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EURO BÖLGESİ İLE AB İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ 
YÜKSELTİLDİ 
Ara ekonomik büyüme tahminlerini içeren raporunu yayımlayan AB 
Komisyonuna göre bu yıl, Polonya yüzde 4,1, Almanya yüzde 2,4, 
İngiltere yüzde 2, Hollanda ve Fransa yüzde 1,7, İtalya yüzde 1,1 ve 
İspanya yüzde 0,8 büyüyecek. 2011 yılı sonunda enflasyonun Euro 
Bölgesi'nde yüzde 2,2 ve AB ortalamasında 2,5 düzeyine çıkmasını 
bekleyen AB Komisyonu, üye ülkelerden yapısal reformları 
sürdürmelerini ve bütçe disiplinine bağlı kalmalarını istedi. Bu arada 
Eurostat, Euro Bölgesi'nde yılın ilk ayında yüzde 2,3 düzeyindeki 
enflasyonun şubat ayında yüzde 2,4'e tırmandığını duyurdu. Eurostat'ın 
verilerine göre, Euro Bölgesi'nde geçen yıl yüzde 10 düzeyindeki işsizlik 
oranı ise düşüşe geçerek, ocak ayında yüzde 9,9 oldu. Aynı dönemde 
AB'nin ortalama işsizlik oranı ise yüzde 9,6'dan yüzde 9,5'e indi. AB'de 
işsizlik oranları en yüksel ülkeler yüzde 20,4 ile İspanya, yüzde 18,3 ile  
Letonya, yüzde 17,4 ile Litvanya, yüzde 14,5 ile Slovakya, yüzde 14,3 
ile Estonya, yüzde 13,5 ile İrlanda ve yüzde 12,9 ile Yunanistan'da 
kaydedilirken, en düşük oranlar yüzde 4,3 ile Hollanda ve Avusturya, 
yüzde 4,7 ile Lüksemburg, yüzde 6,1 ile Malta ve yüzde 6,5 ile 
Almanya'da görüldü. 
Kaynak: Euroactiv 

İNGİLİZ BAKAN SASSOON: 'TÜRKİYE REKABET 
KURUMU'NUN KARARLARI AB İÇİN NORMAL' 
Uzun yıllar hem özel sektör hem de kamu tarafında finansal sektörle 
ilgili birçok alanda görev alan İngiltere'nin Ticaretten Sorumlu Bakanı 
Lord James Sassoon, Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun sekiz büyük 
banka için açtığı soruşturma için Avrupa'da bu konularda sert 
düzenlemeler olduğunu, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Türkiye'de 
de bu yönde adımlar atılmasının normal olduğunu belirtti. Lord 
Sassoon,  "Farklı ülkelerdeki rekabet uygulamalarını karşılaştırmak çok 
kolay bir şey değil. Ancak, bizde de hem kamu cezası hem de cezai 
yaptırım tarafında en az bunun kadar sert uygulamalar bulunuyor" diye 
konuştu. Lord Sassoon, bunların aşırı sert önlemler olup olmadığının 
sorulması durumunda ise, AB ile uyum sürecinde alınması gereken 
sertlikte yaptırımlar olduğuna dikkat çekerek bu konuda Türkiye'nin 
atacağı adımların arkasında olduklarını belirtti. Rekabet Kurumu, sekiz 
bankanın özel firmalara maaş promosyonu verilmemesi konusunda 
anlaşarak rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açmış, 
bankalardan ise bu soruşturmanın yurt dışındaki itibarlarına zarar 
verdiği şikayetini getirmişti. Bankalar suçlu bulunursa cirolarının yüzde 
10’una kadar ceza ödeyebilecek. 
 Kaynak: Hürriyet 
 

BAĞIŞ: 'TÜRKİYE'NİN A PLANI AB'YE TAM ÜYELİKTİR' 
Ortaköy'deki Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ofisi'nde İspanyol 
gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bakanı ve Başmüzarekeci Egemen 
Bağış, Türkiye'nin AB sürecinin 1959'da üyelik için ilk başvuruyla 
başladığını belirterek, Türkiye'nin 1960'lardan bu yana Gümrük Birliği 
içinde yer aldığını anımsattı. Bağış, Türkiye'nin Avrupa'dan bazı 
beklentileri olduğunu vurgulayarak, bunun başında adil müzakere 
sürecinin geldiğini ifade etti. Bugüne kadar Türkiye'nin 32 fasıldan  
 

