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Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları 

22-25 Mayıs tarihlerinden yapılan Avrupa 

Parlamentosu AP seçimlerden birinciliği Hristiyan 

Demokrat Grubu aldı. 751 sandalyeli AP’de siyasi 

grupların kazandıkları koltuk sayısı şöyle: 

Hıristiyan Demokrat 212 

Sosyalist 186 

Liberal 70 

Yeşiller 55 

ECR Grubu 44 

Sol grup 43 

EFD Grubu 36 

Diğerleri 105 
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Kaynak: AB Haber 

 

‘İhracattaki Artışın Temel Sebebi AB'deki 

Toparlanma’ 

Dünya Bankası, Ankara’da Ekonomi Bakanlığı ve 

Hazine Müsteşarlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen 

konferansta 'Türkiye Ülke Ekonomik Memorandumu: 

Yüksek Gelir için Ticareti Artırmak' başlıklı raporunu 

tanıttı. Raporda, geçtiğimiz on yılda Türkiye’nin 

ihracatta orta teknolojili ve daha sofistike ürünlere 

geçiş ve ihracat kalitesinin yükseltilmesi sayesinde 

rekabet gücünü artırdığı teyit  ediliyor; ancak 

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için 

yüksek teknolojili ürünlere yönelmesi, küresel 

talepteki değişimlerden yararlanabilmek için küresel 

değer zincirlerinin daha yüksek seviyelerine çıkması 

ve diğer düşük maliyetli üreticiler ile artan rekabeti 

göğüslemesi gerektiği belirtiliyor. Doğrudan yabancı 

yatırımın daha fazla çekilmesi üzerine odaklanılması 

önerilen raporda, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, 

işgücünün becerilerinin daha üst düzeye çıkarılması 

ve KOBİ'lerin dinamik potansiyelinin ortaya 

çıkarılması için finansmana erişimin artırılması ve 

girişim sermayesi piyasalarının geliştirilmesi 

tavsiyelerine yer veriliyor. Toplantıda konuşan 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin milli 

gelirinin 2 bin 500 dolar daha arttığında artık resmen 

yüksek gelir sınıfına girmiş olacağının altını çizerek, 

ABD ve Avrupa'daki toparlanmaya karşın gelişmekte 

olan ülkelerde büyüme hızlarının yavaşladığı yeni bir 

döneme adaptasyon sürecinden geçildiğine değindi. 

Babacan, 2009 krizi sonrası dönemde Afrika ve 

Ortadoğu'ya yapılan ihracatın Avrupa Birliği'ne 

yapılan ihracatı yakalıyor olsa da sıralamada, bir 

numara olan Avrupa'nın Türkiye için halen önemli bir 

ihracat pazarı olduğunu söyledi. Babacan, Türkiye 

ihracatında son aylarda kaydedilen artışın temel 

sebebinin AB'deki toparlanma olduğunu belirterek; 

AB'nin iç talebindeki artışın sadece Türkiye'nin 

AB'ye yaptığı ihracatı değil, başka ülkelerden AB'ye 

yapılan ihracatı da artırdığına işaret etti. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

Avrupa Komisyonu Başkan Adayları, Türkiye'nin 

AB Üyeliğine Karşı Çıktı 

Avrupa Komisyonu başkanlığı için sosyal 

demokratların adayı Martin Schulz, Türkiye'nin AB 

üyeliğine 'prensipte' destek vermekle birlikte mevcut 

üyeliğin şu anda söz konusu olamayacağını söyledi. 

Merkez sağın Komisyon başkan adayı Jean-Claude 

Juncker ise önümüzdeki beş yıl boyunca AB'ye yeni 

bir üye katılamayacağını, ancak Türkiye ile katılım 

müzakerelerinin devam etmesinden yana olduğunu 

belirtti. 

 

Kaynak: Euractiv 
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