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TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİSİ 
OLDU 
 
Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 9.2 .büyüyerek Avrupa'nın en 
hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2010'da büyüme yüzde 8.9 olarak 
gerçekleşti. Türkiye bu büyüme oranıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. Türkiye ekonomisinde büyüme 2010 yılında 
beklentilerin üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 
ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9.2 büyüdü. Türkiye bu 
büyüme oranıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. CNBC-e 
anketinde ekonominin son çeyrekte yüzde 7.2 büyümesi bekleniyordu. 
2010''un tamamında büyüme oranı yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. Bu 
rakam yıllık bazda 2004'ten bu yana en yüksek büyüme rakamını ifade 
ediyor. Ekonominin büyüklüğü geçen yıl 1 trilyon 105 milyar 101 liraya 
ulaştı. Kişi başına gelir 10 bin 79 dolara yükseldi. 
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EURO BANKNOTLARININ RENGİ DEĞİŞECEK 
 
Avrupa Merkez Bankası, 17 üyeli Euro Bölgesi'nin ortak para birimi 
Euro'yu yeni rengiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fransa'da 
yayımlanan Le Figaro gazetesinin haberine göre, Euro'nun üzerindeki 
motifte değişiklik yapılmazken, renklerinin daha kontrast olması 
planlanıyor. Değişiklik ilk olarak ''5 Euro''luk kağıt paralarda yapılacak. 
İlk etapta 2013 yılında piyasaya sürülmek üzere gelecek yıldan itibaren 
Fransa Merkez Bankası tarafından Chamalieres'deki tesiste 1,25 milyar 
adet ''5 Euro'' basılacak. ''10 Euro''nun 2014 yılında, ''20 Euro''nun ise 
2015 yılında basılması öngörülüyor. 
 
Kaynak: ABHaber  

 
 
AB TÜRKİYE DELEGASYONU: 'KOBİ'LERDE İŞ GÜVENLİĞİ 
ARTIRILMALI' 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 
Müdürlüğü'nün (İSGÜM) AB ile eş finansmanlı olarak hazırladığı, 
''Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'' 
kapsamında ''İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı'', Ankara 
Sanayi Odası Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü 
Başkanı Javier Menendez Bonilla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, 
''Türkiye'deki ve Avrupa'daki yaralanmaların yüzde 82'si KOBİ'lerde 
meydana geliyor. Ölümlü kazaların da yüzde 90'ı yine KOBİ'lerde 
ortaya çıkıyor. AB'de kaza ve ölüm oranının azaltılması için bazı 
hedefler belirlenmiştir. Bu dörtte bir oranında kazaların ve ölümlerin 
azaltılması yönündedir. Bunun için mevzuatın basitleştirilmesi ve 
uygulanabilir olması gerekmektedir. Daha iyi bir iletişimin sağlanması 
bunun KOBİ'ler kapsamında yapılması bizim ihtiyaçlarımızdandır. AB 
mevzuatına baktığımızda ana sorumluluk ve iş yerindeki koşullar  

 
 
işverene aittir. Türkiye'de bu unsurun aslında mevzuatın tamamıyla 
uygulanması noktasında biraz engel teşkil ettiğini görüyoruz. Aslında bu  
sadece Türkiye'nin sorunu değil, AB ülkelerinde de tartışılan bir 
konuydu. Yine aynı konular farklı AB ülkelerinde de tartışılmıştı. Ancak 
şu anda yürürlükteki uygulamalar, rekabet gücünün artırılmasına 
yardımcı oluyor. Daha kaliteli bir iş bekliyorsanız, mutlaka iyi iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamanız gerekiyor'' dedi.  
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AVRUPA MERKEZ BANKASI: 'BORÇ KRİZİNİN EURO 
BÖLGESİ DIŞINA YAYILMA RİSKİ DÜŞÜK DEĞİL' 
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Lorenzo Bini 
Smaghi, Avro Bölgesi'ne üye bazı ülkelerde yaşanan borç krizinin diğer 
bölge ülkelerine yayılma riskinin önemsiz olmadığını bildirdi. Bini 
Smaghi Moskova'da yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi borç krizinin şu 
anda Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'ne üye çok küçük bir grup ülke ile 
sınırlı olmasına karşın bölge ve birlikte yer alan diğer ülkelere yayılma 
potansiyelinin çok önemsiz olmadığına işaret ederek, Avro Bölgesi 
finansal sisteminin bir çok önemli sorunla karşı karşıya olmaya devam 
ettiğine dikkati çekti. Endişelerin temel kaynağının, mali dengesizlikler, 
ekonomik büyümedeki aşağı yönlü riskler ve bankaların finansman 
girişindeki zorluklar arasında bulunan etkileşim olduğunu belirten Bini 
Smaghi, gelecek yılların hiç şüphesiz geçen yıllar kadar zor olacağını 
ve merkez bankalarının, hızla değişen dünyada finans ve para istikrarı 
konusunda çapa rolü oynaması gerekebileceğini vurguladı. 
 
Kaynak: ABHaber  
 

YUNANİSTAN VE PORTEKİZ'İN KREDİ NOTLARI 
DÜŞÜRÜLDÜ 
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 
Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. S&P yaptığı 
açıklamada, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu “BB “dan “BB-“ye 
düşürdüğünü bildirdi. Açıklamada, bu ülkenin Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve AB'den aldığı finansal yardım paketinin ötesinde “büyük 
olasılıkla” daha fazla finansal yardıma ihtiyaç duyacağı belirtildi. Bu 
hamleyle Yunanistan'ın kredi notu, Mısır'ınkinden düşük hale geldi. 
Yunanistan geçen yıl AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk kurtarma 
paketini kabul etmişti. Standard & Poor's (S&P), Portekiz'in uzun vadeli 
ve kısa vadeli kredi notlarını düşürdü. S&P yaptığı açıklamada, 
Portekiz'in uzun vadeli kredi notunu “BBB”den “BBB-“ye indirdiğini 
bildirdi. Kuruluş, bu ülkenin kredi notunun görünümünü ise “negatif” 
olarak belirledi. S&P, Portekiz'in yüksek borcu ve zayıf büyüme 
görünümü nedeniyle bu ülkenin muhtemelen finansal kurtarma planına 
ihtiyacı olacağını kaydetti. Ekonomistler, Portekiz'in muhtemel finansal 
kurtarma paketinin 70-80 milyar avroyu bulabileceğini tahmin ediyorlar. 
 
Kaynak: Anadolu Ajansı 
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