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Yönetici Özeti 

 

Euro Bölgesi ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları, borç krizinin yayılmasını önlemek ve 

mali piyasalarda istikrarı yeniden tesis etmek amacıyla 26 Ekim 2011 tarihinde Brüksel’de bir 

araya gelmişlerdir.  26 Ekim 2011 tarihli Zirvede alınan kararlara ilişkin öne çıkan hususlar 

aşağıda kısaca özetlenmektedir: 

 

1. Yunanistan’ın kamu borç stoku/GSYH oranının 2020 yılı itibarıyla % 120’ye 

düşürülmesi üzerinde anlaşamaya varılmış ve bu kapsamda Euro Bölgesi ülkelerinin 

Özel Sektör Desteği (PSI) paketine 30 milyar Euro’ya kadar katkı sağlaması ve özel 

sektörün elindeki Yunan tahvilleri üzerinde nominal olarak  % 50 oranında indirim 

yapması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yılsonuna kadar AB-IMF işbirliğinde 100 milyar 

Euro’luk yeni birçok yıllı programın başlatılması öngörülmüştür.   

2. Avrupa Mali İstikrar Fonu’nun (EFSF) müdahale gücünün, Fon’un kaynaklarında 

ciddi bir optimizasyon sağlanması suretiyle 1 Trilyon Euro’ya kadar çıkarılması 

öngörülmüştür. Bu kapsamda, EFSF kaynaklarının kaldıraç etkisiyle artırılması 

planlanmakta olup, yönteme ilişkin detaylar Kasım ayında sonuçlandırılacaktır.  

3. Bankacılık sektöründe güvenin yeniden tesis edilmesi için bir dizi kapsamlı tedbir 

alınması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, bankaların finansmana erişimini 

kolaylaştırmak amacıyla AB seviyesinde koordineli bir yaklaşım benimsenecek ve 

bankaların birinci sınıf sermaye  (highest quality capital) oranları 2012 Haziran ayına 

kadar % 9’a çıkarılacaktır.  

4. Büyüme ve istihdam için mali disiplinin sağlanması ve yapısal reformlara hız 

verilmesi konusundaki kararlılık vurgulanmıştır. İspanya ve İtalya yapısal reformlar 

konusunda yeni taahhütlerde bulunmuşlar; Portekiz ve İrlanda ise reform programlarını 

sürdüreceklerini belirtmişlerdir.  

5. Ekonomik ve mali koordinasyon ile gözetimin ciddi biçimde güçlendirilmesi 

kararlaştırılarak, halihazırdaki ekonomik yönetişim paketinin ötesinde birtakım spesifik 

tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülmüştür.  

6. Euro Bölgesinde ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi amacıyla 10 adet tedbir 

alınması kararlaştırılmıştır.  

7. AB Konseyi Başkanına, AB Komisyonu Başkanı ve Eurogroup Başkanı ile birlikte, 

ekonomik birliği güçlendirecek muhtemel adımları, sınırlı Antlaşma değişiklikleri de 

dahil olmak üzere, belirlemesi için yetki verilmiştir. Bu çerçevede, ara rapor Aralık 

2011’de; kararlaştırılan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin nihai rapor ise Mart 2012’de 

sunulacaktır.   

Aşağıda, Zirvede alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır.  
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 Bildiride, dünya çapındaki finansal krizin etkileri ile mücadele için son üç yılda, hem 

Avrupa Birliği hem de Euro Bölgesinde, benzeri görülmemiş adımlar atıldığı 

belirtilmiştir. Kamu maliyesinin iyileştirilmesi, zor durumdaki ülkelerin desteklenmesi, 

daha derin bir ekonomik bütünleşme için Euro Bölgesindeki ekonomi yönetişiminin 

güçlendirilmesi ve ekonomik büyüme için iddialı bir gündeme yönelik kararlı çabaların 

sürdürüldüğü ifade edilmiştir. 21 Temmuz tarihli toplantıda bir dizi önemli karar alındığı 

belirtilerek, Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) kapsamındaki tedbirlerin Euro Bölgesi 

ülkeleri tarafından onaylanmasının krize karşı tepki verme kapasitesini önemli ölçüde 

güçlendirdiği vurgulanmıştır. AB içinde daha iyi bir ekonomik yönetişim için güçlü bir 

yasama paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının diğer bir önemli başarı olduğu 

belirtilmiştir. Avrupa Dönemi (European Semester) ile AB düzeyinde ekonomik ve mali 

politikaların koordinasyonunun temelden değiştiği ve artık AB düzeyinde koordinasyonun 

ulusal kararların alınmasından önce gerçekleşeceği ifade edilmiş, Euro’nun sağlam 

temellere dayanmakta olduğu vurgulanmıştır.  

