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Ana Eylem 1-Gençlik, Ana Eylem 2-Gençlik Ve  

Ana Eylem 3 Başvuru Formları Yayınlandı 

KA1- Gençlik Hareketliliği ve KA3 Gençler ve 

Politikacılar Arası Diyalog eylemleri için Türkçe 

başvuru formları, KA2 – Gençler için Stratejik 

Ortaklıklar için İngilizce başvuru formu  

https://turna.ua.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.  

Son başvuru tarihi: 4 Şubat 2015 Brüksel saati ile 

12.00 (Türkiye saati ile 13:00)  

Kaynak: Ulusal Ajans 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi İçin 

Dev Teşvik Programını Açıkladı 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ilk kez 2012 yılında 

gündeme getirdiği varlık alım programına Mart 

ayında başlama kararı aldı. ECB parasal genişleme 

politikasıyla ekonomiye en az 1.1 trilyon Euro para 

enjekte ederek bankaları daha çok kredi vermeye 

teşvik etmeyi ve Euro Bölgesi'nde deflasyon 

tehdidinin önüne geçmeyi hedefliyor. ECB, Mart 

2015'ten itibaren her ay kamu ve özel sektörden 60 

milyar Euro değerinde varlık alımında bulunacak. 

Programın en az Eylül 2016 sonuna kadar sürmesi 

bekleniyor. Bununla birlikte programın ucu, 

enflasyon hedefleri yakalanana kadar açık tutulacak. 

ECB Başkanı Mario Draghi, toplantının ardından 

yaptığı açıklamalarda 'Enflasyon dinamikleri 

beklediğimizden daha olumsuz seyretti' dedi ve 

aldıkları önlemlerle eflasyonun, yüzde 2'nin biraz altı 

hedefine doğru yükselmesini beklediklerini söyledi. 

ECB para politikası toplantısından faizleri ise yüzde 

0.05'te sabit tutma kararı çıktı. Euro Bölgesi'nde 

fiyatların geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 0.2 ile beş 

yıldır ilk kez düşmesinin ardından ECB'nin tahvil 

alım programını başlatmasına neredeyse kesin 

gözüyle bakılıyordu. Bu beklenti sebebiyle İsviçre 

sürpriz bir şekilde para birimini Euro karşısında 

sabitleme politikasından vazgeçmiş ve para birimini 

Euro karşısında sabitleyen bir diğer ülke Danimarka 

da faizleri düşürmüştü. Almanya ve Hollanda gibi 

bazı ülkeler, ECB'nin para basarak tahvil almasına, 

daha zayıf Euro Bölgesi ülkelerin yükünü 

üstlenmeleri gerekeceği için şiddetle karşı çıkıyordu. 

Küresel mali kriz yıllarında aralarında ABD, İngiltere 

ve Japonya'nın da bulunduğu pek çok ülke, ECB gibi 

parasal genişlemeye gitmişti.  

Kaynak: Euractiv  

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV): ECB'nin Teşvik 

Programı AB Ve Türkiye Ekonomisine Olumlu 

Yansıyacak 

İKV'den yapılan açıklamada ECB'nin başlatma kararı 

aldığı 1.1 trilyon Euro'luk teşvik paketinin hem 

Avrupa ekonomilerine, hem de Türkiye ekonomisine 

olumlu yansıyacağı belirtildi. İKV Başkanı Ömer 

Cihad Vardan’a göre, alınan önlemler Avro Alanı’nda 

durgunluk riski taşıyan ekonominin harekete 

geçirilmesi ve deflasyon riskinin ortadan kaldırılması 

açısından büyük önem taşıyor. Vardan, söz konusu 

önlemlerin en önemli sonucunun, uzun vadede AB’de 

büyümeyi teşvik etmesi olacağını söyledi. Vardan, 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin 

yaptığı açıklamayı da destekledi ve bu önlemlerin 

başarılı olması için tüm AB üyesi ülkelerin büyüme 

yanlısı mali politikalar uygulamasının gereğine dikkat 

çekti. İKV Başkanı Vardan şu şekilde devam etti: 

AMB’nin uygulayacağı programın AB ekonomilerine 

parasal teşvik sağlaması öngörülüyor. Uygulanacak 

programın uzun vadede üye ülkelerin mali 

koşullarında iyileşme sağlaması, tüketiciler ve 

şirketler açısından finansmana erişimi daha ucuz hale 

getirmesi beklenmekte. Bunun da yatırımlar ve 

tüketimi desteklemesi ve artış sağlaması, enflasyon 

oranlarının da düşük seviyelerden yüzde 2’ye 

yükselmesi öngörülüyor.  

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı  
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http://www.bloomberght.com/

