
        
  14-20 Nisan 2014 Sayı: 226 

AB: Türkiye'de Erasmus'un Askıya Alınması 

Gündemde Değil 

Avrupa Komisyonu'nun eğitimden sorumlu üyesi 

Androulla Vassiliou'nun sözcüsü Dennis Abbott, AB 

Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi (Ulusal 

Ajans) hakkında yapılan denetimin ön sonuçlarını 

incelediklerini açıkladı. Abbott, edindikleri bulgular 

çerçevesinde öğrenci değişim programı Erasmus'un 

Türkiye ayağının askıya alınmasını ya da 

programdan faydalanan kişi ve kurumları olumsuz 

etkileyecek herhangi bir önlem almayı 

öngörmediklerini söyledi. Avrupa Komisyonu, bir 

önceki Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın 

döneminde Ulusal Ajans tarafından personel 

alımında şeffaflık eksikliği ve satın alımlarda AB ve 

ulusal kurallara uyum eksikliği iddiaları hakkında 

soruşturma başlatmıştı. AB Bakanı ve 

Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, iddialarla ilgili 

AB Bakanlığı ve hazine tarafından da iç soruşturma 

başlatıldığını söylemiş, harcamalarla ilgili 'en ufak 

bir soru işareti olmaması için bu soruşturmaların 

yapılması gerektiğini' kaydetmişti. 

Kaynak: Euractiv 

 

Dünya Bankası Grubu Raporu: AB-Türkiye Gümrük 

Birliği Ticareti Arttırdı, Ancak Güçlendirilmesi 

Gerekiyor 

Dünya Bankası Grubu tarafından yayınlanan rapora 

göre, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki Gümrük 

Birliği (GB) basit bir serbest ticaret anlaşmasının 

(STA) sağlayabileceğinden çok daha büyük faydalar 

getirdi, ancak taraflar arasındaki ticaretin 

arttırılabilmesi için halen çok şey yapılabilir. 

Özellikle taraflar arasındaki ticaretin hizmetler 

ticaretini ve tarımsal ticareti kapsayacak şekilde 

genişletilmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu 

tarafından finanse edilen “AB-Türkiye Gümrük 

Birliği Değerlendirmesi” başlıklı raporda, ilk 

uygulamaya girdiği zamandan bu yana geçen 

neredeyse 20 yıllık süreçte bu öncü anlaşmanın 

sağladığı etkiler mercek altına alınıyor. Rapora 

göre, ekonomik analizler bir STA yapılmış olması 

halinde Türkiye’nin AB’ye ihracatının yüzde 7,2, 

AB’nin Türkiye’ye ihracatının ise yüzde 4,2 kadar 

daha düşük olacağını özellikle ortaya koyuyor. 

Ancak, iki taraf arasındaki ikili ticaretin değeri 

önemli oranda artmasına rağmen, küresel 

ekonomideki değişiklikler Gümrük Birliği’nin ele 

alması gereken yeni sorunlar doğurmuştur —

spesifik olarak, sanayi ürünlerinin çoğunu kapsayan 

ticaret düzenlemesinin tarım ve hizmetleri de 

kapsayacak şekilde genişletilmesi ve üçüncü ülkeler 

ile yapılacak STA’lar için paralel müzakerelerin 

resmileştirilmesi ihtiyacı. Dünya Bankası’nın 

Uluslararası Ticaret Biriminde Kıdemli Ticaret 

Ekonomisti olarak görev yapmakta olan ve raporun 

başyazarı olan Ian Gillson’a göre bu değişiklikler 

her iki tarafın küresel ticaretteki artışa, yükselen 

piyasa ekonomilerinin artan rolüne ve AB’nin 

doğuya doğru genişlemesine uyum sağlamasına 

yardımcı olacaktır. 

Kaynak: http://www.worldbank.org/  

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) - 2014 Yılında 

Yayınlanması Planlanan Hibe Teklif Çağrılarına 

İlişkin Yıllık İş Programı Yayınlandı 

Genel Bütçe kapsamındaki IPA’nın 22 02 01 00 

nolu bütçe kalemi (IPA Bileşen I) MFİB tarafından 

2014 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif 

Çağrılarına ilişkin Yıllık İş Programında 

yayınlanmıştır. Programın hedefleri, Türkiye için 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA) Bileşen I – 

Geçiş Desteği ve Kurumun Geliştirilmesinin 

sağlanmasıdır. Söz konusu programlar: 

  
(a) Van İlinde Yerlerinden Edinmiş Kişilerin Ekonomik ve 

Sosyal Entegrasyonu 

 (b) AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu - IV 

 (c) Ortak Kültürel Miras için Hibe Programı: AB ile Türkiye 

arasında Kültürel Mirasın Korunması ve Diyalog (Aşama II) 

(d) Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Davranışın Teşvik 

Edilmesi 

 (e) Jean Monnet Burs Programı (2015-2016 Akademik Yıl) 

 

Ayrıntılar: 

http://www.projelervefonlar.com/TabId/97/ArtMI

D/499/ArticleID/172/Merkezi-Finans-ve-Ihale-

Birimi-MFIB-2014-Hibe-Teklif-Cagrilarina-Iliskin-

Yillik-Is-Programi.aspx  

 

Kaynak: http://www.projelervefonlar.com/  
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