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AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI

SUNUŞ
2008’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve tüm dünyayı etkisine alan ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler
Avrupa Birliği üyesi ülkeler oldu. Krizin üzerinden 6 yıllık bir
sürenin geride kalmasına rağmen, hala Avrupa’da ekonomik
sorunların çözüme ulaşması konusunda istenen performans
yakalanabilmiş değil.
Yıllarca Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmişlik açısından temel çapalarından
biri olan AB’de yaşanan bu süreç, aday statüsünde bulunan Türkiye içinde de ciddi
bir ön yargı ve maalesef AB’nin imajının bozulmasına neden oluyor. Müzakerelerin temelde siyaseten oldukça yavaşlamış olmasına bir de bu unsur eklenince
Türkiye’nin AB üyeliği motivasyonunun da oldukça düştüğü bir 2-3 yıllık süreçten
geçiyoruz.
İşte böyle bir dönemde Ekonomistler Platformu olarak, kuruluşumuzdan bu yana
ülkemizin ekonomik ve sosyal refah düzeyinin arttırılması için en önemli adımlardan
biri olarak gördüğümüz Avrupa Birliği üyeliği hedefi için daha fazla adım atmamız gerektiğini düşünerek okuduğunuz bu yayının da oluşmasını sağlayan “Bu
Krizi Gençler Çözer” projesini hayata geçirdik. AB Eğitim ve Gençlik Programları
Başkanlığı (Ulusal Ajans) desteği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile bir yandan
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda en fazla destek ihtiyacı duyduğumuz gençlerimize
AB’yi daha yakından tanıma olanağı sunarken, öte yandan daha geniş bir vizyon
ile AB üyesi ülkelerden gelen gençlerle ortak çıkarlar için uzlaşmanın ne kadar
önemli olduğunu yaşayabilecekleri bir uygulama ortamı yarattık. Her iki taraftan
da aldığımız geri dönüşler bu noktada oldukça başarılı bir çalışma yapıldığını da
net bir şekilde ortaya koydu.
Türkiye’nin ekonomik açıdan güçlü ve güvenilir bir ülke olması amacıyla 2000
yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımıza böylelikle bir yenisini daha eklemiş olduk. Bundan sonraki süreçte özellikle çalışmalarımızın büyük bölümünü
Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin olarak sürdürmeyi planladığımız 2014-2017 çalışma
döneminde, bu ve benzeri çalışmalarla Türkiye’de ve AB’de birçok yararlı işe imza
atmak için çabalamaya devam edeceğiz.
Bu çerçevede projenin hazırlık ve uygulama sürecinde emeği geçen başta Ekonomistler Platformu Genel Koordinatörü Fırat Polat, Proje Asistanları İlayda Sanağ,
Ersin Komşu, Caner Otrakçı ve Süleyman Nutku’ya, proje ortaklarımız ARCI ve
RDF yetkililerine, çalışmalara katkı sunan değerli akademisyen dostlarımız Dr. Pelin
Bingöl, Doç. Dr. Özgür Çengel, İbrahim Elbaşı’na ve bu projenin gerçekleşmesine
katkı sunan T.C. Avrupa Birliği Bakan lığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans)’na Ekonomistler Platformu adına teşekkürlerimizi sunarım.
Sonuçlarının AB ve Türkiye için de yararlı olmasını dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Oğuz Demir
Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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PROJE ORTAKLARI
Ekonomistler Derneği, İstanbul TÜRKİYE, Proje Koordinatörü
Ekonomistler Platformu, Türkiye’de ekonomi politikaları alanında referans
bir sivil toplum örgütü olmak üzere 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç ve dinamik gönüllüleri ve 10 yılı aşkın süredir geliştirdiği
ulusal ve uluslararası ilişkileri ile Ekonomistler Platformu, Türkiye’ye örnek
bir düşünce kuruluşu modeli sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
Ekonomistler Platformu 2014-2020 yılları arasında öncelikli çalışma alanları olarak; Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Bölgesel kalkınma ve Makroekonomik İstikrar konularını seçmiş ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürmektedir.
Alliance for regional and civil initiatives, Sofya BULGARİSTAN,
Ortak Kuruluş
Bölgesel ve Sivil Girişim Birliği (ARCI) birçok ulusal ve uluslararası projenin
ve girişimin içinde bugüne kadar yer almıştır. Politik çalışmalar, sivil toplum
hareketleri, Bulgaristan’da yer alan gönüllü hareketleri, büyük şirketler ve organizasyonların da katıldığı bu çalışmalarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yer alan kurumumuz bu çalışmaların sonucunda sosyal sorumluluk içeren
birçok projeyi de başarıyla tamamlamıştır. ‘UN Global Network Bulgaria’ tarafından düzenlenen gönüllü organizasyonlarda kurumumuz bir çok global
şirket ve sivil toplum örgütü ile birlikte çalışmış ve bölgesel kalkınma konularında çok önemli çalışmalara imza atmıştır. ARCI, ‘Bulgarian Platform for
International Development (BPID) ağının bir üyesidir.
Regional Development Foundation, Sofya BULGARİSTAN,
Ortak Kuruluş
Özel bir kurum olan Bölgesel Kalkınma Vakfı, kamunun gelişmesi ve güçlenmesi için, kamunun yararına çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu amaçlar
gençlik, eğitim, bilim, kültür, doğanın korunması, yerel ve bölgesel konularla birlikte insan hakları konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımız
gençlerden oluşan dinamik bir ekibe sahip olmakla birlikte Avrupa Birliği hibe
programlarının işleyişi ve yönetilmesi ile ilgili deneyime sahiptir.
Yeni Nesil Gelişim Derneği, İstanbul TÜRKİYE, Ortak Kuruluş Yeni Nesil
Gelişim Grubu’nun kuruluş amacı; hiçbir ayrım yapmaksızın çocukların ve
gençlerin kültürel, sosyal, sivil ve ekonomik alanlarda gelişimlerine destek
vermek; bu noktada yaşam kalitelerini yükseltmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, kendi sosyal çevrelerinde etkin ve sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak ve sorumluluk sahibi, farkındalık düzeyi yüksek birer aktif vatandaş olmaya teşvik etmektir.
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BU KRİZİ GENÇLER ÇÖZER
Youth Resolves This Crisis projesi; ekonomi ve siyasetle ilişkili bölümlerde okuyan, Türkiye’den 30 AB’den ise 20 gençle birlikte AB karar mekanizmalarının öğrenileceği ve 2008’de başlayan ABD kaynaklı ekonomik krizin etkilerine çözüm
bulmak üzere, Ekonomistler Platformu tarafından hayata geçirilmiş bir gençlik
projesidir. 2008’de ortaya çıkan ancak etkilerinin AB’de beklenenden daha fazla hissedilmesine yol açan bu krizin belki de en büyük nedeni, AB’ye üye devletlerin birlik çıkarından çok kendi sorunlarının çözülmesine odaklanması olmuştu.
AB karar alma mekanizmalarının çözemediği bu krizden belki de en çok etkilenen ise artan işsizlik ile birlikte gençler oldu. Genç nüfus işsizlikleri bu periyotta
özellikle AB’de çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Böyle bir ortamda Ekonomistler Derneği, geleceğin politikacıları olan gençlerin benzer problemlerde ortak çıkarlara
odaklanabileceği mesajını bugünkü politika yapıcılara vermek için Youth Resolves This Crisis projesini hayata geçirdi.
Proje sürecinde katılımcı gençlerle öncelikle AB Karar alma mekanizmaları ile
ilgili bilgi verilmiş ve AB işleyişinin daha net anlaşılması sağlanmıştır. Öte yandan,2008 ekonomik krizinin AB üyesi ülkelere ve genel olarak Avrupa’ya etkileri, genç nüfus işsizliğinin nedenleri başta olmak üzere uzmanların sunduğu bilgilerle detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Krizin etki ve nedenlerini öğrenen gençler
daha sonra 4 ayrı komisyonda mentörler eşliğinde çalışmalarını sürdürerek krize karşı bir çözüm paketleri üzerinde çalışmıştır. Çözüm paketleri üzerinde çalışma yapan komisyonların konu başlıkları ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
1) Üretim ve Uluslararası Ticaret Politikaları Komitesi
2) Maliye Politikaları Komitesi
3) Para ve Finans Politikaları Komitesi
4) Sosyal Politikalar Komitesi.
