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ALMANYA'DAN TÜRKİYE’YE VİZE KOLAYLIĞI 

Almanya, Türkiye’den vize başvurularında işlemleri 

kolaylaştıran yeni bir uygulama başlattı. 3 aya kadar 

Schengen vizesi müracaatları için randevu alma ve şahsi 

başvuru zorunlulukları ortadan kalktı. Deutsche Welle'nin 

haberine göre vize müracaatında bulunacaklar, 3 Eylül'den 

itibaren şahsen ya da vekilleri aracılığıyla evraklarını 

Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te açılan, iDATA 

firmasına ait merkezlere teslim edebilecek. Başvuruyu ve 

belgeleri teslim alan merkez bunları Almanya’nın ilgili 

temsilciliklerine iletecek. İlk aşamada Ankara, İstanbul, 

Bursa ve Gaziantep'te başlayan uygulama, 1 Kasım'dan 

itibaren Antalya ve İzmir'de açılacak merkezler 

aracılığıyla da yürütülecek. 

Kaynak: Deutsche Welle 

 

ECB, EURO BÖLGESİ İÇİN YENİ TAHVİL ALIM 

PROGRAMINI AÇIKLADI 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, 

yeni tahvil alım programının ayrıntılarını açıkladı. Buna 

göre ikincil piyasalardan gerçekleşecek tahvil alım 

programında parasal limit belirlenmiş değil. Alımlar, 

finansmanda zorluk yaşayan ülkelerin reform taahhüdünde 

bulunmasına bağlı olacak. ECB'nin aylık toplantısının 

ardından açıklamalarda bulunan MarioDdraghi, Doğrudan 

Parasal Transfer (OMT) adlı yeni ibr tahvil alım 

programına başlama kararı aldıklarını açıkladı. Alımların 

ikincil piyasalarda gerçekleşeceğini ifade eden Draghi, 

programa başvurmak için sıkı şartlar gerekeceğini ifade 

etti. Buna göre program 1-3 yıl vadeli tahvilleri 

kapsayacak ve varlıklar vadeleri gelene kadar elde 

tutulacak. Tahvil alımları için parasal limit 

belirlenmediğini kaydeden ECB Başkanı, şeffaflığa 

verdikleri önem çerçevesinde alımların miktarının haftalık 

olarak, ülke bazında ise aylık olarak açıklanacağını 

söyledi. Draghi, isim vermemekle birlikte kararın oy 

birliğiyle alınmadığını da sözlerine ekledi. Bundesbank 

Başkanı Jens Weidmann'ın tahvil alım programına katı bir 

şekilde karşı çıktığı biliniyordu. 

Kaynak: Euractiv 

 

MOODY'S, AB'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ 

NEGATİFE ÇEVİRDİ  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 

Avrupa Birliği'nin AAA olan kredi notununun 

görünümünü negatife çevirdi ve notun düşebileceği 

uyarısında bulundu. Moody's daha önce Almanya, Fransa, 

Hollanda ve ingiltere'nin de not görünümünü negatife 

çevirmişti. Kuruluş, birlikte AB'nin bütçesinin yüzde 45'ini  

 

oluşturan bu ülkelerin borç krizinden olumsuz 

etkilendiğini, bu ülkelerin bütçelerinin 'aşırı stres' altında 

bulunması halinde kredi notu AAA olan ülkelerin AB'nin 

borç yükümlülükleri yerine kendi bütçe açıklarına 

odaklanması gerekeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada 

'Bu sebeple AB'nin kredi itibarının, en güçlü ülkelerinin 

kredi itibarına paralel gideceğini varsaymak mantıklı 

olacaktır' denildi. AB'nin 'muhafazakar' bütçe yönetimi ve 

en büyük 6 AB ekonomisinden dördünün AAA notuna 

sahip olması, not indirimine gidilmemesine gerekçe olarak 

gösterilirken İtalya'nın Baa2, İspanya'nın ise Baa3 olan 

kredi notlarının olası bir indirim için negatif izlemede 

olduğu hatırlatıldı.  

Kaynak: Euractiv 

 

BULGARİSTAN EURO KULLANMAKTAN 

VAZGEÇTİ  

Bulgaristan Maliye Bakanı Simeon Djankov, Avrupa 

Birliği'nde artan belirsizlik sebebiyle Euro kullanımına 

geçmekten vazgeçtiklerini söyledi. Daha önce de Polonya 

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ortak para birimine 

geçişi Euro Bölgesi krizi sona erene kadar 

erteleyeceklerini açıklamıştı. AB'nin en yoksul, aynı 

zamanda en düşük borç yüküne sahip olan ülkesi 

Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Simeon Djankov, Wall 

Street Journal gazetesine yaptığı açıklamalarda 'Şu anda 

Euro Bölgesi'ne katılmanın hiçbir faydasını göremiyorum, 

yalnızca maliyetlerini görebiliyorum. Bizim için bu çok 

riskli ve kuralların ne olduğu, bir-iki yıl içinde ne 

olacakları belirsiz' dedi. Kaynak: Euractiv 

 

DÜNYANIN EN REKABETÇİ ÜLKESİ İSVİÇRE 

OLDU 

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) yıllık olarak yaptığı 

araştırmaya göre İsviçre, üst üste dördüncü yıl dünyanın en 

rekabetçi ülkesi oldu. Türkiye listede 43. sırada yer alırken 

rekabet gücü en düşük AB ülkesi, 96. sıradaki Yunanistan 

oldu. WEF'in araştırması 144 ülkenin resmi verilerinden 

toplanan 113 gösterge ve 15 bin yöneticinin katıldığı 

ankete dayanıyor. İsviçre bir kez daha verimli işgücü 

piyasası, inovasyon ve etkin kamu kurumları gibi alanlarda 

yüksek puan alarak Singapur'un önünde yer aldı ve listenin 

başını geçti. En iyi performans gösteren AB ülkeleri 

üçüncü sıradaki Finlandiya, dördüncü sıradaki İsveç ve 

beşinci sıradaki Hollanda oldu.  Araştırma, siyasi ve 

ekonomik sorunlar sebebiyle inovasyonun küresel merkezi 

olma niteliğinden uzaklaşan ABD'nin beşinci sıradan 

yedinci sıraya düştüğüne yer veriyor. 

Kaynak: Euractiv 


