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Erasmus+ Programı Bütçesine İlişkin Açıklama 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, basında yer alan 

Erasmus+ Programı kapsamında ülkemizin bütçe 

kesintisine gittiği ve daha az kaynaktan faydalanılacağına 

ilişkin haberler üzerine bir basın açıklaması yapılmıştır: 

“Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanında yürütülen 

programları yedi yıllık uygulama dönemini kapsamaktadır. 

2007-2013 dönemini kapsayan “Hayatboyu Öğrenme ve 

Gençlik Programları”nın uygulaması 2013 yılı itibariyle 

sona ermiştir. Söz konusu programların uygulandığı 2007-

2013 döneminde Türkiye toplam 630 Milyon Avro’luk 

bütçeden yararlanmıştır. Bu dönemde desteklenen projeler 

ile 280.000 vatandaşımız kısa ve uzun süreli olmak üzere 

Avrupa ülkelerinde eğitim alma veya değişim yapma 

imkanına sahip olmuştur. 2014-2020 döneminde 

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının adı 

“Erasmus+ Programı” olarak değişmiştir. Erasmus+ 

Programı ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa’da 33 

ülkenin katılımı ile uygulanmaya başlanmıştır. Erasmus+ 

Programı ile ilgili Avrupa Komisyonu ile yürütülen 

müzakereler sonucunda 2014-2020 döneminde 

Türkiye’nin 933 Milyon Avro’luk bir kaynaktan 

faydalanması konusunda mutabakat sağlanmıştır. 

Kullanılacak kaynak ile bu dönemde yaklaşık 430.000 

vatandaşımızın, Erasmus+ Programından faydalanarak 

Avrupa ülkelerinde eğitim veya değişim yapma imkanına 

sahip olması beklenmektedir. 2007-2013 dönemi ile 

kıyaslandığında Türkiye’nin kullandığı kaynak yaklaşık 

300 Milyon Avro, programlardan yararlanacak 

vatandaşımızın sayısı ise yaklaşık 150.000 kişi artış 

gösterecektir.   Sonuç olarak, eğitim ve gençlik alanında 

yürütülen programlardan ülkemizin faydalanması yedi 

yıllık uygulama dönemine göre değerlendirilmelidir. 2014-

2020 döneminde Erasmus+ Programı kapsamında 

Türkiye’ye sağlanacak mali destek ve yararlanıcı sayısında 

önemli oranda artış sağlanmıştır. Bundan önceki 

dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de 

Erasmus+ Programından ülkemizin azami ölçüde 

faydalanması için Türkiye Ulusal Ajansı çalışmalarını 

sürdürecektir.”      

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

Saf Meyve Suyuna İlave Şeker Yasağı Başlıyor  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2006'da 

yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve 

Benzeri Ürünler Tebliği, ilgili AB direktifinde yer alan 

yeni düzenlemeler esas alınarak yeniden düzenlendi. 6 

Ağustos 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren yeni tebliğle saf meyve suyu ile diğer içecekler 

arasında ayrıma gidildi. Yeni düzenlemelerle birlikte 'saf 

meyve suyu' ürünlerine şeker ilave edilmesi yasaklandı. 

Meyve nektarına şeker, veya bal veya tatlandırıcılar 

eklenebilecek. Eklenen şeker veya bal, ürünün toplam 

ağırlığının en çok yüzde 20'si kadar olacak. Yeni 

düzenlemelerde aynı zamanda domates suyu da 'meyve 

suyu' kategorisine alındı. Eski düzenlemelere göre 

üretilmiş meyve suları, 31 Aralık 2014 tarihine kadar 

piyasaya sürülebilecek. Bu tarihten önce satışa sunulmuş 

ürünler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar piyasada 

bulunabilecek.  

Kaynak: Euractiv 

 

Otomotiv Sektörünün Yüzünü Avrupa Birliği Ülkeleri 

Güldürdü  

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv 

sektörü, ocak-temmuz döneminde gelişmiş Batı ülkeleri 

başta olmak üzere 5 kıtada yekün 164 memleket ve özerk 

bölgeyle 14 serbest bölgeye satım yaptı. Bu dönemde, 13 

milyar 708 milyon 978 bin dolarlık otomotiv ihracatının 

10 milyar 103 milyon 913 bin dolarlık bölümü, 

Türkiye'nin geleneksel olarak en devasa ticari partnerleri 

konumundaki Avrupa Birliği AB ülkelerine 

gerçekleştirildi. Bu rakam, yekün otomotiv ihracatının 

yüzde 73,70'ini karşıladı. Geçen senenin ilk 7 ayında 

Avrupa Birliği pazarına ihracatın payı, yüzde 68,60'da 

kalmıştı. Bu vaziyet, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin, 137 

memleket karşısındaki potansiyelini de ortaya koydu. 

Avrupa Birliği dışındaki 137 ülkeye sadece 3 milyar 605 

milyon 65 bin dolar dışsatım gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs 

Rum Kesimi'ne ise dışsatım yapılmadı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı 


