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ABD: TÜRKİYE İLE AB'YE PARALEL STA 

MÜZAKERELERİ YÜRÜTMEK 

İSTİYORUZ 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Senato'da 

2014 bütçesiyle ilgili düzenlenen oturumda 

yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda 

müzakerelerine başlanması planlanan AB-ABD 

serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili 

değerlendirmelerde de bulundu. 'Dünyada güçlü 

olmazsak, ABD içeride de güçlü olamaz. Bunun 

özellikle ekonomimizin yenilenmesinde geçerli 

olduğunu düşünüyorum' diyen Kerry, ekonominin 

motorunu çalıştırmak için daha fazla çaba 

göstermeleri gerektiğini söyledi. Kerry, Başkan 

Barack Obama'nın bu doğrultuda iki kritik 

girişimde bulunduğunu, bunlardan birincisinin 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, 

diğerinin ise Trans-Pasifik Ortaklık olduğunu 

söyledi. Avrupa'nın bu konuyla ilgili büyük 

heyecan duyduğunu belirten Kerry, 'Türkiye de 

heyecanlı. Avrupa Birliği'nde olmasalar da, 

onlarla da paralel bir müzakere yürütmek isteriz. 

Çünkü dışarıda kalmak istemiyorlar' ifadelerinde 

bulundu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 

TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından 

düzenlenen Türkiye Yatırım Haftası 

etkinliklerinin ABD'deki son durağı olan başkent 

Washington'da yaptığı konuşmada ABD ile AB 

arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım 

Ortaklığı'nı tarihi bir adım olarak 

değerlendirdiklerini ve tam destek verdiklerini 

belirtmiş, 'Bu çok olumlu bir vizyonu içeriyor. 

Ancak Türkiye olarak da dışarıda bırakılmak 

istemiyoruz' demişti.  

Kaynak: Euractiv 

 

FÜLE: TÜRKİYE ENERJİ FASLINI 

AÇMAYA HAZIR 

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi 

Stefan Füle, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde  

 

 

enerji faslının açılmasını istedi. Avrupa 

Parlamentosu'ndan farklı yazılı soru önergelerini 

cevaplandıran Füle, ''Komisyon, Türkiye'nin 

enerji faslında müzakerelere başlayabilmek için 

yeterince hazır olduğunu düşünmektedir'' dedi. 

Füle, enerji piyasasının düzenlenmesi, 

yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin 

teşviki ile nükleer enerji güvenliği gibi konularda 

AB müktesebatına uyumu öngören enerji faslının 

açılmasına henüz tüm üye ülkelerin rıza 

göstermediğini hatırlattı. Genişleme  Komiseri 

Füle, yargı ve temel haklar faslında da tüm üye 

ülkelerin henüz onay vermemesi nedeniyle resmi 

açılış kriterlerini Türkiye'ye iletemediklerini 

bildirdi. Füle, her iki faslın AB'nin, Ek Protokol 

anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'nin katılım 

müzakerelerinde dondurduğu sekiz fasıl arasına 

bulunmadığına dikkat çekti. Rum kesimi, 

limanların açılmamasını gerekçe göstererek enerji 

ile yargı ve temel haklar fasıllarına ilaveten iş 

gücünün serbest dolaşımı, eğitim ve kültür, dış 

güvenlik ve savunma ile adalet, özgürlük ve 

güvenlik olmak üzere toplam altı faslı tek taraflı 

olarak engelleme kararı almıştı. 

Kaynak: AA 

 

AB TÜRKİYE İLE İKİ MÜZAKERE 

BAŞLIĞINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR 

AB Haber’e AB’den verilen bilgilere göre 2013 

yılında Bölgesel Politikalar" ve "Para Politikası" 

ile "Parasal Politika" başlıklarının mutlaka 

açılacak. AB Haber’e bilgi veren AB kaynakları, 

Fransa’nın vetosunun kalkmasının ardından 

Türkiye'nin iki müzakere başlığının 2013 yılında 

açılmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi AB 

kaynakları Avrupa Komisyonu'nun "Bölgesel 

Politikalar" ve "Para Politikası" ile "Parasal 

Politika" başlıklarının 2013 yılında açılması için 

çalışmalara başladığını öne sürdü. 

Kaynak: AB Haber 