Bu komiteler bünyesinde katılımcı gençler krizin neden, sonuç ve çözüm önerilerini birlikte tartışmış ve farklı çözüm önerileri bir araya getirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmaların uygulamaya dönük kısmı ise Ekonomistler Platformu tarafından hazırlanan bir kriz simülasyonu ile hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede. Çin’de başlaması kurgulanan üretim kaynaklı bir ekonomik krizin tüm
Asya’ya oradan da Avrupa’ya yayılmasıyla gençler kendilerini bir kurgunun içinde bulmuş ve derinleşen siyasi ve ekonomik ortamda bir ortak acil önlem planı
hazırlamaya çalışmıştır. Girişimcilik, rekabetçilik, verimlilik, inovasyon, genç işsizliği gibi temel konuların ele alındığı bu projede gençler hem geçmiş krize ilişkin çözüm politikalarını incelemiş, hem de hazırlanan kriz senaryosuyla gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı anında önlem alma konusunda bir uzlaşma deneyimi yaşamıştır.
Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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Geleceği Gençler Şekillendiriyor
Fırat Polat
Ekonomistler Platformu Genel Koordinatörü
Küreselleşen dünyada sınırların ortada kalktığı 2008
yılından itibaren çok daha net bir şekilde anlaşılmıştır.
Sermayenin bilginin, üretilen ürünlerin serbestçe dolaştığı
dünyada artık krizler de çok rahat bir şekilde dolaşmaktadır.
2008 yılında Amerika`da başlayan ekonomik kriz, küresel sistemin kendini
yenilemesi için gerekli ekonomik unsurlardan biriydi. Ancak yaşanan bu yenilenmenin 6 yıllık süreç geçmesine rağmen hala tamamlanamadığını görüyoruz. Amerika`da başlayan bu kriz zaman içerisinde bütün dünyayı etkisi altına almış ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri çok daha fazla etkilemiştir.
Amerika`da krizin etkilerinin azaldığı rakamlarla kanıtlansa da, Euro bölgesinde kriz geçtiğimiz süreçte her dönemde biraz daha derinleşmiş ve Avrupa ekonomisine faturası her geçen gün daha da ağırlaşmıştır.
Özellikle AB liderlerinin krizden çıkış formülleri konusunda bir türlü uzlaşıya
varamaması ve AB’nin ortak çıkarlarının maalesef ülke çıkarlarının bir anlamda gerisinde kalması “Bu Krizi Gençler Çözer” projesinin hayata geçirilmesi
için en önemli etken olmuştur. Hayata geçirilen bu proje, Türkiye`nin amacının da Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmak olduğu düşünülürse, gençlerin iki
önemli başlık altında fikirlerini ve çözüm önerilerini sunmalarına olanak sağlanmıştır. Projenin final toplantısını kapsayan 5 günlük süreçte Türkiye`den
ve Bulgaristan`dan projeye katılmaya hak kazanan 50 genç, küresel ekonomik kriz, Avrupa Birliği`nin geleceği, ekonomi de yeni dünya dengesi başta
olmak üzere bir çok konuda görüşlerini belirtmişlerdir.
“Bu Krizi Gençler Çözer” projesinin hayata geçirilmesi için katkı sağlayan
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans)’na, proje ortaklarımız olan Türkiye`den Yeni Nesil Gelişim Grubu yetkililerine, Bulgaristan`dan RDF ve ARCI kurumlarına, projeye yoğun ilgi gösteren gençlere, projemize akademik anlamda katkı sağlayan Doç. Dr. Özgür Çengel, Dr. Pelin Sönmez, Araştırma Görevlisi İbrahim
Halid Elbaşı`na ve Bloomberg HT program sunucusu ve gazeteci Sn. Aslı
Şafak`a ve proje süresince projenin başarıya ulaşması amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ekonomistler Platformu`ndaki çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
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Gençler Bu Krizi Gerçekten Çözer
Nurdzhihan Karamehmedova,
Alliance for regional and civil initiatives
“Bu Krizi Gençler Çözer” Türkiye ve Bulgaristan gibi
birbirine komşu iki ülkeden gençlere birbirlerini tanıma
ve gerçek ekonomik konuları görüşme imkanı vermiş
olan çok ilginç bir proje olmuştur.
Ben bu projeye, Sofya, Bulgaristan’da bulunan bir sivil toplum örgütü olan
ve ülkenin 5 farklı bölümünde ofisleri bulunan “Bölgesel ve Sivil Girişimciler
Birliği” (ARC)’in grup lideri ve temsilcisi olarak katıldım. Kuruluşumuz ayrıca
projenin ortaklarından biridir ve Bulgaristan’ın önde gelen üniversitelerinden
iktisat bölümü mezunları ve iktisat öğrencilerinden oluşan 10 kişilik genç
grubu ile proje aktivitelerine katıldık.
Bulgaristan ve Türkiye’den gençler 14-18 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da
buluştular. Proje takımı tarafından hazırlanan program çok yoğun ve ilginçti.
Konuşmacılar çok iyiydi ve etkileşimli eğitim yöntemlerini kullanarak araştırmalarını sundular. Modüllerin görüşülmesi çok faydalı oldu ve tüm katılımcıların katılma ve fikir belirtme şansı oldu. Katılımcılar ABD’de 2008’de yaşanan ekonomik kriz hakkında gerekli bilgileri elde ettiler. Krizin özellikle Bulgaristan ve Türkiye gibi Avrupa ülkelerinde ve dünyadaki diğer ülkelerde işsizlik, genç işsizliği vb. açısından nasıl görüldüğü ile ilgili ana konular çok
tatmin ediciydi. Her iki ülkeden gençler projenin ana hedefi olan krizin etkilerinin nasıl azaltılabileceği konusunda kendi fikirlerini sundular. Gençler
gruplar halinde çalıştılar, taslaklar çizdiler, sunumlar yaptılar, konuları tartıştılar vb.
Konferanslar, sıkı çalışma ve inanılmaz oyunlar arasında bir denge vardı.
Tüm katılımcılar bu 5 günde İstanbul’da gerçekten güzel bir zaman geçirdi. Etkinliğin lojistiği çok doğruydu. Otel rahat konaklama sağladı ve yemekler iyi ve lezizdi.
Projenin sonucu yayınlanacak olan kitabın projenin devamlılığını sağlayacağından eminim. Deneyimimizi Avrupa kuruluşları, diğer sivil toplum örgütleri ve gençlerle paylaşma şansına sahip olacağız.
Genç ve hırslı kişilerde diğer projeler ve girişimlerde çalışmaya devam edeceğim, çünkü farklı yaş gruplarından, sosyal ve aile statülerinden gelen o
gençlerin arasında olmak benim için çok ilginçti. Onlar bana pozitif enerji ve
“Gençlerin gerçekten bu krizi çözebileceğine” dair umut verdiler.
Yalnızca Bulgaristan ve Türkiye’de değil dünyanın her yerinde çok sayıda
genç ve zeki insanlar var ve bizler onlara kendi yeni fikirleri ve kararlarıyla
politika üretme projeleri ve etkinliklerinde şanslar sağlayabiliriz.

Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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Kültürlerarası Öğrenme Süreçleri Üzerine
Eyüp Üstdağ
Yeni Nesil Gelişim Derneği Başkan Yardımcısı
Youth Resolve This Crisis projesi; sivil toplum alanında çalışan Türkiye’den ve Avrupa’dan gençlerin birlikte Avrupa Birliği karar mekanizmalarını öğrendiği ve
2008’de başlayan ABD kaynaklı ekonomik krizin etkilerine çözüm yolları geliştirerek Ekonomistler Platformu koordinatörlüğünde, Yeni Nesil Gelişim Grubu, Alliance for Regional and Civil Initiatives ve
Regional Development Foundation kurumları ortaklığı ile 14-18 Nisan 2014
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 2008’de ortaya çıkan ancak etkilerinin AB’de beklenenden daha fazla hissedilmesine yol açan bu krizin
belki de en büyük nedeni, AB’ye üye devletlerin birlik çıkarından çok kendilerini düşünmesi olmuştu. AB karar alma mekanizmalarının çözemediği
bu krizden belki de en çok etkilenenler gençler oldu. Genç nüfus işsizlikleri
bu periyotta özellikle AB’de çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Böyle bir ortamda
Ekonomistler Derneği, politikacıların çözemediği bu krizi gençlerle çözmek
için Youth Resolves This Crisis projesini hayata geçirdi.
Katılımcı gençlere öncelikle AB Karar alma mekanizmaları ile ilgili bilgi verildi. Bu proje süresince, 2008 ekonomik krizinin AB ve Avrupa’ya etkileri,
genç nüfus işsizliğinin nedenleri başta olmak üzere birçok seminer ve çeşitli workshop gerçekleştirildi. Krizin etki ve nedenlerini öğrenen katılımcılar
daha sonra 4 ayrı çalışma grubuna ayrılarak krize karşı bir çözüm öneri paketleri hazırlayarak sunumlarını gerçekleştirdiler.
Katılımcılar proje dışında ön yargısız olarak kaynaşmışlardır. Projelerde ön
planda tutulan katılımcıların kaynaşmasına yönelik aktiviteler projenin ilerlemesine katkı sağlamıştır. Katılımcıların organize ettiği kültürler arası gecede her iki ülke paylaşımlarda bulunarak kültürler arası öğrenme süreçlerine katkı sağlamışlardır.
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Krizi Gençler Çözecekse...
Dr. Pelin Sönmez
Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu üyesi olarak 2010 yılından beri hizmet
vermekte olduğum Ekonomistler Platformu’nun “Bu Krizi Gençlik Çözer” başlıklı Projesi’nin hazırlık aşamasından yürütülmesi aşamasına kadar içinde bulunduğum
için Projenin amaçları doğrultusunda gerçekleşenleri kendi izlenimlerimle
birlikte anlatmak isterim.
Ekonomistler Platformu kuruluşundan bu yana oldukça genç ve dinamik ekonomistlerden oluşan bir profesyonel kadro ile çalışmaktadır ve bu nedenle,
aynı gençlerden gelen taleple, 2013 yılında gençlik ve ekonomi alanlarını
çakıştıran bir Gençlik Eylemi yapma kararıyla işe başladık. Şimdiki adıyla
Erasmus + haline gelen bu Gençlik Eylemi ile genel amacımız Avrupa’dan
ve Türkiye’den benzer lisans dallarında öğrenim görmekte olan gençleri ekonomik karar alım süreçleri hakkında bilgilendirerek politika oluşum ve karar
alım süreci içinde yer almalarını sağlamak idi. Dolayısıyla karar alım mekanizmasını Avrupa Birliği’nin kurumsal yapılanması içerisine oturtarak bir kriz
senaryosu tasarlandı ve katılımcı gençlerin- karar alım sürecinin bir parçasını
oluşturan Avrupa Birliği Kurumlarının temsilcileri, Bürokratlar veya Avrokratlar
olarak, bu krizden çıkmak için bir yol haritası üretmeleri talep edildi.
Proje boyunca Türkiye ve Bulgaristan’dan gelen genç katılımcılar Çin’de
patlak veren ve bütün dünyaya yayılan bir ekonomik kurgusal bir krizin nasıl çözülebileceği, hangi para politikalarının uygulanabileceği, ekonomik önlem paketleri üzerine “Avrupa” adına karar vericilik rolünü oldukça başarılı bir şekilde yürüttüler. Nitekim 4 günlük çalıştay- seminer- toplantı faaliyetlerinin neticesinde ekonomik krizin etkilerini hafifletme ve uzun vadede krizden çıkmak adına parlak fikirler ve etkili çözüm önerileri ortaya çıktı. Bütün
bu öneriler ve krizin muhtemel çözüm senaryolarını bu kitabın ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde incelemeniz mümkün.
Bu aşamada bana düşen görev ise gençlerin “Avrupa” adına karar verebilmelerini sağlamak için genel olarak Birliğin kurumsal yapısını, müktesebatını ve Avrupa’nın 2020 perspektifini anlatmak oldu. Dolayısıyla ilk gün yapılan tanışma ve kaynaşma egzersizlerinin ardından ikinci gün Avrupa Birliği, Birliğin kurumsal yapısı ve gelecek perspektifi ile ilgili sunum ve tartışmalara ayrıldı. Yukarıda değinilen konularda gerçekleşen bilgilendirici sunumun ardından gençler Avrupa Birliği’ndeki karar alım mekanizmasını ve yetkili kılınan Birlik organlarını, Birlik politikaları ile ilgili karar alma sürecinde
üye ülkeler ve Birlik nezdinde yetki dağılımı ile birlikte Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve müzakere sürecindeki güncel gelişmeleri dinlediler ve bu hususlarda genel anlamda bilgilenmiş bir şekilde sonraki oturumlara katıldılar.
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Sosyal etkinlikler, seminerler, toplantı ve çalıştaylardan oluşan 4 günlük faaliyet akışını Projenin amaçları ile birleştirerek bir yorum yapmak gerekirse,
bu Projenin farklı dil ve kültürlerden gelen fakat yakın çalışma alanlarına sahip gençleri bir konu üzerinde ortak çalışma yapmak, birlikte düşünmek ve
daha da önemlisi karar almak konusunda daha tecrübeli yaptığı görülmektedir. Sonuç olarak Bu Krizi Gençlik Çözer Projesi’nin katılımcı gençlere bir
yandan yeni bir çevre kazandırmak, diğer yandan da üniversite sonrasında
başlayacak profesyonel hayatlarında karar alımı kolaylaştıracak pratikler kazandırmak açısından faydalı sonuçlar ürettiğini düşünmekteyim.
Finansal Kriz ve Gençler
İbrahim Halid Elbaşı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Ekonomistler Platformu’nun yürütmüş olduğu “Bu Krizi
Gençler Çözer Projesi” (Young Resolves This Crisis Project) Avrupa ve Türkiye kaynaklı gençlerin katılımıyla ve
desteğiyle, hem somut çıktı hem de vizyon stratejilerinin
oluşturulması ve geliştirilmesi bağlamında çok önemli bir adım teşkil etmiştir.
2008 Global Finansal Krizi’nin yarattığı yıkıcı etkilerin anlaşılması ve krizi yaşayan kesim ile kurulan diyalektiğin gençler tarafından idrak edilmesi adına bu
proje bir sonraki potansiyel krizlerin gelecekteki yöneticilerini ve problem çözücülerini eğiterek ve yönlendirerek kalıcı bir kriz çözüm platformu oluşturmuştur.
2008 Finansal krizi baz alınarak, gençlere çok uzak olmayan emsaller ile proje
tamamlanmış ve sürdürülebilirlik adına çok önemli yollar kat edilmiştir. Oluşturulan başlıklar ile danışmanlar aracılığıyla gerekli yönlendirmeler yapılmış ve
yaratıcı/yenilikçi çözümlerin nasıl geliştirilebileceği hakkında beyin fırtınaları;
oluşturan çalıştay disiplinleri ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu her başlık bir
komisyona atfedilerek kriz tatbikatları yapılmıştır. Gençler projede adeta bir
simülasyon görevi gören bu disipline istinaden tatbiki adımlar atmış çözümler
bu çerçevede pragmatik yaklaşımlarla oluşturulmuştur. Sonuç olarak, başarılı
geçen bu projede gençler mentörleri aracılığıyla kriz esnasında uygulanan
politikaları ve çözüm stratejileri hakkında sürdürülebilir bilgiler edinmiş ve yapılan uygulamalar ile tahayyül ettikleri modelleri pratiğe dönüştürebilme şansı
elde etmişlerdir.
