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ULUSAL AJANS 2012 YILI II. DÖNEM İL 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA BAŞLIYOR  

Ulusal Ajans, 2012 yılı ilk dönem toplantıları ile 24 İLDE, 

1300 kişiyeye ulaşarak programlar hakkında bilgilendirme 

yaptı. Ajans’tan yapılan açıklamaya göre 2012 yılı II. 

Dönem toplantıları 30 İLDE, yaklaşık 1500 KİŞİ ile 

yapılacak. Bu toplantılarda amaç, Hayatboyu Öğrenme ve 

Gençlik Programları hakkında bilgisi olmayan kişilere 

ulaşarak her programın tek tek genel tanıtımını yapmaktır. 

Bu sebeple İl Bilgilendirme Toplantıları, çalıştay 

formatında olmayacak, tek bir programa 

yoğunlaşmayacaktır. Detaylı bilgiye Ulusal Ajans’ın web 

sayfasından ulaşabilirsiniz: www.ua.gov.tr  

Kaynak: Ulusal Ajans  

 

 

HOLLANDA'DAN VİZE KOLAYLIĞI  

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerine Hollanda 

seyahatlerinde kolaylık sağlamak amacıyla İTO ve 

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu arasında iş vizesi 

kolaylığı mutabakatı imzalandı. İmza töreninde konuşan 

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, "Bu anlaşmayla üyelerimiz 

bizden belge alacaklar. Sonra baş konsolosluk kendi 

araştırmasını yaptıktan sonra 1 yılla 5 yıl arasında çok giriş 

çıkışlı uzun süreli vize için izin verilecek" dedi. 

Hollanda'nın Türkiye'de en fazla yatırımı olan ülkelerden 

biri olduğunu hatırlatan Yalçıntaş, vize kolaylaştırma 

anlaşmasının Hollanda ile imzalanmasının çok önemli 

olduğunu vurguladı. İTO'nun bu anlaşmaları neden 

yaptıklarını dile getiren Yalçıntaş, şunları söyledi: 

"Shengen ülkelerinden vize almak isteyen iş adamlarımız 

birçok zorlukla karşılaşıyor. Biz de bu durumu aşabilmek 

adına üyelerimizin bu ülkelere gidişlerini iş yapmalarını 

kolaylaştırmak adına mutabakatlar imzalıyoruz. Daha önce 

Fransa, İtalya ve Malta'yla imzaladık şimdi de Hollanda ile 

imzalıyoruz." Hollanda'nın zaten vize istemediğine ilişkin 

bir yanlış anlaşılmanın bulunduğuna dikkati çeken 

Yalçıntaş, "Bu anlaşma, Hollanda'ya hizmet sunmak için 

seyahate eden Türk vatandaşlarının vize muafiyetiyle 

alakalı değildir" dedi.  

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 

 

YENİ AB KURTARMA FONUNA ALMAN 

YARGISINDAN YEŞİL IŞIK 

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin yeni 

kurtarma fonu ESM'ye yeşil ışık yaktı. Fonun en büyük 

paydaşı olan Almanya'da mahkemenin olumsuz görüş 

bildirmesi halinde, Euro Bölgesi yeni bir kriz  

 

yaşanmasından endişe ediliyordu. Almanya Anayasa 

Mahkemesi, kurtarma fonuyla ilgili açılan davaları 

reddetti. Bu sayede kurtarma fonunun en büyük katılımcısı 

olan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, 

fonun yürürlüğe girmesi için alınan kararı imzalamasının 

önünde bir engel kalmadı. AFP'nin bildirdiğine göre 

mahkeme, fonun Almanya'ya maliyetinin, fondaki 190 

milyar Euro'luk payını geçemeyeceği yönünde görüş 

bildirdi. Eğer bu sınırın aşılması gerekirse, böyle bir 

kararın parlamentonun iki kanadından da onay alması 

gerekecek ve parlamentoya konuyla ilgili sürekli bilgi 

akışı sağlanacak. Mahkeme aynı zamanda Almanya'nın, 

gerekirse fondan çıkmasını mümkün kılacak 

düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş bildirdi. 

Geçici kurtarma fonu EFSF'nin yerini alacak olan 500 

milyar Euro'luk ESM'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi 

bekleniyordu. Ancak faaliyet gösterebilmesi için 

Almanya'nın katkı payı gerekiyordu ve bu sebeple 

mahkeme kararı büyük önem taşıyordu.  

Kaynak: Euractiv 

 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU 'AB BANKACILIK 

BİRLİĞİ' PLANINI SUNDU  

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'ndeki bankaların 

denetimini Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) veren 'AB 

bankacılık birliği' tekliflerini sundu. Ancak planla ilgili 

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya ve 

Avrupa'nın finans merkezi İngiltere dahil olmak üzere bazı 

çekinceleri bulunuyor. AB liderlerinin Haziran ayındaki 

zirvelerinde dile getirdiği talep üzerine hazırlanan AB 

bankacılık birliği planı, devletler ve bankalar arasındaki 

borç döngüsünü kırmayı hedefliyor. Avrupa 

Komisyonu'nun ortak pazardan sorumlu üyesi Michel 

Barnier'in sunduğu plan, Avrupa Birliği Konseyi 

gözetiminde ECB'ye yeni yetkiler verilmesini öngörüyor. 

Bunun için AB'deki 27 ülkenin onayı gerekecek. Teklifteki 

ikinci unsur ise Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) 

ortak karar alma mekanizması getirilmesi. Bunun için ise 

Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekecek. Plan 

çerçevesinde halihazırda ulusal kurumlarda bulunan 

bankaları denetleme yetkisi ECB'ye devredilecek. ECB 

aynı zamanda bankaların likiditelerini de kontrol ederek, 

gelecekteki kayıplara karşı kendilerini koruyabilmeleri için 

ellerinde daha fazla sermaye tutmaları şartını getirecek.  

Kaynak: Euractiv 

http://www.ua.gov.tr/