 

 Güvenin yeniden tesisi için daha fazla çaba gerektiğinin altı çizilmiştir. Mevcut 

güçlüklerin üstesinden gelinmesi ve ekonomik ve parasal birliğin tamamlanması için 

gerekli adımların atılacağı ifade edilerek, bir dizi kapsamlı ilave tedbir üzerinde 

anlaşmaya varıldığı belirtilmiştir.  Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesinde fiyat 

istikrarını korumaya yönelik eylemlerinin desteklendiği ifade edilmiştir. 

 

Sürdürülebilir Kamu Maliyesi ve Büyüme için Yapısal Reformlar 

 

 Büyüme ve istihdam görünümünün iyileştirilmesi gerektiği bir kez daha 

vurgulanarak, ilk Avrupa Döneminde yer alan ülkelere özel tavsiyelerin uygulanması ve 

büyüme alanlarına yönelik kamu harcamalarına odaklanılması taahhüdü tekrarlanmıştır.  

 

 Euro Bölgesindeki tüm üye ülkelerin, kamu maliyesinin iyileştirilmesine yönelik 

politikalarını ve yapısal reformlarını sürdürmeye kararlı oldukları ifade edilmiştir. 

Borç sorunu yaşayan üye ülkelere yönelik özel çabalar gerekebileceğinin altı çizilmiştir.  

 

 İspanya tarafından bütçe açığını azaltma, bankacılık sektörünü yeniden 

yapılandırma, mal ve işgücü piyasalarında iyileştirmeye yönelik atılan önemli 

adımların yanı sıra anayasada denk bütçe değişikliğinin kabulünün memnuniyetle 

karşılandığı belirtilmiştir. Sıkı uygulanan bütçe ayarlamalarının, bölgesel düzey de dahil 

olmak üzere, İstikrar ve Büyüme Paktının taahhütlerinin yerine getirilmesi için anahtar 

rolünde olduğu ve mali çerçevenin güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Büyüme 



artışının sağlanması ve yüksek seviyelerdeki işsizliğin azaltılması için daha fazla 

çaba gerektiği ifade edilmiştir. İşgücünün istihdam edilebilirliğinin ve esnekliğinin 

arttırılması, özellikle hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde rekabet gücünün 

iyileştirilmesine yönelik reformların gerektiği vurgulanmıştır. 

 

 İtalya’nın yapısal reformları artırarak büyüme planı ve kamu maliyesinin 

iyileştirilmesine yönelik stratejisi memnuniyetle karşılanmış ve ivedi olarak bu 

reformlara ilişkin bir zaman çizelgesi sunması çağrısı yapılmıştır. İtalya’nın 2013 yılı 

için denk bütçe ve 2014 yılı için yapısal bütçe fazlası sağlanacağı, 2014 yılında brüt kamu 

borcunun GSYH’ye oranını % 113’e düşürüleceği ve 2012 ortalarında Anayasasında denk 

bütçe kuralına yer vereceğine ilişkin taahhütlerinin takdir edildiği ifade edilmiştir. 

 

 İtalya’nın bürokratik formaliteleri azaltarak, profesyonel hizmetlerde asgari tarifeleri 

kaldırarak ve yerel kamu hizmetlerinde daha fazla serbestleşmeye giderek rekabet gücünü 

artırmaya yönelik yapısal reformları uyguladığı belirtilmektedir. İtalya’nın özellikle işten 

çıkarma prosedürleri olmak üzere işgücü mevzuatını yeniden düzenleyeceği ve 2011 

yılının sonlarına doğru bütçe kısıtlarını göz önünde bulundurarak dağınık yapıdaki işsizlik 

yardımı sistemini gözden geçireceği taahhütlerine dikkat çekilmiştir. İtalya’nın 2026 

yılına kadar emeklilik yaşını 67’ye yükseltmeyi planladığı da vurgulanmıştır. 

