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Euro Bölgesi Deflasyondan Çıktı 

Avrupa Merkez Bankası'nin (ECB) yürürlüğe soktuğu 

varlık alım programı, meyvelerini vermeye başladı. Euro 

Bölgesi, dört ay süren deflasyondan Nisan'da çıktı. 

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre ortak para birimini 

kullanan 19 ülkede enflasyon, Nisan ayında 0.1 puan 

artarak yüzde 0 oldu. Enerji fiyatlarının düşüklüğü ise, 

tüketici fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının devam 

etmesine yol açıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 

deflasyonun önüne geçmek için Ocak ayında açıkladığı 

tahvil alım programını Mart ayında başlatmıştı. ECB, en 

erken Eylül 2016'ya kadar her ay piyasalara 60 milyar 

Euro kadar likidite sağlamayı planlıyor. ECB'nin 

enflasyonda hedeflediği yüzde 2'nin biraz altı seviyesine 

yaklaşılmaması halinde ise tahvil alım programının süresi 

uzatılabilecek. Deflasyon, satın alımların ertelenmesi, 

talebin düşmesi ve ekonominin yavaşlamasına yol açtığı 

için ekonomistlerin, tıpkı yüksek enflasyon gibi kaçınmak 

istediği bir durum. Eurostat aynı zamanda Mart ayında 

Euro Bölgesi'nde işsizliğin Mart ayında yüzde 11.3'te sabit 

kaldığını açıkladı. İşsizlik, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 

ise yüzde 0.3 düştü. 28 AB ülkesinin tamamında ise 

işsizlik oranı yüzde 9.8 oranında sabit kaldı. 

Kaynak: Euractiv 

 

 “AB’ye Üyelik Süreci ve Türkiye’nin Yeni AB 

Stratejisi” Konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı 

Bursa’da Düzenlendi 

22 Nisan 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Bakanlığı 

tarafından Bursalı sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetimler, iş dünyası kuruluşları ve üniversitelerden 

yaklaşık 1500 temsilcinin katılımıyla “AB’ye Üyelik 

Süreci ve Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi” konulu Sivil 

Toplumla Diyalog Toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği 

Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır 

toplantı kapsamında Yeni AB İletişim Stratejisi ve 

müzakere sürecimize ilişkin değerlendirmelerini 

paylaştıktan sonra, samimi bir diyalog ortamında 

katılımcılar ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda 

ayrıca, Yeni AB İletişim Stratejisi çerçevesinde 

yürütülecek projelerin finansmanı ile ilgili olarak, 

Erasmus+ Programı ve Türkiye-AB Mali İşbirliği 

Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına verilen 

destekler konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı. 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından “Güçlü bir sivil 

toplum ve güçlü bir Türkiye” anlayışıyla düzenlenen 

diyalog toplantılarının ilki 26 Kasım 2014 tarihinde 

İstanbul’da, ikincisi 19 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de, 

üçüncüsü 18 Mart 2015 tarihinde Konya’da ve dördüncüsü 

24 Mart 2015 tarihinde Adana’da düzenlenmişti. Her dört 

toplantıya da yüzlerce sivil toplum kuruluşunu temsilen 

toplam 8000’den fazla kişi katılmıştı. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

  

 

AB, 17 GDO'lu Ürünün İthalatına İzin Verdi  

AB'de GDO'lu ürün ithalatında nihai kararı üye ülkelere 

bırakmayı teklif eden Avrupa Komisyonu'nun attığı ilk 

adım, 10 yeni GDO'lu ürünün ithalatına onay vermek ve 

yedi ürün için ithalat iznini de yenilemek oldu. Avrupa 

Komisyonu, 10 yeni GDO'lu ürünün ithalatına onay verdi. 

Onay verilen yeni ürünler arasında hem gıda, hem de 

hayvan yemi amaçlı mısır, soya fasülyesi, pamuk ve 

bitkisel yağ tohumları bulunuyor. Komisyon aynı zamanda 

yedi ürünün iznini yeniledi ve iki tür GDO'lu karanfilin de 

ithalatına izin verdi. Komisyon'dan aypılan açıklamada, 

'Bugün onaylanan GDO'ların tamamının güvenli oldukları, 

AB piyasasına sürülmeden önce kanıtlanmıştır' denildi. 

Ürünlerin aldığı onaylar 10 yıl süreyle geçerli olacak. 

Avrupa Birliği'nde 58 GDO'lu ürünün daha ithalatına izin 

veriliyor. GDO'lu ürünler Amerika ve Asya kıtalarında 

yaygın bir şekilde yetiştirilmesine rağmen, Avrupa'da 

konuyla ilgili olarak hem siyasette, hem de kamuoyunda 

derin fikir ayrılıkları bulunuyor. Örneğin İngiltere'de 

GDO'lu ürünlere destek yüksekken, Fransa bunlara 

şiddetle karşı çıkıyor. Yıllar süren düğümü çözebilmek 

için daha önce GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesine ilişkin 

kararı nihai olarak üye ülkelere bırakma yoluna giden 

Komisyon, Çarşamba günü de GDO'lu ürünlerin ithalatına 

ilişkin benzer düzenlemeler teklif etti. 

Kaynak: Euractiv 


