 
bir toparlanma sürecinde. İç talepteki canlanma istihdamı olumlu 
yansıyor. Buna karşın belirsizlikler hala mevcut ve mali istikrarın 
güvence altına alınmasıyla mali yapının güçlendirilmesi kilit öncelikler. 
Aynı zamanda büyüme potansiyelimizi artırmamız için yapısal 
reformları hayata geçirmeliyiz.” dedi. Kaynak: EurActiv 

 
KOBİ'LERE 150 MİLYON EURO DESTEK 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB), AB işbirliği ile Türkiye’ye 150 milyon 
euro tutarında “KOBİ İyileştirme Kredisi” tahsis etti. Konuya ilişkin 
olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan AYB Başkan 
Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen, Türkiye'deki KOBİ'lere yönelik 150 
milyon Euroluk bir ortak finansman oluşturulduğunu belirterek, "Bu 
finansman, AYB tarafından Akbank'a ve Halkbank'a verilecek her biri 75 
milyon Euroluk iki ayrı kredi üzerinden temin edilmektedir. Bu 
finansmanın, yüzde 20'si Avrupa Komisyonu kredileri, yüzde 80'i AYB 
fonlarının bileşiminden oluşmaktadır. Bu, AYB'nin sadece Türkiye'de 
değil genel anlamda bu türden ilk faaliyetidir" dedi.  Bu operasyonun, 
KOBİ'lerin borçlanma maliyetlerini aşağı çekeceğini, daha düşük 
maliyetler ve daha uzun süreli verilen kredilerin, şirketlerin toparlanma 
gücünü artıracağını anlatan Kollatz-Ahnen, bu destekle istihdamın 
korunması ve Türkiye'deki özel sektörün gelişmesini hedeflediklerini 
kaydetti.  2008 yılından bu yana KOBİ'lere destek olmaya öncelik 
verdiklerini ifade eden Kollatz-Ahmen, "Bu ülkedeki KOBİ'lere olan 
desteğimiz, son 2 yıldaki 14 operasyonumuzla 2,5 milyar Euroya 
ulaşmıştır" dedi.  Kollatz-Ahnen, kriz döneminde AYB gibi kuruluşların 
artan önemine işaret ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:  "2009'da 
verdiğimiz toplam borç, imzalanmış kredilerde 58 milyar Euro 
seviyesinden 79 milyar Euro’ya sıçrayarak yüzde 37'lik beklenmeyen bir 
artış sağlanmıştır. AYB belli bir projenin sadece bir kısmını finanse ettiği 
için borç verdiğimiz her bir Euro, 2-5 misline karşılık gelmektedir.  
2009'da Türkiye'deki yeni AYB kredileri toplam 2,6 milyar Euro’ya 
ulaşarak kriz dışındaki yıllık 2 milyar Euro’luk düzeyin oldukça üstüne 
çıkmıştır ve bu düzey, üyelik sürecinin başlangıcından önceki yıllık 500 
milyon Euro’nun çok üzerindedir." Faaliyetlerinin üç odak noktasını 
altyapı finansmanı, KOBİ'lerin desteklenmesi ve kurumsal sektörün 
finansmanı olarak sıralayan Kollatz-Ahnen, gelecekte de Türkiye'yi 
ekonomik gelişmenin bir sonraki aşamasında desteklemeye 
çalışacaklarını söyledi. Kaynak: EurActiv 