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Kriz Yönetimi Stratejileri
Doç. Dr. Özgür Çengel
Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
Günümüzde ekonomik gelişmelerin en önemli yansımaları gençler üzerinde olmaktadır. Bu anlamda gençlerin
ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgilere sahip
olabilmesi ve bu çerçevede kendilerini geleceğe hazırlayabilmeleri büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile çeşitli ülkelerden gelen katılımcılara kriz
ile ilgili temel göstergeler hakkında bilgiler verilmiştir. Kriz Yönetimi teori ve
uygulamaları örneklerle açıklanmıştır. Kriz türleri ve etkileri hakkında ayrıntılı
açıklamalar yapılmıştır. Daha sonrasında ise krizleri yaşamış ülkeler hakkında tartışmalar yapılmış ve bu ülkelerin krizi fırsata nasıl dönüştürdükleri hakkında var olan bilgi ve araştırmalara dayanarak gençler arasında bir tartışma
platformu yaratılmıştır.
Gençler bu tartışmalara çok aktif olarak katılmıştır ve kendi ülkelerinde cereyan eden faktörleri de göz önünde bulundurarak çözüm önerileri sunmuştur.
Bu açıdan eğitim çok başarılı geçmiştir.
Bu kapsamda eğitim ve tartışma çıktıları bütünsel olarak değerlendirildiğinde
birçok katılımcı krizde bir proaktif yaklaşımın olması gerektiği konusunda fikir
birliğine varmıştır. Aynı zamanda kriz belirtilerini önceden tahmin edebilen ülkelerin krizi yönetmek noktasında daha başarılı ve etkin olabilecekleri konusuna vurgu yapılmıştır. Eğitimlerde öne çıkan bir başka nokta ise krizlerin önlenmesinde üretimin artan önemi vurgusu olmuştur. Birçok katılımcı krizlerin önlenmesinin üretimin ve istihdamın artmasıyla mümkün olduğunu ifade etmiştir. Üretim ekonomisinin yeniden canlanması gerektiği ve bu çerçevede işsizliğin önlenmesine yönelik ülkelerin stratejiler geliştirmesi konusu ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Eğitimde gündeme gelen bir başka konu ise gençlerin eğitim seviyelerinin arttırılması ve mesleki eğitimin günden güne artan önemi olmuştur. Şüphesiz krizlerin önlenmesi üretimin desteklenmesiyle olduğu kadar
eğitimli iş gücü ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda birçok katılımcı krizlerin
önlenmesinde eğitimi çok önemli olduğunu ifade etmiştir.
Eğitimde bir başka öne çıkan nokta ise krizi önlemede doğru ve yeterli bilgi
akışı sağlama konusu olmuştur. Bu kapsamda katılımcılar krize ilişkin verilerin doğru toplanması ve analiz edilmesi gerektiği noktasını vurgulamıştır ve
söz konusu yaklaşımın geleceğe yönelik kriz tehditlerinde bir kılavuz rolü üstleneceğini belirtmiştir. Aynı zamanda bu kapsamda göze alınacak risk miktarını belirlemenin de önemli olduğunu savunan katılımcılar iyi veriler elde edildiğinde ve analiz edildiğinde risk miktarının ve hasarın azalacağını belirtmiştir. Eğitmen tarafından da teorik bölümde açıklanan “erken uyarı sistemleri”
oluşturma yöntemleri katılımcılar tarafından takdir görmüştür ve söz konusu
Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
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uygulamanın krizin etkileri azaltmada çok başarılı olacağı belirtilmiştir. Krize
karşı önleyici planlama yapma konusu da gündeme gelmiş ve eğitmenin anlattığı teorik derlemeler ülke özellikleri göz önünde bulundurularak masaya yatırılmış ve tartışılmıştır. Bu kapsamda krizi önlemenin en temel çıktısının “her
zaman kriz varmış” gibi tedbirli olmaktan geçtiği kabul görmüştür. Fakat, temel bir düşünce olarak devletlerin krizlere yönelik genel tedbir ve uygulamalar geliştirmeleri gerektiği konusu kabul görmüştür. Bu açıdan, kriz yol haritası çizilerek iyi bir uzun dönemli planlamanın yapılması gerektiği gerek eğitmen
gerekse katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Bu kapsamda katılımcılar ile küreselleşme konusu ayrıntılı olarak tartışılmış ve krize etkileri yorumlanmıştır.
Özellikle katılımcılar rekabetin çok hızlı bir şekilde arttığını ve bu kapsamda
rekabette zorlanan ülkelerde krizlerin yaşandığını belirtmiştir. Söz konusu yorum eğitmenin de değindiği konular arasında yer almıştır. Son olarak eğitmen
ve katılımcılar krizin sürekli yaşanabilecek ve olağan dışı bir faktör olduğunu
ve ülkelerin krize her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini savunmuştur. Eğitimin sonunda her ülke için kriz risk analizi yapılmış ve çeşitli sektörler üzerinden olası kriz beklentilerinin çözümlenmesine yönelik stratejiler geliştirilmiştir.
Bu açıdan, eğitim interaktif olarak çok verimli geçmiştir.
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PROJE AKTİVİTELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Projenin 1. Günü
Projenin birinci gününde proje kapsamında 50 katılımcı projenin gerçekleşeceği otele gelmişlerdir. Proje ortakları katılımcılara proje hakkında genel bilgiler verdikten sonra, grup liderleri belirlenmiştir. Daha sonrasında ise katılımcıların projeden beklentileri öğrenilmiş ve buz kırıcı aktivitelerle projenin ilk
günü tamamlanmıştır.
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Projenin 2. Günü
Projenin ikinci günü sabah yapılan buz kırıcı aktivitelerle başlamıştır. Daha
sonrasında Dr. Pelin Sönmez’in Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin Geleceği
temalı verdiği eğitimle devam etmiştir. Ardından gençlerin aktif katılım ile ilgili düşünceleri alınmıştır. Öğleden sonra ise Tarihi Yarımada gezisi düzenlenmiştir. Geziden sonra İstanbul Boğaz turu yapılmıştır. İkinci kültürler arası diyalog geliştirilmesi kapsamında ‘kültürel gece’ etkinliği düzenlenerek projenin
ikinci günü tamamlanmıştır.
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Projenin 3. Günü
Projenin üçüncü günü yine buz kırıcı aktiviteler ile başlamış ve ardından Doç.
Dr. Özgür Çengel’in Mortgage Sektörünün Amerika ve Avrupa kıtaları üzerindeki etkileri konulu eğitimi ile devam etmiştir. Eğitimin ardından katılımcılar Avrupa Krizi üzerine tartışmalar yapmış ve krizin çözümü için çeşitli öneriler sunmuşlardır.
Bu önerilerin arkasından kriz simülasyonu devreye girmiş ve kriz simülasyonu
ile ilgili hazırlanan video katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu kısımda Çin’de meydana gelebilecek olası bir krizin Dünya dış ticaret dengeleri üzerindeki etkisi ve Dünya ekonomisini nasıl etkileyeceği başlıkları ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur. Yine bu süreçte maliye politikası, para politikası, üretim ve
uluslararası ticaret politikası ve sosyal politikalar ile ilgili dört tane komite oluşturulmuştur. Projenin üçüncü gününde son etkinlik olarak program katılımcıları Bloomberg HT TV Programcısı ve Gazeteci Aslı Şafak tarafından Bloomberg HT stüdyolarında ağırlanmıştır. Katılımcılar Aslı Şafak’a Ekonomi gazeteciliği ve Küresel Kriz ile ilgili sorularını iletmişlerdir.

Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

19

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI

Projenin 4. Günü
Projenin dördüncü gününde hazırlanan kriz simülasyonu doğrultusunda komisyonlara çeşitli kriz senaryoları altında görevler verilmiş ve sorular sorulmuştur. Bu doğrultuda komisyonlar gün sonunda çalışmalarını tamamlamışlar ve sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
Projenin dördüncü günü ve son akşamı olması dolayısıyla katılımcılara akşam
yemeği eşliğinde veda gecesi düzenlenmiştir.
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Projenin 5. Günü
Projenin son gününde, proje süresince yapılan çalışmalarla ilgili bir deklarasyon yayınlanmış, katılımcıların proje ile ilgili görüşleri alınmış ve değerlendirme anketi uygulanmıştır. Ardından kapanış konuşmaları ile projenin final organizasyonu tamamlanmıştır.
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KRİZ
Kriz Hakkında
Amerika Birleşik Devletleri`nde 2008 yılında başlayan ve çok hızlı bir şekilde
dünyayı etkisi altına ekonomik kriz, modern ekonomi tarihinin yaşamış olduğu en ağır ekonomik krizlerden biridir. 2008 yılında Amerika`da başlayan küresel krizin temelinde “Mortgage” piyasasına ilişkin sorunlar yer almaktadır.
Amerika`da 2008 yılında başlayan “Mortgage Krizi`nin” temelleri iki yıl öncesine yani 2006 yılına dayanmaktadır. Amerika ekonomisi yaklaşık 10 trilyon dolarlık aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük piyasası konumunda bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri`nde para hacminin bu denli yüksek olması sebebiyle, ABD`de bazı finansal kuruluşlar, kredibilitesi daha zayıf olan ve ödeme şartları daha az olan insanlara da kredi vermeye başladılar. Sadece dar
gelirli insanların kullandığı ve “subprime” olarak adlandırılan yüksek riskli kredilerin oranı 2007 yılı sonu itibariyle 1,5 trilyon dolar seviyesinde bulunmaktaydı. Aynı zamanda bu dönemde ABD`de faizler çok düşük seviyelere kadar indiği için yüksek riskli kredileri kullanan insanların bir çoğu değişken faizli kredileri tercih ettiler. Bu dönemde bankalar, ABD`de satılan evlerin tamamına hatta yüzde 110`a kadar kredi imkanı sağlamıştır. Aynı dönemde Amerikan Merkez Bankası olan FED faiz oranlarını yukarı çekmeye başlayınca,
ABD`de konut sektörü durgunluğa girerken, konut fiyatları ve kira gelirlerinde
yaşanan sorunlarda insanların kredi borçlarını ödeyememelerine ve “Mortgage Piyasa”larında sorunların başlaması anlamına geliyordu. ABD’de bankalar konut kredileri için gereken parayı yatırım bankalarında ihraç ettikleri tahviller ile borçlanarak sağlıyorlardı. Ancak kredilerin geri dönüşümü zora girince yatırım bankaları ve ABD mortgage piyasası için de çanlar çalmaya başladı. 15 Eylül 2008 yılında Lehman Brothers`ın iflasını açıklamasıyla küresel
ekonomik kriz resmen başladı.
Kredi krizi nasıl oldu da finansal krize dönüştü?
Günümüzde finansal piyasaların reel piyasalarla bu denli kolektif hale gelmesi, krizin bir sektör krizinden çıkıp dünya çapında finansal bir krize dönüşeceğinin habercisi gibiydi. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD`de çıkacak
ufak sorunların bile dünya üzerindeki zayıf ekonomiler üzerinde ne gibi sorunlar
yaşattığı düşünülürse, bu krizin küresel bir hale gelmesi kaçınılmaz olmuştu.
Kredi kullanan insanların, kredilerini geri ödeyememeleri kredi krizini likidite
krizi haline dönüştürmüştü. Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte başta inşaat, gayrimenkul, finans ve sigorta ile madencilik sektörlerindeki ekonomik yavaşlama zaman içerisinde bütün sektörleri etkiledi genel ekonominin büyüme
hızı da yavaşladı. Yatırımcıların risk almadan kazanç elde etme isteği maliyeti düşük, kolay kredi imkanlarına bağlı olarak tüketicilerin aşırı borçlanmasına
ve kontrolsüz kredi genişlemesine neden olarak sistemin kırılganlığını artırdı.
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Zamanla kredi akitlerini birleştirilmiş, tahvil şeklinde borsalarda alınıp satılmaya başlanmıştır. Tahvillerin bir kısmı da yatırım bankalarının elinde bulunmaktaydı. Bu durum konut sektöründe başlayan krizin finansal piyasalarına tamamına yayılmasında en büyük etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Reyting kuruluşlarının, yüksek riskli kredilere dayalı menkul kıymetlerin notunu
düşürmesi, bu menkul kıymetlere yatırım yapan kurumsal yatırımcıların portföylerinde tuttukları ve kredi notu düşürülen menkul kıymetler için yeniden değerleme yapmalarını zorunlu hale getirdi. Kurumsal yatırımcıların portföy değerlerinin düşmesi sonucu, bu menkul kıymetlerin, asıl defter değerlerinden
çok daha düşük değerlerle değerlendirilmeleri nedeniyle, 400-500 milyar dolarlık portföye sahip kurumsal yatırımcılar, ABD’de değerlendirdikleri bazı yatırım fonlarını dondurmak zorunda kaldılar. Bu süreçte Amerika`nın en önemli bankaları iflaslarını açıklamak zorunda kaldılar:
•
•
•
•
•
•

Bear Stearns
Lehman Brothers
Merrill Lynch
American International Group
Washington Mutual
Wachovia

Amerika Birleşik Devletleri`nde 2007 yılından bu yana yaklaşık 500 banka iflasını açıklamıştır. Batan bu bankaların Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine verdiği zarar ise yaklaşık 3 trilyon doları bulmuştur.
Küresel kriz 2009 yılı itibariyle Avrupa`ya da sıçramıştır. Küresel krizin Avrupa`yı
etkisi altına almasının ve Euro bölgesinde, ABD`den daha etkili olmasının belli
başlı sebepleri vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. ABD konut sektörüne yaptıkları yatırımlardan ötürü bazı Avrupalı bankalar
ciddi biçimde zarar ettiler.
2. Başta İspanya, İrlanda, ve İngiltere olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde de emlak balonu vardı; bu balonun sönmesiyle ABD’dekine benzer bir finansal kriz ortaya çıktı.
3. Avrupalı bankalar ABD’dekilerden bile daha büyük riskler alıyorlardı, o nedenle kayıpları daha da büyük oldu.
4. Global kredi arzının daralmasıyla birlikte İtalya, Yunanistan, İrlanda, ve Portekiz gibi bütçe açığı yüksek ülkeler borçlarını fonlanmakta zorlanmaya başladı.
Küresel ekonomiyi tehdit eden krizin Avrupa’daki yansımaları ülkelere göre
farklılık gösteriyor. Avro Bölgesi’nin yapısal sorunlarının çözümü ve ekonominin toparlanması için bir dizi tedbir alınsa da özellikle krizin daha çok etkilediği Yunanistan, Portekiz, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İtalya ve İspanya
Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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gibi ülkelerde tedbirlerin istenilen sonuçları verip vermediği ortaya çıkmıştır.
Yunanistan’ın aldığı finansal dış yardımlar nedeniyle söz konusu ülkelerin içinde bulunduğu sorunlar, artık AB’nin yönetişim sorunu haline gelmiştir. Küresel
krizin Avrupa`ya sıçraması resmi olarak Mayıs 2010`da Yunanistan`ın finansal yardım talebinde bulunması ile başlamıştır. Yunanistan’ın borçlarını ödeyemeyecek hale geleceği ve krizin diğer ülkelere sıçrayacağı endişeleri üzerine
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB, mayıs 2010’da Yunanistan’a 110 milyar
avroluk bir kurtarma paketi sağlama kararı almış, uygulanan tasarruf önlemlerinin istenilen sonucu vermemesi üzerine, temmuz 2012’de Yunanistan 158
milyar avroluk yeni kurtarma paketi ile ikinci kez kurtarılmıştı.
