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Türkiye'nin AB İle Ticarette Hem İthalatı, Hem 

İhracatı Arttı 

Son açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nin bu 

yılın ilk yarısında Türkiye'ye yaptığı ihracat ve 

Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat, yüzde 12'şer 

oranda arttı. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre bu 

yılın ilk altı ayında 28 Avrupa Birliği ülkesinin 

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 41 milyar 

Euro'ya ulaştı. AB'nin aynı dönemde Türkiye'den 

yaptığı ithalat da yüzde 12 artarak 30.2 milyar 

Euro'ya ulaştı. AB'nin Ocak-Haziran 2015 döneminde 

Türkiye ile ikili ticaretinde verdiği fazla, bir önceki 

yılki 9.6 milyar Euro seviyesinden 10.8 milyar Euro 

seviyesine çıktı. Türkiye, ABD, Çin, İsviçre ve 

Rusya'nın ardından, AB'nin en büyük beşinci ticaret 

ortağı oldu. Aynı dönemde AB'nin, dünyanın geri 

kalanına gerçekleştirdiği toplam ihracat yüzde 7 

artışla 887.9 milyar Euro'ya, AB dışından yaptığı 

toplam ithalat ise yüzde 4 artışla 864.6 milyar Euro'ya 

ulaştı. 

Kaynak: Euractiv 

 “Myths Vs Facts” İsimli Mikro Site 

İktisadi Kalkınma Vakfı, AB vatandaşlarının Türkiye 

ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin sorulara cevap 

bulunmasına ve ihtiyaç duydukları bilgileri 

sağlamaya yönelik “Myths vs Facts” isimli yeni bir 

İngilizce mikro site hazırlamıştır. Söz konusu mikro 

sitede Türkiye ile ilgili AB basınında sıkça gündeme 

getirilen konular, düzenlenen toplantılarda özellikle 

AB vatandaşlarının yönelttiği sorular, çeşitli araştırma 

sonuçlarında ortaya çıkan Türkiye’nin katılım süreci 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan kaynaklı 

yargılar ele alınmaktadır. İKV web sitesinden ve 

http://dby.ikv.org.tr/en/ adresinden erişilebilen 

“Myths vs Facts” isimli yeni mikro site, Türkiye’nin 

AB üyelik sürecinde en önemli unsurlardan biri olan 

AB içerisinde izlenecek iletişim stratejisine önemli 

bir katkı sağlayacaktır. 

 

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

 

Almanya ve Fransa’dan ‘Schengen Uyarısı’  

Avrupa’da yaşanan göçmen akını, Schengen 

uygulamasını ve serbest dolaşımı tehlikeye attı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 

Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Berlin’de 

yapacağı zirvesinden önce iki ülkeden Schengen ve 

serbest dolaşım uyarısı geldi. Merkel ve Hollande 

arasındaki buluşma öncesinde iki ülkenin içişleri 

bakanları ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar, 

AB’nin göçmen sorununa karşı daha hızlı tepki 

vermesi gerektiğini vurguladı. Alman İçişleri Bakanı 

Thomas de Maiziere, “Biz Schengen’i 

sorgulamıyoruz fakat Schengen’i tutabilmek için 

çalışıyoruz. Avrupa’da ön koşul olan bir çok şey 

değişmek zorundadır” dedi. Siyasi ve ekonomik 

olarak güvenli görülen ülkelerden gelen sığınmacıları 

hızlı bir şekilde geri gönderebilmeleri için AB 

düzeyinde ‘güvenli ülkelerin’ tespit edilmesini 

isteyen Maiziere, bu ülkelere AB’ye aday ülkelerinin 

de dahil olduğunu ifade etti. Fransa İçişleri Bakanı 

Bernard Cazeneuve ise, “Bütün göçmenler 

geldiklerinde kayıt altına alınmalı, parmak izleri 

alınmalı ve Dublin prensiplerine uygun olarak 

prosedürleri takip etmeliler. Kurallar problem değil, 

problem bu kurallar uygulanmadığı zaman oluşuyor” 

diye konuştu. Cazeneuve, AB ülkeleri arasında iltica 

kurallarını uyumlu hale getirmek istediklerini 

belirterek, insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için 

polis ve istihbarat çalışmalarını derinleştireceklerini 

kaydetti.  

Kaynak: AB Haber  