 

 İtalya’nın büyüme artışını sağlamak ve bölgesel farklılıkların üstesinden gelmek 

amacıyla yapısal fon programlarını gözden geçirme kararının desteklendiği 

belirtilmiştir. Komisyondan, tedbirlerin detaylı bir değerlendirmesinin yapılması ve 

uygulamanın izlenmesi talep edilmiştir.  

 

Uyum Programı Kapsamındaki Ülkeler (İrlanda, Portekiz, Yunanistan) 

 

 Söz konusu programları tam uygulamak şartıyla, tüm ülkelere piyasa erişimini tekrar 

kazanıncaya kadar desteğin sürdürüleceği konusundaki kararlılık vurgulanmıştır. 

 

 Programa dahil ülkeler bakımından, olumlu sonuçlar veren uyum programının tam olarak 

uygulanması konusunda İrlanda’nın kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyulduğu 

belirtilmiştir. Portekiz’in de kendi programını uygulama konusunda iyi bir ilerleme 

sağlamış olduğu, mali sürdürülebilirliği desteklemeye ve rekabet gücünü geliştirmeye 

yönelik tedbirleri uygulamaya devam etme konusunda kararlı olduğu ifade edilmiştir. Her 

iki ülkeden de üzerinde uzlaşılmış hedeflere bağlı kalmaları ve bu hedefleri yakalamak 

için gereken ilave tedbirleri almaya hazır olmaları konusunda çabalarını sürdürmeleri 

istenmiştir. 

 



 Yunanistan’a sağlanan AB-IMF yardım programının 6. diliminin serbest 

bırakılması hakkındaki Eurogroup kararının olumlu karşılandığı ifade edilmiştir. 

Yılsonuna kadar sürdürülebilir ve güvenilir yeni bir AB-IMF çok yıllı programının 

kabul edilmesinin beklendiği belirtilmiştir. 

 

 Yunanistan programının uygulanmasının gözetimine yönelik mekanizmaların 

güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve yeni program kapsamında Komisyon’un diğer 

Troyka ortaklarıyla birlikte ulusal uzmanları da içeren bir izleme kapasitesi oluşturacağı 

ifade edilmiştir. Bu uzmanlar, Yunan hükümeti ve Troyka ile yakın işbirliği içerisinde 

çalışacak ve reformların zamanında ve tam olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

tavsiyede ve yardımda bulunacaktır. Bu yeni husus, Mutabakat Zaptı’nda yer alacaktır. 

Yunan bankalarının sermaye artırımına yönelik resmi kredilerin etkin kullanımının 

kolaylaştırılması amacıyla Yunan Mali İstikrar Fonu’nun (HFSF) yönetişiminin 

güçlendirilmesine karar verilmiştir.  

 

 Komisyon tarafından teknik yardıma ilişkin oluşturulan Görev Gücüne tam destek 

sağlanması kararlaştırılmıştır.  

 

 Özel Sektör Desteği (PSI) paketinin Yunan borçlarının sürdürülebilirliği 

bakımından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, PSI’nın derinleştirilmesine 

yönelik Yunanistan ile özel yatırımcılar arasında devam eden müzakereler olumlu bir 

gelişme olarak kaydedilmiştir.  PSI’nın, daha iddialı bir reform programı ile birlikte, 

Yunanistan’da kamu borç stoku/GSYH oranının 2020 yılı itibarıyla % 120’ye 

düşürülmesi hedefini destekleyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Yunanistan, özel 

yatırımcılar ve ilgili bütün paydaşlar, özel yatırımcıların elinde bulunan Yunan 

tahvilleri üzerinde % 50 oranında nominal indirim sağlayacak gönüllü bir tahvil 

değişimi geliştirmeye davet edilmiştir. Euro Bölgesi ülkeleri, PSI paketine 30 milyar 

Euro’ya kadar destek sağlayacaktır. Bu çerçevede, kamu sektörü Yunan bankalarının 

sermaye miktarlarının artırılması ihtiyacını da kapsayacak şekilde 2014 yılına kadar 100 

milyar Euro’luk ilave finansman sağlamaya hazır bulunmaktadır. Yeni programın 2011 

yılı sonunda onaylanması ve tahvil değişiminin 2012 yılı başında uygulanması 

gerektiği ifade edilmiş ve IMF, Yunanistan’ın yeni programını desteklemeye davet 

edilmiştir.  