Yüksek borç stoku ve tahvil getirileri ile kırılganlığı gittikçe artan Yunanistan,
Avrupa için üçüncü kez kurtarılması gereken ülke olarak gündeme oturdu.
AB’nin önde gelen liderleri, yıllar sonra ‘’Yunanistan’ın aslında Birliğe alınmaması gerektiği” itirafında bulundu.
Küresel kriz öncesinde Avro Bölgesi’nin en az borç yüküne sahip ülkelerinden olan İrlanda, 2010 sonunda yüzde 170’e ulaşan kamu borcu sonrasında yardım paketi alan ülkeler arasına katıldı. Kasım 2010’da İrlanda’yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk AB-IMF yardım paketinin 35 milyar avrosunun bankalara yönlendirilmesi, 50 milyar avrosuyla da kamunun finansman ihtiyacının karşılanması öngörüldü.
Ağır borç yükü altındaki Portekiz de Yunanistan ve İrlanda’dan sonra AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF’den yardım isteyen üçüncü ülke oldu. Portekiz için hazırlanan kurtarma paketinin büyüklüğü de 78 milyar avroyu buldu.
Portekiz’de yerli bankaların yükümlülüklerinin önemli bir bölümünün İspanyol
bankalarında olması, ülkede yaşanan krizin İspanya’yı da etkilemesiyle sonuçlandı. Haziran 2012’de bankacılık reform programı için Avrupa Finansal
İstikrar Fonundan (EFSF) yardım talebinde bulunan İspanya da kriz sürecinde ekonomisi “alarm” veren ülkeler arasında yer aldı.
Sahip olduğu tahvillerle Yunanistan ekonomisine büyük oranda bağımlı olan
Güney Kıbrıs Rum kesimi de geçen yıl bankacılık sektörünü kurtarmak için
EFSF’ye başvurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya’nın ardından AB’den finansal yardım talebinde bulunan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti. AB ve IMF’nin 10 milyar avroluk kredi sağlayacağı Güney Kıbrıs Rum kesiminde de kriz, yüksek kamu borcu ve bütçe açığının yanında bankacılık sektöründen kaynaklandı. Kriz artık tamamıyla Avrupa ekonomisinin de hücrelerine yayılmıştı.
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Çözüm Önerileri ve Değerlendirme
Proje süresince yapılan çalışmalarda gençlere dünyanın üretim üssü olan
Çin`de ortaya çıkabilecek bir krizin başta Avrupa ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisi üzerinde ne gibi etkiler ortaya çıkarabileceğine yönelik sorular
yöneltilmiştir.
Ekonomistler Derneği`nin uzman hocaları tarafından yapılan araştırmalar ve
değerlendirmeler sonucunda, “Bu Krizi Gençler Çözer” isimli projenin temasına uygun olarak bir kriz simülasyonu oluşturulmuş ve bu simülasyonda yer
alan olası senaryolara göre küresel ekonomide meydan gelebilecek yeni bir
krizin dünya ekonomisine olası etkileri ve gençlerin bu konudaki çözüm önerilerinin neler olduğu tartışılmıştır.
Ekonomik Kriz Senaryosu 2015
Çin`de konut sektöründe meydana gelen balonun 2015 yılında patlaması borsalarda şok etkisi yaratarak büyük düşüşlere neden oldu. Mal fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar emtia marketlerini de etkisi altına alarak gelişmekte olan
ülkelerin ekonomilerini negatif yönlü olarak etkilemiştir. Bu süreçte, Çin`de büyük üreticilerin emtia şoklarına dayanamaması, Çin`in ticaret ve büyüme dengelerinin bozulmasına ve global piyasalarında bundan etkilenmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda dünya ekonomisi 2008 krizinden sadece 7 yıl sonra
ikinci büyük krizle karşı karşıya kaldı. Peki bu süreçte neler yaşandı?
- Dünyanın üretim üssü olan Çin ekonomisi yüzde 5 küçüldü.
- Çin Yuan`ında yüzde 20 devalüasyon meydan geldi.
- Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında dış ticaret dengesinde 800 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı.
- Çin`de başlayan ekonomik kriz önce finansal krize dönüştü ve tüm dünyayı etkisi altına aldı.
- Ucuz hammadde dönemi tamamen sona erdi ve emtia fiyatlarında yüzde
20`lik bir artış meydana geldi.
- İşsizlik oranı dünya genelinde yüzde 15 oranında artış gösterdi.
- Kamu borç stoku Avrupa Birliği`nde birliğin sınırı olan yüzde 3`lük sınırı aştı
ve yüzde 5`ler seviyesine geldi.
- Bu süreçte üretimi ve dünya piyasalarını yeniden canlandırmak adına vergi indirimlerine gidilmiş ve kamu gelirleri azalmıştır.
- Kamu gelirlerinin azalması ile birlikte sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinde
bütçeler Avrupa Bölgesi`nde yüzde 30 düşmüştür.
Bu başlıklar altında ve değişken senaryolar çerçevesinde katılımcılar hazırlanan program çerçevesinde dört komiteye bölünmüştür.

Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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KOMİTELER
Maliye Politikası
Para Politikası
Üretim ve Uluslararası Ticaret Politikası
Sosyal Politikalar
Komiteler olası bir ekonomik krizle mücadele edilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmayı da bir bildiri olarak bizlerle paylaşmışlar.
Krizlerle mücadele edilebilmesi neler yapılması gerekmektedir? Bir kriz anında hangi ekonomi politikaları devreye sokulmalı, hangi önlem paketleri hayata geçirilmelidir? İşte gençlerin gözünde ekonomik kriz ve ekonomik krizle mücadele yöntemleri:

MALİYE POLİTİKASI
Çözüm Önerileri:
1. Üretim genel seviyesi yükseltilmeli. Bunun sonucunda yeni ürünler piyasa
sürülmeli ve fiyatlar genel seviyesi düşürülmelidir.
2. Dönemsel kampanyaların artırılması, tüketim teşviki açısından önemlidir.
3. Mal ve hizmet ihracatının artırılması için Pazar geliştirme çalışmalarına
ağırlık verilmelidir.
4. Yurtiçinde vergilerin düşürülerek iç piyasanın canlandırılmasına yönelik
adımlar atılmalıdır.
5. Avantajlı sektörlerin yapılacak düzenlemelerle ayrıcalıklı duruma getirilmesine yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
6. Kamu harcamalarının sorumlu bir şekilde artırılması gereklidir.
7. Para politikası ile birlikte paralel hareket edilmesi ve bu sayede enflasyon
ve işsizlik oranlarının düşürülerek GSMH’nın artırılmasına çalışılmalıdır.
8. Tarım sektörü için verimliliği arttırıcı reform paketi hazırlanmalıdır.
9. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine ve bu ürünlerin üretilmesi ilişkin teşvik paketleri hazırlanmalıdır.
10.Bilgi iletişim teknolojilerine yatırım yapılmalı ve ABD ve Japonya ile rekabet edebilir bir endüstri oluşturulmalıdır.
11. Sağlık sektöründe ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu sektöre yatırım yapılmalıdır.
12.Turizm sektörüne yönelik olarak yapılan yatırımların arttırılmasına yönelik
teşvikler verilmelidir.

PARA POLİTİKASI
Çözüm Önerileri:
1. Finansal kurumlar ve aracı kuruluşlarla ilgili vergi oranlarının yükseltilmesi
gereklidir.
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2. Faiz oranlarının düşürülmesi, böylece üretim, yatırım ve tüketim finansmanı kolaylaştırılmalıdır.
