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İsveç Dönem Başkanlığını Devralıyor
1 Ocak 2023 �t�barıyla İsveç, AB Konsey� Dönem Başkanlığı'nı üstlenerek, 30 Haz�ran
tar�h�ne kadar yürütecek. İsveç Dönem Başkanlığı'nın ağırlık vereceğ� konular arasında AB
ve vatandaşların güvenl�k koşullarını güçlend�rmek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönel�k
saldırganlığına karşı ortak eylemler�n sürdürülmes�, Avrupa'nın rekabetç�l�ğ�n�n ve kr�zlere
karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla Tek Pazar'ın bütünleşt�r�lmes�, enerj� ve �kl�m
alanındak� geç�ş pol�t�kalarının hızlandırılması, enerj� bağımsızlığının güçlend�r�lmes�,
demokras� ve AB'n�n temel değerler�n�n korunması ve hukukun üstünlüğü yer alıyor.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/ADAA27DE4EC64FA69B12D39FFF8246F2/a564743b0c2f9cc11bcb8e3f1b43e211/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e


AP Türk�ye Raportörü Nacho Sanchez Amor
Ankara'yı Z�yaret Ett�
Dış�şler� Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelç� Faruk Kaymakcı Avrupa
Parlamentosu Türk�ye Raportörü Nacho Sanchez Amor �le 19 Aralık 2022 tar�h�nde
Ankara'da AB Başkanlığında b�r araya geld�. Toplantıda, Türk�ye-AB �l�şk�ler� �le
Türk�ye'n�n küresel ve bölgesel meselelerde �n�s�yat�f alan �nsan� dış pol�t�kası, önümüzdek�
dönemde yayımlanacak AP Türk�ye Raporundan beklent�ler�m�z ve parlamentolar arası
d�yaloğun önem� ele alındı. 

Haber�n tamamı �ç�n tıklayınız.

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/E73C105C0E424D9F99565B7A5B343790/7a7d10ac7035adcb9d7e13d798c66389/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e


Alman Ekonom�s� 2023 Yılında Daralacak
Alman Merkez Bankası ekonom�stler�n�n 2023 yılı tahm�nler�ne göre, Alman ekonom�s�nde
kötüye g�d�ş beklen�yor. 2022 yılının ortasında yapılan tahm�nlerde, 2023 yılı gayr� saf� yurt
�ç� hasılasında %2,4'lük b�r büyüme bekleyen ekonom�stler, Rusya tarafından doğalgaz
tedar�k�n�n tamamen durdurulması, enerj� arzının bozulması, dış taleptek� büyümen�n
zayıflaması ve yüksek f�nansman mal�yetler� neden�yle tahm�nler�n� tekrar gözden
geç�rerek, %0,5'l�k b�r düşüş olacağı yönünde öngörüde bulundular.

Haber�n tamamı �ç�n tıklayınız.

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/1829EF5CAA17410BBD09531E766EA415/5d59651ccab0817db60dffddc9140cbd/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e


AB ve Türk�ye Mal� Çerçeve Ortaklık
Anlaşması'nı �mzaladı
AB ve Türk�ye, Katılım Önces� Mal� Yardım Aracı (IPA III) �ç�n Mal� Çerçeve Ortaklık
Anlaşması'nın (FFPA) �mza ve onay sürec�n� tamamladı. Anlaşma, 2021-2027 arasındak�
yed� yıllık dönem� kapsamakta olup Avrupa B�rl�ğ� tarafından Türk�ye'de f�nanse ed�len
çalışmaların uygulanmasına yönel�k ortak kuralları bel�rlemekted�r.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.
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Hırvat�stan Schengen Bölges�ne Dah�l Oluyor
Hırvat�stan'ın 1 Ocak 2023 tar�h�nden �t�baren Schengen bölges�ne dah�l olacağı kes�nleşt�.
Avrupa Konsey�'nde kabul ed�len kararla b�rl�kte Schengen bölges� on yıldan uzun süred�r
�lk defa gen�şlem�ş olacak. Karar Brüksel'de düzenlenen AB İç�şler� Bakanları toplantısında
alındı.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız. 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/9AF82897D1B54BCC9508719A8373067A/a66e134b968de5f90f5c4225a6c53a87/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e
http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/17C28BF383CF46A2AD00D17C4B2B4731/4af8c571717ccc367e270eae214d958e/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e


AB Doğal Gaz Tavan F�yatını 180 Avro Olarak
Bel�rled�
AB üyes� 27 ülken�n enerj� bakanları, Avrupa'dak� enerj� kr�z�ne karşı alınacak önlemler� ve
�thal doğal gaza uygulanacak tavan f�yatı görüşmek üzere Brüksel'de b�r araya geld�.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, üye ülkeler�n aşırı yüksek gaz f�yatlarını
sınırlamak �ç�n geç�c� b�r mekan�zma üzer�nde anlaştıkları bel�rt�ld�. 

Açıklamada, tavan f�yatın Avrupa'da der�nl�ğ� en fazla olan Hollanda merkezl� sanal doğal
gaz t�caret noktası TTF'de �şlem gören vadel� gaz kontratının 3 �ş günü boyunca 180 avroyu
aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat f�yatının
küresel p�yasaların 35 avro üzer�ne çıkması durumunda yürürlüğe g�receğ� bel�rt�ld�.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/19D4C284EA9446288D299BC8FF6E5B13/8267bf6e4b0cc0aa8f360bba702dd9eb/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e


Euro Bölges�'nde Yıllık Enflasyon Kasım'da
Yüzde 10 Oldu
Avrupa İstat�st�k Of�s� (Eurostat), Euro Bölges�'n�n Kasım ayına �l�şk�n enflasyon öncü
ver�ler�n� yayımladı.

Buna göre, Euro Bölges�'nde Ek�m ayında yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında
yüzde 10 sev�yes�nde bel�rlend�. Euro Bölges�'nde Kasım'da TÜFE b�r öncek� aya göre �se
yüzde 0,1 ger�led�.

Detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Güncel haberlere ve öncek� bültenler�m�ze ulaşmak �ç�n lütfen tıklayınız.

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/31C84906E137412DA373F52758697569/6b9973df5bd343a763ece5eda87da269/?i=f5f3f6278ebf591449475c8c175446b0fc8c475b33be0f32bedbac589db8b0eb2c9da32ac2218548ee1d3de4e4980847c18416a98b74ad06fd383df2fc935cd68021f801548f39fb9767d00d94072dd9d772da2ace2f8e76f0567ca879fa438a65930f1b160e5c8e
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