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"2016 Yılı Erasmus+ Program Rehberi" 

Değişiklik Metni  

Avrupa Komisyonu tarafından "2016 Yılı 

Erasmus+ Program Rehberi"nde birtakım 

değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerin işlendiği 

Rehber’e aşağıdan ulaşılabilir: 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-

source/kurumsal/buradan.pdf?sfvrsn=0   

Kaynak: Ulusal Ajans  

Ukrayna’ya AB’den Vize Müjdesi Geldi 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude 

Juncker, Ukrayna, Gürcistan ve Kosova 

vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne (AB) kısa süreli 

ziyaretlerde vize almamalarını öngören bir planın 

hazırlandığını açıkladı. Juncker’e göre, vizesiz 

seyahat planı 2016’nın başlarında Avrupa 

Konseyi toplantısında üye ülkelerin onayına 

sunulacak. 

Kaynak: AB Haber   

Türkiye-AB Katılım Müzakereleri Çerçevesinde 

17 No’lu Ekonomik ve Parasal Politika Faslı 

Müzakerelere Açıldı 

14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel'de 

gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım 

Konferansının 11. toplantısında 17 No'lu 

Ekonomik ve Parasal Politika faslı müzakerelere 

açılmıştır. Böylelikle Türkiye'nin AB katılım 

müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 15 olmuştur. 

Halihazırda bir fasıl da geçici olarak 

kapatılmıştır. Ekonomik ve Parasal Politika 

Faslının açılması ve bu kapsamda 

gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar ülkemizin 

ekonomisinin güçlendirilmesi ve halkımızın refah 

seviyesinin arttırılması yönünde önemli adımlar 

atılmasını sağlayacaktır. Bu fasıl kapsamında 

ele alınan Avrupa Birliğinin ekonomi politikası, 

serbest rekabete dayanan açık piyasa ekonomisi 

prensibi temelinde rekabet gücünün arttırılması, 

inovasyonun teşviki, sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanması, büyüme ve istihdamın arttırılması 

gibi ortak hedefler doğrultusunda üye ülkelerin 

ekonomi politikalarının uyumlaştırılmasını 

kapsamaktadır. Üye ülkelerin ayrıca Maastricht 

Kriterleri olarak bilinen enflasyon, uzun dönemli 

faiz oranları ve kamu maliyesine ilişkin kriterleri 

karşılamaları beklenmektedir. Parasal politika 

kapsamında ise fiyat istikrarının muhafazasını 

amaçlayan tek para politikasının uygulanması 

hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Merkez 

Bankalarının bağımsızlığının sağlanması, kamu 

sektörünün finansal kurumlara imtiyazlı 

erişiminin önlenmesi ve kamu sektörünün 

merkez bankaları tarafından finansmanının 

yasaklanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 

faslın müzakereye açılması ile birlikte AB'nin 

ekonomik ve parasal hedeflerine uyum için 

yapılan çalışmalar hız kazanacaktır. Ülkemizin 

bu fasıl kapsamındaki uyum düzeyi daha önce 

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 

düzenli İlerleme Raporlarında da defalarca dile 

getirildiği gibi halihazırda ileri düzeydedir. Bu 

fasıldan sorumlu olan Bakanlık ve kurumlarımız 

(Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Merkez 

Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu) Türk idari 

yapısı içinde en yetkin ve tecrübeli olanlar 

arasında yer almaktadır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı   
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