3. Vergilerin mümkün olan en düşük düzeye çekilmesi gereklidir.
4. Piyasaya para arzı artırılmalıdır.
5. Reeskont oranları ve zorunlu karşılık oranları düşürülmelidir.
6. Bankacılık sisteminin kontrol altına alınması gerekmektedir.
7. Finansal kurumlara yönelik bir kontrol mekanizması kurulmalıdır.
8. Kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin denetim altında tutulmalıdır.
9. Üreticiye sağlanan krediler attırılmalıdır.
10.Kamusal yatırımlar arttırılmalıdır.
11. Hazine tarafından tahvil ihracı yapılmalıdır.

ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI
Çözüm Önerileri:
1. Yüksek dış ticaret hacmine geri dönmek için karşılıklı dış ticaret anlaşmalarının sayısının yükseltilmelidir.
2. Müttefik ülkelerle anlaşılması durumunda ithalat vergilerinin düşürülmesi
ve ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.
3. Mal üretiminde kümelenmeyi artırıp rekabet edilebilir fiyatların ortaya çıkarılması gereklidir.
4. Kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
5. Yerel tüketimin arttırılması ve iç pazarın canlandırılmasına yönelik adımlar
atılmalıdır.
6. Gerektiği koşullarda devalüasyon yapılarak uluslararası ticarette avantajlı
konuma geçilmesi ve parasal rekabetin sağlanması gereklidir.
7. Politik hamlelerle yurtiçindeki üreticiye teşvik sağlanmalıdır.
8. Yapı ve inşaat sektörünün teşviklerle desteklenmesi ve yatırım düzeyini artırılmalıdır.
9. Çin’deki büyük fabrikaların bir kısmının Afrika’ya taşınması ve uluslararası ticaretin yeniden canlandırılmalıdır.
10.Katma değeri yüksek ürünler yapılabilmesi için inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırım oranının artırılmalıdır.

SOSYAL POLİTİKALAR
Çözüm Önerileri:
1. Sosyal politikaların gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir.
2. Ekonomi politikalarının sosyal politikalar ile entegre bir hale getirilmesi ve
karar mekanizmasının bütün değerlere eşit uzaklıkta olması gerekmektedir.
3. Çevresel değerlere de bu süreçte saygılı olunmalı ve çevresel ürünlerin ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmalıdır.
4. Geri dönüşüm ve tasarrufa yönelik olarak sosyal kampanyalar düzenlenBu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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melidir.
5. Hem üretim hem de arz dengesinin denetim altında tutulması ve küresel
ekonomide dengesizliklere yer verilmemesi gerekmektedir.
6. Ülkenin demografik yapısı, dengeleri, doğal kaynakları ve sahip olduğu değerler göz önünde bulundurularak ekonomik büyüme modeli belirlenmelidir.
7. Hem yurtiçi hem de yurtdışına yönelik olarak ulaşım imkanları geliştirilmelidir.
Komiteler ayrıca Avrupa Birliği`nin en büyük sorunlarının başında gelen karar
alma süreçleri, ekonomik kriz ve genç işsizliği ile mücadele için ortak bir bildiri yayınlamışlar ve bu bildiri de karar mekanizmaları tarafından uygulanması
gereken çözüm önerilerini sıralamışlardır.
1. 18-65 yaş arasında kalan ve genç olarak tanımlanan insanların sayısının
artırılması
2. Deneyim artırıcı eğitim verilmesi
3. Üniversite ve iş dünyası işbirliğinin sağlanması
4. Eğitimin siteminde teori kadar pratik eğitim de verilmesi
5. Gençlere eğitim hayatlarının en az son bir yıllık dönemlerinde iş fırsatları
ve staj imkanlarının sağlanması
6. Gençlere uluslararası iş fırsatlarının eğitim hayatlarının hemen sonrasında sağlanması
7. Endüstriyel gelişimin sağlanması amacıyla bütün yerel ve yabancı yatırımcılara vergi indirimlerinin yapılması
8. Gençlere yönelik devlet ve özel sektör işbirliğinin yapılması ve özel sektör
yatırımlarının teşvik edilmesi
9. İş dünyası ile pratik eğitimin geliştirilmesi amacıyla anlaşmalar yapılması
gerekmektedir. Bu sayede gerçek durumlar karşısında alınması gereken gerçek roller gençlere benimsetilebilecektir. Aynı zamanda gençlere yönelik girişimcilik eğitimleri verilmelidir.
10.Krizlerin çözümüyle ilgili kesinlikle uzun vadeli planlar yapmalıdırlar.
11. Devletler kendi koydukları kurallara daha saygılı olmalıdırlar.
12.Para politikalarında daha gerçekçi kararlar alınmalıdır.
13.Karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlanmalıdır.
14.Karar alıcıların gelecek nesiller için sahip olduğu düşünceler hayata geçirilmeli, bu sayede gençlerin en doğal hakları olan barış, mutluluk, güvenlik,
sağlık ve özgür yaşama talepleri de göz ardı edilmemelidir.
15.Karar alıcılar sadece büyük resme bakmamalı resmin içindeki küçük parçaları da görmelidir.
16.Karar alıcılar halka antikapitalist politikalarla ilgili de bilgi vermelidir.
17.Gençlik ve öğrenci grupları ile daha çok iletişim halinde olmalıdırlar.
18.Geleceğin Avrupa`sının gençler tarafından şekillendirileceğinin unutulmaması.
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SONUÇ
“Bu Krizi Gençler Çözer” projesi Avrupa ile Türkiye arasındaki kültürler arası
sürdürülebilir diyaloğun ve kültür entegrasyonunun sağlanması, Türkiye ve
seçilen AB üye ülke gençlerinin Avrupa Birliği karar alma ve uygulama mekanizmalarını öğrenmesi hedeflenmiştir. Bu proje ile; Gençlerin Avrupa düzeyinde aktif vatandaşlar olarak, global gündem konularından en önemlisi olan
AB ekonomik krizini; politik, sosyal ve ekonomik şekilde analiz edebilecek
ve bu yönde seslerini duyurabilecek bireyler haline gelinebilmesi konusunda
katılımcı gençlere bilgi verilmiştir. Gençler bu proje ile uluslararası düzeyde
demokratik yaşam ve Avrupa Birliği karar alma mekanizmaları hakkında bilgi
edinmişlerdir.
Gençlerin siyasi karar alma süreç ve mekanizmalarını yakından tanıtacak
stratejiler geliştirilmesi, gençlik programlarının en önemli hedefi olmalıdır.
Bunun içinde projemizde bir kriz senaryosu yaratılarak, gençlerin simülatif
bir ortamda, Avrupa krizlerine bire bir müdahale etme şansını yakalamalarını
sağladık. Proje kapsamında oluşturulacak olan Avrupa Parlamentosunun karar alma süreçlerini görebilecekleri model uygulama, gençlerin Avrupa Birliği
ve bu kapsamdaki karar merci ve mekanizmaları ile tanışmalarını sağlamıştır. Tüm proje çalışmaları boyunca bizlere ve gençlere mentörlük görevi
üstlenmiş olan akademisyenler ve eğitmenler sayesinde, çalışmalarımızın
çıktıları ve gençlerin proje sonunda elde edecekleri bilgi birikimi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Projenin sonunda gençler hem Avrupa
vatandaşlığına teşvik edilecek hem de AB sorunlarına karşı farklı ülke ve
kültürlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan farklı düşünce ve çözüm
önerilerine tanıklık etmişlerdir.
