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AB'DEKİ MALÎ BİRLİK BORÇ KRİZİNDEN KURTARACAK MI? 

Avrupa ortak para bölgesinde malî birlik kurulması yönündeki 

anlaşmayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşma taslağında 

öngörülen kuralların borç krizinin atlatılması için yeterli olmadığını öne 

süren uzmanlar var. Kesin olan tek şey, hedefe götürmesi umulan 

prensip: Avrupa Birliği’nin sağlamlaştırılıp, daha fazla istikrara 

kavuşturulması. Uzmanlar düzeyindeki buluşmadan önce Brüksel’de 

ortaya çıkan çok sayıdaki antlaşma taslağı, daha birçok konuya açıklık 

getirmek gerekeceğini gösteriyor. Önemli sorular arasında, antlaşmanın 

süresinin ne olacağı da var. Avrupa Birliği Komisyonu bu süreyi beş 

yılla sınırlamak niyetinde. Bu süre zarfında malî birlik antlaşmasının 

Lizbon Antlaşması'na entegre edilmesi üzerinde duruluyor. İngiltere 

karşı çıktığı için henüz bir birlik antlaşması gündeme getirilemiyor. Bu 

nedenle diğer 26 Avrupa Birliği üyesi kendi aralarında ek bir anlaşma 

hazırlamayı amaçlıyorlar. Brüksel’deki European Policy Center adlı 

düşünce kuruluşundan Fabian Zuleeg 26 üyenin isabetli davrandığı 

görüşünde: “Bana göre bu bir başlangıç. Ele alınması gereken önemli 

konular var. Piyasalar da atılacak adımları merakla bekliyor. Ama 

planlananlar yeterli değil.” Antlaşmada, bütün ülkelerin borç frenini 

anayasalarına geçirmesi öngörülüyor. Ayrıca Avrupa Birliği 

Komisyonu’na bütçeleri denetleme ve Avrupa Adalet Divanı’na 

başvurma yetkisi verilmesi ve malî disiplinsizlik cezalarının 

otomatikman yürürlüğe girmesi de planlanıyor. Fabian Zuleeg, 

tamamlayıcı unsurları, “Öncelikle, borç krizinden en çok etkilenen 

ülkelerde ekonomik büyümenin nasıl yeniden harekete geçirilebileceği 

üzerine kafa yorulmalı. Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve İrlanda 

büyümek zorunda. Ekonomik büyüme olmadan hiçbir probleme çözüm 

bulunamaz” şeklinde açıklıyor. Üye ülkelerin argümanı ise, ekonomik 

büyümenin malî istikrar konusuna dâhil olmadığı ve malî birlik 

antlaşmasının, malî krizin nedenleriyle mücadele amacını taşıdığı. 

Antlaşmanın 30 Ocak’ta yapılacak devlet ve hükümet başkanları 

zirvesinde onaylanması hedefleniyor.  

Kaynak: ABHaber 

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI'NIN TÜRKİYE KREDİSİ 2 MİLYAR 

EURO'YU AŞTI 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) geçen yıl Türkiye’ye yüzde 5.6 artışla 2 

milyar 43 milyon Euro kredi sağladı. AB’nin uzun vadeli finansman 

kurumu AYB’nin son 5 yılda Türkiye’ye açtığı kredi toplamı ise 11.5 

milyar Euro’ya ulaştı. Geçen yıl Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında 

aracı bankalar eliyle KOBİ’lere 624 milyon Euro aktaran AYB’nin tek 

kalemde kullandırdığı en büyük kredi 400 milyon euro’yla Ankara-

İstanbul hızlı tren projesi oldu. Lüksemburg merkezli AYB, iklim 

değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji tasarrufu ve küçük ve orta 

ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları için aracı bankalar kanalıyla 225 

milyon Euro kredi kullandırdı. 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 

"HERKES İÇİN ERASMUS" PROGRAMI 

Avrupa Komisyonu eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-

2020 dönemi için tek bir program "Herkes için Erasmus" uygulanacağını 

duyurdu. Herkes için Erasmus Programı 2014-2020 döneminde mevcut 

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alarak 

kolaylaştırılmış yeni bir yapı tesis etmektedir. Bu yeni program 

desteklenen eylem sayısını 75'ten 11'e düşürerek etkinliğin artırılması, 

hibelere başvuru kolaylığın sağlanması, aynı zamanda duplikasyon ve 

bölünmelerin önüne geçilmesini hedeflemektedir. Komisyon 2007-2013 

dönemi için ayrılan bütçeye kıyasla %70 oranında artış öngörerek 

2014-2020 dönemi için 19 milyar €' luk bir kaynağı Herkes için Erasmus 

Programına tahsis etmektedir. Yeni program AB 2020 Stratejisinin 

önceliklerini yansıtırken bireylerin ve toplumun yararlanacağı şekilde 

insana yatırıma odaklanmaktadır. Herkes için Erasmus Programı; 

eğitim ve öğretim spektrumu ile örgün eğitim ve yaygın eğitimi 

bağdaştırarak ve destekleyerek sosyal uyumu artırmayı, hayatboyu 

öğrenme yaklaşımını güçlendirmeyi, eğitimin farklı sektörleri, iş dünyası 

ve ilgili diğer aktörler arasında yapısal ortaklıkların alanını genişletmeyi 

esneklik ve teşvik yaratarak aktiviteler, yararlanıcılar ve ülkeler 

arasındaki bütçe dağılımında performans ve etkililiği daha iyi 

yansıtabilmeyi hedeflemektedir.  

Yeni program önceki programlarla aynı hedefleri paylaşmakla birlikte 3 

kategori altında gruplandırılmıştır: 

 

• Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği bireylerin 

yeterliliklerini ve becerilerini artırarak topluma işgücü piyasasına katkı 

sağlamada kilit öneme sahiptir. Program bütçesinin büyük bir kısmı 

hareketlilik faaliyetlerine ayrılacaktır. Programın 7 yıllık süre içinde 5 

milyon kişiye hareketlilik fırsatı sunması beklenmektedir. Hareketlilik 

faaliyetleri ortak bir kurumda öğrenim görmek, eğitim vermek, iş 

deneyimi kazanmak, gönüllülük ve kültürel değişim projelerine katılmak 

gibi çok çeşitli alanlara yayılmaktadır. 

 

• Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulusötesi İşbirliği 

projeleri şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim 

kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını 

kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini 

artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının 

transferi ve hayata geçirilmesi amaçlamaktadır.  

 

• Politika Reformu için Destek: AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim 

ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer 

AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer 

ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir. 

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 


