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2013 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 

AÇIKLANDI 

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde son bir 

yıllık ilerlemesi ile ilgili raporu açıkladı. 2013 Türkiye 

İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesinin 

Türkiye ile ilgili bölümlerinin gayri resmi Türkçe 

çevirilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir: 

 

 2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe) 

 

 2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce) 

 

 Genişleme Stratejisi Belgesi (İngilizce) 

 

 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili 

bölümleri (Türkçe) 

 

 Genişleme Stratejisi Belgesinin Türkiye ile ilgili 

bölümleri (İngilizce)  

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

TÜRKİYE İLE 22. FASLIN AÇILMASI AB 

BAKANLARININ GÜNDEMİNDE 

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye için 2013 İlerleme 

Raporu'nu yayımlamasının ardından 22. faslın 

müzakerelere açılması, bu hafta Avrupa Birliği Konseyi 

gündeminde olacak. Konsey'den olumlu karar çıkması 

bekleniyor. Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek AB 

liderler zirvesi öncesinde Genel İşler Konseyi, Salı günü 

Lüksemburg'da toplanıyor. Alman basınında, Şansölye 

Angela Merkel'in Türkiye ile müzakerelerde 22. faslın 

(Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu) 

açılmasına ilişkin muhalefetini kaldırdığı haberleri yer 

aldı. Fransa'nın vetosunu kaldırmasının ardından faslın 

geçtiğimiz Haziran ayında açılması bekleniyordu. 

Ancak o sırada patlak veren Gezi Parkı protestolarına 

karşı hükümetin tutumuna Berlin'den gelen eleştiriler 

Almanya ile Türkiye arasında diplomatik krize yol 

açmış, sonuç olarak Genel İşler Konseyi'nden faslın 

açılması yönünde karar çıkmakla birlikte resmi açılış 

ertelenmişti. AB bakanları, faslın resmen açılacağı 

Hükümetlerarası Konferans için Avrupa 

Komisyonu'nun ilerleme raporunun beklenmesi üzerine 

anlaşmaya varmıştı. Avrupa Komisyonu'nun 16 Ekim'de 

açıkladığı İlerleme Raporu'nda fasılla ilgili olarak  

 

olumlu görüş belirtilmesi, faslın açılması önündeki son 

engelin de kaldırılmasına yönelik umutları artırdı. AB 

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, raporla ilgili 

yaptığı açıklamada 'İlerleme Raporu'nda 22. Faslın 

açılmasını engelleyecek herhangi bir husus 

bulunmaması Türkiye'nin reform sürecindeki 

kararlılığının en önemli göstergesidir' dedi. Konunun, 

Genel İşler Konseyi öncesinde mevkidaşlarıyla 

Pazartesi günü bir araya gelecek olan Almanya Dışişleri 

Bakanı Guido Westerwelle'nin de gündeminde olması 

bekleniyor. 22. faslın açılmasıyla birlikte Türkiye, 

AB'ye katılım müzakerelerinde üç yıl aradan sonra ilk 

kez bir faslı müzakereye açmış olacak. 22. fasıl, 

bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların 

azaltılmasına yönelik çalışmaları ve AB'nin yapısal 

fonlarına ilişkin genel hükümleri, fonların kullanımına 

yönelik mekanizmaların oluşturulma çalışmalarını 

kapsıyor. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

ERASMUS+’I MERAK MI EDİYORSUNUZ? 
Türk Ulusal Ajansı tarafından 2014-2020 yılları 

arasında uygulanacak olan Erasmus+ programı ile ilgili 

ön bilgilere Ajans’ın internet sitesinden 

ulaşılabilmektedir. 

Erasmus+ Nedir? 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları yepyeni 

bir adla ve yenilenerek karşımıza çıkıyor:  

Erasmus+, 2014-2020 döneminde Hayatboyu Öğrenme 

ve Gençlik Programlarının yerini alıyor. 2014-2020 

yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, 

eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor 

alanını da kapsayacak. Erasmus+ ile kişilerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve 

öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu 

yapılıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle:  

 

 kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine 

bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, 

 kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, 

 istihdam olanaklarının arttırılması  

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme 

fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek. 

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/Progress/tr_rapport_2013_en.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/Progress/strategy_paper_2013_en.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_strateji_ve_sonuclar_tr.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

