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Hollanda'dan Türkiye'nin AB Müzakerelerinde 

Fasılların Açılmasına Destek 

Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, 

Türkiye'nin Avrupa yolculuğunun önündeki engellerin 

temizlenmesine dair kararlılıklarının tam olduğunu 

ifade etti ve katılım müzakerelerinde kısa süre içinde 

yeni fasılların açılarak müzakere sürecinin 

canlandırılmasını desteklediklerini belirtti. 

Kaynak: Euractiv 

 

Euro Bölgesi'nde Ekonomide İyileşme Hız 

Kazandı 

Euro Bölgesi ekonomisi, 2013'ün son çeyreğinde 

beklentileri aşarak yüzde 0.3 oranında büyüdü. Ortak 

para birimi kullanan ülkelerin ekonomileri 2013'ün 

tamamında yüzde 0.4 küçülmüş oldu. 2013 yılının 

son çeyreğinde Euro Bölgesi'nde yer alan 17 ülkenin 

ekonomisi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 

oranında büyüdü. Euro Bölgesi'nde büyüme üçüncü 

çeyrekte yüzde 0.1 olmuştu. AB istatistik kurumu 

Eurostat, ortak para birimini kullanan ülkelerin 2013 

yılı boyunca toplamda yüzde 0.4 oranında 

küçüldüğünü açıkladı. Avrupa Komisyonu, Euro 

Bölgesi'nde ekonominin 2014 yılında yüzde 1.1 

oranında büyümesini bekliyor. Euro Bölgesi'nin karşı 

karşıya olduğu belli başlı riskler finans 

piyasalarındaki karmaşa, aşırı derecede düşük 

seyreden enflasyon ve yapısal reformların 

uygulanmasındaki yavaşlık olarak sıralanıyor. 

Eurostat aynı zamanda Euro Bölgesi'nin dış ticaret 

fazlasının Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki 

9.8 milyar Euro seviyesinden 13.9 milyar Euro'ya  

 

yükseldiğini açıkladı. İthalatta yüzde 1 artış 

kaydedilirken ihracattaki artış yüzde 4 oldu. 2013'ün 

tamamına bakıldığında Euro Bölgesi'nin dış ticaret 

fazlası, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttı. 

2012'de 79.7 milyar Euro olan dış ticaret fazlası, 

2013'te 153.8 milyar Euro oldu.  

Kaynak: Euractiv  

 

Erasmus+ Programı Ve İş Dünyası İçin Fırsatlar 

Toplantısı Yapıldı 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun himayelerinde ve Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Meslek 

Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları,  Üniversiteler, 

Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş dünyasının 

önde gelen diğer temsilcilerinin katılımları ile 

“Erasmus + Programı ve İş Dünyası İçin Fırsatlar 

Toplantısı” 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada AB'nin 

Türkiye açısından vazgeçilmez bir çağdaşlaşma  

projesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Türkiye çok 

boyutlu bir dış politika izleyebilir. Ama en önemli 

devlet projemiz, dış politika projemiz ve aydınlanma 

Projemiz Avrupa Birliği'dir' dedi. AB sürecinde 

geçtiğimiz yıllarda bazı durgunluklar yaşandığına 

işaret eden Çavuşoğlu, bunların bir çoğuna AB'den 

kaynaklanan engellerin yol açtığını, fakat 2013 

yılında birkaç adımla yeniden pozitif gündem 

oluşturulduğunu söyledi.  

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı    

 


