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AB ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI ERASMUS 

YARDIMINDA % 8,5 ARTIŞ OLDU 
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2010-

2011 akademik yılında yurtdışında Erasmus yardımı alarak 

eğitim görmek veya okumak isteyen öğrencilerin sayısının % 

8,5 artarak 231,000’i aştığını bildirdi. Avrupa Birliği’ne üye 

27 üye ülke arasında Kıbrıs 2009-2011 yılları arasında, % 

22,2’yle yurtdışına giden öğrenci sayısında en yüksek artışı 

elde etti. Avrupa Komisyonu’na göre 2010-2011 yılları 

döneminde öğrencilerin gittikleri ülkeler arasında en popüler 

İspanya, Fransa ve Almanya oldu. İspanya ayrıca, yurtdışına 

en fazla öğrenci gönderen ülke olarak saptandı. Onu Fransa 

ve Almanya izledi. Lüksemburg da, ulusal öğrenci nüfusu 

oranı olarak yurtdışına en fazla sayıda öğrenci gönderen ülke 

olarak belirlendi. Öğrenci ve personel hareketliliği için 

ayrılan 2010-2011 Erasmus bütçesi, yaklaşık 460 milyon 

Avro oldu. Avrupa eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlik 

Komiseri Andrulla Vasiliu, “Bu yıl gümüş yıldönümünü 

kutlayan Erasmus programı, Avrupa Birliği’nin en büyük 

başarıya sahip program olarak anlatılıyor. Rakamlar kendini 

gösteriyor. Talebe uygun kaynak olması halinde bu daha da 

büyüyecektir” şeklinde konuştu. Avrupa Komisyonu’nun 

Basın Açıklamasında, 2010-2011 döneminde desteklenen 

öğrencilerden toplam yaklaşık 190,000’inin lisans 

programının 12 aya kadar olan bölümünü yurtdışında bir 

üniversitede veya Erasmus’a katılan 32 ülkeden (27 üye ülke, 

Hırvatistan, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye) diğer 

bir yüksek eğitim kurumunda geçirmeyi seçtiği kaydedildi. 

İsviçre 2011-2012’den itibaren Erasmus’a katılacak 33. ülke 

olacak. Eğitim tercihini seçen öğrenci sayısı, 2009-2010’a 

göre % 7,2 arttı. Yurtdışındaki şirketlerin iş yerleştirmeleri 

2007’den bu yana Erasmus’la destekleniyor ve artan oranda 

ilgi görüyor. 2010-2011 döneminde bir önceki yılda % 15 

artışa denk gelen altı Erasmus öğrencisinden biri, toplamda 

yaklaşık 41,000, bu tercihi seçiyor. Komisyon’a göre, birçok 

katılımcı ülke arasında talep, Erasmus yardımı olanağını 

güçlü biçimde aşıyor. Ortalama aylık Erasmus yardımı, 

yurtdışında yaşama ek maliyetleri ve seyahatin, 250 avro-bir 

önceki yıl küçük bir düşüş olmuştu, bir bölümünü kapsıyor. 
Bir önceki yıldan % 13 fazla olarak 40,000 yardım da, 

yurtdışında eğitim almak veya eğitim vermek için üniversite 

personel ve öğretmenlerine veriliyor.  
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB: 'YUNANİSTAN'IN EURO'DAN AYRILMA 

İHTİMALİNE KARŞI PLANLAR HAZIRLANIYOR' 
Avrupa Komisyonu'ndan ilk kez Yunanistan'ın Euro'dan 

ayrılması ihtimaline karşı acil durum planları yapıldığı 

yönünde açıklama geldi. Avrupa Komisyonu'nun ticaretten 

sorumlu üyesi Karel De Gucht, Komisyon ve Avrupa Merkez 

Bankası'nın, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması  

 

senaryosuna karşı acil durum planları yaptığını söyledi. 
Belçika'da yayımlanan De Standaard gazetesine konuşan De 

Gucht, 'Bir buçuk yıl önce domino etkisi oluşma tehlikesi 

vardı. Ancak bugün, hem Avrupa Merkez Bankası'nda, hem 

de Avrupa Komisyonu'nda, Yunanistan'ın başarısız olma 

ihtimaline karşı acil durum senaryoları hazırlanıyor.' dedi. 

Yunanistan'ın taahhütlerine bağlı kalmasının ortadaki tek 

'mantıklı yol' olduğunu söyleyen De Gucht, yine de 

Yunanistan'ın ayrılmasının bazılarının iddia ettiği gibi 

'Euro'nun sonu olmayacağını' söyledi. Şu anda tüm sorunlara 

rağmen AB ve IMF'in Yunanistan'a yardımda bulunabildiğini 

söyleyen Komisyon üyesi, ülkenin ortak para biriminden 

ayrılması halinde böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade 

etti. 
Kaynak: Ulusal Ajans 

 

ULAŞTIRMADA AB İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR 
Avrupa Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu Başkan 

Yardımcısı Siim Kallas, AB ve Türkiye arasında ulaştırma 

alanındaki işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye'de bir dizi 

temasta bulundu. Katılım müzakerlerinde açılamayan fasıllar 

arasında bulunan ulaştırma alanında bir işbirliği yol haritası 

hazırlanması görüşmelerin gündemindeydi. Bu kapsamda 

Türkiye'nin havacılık alanında Avrupa'ya entegrasyonunun 

ilerletilmesi hedefleniyor. Ulaştırmadan sorumlu Komisyon 

Başkan Yardımcısı Siim Kallas, AB ve Türkiye arasında 

ulaştırma alanındaki işbirliğini güçlendirmek üzere Ankara’yı 

ziyaret etti. Komisyon’un 'pozitif gündemi' çerçevesinde 

Başkan Yardımcısı Kallas, Türkiye’deki makamlarla düzenli 

olarak yapılacak üst düzey toplantılar ve belirli bir çerçevede 

yürütülecek diyalog dahil olmak üzere Türkiye ile ulaştırma 

alanındaki ilişkilere dair bir yol haritası hazırlanması 

konusunu görüştü. AB'den yapılan açıklamada, 'Türkiye’nin 

Avrupa ile Ortadoğu ve Kafkaslar arasında bir kesişim 

noktasındaki stratejik coğrafi konumu, aday statüsü ve 

ulaştırma hizmetleri için büyüyen bir pazar olması nedeniyle 

AB-Türkiye arasında ulaştırma alanında işbirliğinin 

geliştirilmesi son derece önemlidir.' denildi. Kallas, Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci 

Egemen Bağış ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yanı 

sıra ulaştırma sektörünün başlıca paydaşlarıyla görüşmelerde 

bulundu. Başkan Yardımcısı Kallas, temaslarıyla ilgili olarak 

'Görüşmeler kapsamında bütün ulaştırma biçimlerine yönelik 

ortaklığımızın geleceğini ele aldık. Geçen Nisan ayında 

İstanbul’da havacılık alanında başarıyla yürütülen diyalog, 

işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan olumlu bir ilk 

adım olmuştur. Hem Türk hem be AB’li vatandaşlara daha 

fazla bağlantı ve daha ucuz ve güvenli uçuş imkanı 

sunabilmek için Türkiye’nin AB havacılık sistemine en kısa 

sürede tam entegrasyonunu sağlamak istiyoruz.' dedi. 
 Kaynak: Euractiv  


