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Türkiye Avrupa Konseyi Bütçesine En Fazla Katkı 

Sağlayan Ülkeler Arasında 

Türkiye merkezi Strasbourg’da bulunan Avrupa 

Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler 

arasına girdi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre 

Türkiye’nin, 47 üyesi bulunan Avrupa Konseyi’nin 

bütçesine katkı payı 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 2015 yılındaki yaklaşık 14 milyon 

Avro düzeyinden 34 milyon Avro düzeyine yükselecek. 

Böylece Türkiye Avrupa Konseyi’nin bütçesine en fazla 

katkıda bulunan altı ülke arasında yer alacak.  

 

Kaynak: AB Haber 

 

Euro Bölgesi'nde Büyüme Hız Kazandı  

Euro Bölgesi 2015'in ilk çeyreğinde neredeyse iki yıldır 

en iyi performansını gösterdi ve yüzde 0.4 büyüdü. 

Almanya'da büyüme hız kaybederken Fransa, yüzde 0.6 

ile son iki yılın zirvesini gördü. Eurostat'ın açıkladığı 

verilere göre ortak para birimini kullanan 19 ülke, 

Ocak-Mart döneminde yüzde 0.4 büyüdü. Yıllık bazda 

ise büyüme yüzde 1 oldu. Euro Bölgesi bölyece 2013'ün 

ikinci çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini 

kaydetmiş oldu. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi 

Almanya'da büyüme hızını kaybetti. 2014'ün son 

çeyreğinde yüzde 0.7 büyüyen Alman ekonomisi, bu 

yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 büyüdü. Fransa ise son iki 

yıldaki en güçlü performansını gösterdi ve yüzde 0.6 

büyüdü. İtalya da beklentileri aşarak yüzde 0.3 büyüdü. 

Kreditörleriyle anlaşmaya varmak için zamanla yarışan 

Yunanistan'ın ekonomisi, 2015'in ilk çeyreğinde tekrar 

durgunluğa girdi. Yunan ekonomisi çeyrek bazda yüzde 

0.2 küçüldü, ancak yıllık bazda yüzde 0.3 büyüdü. 

Eurostat verilerine göre 28 AB ülkesinin tamamında ise 

yüzde 0.4 oldu. 

Kaynak: Euractiv 

  

Türkiye Ve AB, Gümrük Birliği'ni Güncelleme 

Mutabakatını Açıkladı  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa 

Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia 

Malmström, Türkiye ile AB arasındaki 1995 yılına 

dayanan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi 

için görüşmeler yürütülmesine dair varılan mutabakatı 

duyurdu. Müzakereler öncesinde bir yıl kadar sürecek 

bir hazırlık aşamasına ihtiyaç duyulacağını belirten 

Zeybekci, 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi AB ile 

entegrasyonumuzu derinleştirecek ve Türkiye-AB 

ekonomik ilişkilerinin sınıf atlamasına katkı 

sağlayacaktır' dedi. Brüksel'deki görüşmenin ardından 

düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan 

Malmström, bu aşamadan itibaren bir etki 

değerlendirme çalışması ve istişareler yürüteceklerini, 

daha sonra yeni bir anlaşma için, üye ülkelerden oluşan 

AB Konseyi'nden yetki isteyeceklerini açıkladı. 

Komisyon'un yeni anlaşma için AB Konseyi'nden yetki 

alması gerekeceği için, nihai olarak Güney Kıbrıs'ın da 

onayı gerecek. 

Kaynak: Euractiv 

 

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan Gümrük 

Birliği’nin Revizyonu Bilgilendirme Notu için aşağıdaki 

linki tıklayınız:  

5 SORUDA GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN REVİZYONU 

http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=99&id=884  
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