 

 Yunanistan, EFSF’nin borçlanma kapasitesini geri kazandırmak amacıyla 15 Milyar 

Euro’ya varan ilave özelleştirme yapmayı kabul etmiştir. 

 

 Özel Sektör Desteği (PSI) paketi kapsamında, 21 Temmuz 2011 tarihli Zirvede mutabık 

kalınan Yunanistan’ın istisnai ve kendine özgü bir çözüme ihtiyaç duyduğu kararı 

yinelenirken, Euro Bölgesine dahil diğer bütün üye ülkelerin sürdürülebilir kamu 



maliyesi ve yapısal reformlar konusunda daha önce verdikleri taahhütlere sadık olduğu 

belirtilmiştir. 

 

 EFSF’ye ilişkin onay sürecinin Euro Bölgesine dahil olan tüm üye ülkelerde tamamlandığı 

ve Fonun 21 Temmuz 2011 tarihli Zirve’de üzerinde mutabık kalınan yetkilerle donanmış 

bir şekilde faaliyete başladığı belirtilmiştir.  

 

 Genişletilmiş EFSF’nin,  piyasa baskısı ile karşı karşıya kalan Euro Bölgesi ülkelerinin 

piyasaya erişimini desteklemek ve Euro Bölgesi borç piyasasının düzgün işleyişini 

sağlamak ve mevcut kaynakları en üst düzeye çıkarmak amacıyla kullanılacağı 

belirtilmiştir. 

 

 EFSF kaynaklarını geliştirmek için aşağıda yer alan iki seçenek üzerinde anlaşmaya 

varıldığı belirtilmiştir: 

 

 Kredi derecesinin artırılarak yeni borçlanan üye ülkeler için borçlanma 

maliyetinin düşürülmesi, 

 EFSF’nin kredi verme olanaklarının kamu ve özel sektör kurumlarından ve 

yatırımcılardan sağlanan kaynaklarla birlikte en üst seviyeye yükseltilmesi. 

 

 EFSF’nin yukarıda belirtilen iki seçeneği de, belirli hedefleri ve piyasadaki durumu göz 

önüne alarak, aynı anda kullanma esnekliğine sahip olduğu ifade edilmiştir.  

 

 EFSF’nin garantilerinin yaklaşık 1 Trilyon Euro’ya çıkarılması hususunda 

mutabakat sağlanmış olup, detaylar Kasım ayında sonuçlandırılacaktır.  

 

 Ayrıca, IMF ile daha sıkı bir işbirliğinin EFSF kaynaklarının daha da gelişmesine 

katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Eurogroup, Komisyon ve EFSF mümkün olan her tür 

alanda işbirliği içinde çalışacaktır. 

 

Bankacılık Sistemi  

 

 Bankaların sermaye miktarlarının artırılması ve finansmanına yönelik uzlaşı olumlu bir 

gelişme olarak kaydedilmiştir. (ayrıntılı bilgi için bkz. EK-2).  

 

Ekonomik ve Mali Koordinasyon ve Gözetim  

 

Ekonomik yönetişim alanında çıkarılan mevzuat paketinin ekonomik ve maliye 

politikalarının koordinasyonunu ve gözetimini güçlendireceği vurgulanmıştır. Paketin, 



Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte tam anlamıyla Avrupa Dönemi’nin 

(European Semester) bir parçası olarak uygulamaya konulacağı belirtilmiştir.  

 

 Krize karşı kullanılan araçları güçlendirmenin yanı sıra, koordinasyon, gözetim ve 

disiplini kuvvetlendirerek ekonomik ve mali politikaların entegrasyonunda ilerleme 

kaydedileceği ve tek para birimi sisteminin işleyişini destekleyen politikaların 

geliştirileceği ifade edilmiştir.  

