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Nisan'da AB'ye İhracat Yüzde 20 Arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 

ticaret verilerine göre bu yılın Nisan ayında, 2013 

yılının aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 13 milyar 

449 milyon dolar, ithalat yüzde 9.5 azalarak 20 milyar 

662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış 

ticaret açığı yüzde 30.3 azalarak 10 milyar 356 

milyon dolardan 7 milyar 214 milyon dolara düştü. 

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2013 Nisan ayında 

yüzde 39.6 iken, bu yıl Nisan ayında yüzde 44.2 oldu. 

AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre 

yüzde 20.5 artarak 5 milyar 945 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı 

Nisan ayında 1 milyar 264 milyon dolar olurken, bu 

ülkeyi sırasıyla Irak (1 milyar 025 milyon dolar), 

İngiltere (855 milyon dolar) ve İtalya (645 milyon 

dolar) takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, Nisan 

ayında 2 milyar 138 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 

sırasıyla Almanya (2 milyar 097 milyon dolar), Çin (1 

milyar 883 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 103 

milyon dolar) izledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

Erasmus + Gençlik Programı / Bölgesel 

Bilgilendirme Toplantıları (19 Haziran-4 Eylül) 

Ulusal Ajans tarafından Erasmus + Gençlik 

Programını tanıtmak ve başvuru sürecinde kolaylık 

sağlamak amacı ile tüm illerimizi kapsayan Bölgesel 

Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir.  Mezkur 

toplantılar ile Erasmus + Gençlik Programının alt 

eylemeleri olan; 

- Gençlik Değişimleri, - Avrupa Gönüllü Hizmeti 

- Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

Bu toplantılar ile; ilgili eylemlerin içeriği, hedef 

kitlesi, AGH için akreditasyon süreci, proje başvuru 

süreci, bütçe ve içerik oluşturulması gibi konular 

katılımcılara aktarılacaktır. Toplantı ile ilgili tüm 

masraflar (yeme-içme, konaklama, yolculuk) Ulusal 

Ajans tarafından karşılanacaktır. Toplantının 

gerçekleşeceği şehirler, katılımcı şehirler, toplantı 

tarihleri ve ilgili toplantıya başvurmak için son 

başvuru tarihleri aşağıdaki linkten öğrenilebilir: 

http://goo.gl/SleSrb    

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

Avrasya Birliği İçin İmzalar Atıldı  

Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulmasını öngören 

anlaşma imzalandı. Kazakistan, Rusya ve Belarus 

arasında Avrasya Ekonomik Birliği'ni hayata geçiren 

anlaşma Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalandı. 

Başkenti Astana olacak Avrasya Ekonomik Birliği'nin 

merkezinde Avrasya Ekonomik Komisyonu yer 

alacak, komisyon içindeyse konsey ve yönetim kurulu 

görev yapacak. Konsey üye ülkelerin başbakan 

yardımcılarından, yönetim kuruluysa üye ülkelerin 

her birinin temsilcilerinden oluşacak. Avrasya 

Ekonomik Komisyonu'nun Rusya'nın başkenti 

Moskova'da yer alması kararlaştırılırken, kurulması 

durumunda Avrasya Ekonomik Birliği 

Mahkemesi'nin de Belarus'un başkenti Minsk'te 

olması bekleniyor. 1 Ocak 2015'de yürürlüğe girecek 

Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması sonrasında 

Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında tedricen mal, 

hizmet ve iş gücünde serbest dolaşıma geçilecek. 

Avrasya Ekonomik Birliği ile 2025'e kadar petrol ve 

petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınırlamaları 

olmaksızın ortak pazara geçilmesi planlanıyor. 

Elektrikte ortak pazara geçilmesi ve üye ülkelerin 

ulusal elektrik pazarların entegrasyonu konusunda ise 

2019'da harekete geçilmesi bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber 
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