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Euro Bölgesi Üçüncü Çeyrekte Beklentileri Aştı 

Ancak Büyüme Halen Zayıf 

Üçüncü çeyrekte Almanya'nın ekonomik durgunluğa 

girmekten kıl payı bir şekilde kurtulması ve Fransa'nın 

da beklentileri aşması sayesinde Euro Bölgesi, ikinci 

çeyreğe göre daha iyi bir performans gösterdi. Ancak 

ortak para birimini kullanan ülkelerde büyüme halen 

zayıf. Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat'ın 

açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte yüzde 0.1 

büyüyen Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 

büyüdü. Ortak para birimini kullanan 18 ülkenin yıl 

bazında büyüme oranı ikinci çeyrekle aynı seviyede, 

yüzde 0.8 oldu. Euro Bölgesi'nde Ekim ayı enflasyonu 

yüzde 0.4 olmuştu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi 

Almanya üçüncü çeyrekte yüzde 0.1 büyüyerek 

durgunluğa girmekten kurtuldu. Euro Bölgesi'ndeki 

ikinci büyük ekonomi Fransa ise beklentileri aşarak 

yüzde 0.3'lük büyüme oranına ulaştı. Fransa ve İtalya, 

AB'nin bütçe kesintileri yerine büyümeye yönelik 

önlemler almasını istiyor. Almanya ise mali disiplinde 

ısrarını koruyor. Euro Bölgesi'ndeki en büyük üçüncü 

ekonomi olan İtalya ise üçüncü çeyrekte yüzde 0.1 

küçülerek tekrar durgunluğa girdi.  

Kaynak: Euractiv 

Avrupa Birliği’nin “Yaratıcı Avrupa” Programına 

Türkiye’nin Katılımına İlişkin Anlaşma imzalandı 

Yaratıcı Avrupa Birlik Programına Katılım Anlaşması, 

Türkiye adına Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Ahmet Yücel, Avrupa Birliği adına ise 

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü 

Xavier Prats Monnè tarafından imzalandı. Söz konusu 

Anlaşma ile ülkemiz 2014-2020 yılları arasında, kültür, 

sanat ve medya alanlarında uygulanacak olan önemli bir 

programa katılım sağlamış bulunmaktadır. Böylelikle, 

30 Ekim 2014 tarihinde kamuoyuna açıklanan Avrupa 

Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planımızın 1. 

Aşamasında Eğitim ve Kültür Faslı altında yer alan 

eylemlerden biri yerine getirilmiş olmaktadır. Yaratıcı 

Avrupa Programı toplam 1,46 milyar Avro bütçesiyle, 7 

yıl boyunca, kültür, sanat, çeviri, film sektörü ve 

bilgisayar oyunları sektöründe hibe desteği 

sağlayacaktır. Program altında, Avrupa çapında, 

300.000 sanatçı ve kültür çalışanına, eserlerinin kendi 

ülkelerinin dışında yeni kitlelere ulaşması konusunda 

mali destek sağlanacak. 1000’den fazla Avrupa filmi 

dağıtım desteği alacak. En az 2500 Avrupa sinemasına 

finansman sağlanacak. 5500’den fazla kitap ve edebi 

eser için tercüme desteği verilecek. Ayrıca, kültür 

organizasyonları faaliyetlerine destek bulacak, 

profesyonel eğitim alacak, uluslararası alanda çalışma 

becerisi kazanacak ve kapasitelerini arttıracak. 

Ülkemizin Programa iştiraki ve bu sayılan aktivitelerde 

yer alması ülkemizin tanıtımına ve özellikle de Yeni 

Avrupa Birliği İletişim Stratejisinin uygulanmasına 

önemli bir destek sağlayacaktır. Yaratıcı Avrupa 

Programı çerçevesinde kültür ve sanat alanında yıl 

boyunca çıkılacak çağrılarla sürekli bir hibe desteği 

imkânı sağlanacak. 

Kaynak: AB Haber  

TURNA - Elektronik Proje Yönetim Sistemi E-

Devlet Kapısında 

TURNA - Elektronik Proje Yönetim Sistemi, e-devlet 

hizmetlerinin tek bir platform üzerinde sunulduğu e-

devlet kapısına dâhil oldu. Vatandaşlarımız aldıkları e-

devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/  

adresindeki e-hizmetler bölümünden TURNA sistemine 

erişebilecekler ve TURNA sistemi üzerinden 

gerçekleştirdikleri her türden işlemi e-devlet kapısı 

kanalıyla da yapabileceklerdir. 

Kaynak: Türkiye Ulusal Ajansı  
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