 

 Yeni çıkarılan mevzuat paketinde, Avrupa Dönemi (European Semester) ve Euro Rekabet 

Paktı baz alınarak, aşağıda belirtilen ulusal ilave tedbirlerin alınacağı taahhüt edilmiştir:  

 

 2012 yılı sonuna kadar Euro Bölgesinde yer alan her üye ülkenin İstikrar ve Büyüme 

Paktı’nda açıklanan yapısal bütçe dengesi kurallarını ulusal mevzuatla uyumlaştırması 

 Ulusal Mali Çerçevelerin güçlendirilmesi ve ulusal bütçelerin bağımsız büyüme 

tahminlerine dayanması  

 Ulusal parlamentoların AB düzeyinde alınan ekonomi ve bütçe politikalarına ilişkin 

tavsiyeleri dikkate alması 

 Komisyon ve diğer Euro Bölgesi ülkelerinin, yayılma etkisi gösterebilecek önemli 

mali veya ekonomik politika reformlarını uygulamaya koymadan önce istişare 

etmeleri 

 

 Ayrıca aşağıda belirtilen hususlarda daha sıkı izleme ve ek yaptırımların getirileceği ifade 

edilmiştir:  

 

 Aşırı Açık Prosedürü kapsamına giren Euro Bölgesi ülkeleri için Komisyon ve Konsey 

ulusal bütçe taslaklarını inceleyebilecek ve ilgili ulusal parlamento tarafından kabul 

edilmeden önce fikirlerini sunabilecektir. Ayrıca Komisyon, bütçe uygulamasını 

izleyecek ve gerekirse değişiklik önerebilecektir. 

 Uyum programlarından sapma görülmesi halinde program daha sıkı izleme ve 

koordinasyona tabi olacaktır.  

 

 Komisyon’un Antlaşmanın 136. Maddesi kapsamında, Konsey ve Avrupa 

Parlamentosu’na daha sıkı izlemeye ilişkin bir teklif sunması beklendiği ifade edilerek, 

sıkı izleme ve ek yaptırımlar konusunda çalışan Komisyon üyesinin rolünün 

güçlendirilmesine ilişkin niyet olumlu karşılanmıştır.  

 

 Ekonomik ve Parasal Birlik çerçevesinde ekonomik sütunun daha fazla güçlendirileceği 

ve mikro-makro politikaların daha iyi koordine edileceği belirtilmiştir.  

 



 Euro Rekabet Paktı ile uyumlu olarak rekabet gücünün geliştirilmesi vasıtasıyla 

büyüme ve istihdamı destekleyen politikaların daha da yakınsaması 

hedeflenmektedir.  

 

 Euro Bölgesinde vergi politikalarının koordinasyonunun kamu maliyesinin 

iyileştirilmesi ve ekonomik büyümeyi desteklemesi açısından önemli bir unsur 

olduğu vurgulanmıştır.  

 

Euro Bölgesi’nde Yönetişim Yapısı 

 

 Sorunlarla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek ve daha sıkı bir bütünleşme 

sağlayabilmek amacıyla Euro Bölgesi’nde ekonomi yönetişimi yapısının güçlendirileceği 

belirtilmiştir. Euro Bölgesi’nde ekonomik ve mali politika alanında stratejilerin 

belirlenmesi amacıyla yılda iki defa olmak üzere Euro Zirvesi düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır.  

 

 Komisyon, Avrupa Merkez Bankası ve Eurogroup’un, Euro Bölgesinin rutin 

yönetiminde ve Avrupa Dönemi’nin (European Semester) Euro Bölgesi ülkelerinde 

uygulanması hususunda temel aktörler olmaya devam edeceği ifade edilmiştir.  

 

  Daha detaylı düzenlemelere ilişkin açıklamalar EK-1’de yer almaktadır.  

 

Güçlendirilmiş Entegrasyon  

 

 AB projesinin kalbinde Euro’nun yer aldığına atıfta bulunularak, ekonomik birliğin 

parasal birlikle uyum içerisinde güçlendirileceği belirtilmiştir. 