 
13'ünü açtığına, diğer fasılların çoğunun politik sebeplerden dolayı 
açamadığına dikkati çeken Bağış, bu tutumun işleri zorlaştırdığını, buna 
rağmen hükümet olarak Türkiye ile Avrupa'yı bir araya getirmeye 
çalıştıklarını kaydetti. Bağış, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 6. 
ekonomisine sahip olduğunu ifade ederek, son ekonomik krizden hiç 
etkilenmeyen Türk bankalarının hepsinin karda olduğunu, ekonomik 
büyüme Avrupa'da yüzde 1 iken, Türkiye'de yüzde 5'lerde seyrettiğini 
vurguladı. Türkiye'nin, İslam kültürü ve demokrasiyi iç içe yaşayan 
önemli bir örnek olduğunu, Türkiye'nin yaşam standartlarını beğenen 
ülkeler olduğunu vurgulayan Bağış, ''(Türkiye bu ülkeler için bir 
modeldir) söylemini kullanmak istemiyorum ama Türkiye'nin bu ülkelere 
esin kaynağı olduğunu, bizden etkilendiklerini söyleyebilirim'' dedi. 
Türkiye'nin terör konusunda da Avrupa'dan gerekli işbirliğini 
göremediğine vurgu yapan Bağış, terörle mücadele konusunda her iki 
tarafın da ortaklığını artırması gerektiğini, Türkiye'nin El Kaide ile 
mücadeleye tam destek verdiğini belirterek, PKK'lilerin Avrupa'da 
tutuklanınca serbest bırakıldığını gündeme getirdi. Kıbrıs konusuna da 
değinen Bağış, bu konunun AB sürecinde Türkiye'nin önünde önemli bir 
engel oluşturduğunu ifade etti. Bağış, Kıbrıs konusunda akılcı bir 
çözüm bulunması, Kıbrıs'ın bir ön koşul, bir sorun olarak Türkiye'nin 
önüne getirilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de AB konusunda 
yurttaşlarla yapılan bir anketin sonuçlarına da işaret eden Bağış, şöyle 
konuştu: ''Halka sorulmuş; AB'ye girmek istiyor musunuz? Yüzde 64'ü 
'evet, girmek istiyoruz' demiş. 'Türkiye'nin AB'ye alınacağına inanıyor 
musunuz?' diye sorulmuş. Yüzde 67'si 'Türkiye kabul edilmeyecektir' 
demiş. Gördüğünüz gibi vatandaşımın 3'te 2'si başaramayacağımızı 
söylüyor. Bu çok hayal kırıcı bir durumdur.'' 
Kaynak: Euroactiv 

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ 
KOLAYLAŞTIRACAK AB PROJESİ 
Avrupa Birliği ve Türkiye, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önlenmesi 
ve azaltılmasına yardımcı olacak 1,8 milyon Euro'luk AB projesini 
tamamlıyor. Türkiye, Almanya ve Yunanistan arasındaki işbirliğiyle 
yürütülen projede kaydedilen sonuçlar, bu Cuma günü Ankara'da 
düzenlenecek toplantıda AB ve Türk tarafının temsilcilerince 
açıklanacak. Proje Mart 2009'da faaliyete geçmiş olup Türkiye 
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBIM) 
personeline, veri toplama ve veri analizi konusunda eğitimler verilmiştir. 
Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra proje, Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığı 
tedavi sistemleri konusunda bir raporun hazırlanmasını sağlamış ve bu 
alanda atılabilecek adımları içeren tavsiyeler geliştirmiştir. Proje ayrıca, 
yeni bilimsel çalışmaları ve uyuşturucu bağımlılığına ilişkin bir pilot 
Genel Nüfus Araştırması'nı desteklemiştir. Yürütülen bilgilendirme 
faaliyetleri sayesinde CSOların, medyanın ve üniversitelerin 
bilinçlendirilmesine çalışılmış, ayrıca medyaya yönelik habercilik ilkeleri 
geliştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 
TUBIM (www.tubim.gov.tr), Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) Ulusal Odak Noktası'dır 
(www.emcdda.europa.eu). Bu AB kuruluşu, AB genelinde uyuşturucu 
maddeler, uyuşturucu bağımlılığı ve sonuçları konusunda bilgi 
toplamayı hedefleyen izleme merkezleri ağını koordine etmektedir.  
Kaynak: ABHaber 

http://www.uib.org.tr/