 

 AB Konseyi Başkanına, AB Komisyonu Başkanı ve Euro Grup Başkanı ile birlikte 

ekonomik birliği mümkün olan sınırlı Antlaşma değişikliği ile güçlendirecek olası 

adımları belirlemeleri için yetki verilmiştir. Temel amaç, Euro Bölgesi içerisinde 

ekonomik yakınsamanın artırılması, mali disiplininin iyileştirilmesi ve ekonomik birliğin 

derinleştirilmesidir. Konuya ilişkin yol haritasını da içeren ara raporun Aralık 2011’de 

sunulması kararlaştırılmıştır. Alınan tedbirlerin nasıl uygulanacağına ilişkin nihai rapor ise 

Mart 2012’de sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 



EK-1:  

Euro Bölgesi’nde Yönetişimin Güçlendirilmesi için 10 Tedbir 

 

Euro Bölgesinde karar alma mekanizmasının etkinliğinin artırılması ve daha sağlıklı bir 

iletişimin sağlanması için ekonomi politikası koordinasyonu ve gözetiminin güçlendirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, aşağıdaki 10 tedbirin alınması kararlaştırılmıştır: 

 

1- Euro Bölgesi ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile Komisyon Başkanı’nı bir 

araya getiren düzenli Euro Zirvesi toplantıları gerekleştirilecektir. Bu toplantılar 

yılda iki kez ve yıllık ekonomik yönetişim döngüsünün önemli anlarında ve eğer mümkün 

ise Avrupa Konseyi toplantılarından hemen sonra yapılacaktır. Euro Zirvesi Başkanı, 

gerekli olduğu takdirde, ilave toplantı yapılması için çağrıda bulunabilecektir. Euro 

Zirveleri, Euro Bölgesi’nin rekabet gücünün ve Euro Bölgesi içerisinde 

yakınsamanın artırılması amacına yönelik ekonomi politikasının stratejik hedeflerini 

tanımlayacaktır. Euro Zirvesi Başkanı, Komisyon Başkanı ile birlikte Euro Zirvesi 

hazırlıklarından sorumlu olacaktır.  

 

2- Euro Zirvesi Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı seçimi ile aynı zamanda ve aynı 

dönem için, Euro Bölgesi ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından 

atanacaktır. Bir dahaki seçime kadar, Euro Zirvesi toplantılarına mevcut Avrupa Konseyi 

Başkanı başkanlık edecektir.  

 

3- Euro Zirvesi Başkanı, Euro Bölgesi dışındaki üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu’nu 

Zirve hazırlıkları ve sonuçları konusunda bilgilendirecektir.  

 

4- Mevcut durumda olduğu gibi, Eurogroup ekonomi politikalarının daha sıkı 

koordinasyonunu ve mali istikrarın teşvik edilmesini sağlayacaktır. Üye ülkelerin 

ekonomik ve mali politikalarının daha sıkı gözetimi desteklenecektir. Eurogroup ayrıca, 

Euro Zirvesi hazırlıklarından ve takibinden sorumlu olacaktır.  

 

5- Eurogroup Başkanı, Antlaşmalara (AB Antlaşması ve AB’nin İşleyişi Hakkında 

Antlaşma) ekli 14. Protokol çerçevesinde seçilecektir.  Başkanın Eurogroup üyeleri 

arasından seçilip seçilmeyeceğine ve Brüksel’de tam-zamanlı olarak istihdam edilip 

edilmeyeceğine mevcut görevlinin görev süresi sona erdiğinde karar verilecektir. Euro 

Zirvesi, Eurogroup ve ilgili diğer organlar arasında sorumlukların dağılımı ve raporlamaya 

ilişkin esaslar açıkça belirlenecektir.  

 

6-  Euro Zirvesi Başkanı, Komisyon Başkanı ve Eurogroup Başkanı en az ayda bir kez 

olmak üzere düzenli olarak bir araya gelecektir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı da 



bu buluşmaya davet edilebilecektir. Ayrıca, gözetim organları Başkanları ile EFSF 

CEO’su ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Yönetim Müdürü de gerektiğinde davet 

edilebilecektir.  

 

7- Hazırlık çalışmaları, Komisyon tarafından sağlanan teknik destek eşliğinde, Eurogroup 

Çalışma Grubu tarafından yapılacaktır. Eurogroup Çalışma Grubu ayrıca, Eurogroup 

toplantılarının hazırlanmasından sorumlu olup, Maliye Bakanları temsilcilerinden 

oluşan, daha sık aralıklarla toplanan daimi bir alt-gruptan faydalanabilecektir. 

 

8- Eurogroup Çalışma Grubu Başkanı tam zamanlı olarak Brüksel’de istihdam 

edilecek ve prensip olarak bu kişi aynı zamanda Ekonomik ve Mali Komiteye de 

başkanlık edecektir. 

  

9- Mevcut idari yapılar (örneğin Konsey Genel Sekreterliği ve Ekonomik ve Mali Komite 

Sekreterliği), Euro Zirvesi Başkanı ile Euro Grup Başkanına yeterli desteğin sağlanması 

amacıyla güçlendirilecek ve koordineli bir şekilde işbirliği yapacaklardır.  

 

10- Kamuoyuna daha tutarlı mesajlar verilmesi ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik 

kurallar ve mekanizmalar açık bir şekilde oluşturulacaktır. Bu bağlamda, Euro Zirvesi 

Başkanı ve Euro Grubu Başkanına önemli sorumluluklar düşecektir. Euro Zirvesi 

Başkanı, Komisyon Başkanı ile birlikte Euro Zirvesi kararlarının duyurulmasından, 

Eurogroup Başkanı ise Ekonomik ve Mali Konulardan sorumlu Komisyon üyesi ile 

birlikte Eurogroup kararlarının duyurulmasından sorumlu olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2:  

Bankacılık Paketi Üzerinde Uzlaşma 

 

1- AB’de bankacılık sektörünün denetiminin güçlendirilmesi kapsamında, bankacılık 

sektöründe güvenin yeniden sağlanmasına yönelik tedbirlere (bankacılık paketi) 

ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tedbirler şu hususlara yönelik olmalıdır: 

 

a- Kredi daralmasından kaçınmak ve reel ekonomiye kredi akışını güvence altına 

almak amacıyla bankaların orta vadeli finansmanının sağlanmasına ve bu amaca 

yönelik tedbirlerin koordine edilmesine duyulan ihtiyaç.  

 

b- Bankaların şoklara karşı dayanıklılığının artırılması için banka sermayelerinin 

kalitesi ve miktarının iyileştirilmesi ve bu iyileştirmenin inandırıcı ve uyumlu bir 

şekilde gösterilmesine duyulan ihtiyaç.  

 

Fonlama  
 

2- Banka pasifleri (mali sorumlulukları) üzerindeki garantiler, bankaların finansmana 

erişiminde (Avrupa Merkez Bankasından ve ilgili ulusal bankalardan sağlanan kısa 

vadeli fonlar) daha doğrudan destek sağlamalıdır.  Bu husus,  ayrıca 

deleveraging/kaldıraç oranının azaltılması işlemlerini sınırlandırmaya yönelik stratejinin 

önemli bir parçasıdır. 

 

Bankaların Sermaye Miktarlarının Artırılması 
 

3- Sermaye Hedefleri: Bankaların geçici olarak birinci sınıf sermaye (highest quality 

capital)  oranlarını % 9’a çıkartmaları üzerinde uzlaşıya varılmıştır. Bu hedefin 

uygulanması için belirlenen sürenin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2012 olarak belirlenmiştir.  

 

4- Sermaye Artırımının Finansmanı: Öncelikli olarak özel sektör kaynaklarına 

başvurma yoluna gidilmesi öngörülmekle beraber bu seçenekle başarı sağlanmaz ise 

ve gerek görülürse ulusal hükümetlerin de devreye girmesi karara bağlanmıştır. 

Ancak bu da yeterli olmazsa EFSF devreye girecektir. 

 

Devlet Destekleri 
 

5- AB düzeyinde veya ulusal düzeyde olmasına bakılmaksızın, bütün devlet yardım ve 

desteklerinin, mevcut ‘özel devlet yardımları kriz çerçevesi’nin
1
 koşullarına tabi olması 

konusunda uzlaşı sağlanmıştır. 

                                                           
1
 AB tarafından ekonomik ve mali kriz sürecinde özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 

oluşturulan devlet desteklerine ilişkin geçici çerçeve.  