Gençlerin demokratik hayata katılımlarını sağlamak ve onların bu hayata
katılımlarını engelleyen ilgisizliği kırmak projenin en önemli hedeflerinden
birini oluşturmaktadır. Ülkemizin sosyo-kültürel konumunun getirmiş olduğu
avantajlı ve dezavantajlı olduğu konular vardır. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın binlerce yıllık geçmişi ve birbiri ardına oluşan toplumların çok yönlü
etkileri ülkemizin tanıtılmasında avantaj olarak nitelendirilebilir. Biz özellikle
uyum sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılacak kültürel faaliyetler ve eğitimler ile karşılıklı anlayışın sağlanabileceği bir platform oluşturma amacını gütmekteyiz. Bu platform ve uygulamış olduğumuz gençlik
projesi sayesinde, Avrupa’da ve Türkiye’de bulunan Sivil Toplum örgütleri
de gençler gibi diyalog içinde olacaktır ki bu durum projemizin Gençlik programının hedef ve öncelikleri ile bire bir bağdaşmasına neden olmaktadır.
Gençliğin politik yaşama katılması ya da politika yapma sorunu özellikle de
Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde sürekli tartışma gerektiren bir konudur. Gençlerin Avrupa düzeyinde aktif vatandaşlar olarak global
gündem konularını; politik, sosyal ve ekonomik şekilde analiz edebilecek ve
Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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bu yönde seslerini duyurabilecek bireyler haline getirilmesi hedeflenmiştir.
Gençler bu proje ile uluslararası düzeyde demokratik yaşam ve Avrupa Birliği
karar alma mekanizmaları hakkında bilgi edinmişlerdir. Ayrıca hedef grup
içerisinde yer alan Avrupalı gençlerin, global gündem konularının çözümü
hakkında aktif rol almalarını teşvik etmek hedeflenmiştir.
Bu proje kalıplaşmış eğitimlerin dışında hayata geçirilecek simülasyon ile
gençlerin bire bir dahil olduğu uygulamalı bir proje halinde gerçekleştirilmiş.
Bu da katılımcıların konudan kopmasını uzaklaştırarak projenin içine bire
bir entegre olunmasını sağlamıştır. Projenin iki aşaması vardır. Bunlardan
ilki; teorik olarak AB ve AB karar alma mekanizmaları hakkında teorik bilgi
birikimi sağlayarak gençlerin bilinçli birere AB vatandaşı olmasını sağlamaktır. İkinci aşama olan simülasyon ise gençlerin AB sorunlarının çözümüne
karşı onların aktif katılımıyla sağlanacak çözüm önerilerinin belirlenmesiyle
gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamıştır. Gençler bu
sayede projede dinleyici olmak yerine birer yön verici haline gelecek bu da
gençlerin projenin her bir aşamasında aktif katılımlarını sağlayacaktır. Ayrıca
projemizde uygulanacak pozitif ayrımcılık ile genç bayanların sayısı genç
erkeklerden fazla olmuştur. Bu da kuracağımız mini Avrupa Birliği simülasyonu ile dünyada ilk kez bir meclisteki bayan sayısının erkek sayısından fazla
olmasını sağlamış ve bu alanda bir ilki temsil etmiştir.
Proje kapsamında gençler ilk olarak gençlere Avrupa Birliği ve temel karar mekanizmaları hakkında eğitim verilerek bu konu hakkında farkındalıkları ve bilgi birikimleri arttırılmıştır. Daha sonrasında gençler Avrupa
Parlamentosu’nun karar alma mekanizmalarına benzer şekilde; Ana çalışma
alanları; 1) Üretim ve Dış Ticaret Politikaları 2) Maliye Politikaları 3) Para
ve Finans Politikaları 4) Sosyal Politikalar olan 4 komiteye ayırmışlardır. Bu
komiteler; Avrupa Birliği’nin ortak ekonomik çıkarları çerçevesinde, kriz senaryolarının AB üzerindeki etkilerini gidermek ya da minimuma indirmek için
uygulanabilecek çözüm önerilerini, her biri kendi çalışma alanları ekseninde
tartışmışlardır. Gençler eğitimler sayesinde temsili demokrasi kavaramı
ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi birikimi sahibi olurken bir yandan da
gerçekleştirilecek simülasyon sayesinde temsili demokrasi mekanizmalarına aktif bir şekilde katılım göstermişlerdir. Gençlerin temsili demokrasi ve
aktif vatandaşlık kavramını uygulamalı bir şekilde ve deneyimsel kazanım
yöntemleri ile işleyecek olan bu projede gençler ile karar vericiler arasındaki
diyaloğunda arttırılması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar ve proje çıktıları
sonucunda projenin hedeflenen amaçlar doğrultusunda başarılı bir şekilde
tamamlandığını söylemek bizler için gerçekten gurur vericidir.
“Bu Krizi Gençler Çözer” projesinin hayata geçirilmesi için katkı sağlayan
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı
(Ulusal Ajans)’na, proje ortaklarımız olan Türkiye`den Yeni Nesil Gelişim
Grubu yetkililerine, Bulgaristan`dan RDF ve ARCI kurumlarına, projeye
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yoğun ilgi gösteren gençlere, projemize akademik anlamda katkı sağlayan
Doç. Dr. Özgür Çengel, Dr. Pelin Sönmez, Araştırma Görevlisi İbrahim Halid
Elbaşı`na ve Bloomberg HT program sunucusu ve gazeteci Sn. Aslı Şafak`a
ve proje süresince projenin başarıya ulaşması amacıyla hiçbir fedakarlıktan
kaçınmayan Ekonomistler Platformu ailesine teşekkürü ederiz.

Bu Proje T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında
ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan
görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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INTRODUCTION
European Union member countries were the ones affected
most from the financial crisis started in the United States
and spread to the rest of the world in 2008. Although a
6-year period has passed after the crisis, still the desired
performance in terms of solving economy ails in Europe
has not been achieved.
This period experienced in EU which is one of the main anchors in terms of economic and social development in Turkey for years, has caused a serious prejudice
in Turkey and unfortunately distortion of the image of the EU. With the addition
of an element such as slowness of negotiations on the basis of politics, we are
experiencing a 2-3 years period in which Turkey’s EU membership motivation has
decreased considerably.
In such period, as Economists Platform, considering that it is necessary to take
more steps for the objective of European Union membership organization which
we have regarded as one of the most important steps to increase our country’s
economic and social welfare since our foundation, we have realized “Youth Resolves This Crisis” as included in this publication. Thanks to this project realized with
the help of European Union Education and Youth Programmes Center (National
Agency), not only have we provided opportunity for our young citizens, whom we
need most in terms of EU membership, to know about EU closely but also have we
created an application environment in which the youth can realize how important
it is to reconcile with the youth from EU member countries for common interests.
Feedbacks we have received from both sides at this point have clearly revealed
that a quite successful study is implemented.
Therefore, we have succeeded in adding a new one to the studies we have been
conducting since 2000 for the purpose of transforming Turkey into an economically
strong and reliable country. We will continue to work on many more beneficial studies in Turkey and EU by means of this and other similar projects in the following
working period of 2014-2017 in which we plan to carry on most of our projects
towards EU membership of Turkey.
In this context, I present my thanks on behalf of Economists Platform to Fırat Polat,
General Coordinator of Economists Platform, Project Assistants, İlayda Sanağ,
Ersin Komşu, Caner Otrakçı Süleyman Nutku, and our project partners ARCI and
RDF authorities for their efforts in preparation and implementation of this project,
our beloved academician friends Dr. Pelin Bingöl, Ass. Prof. Özgür Çengel, İbrahim
Elbaşı, and Turkish Republic European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency).
I wish results be useful for the EU and Turkey.
With kind regards,
Dr. Oğuz Demir
Chairman of the Board of Directors, Economists Platform
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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PROJECT PARTNERS
Economists Association, Istanbul, TURKEY, Project Coordinator
Economists Platform has been operating in Turkey since 2000 as a reference
non-governmental organization in the field of economic policies. Economists
Platform has been conducting its studies with a view to provide an example model of think tank organization to Turkey thanks to its young and dynamic volunteers and its national and international relations developing for over 10 years.
Economists Platform as priority areas of operation during the years 2014-2020;
has selected subjects of International Economic Relations, Regional Development and Macroeconomic Stability and continued its projects in this context.
Alliance for Regional and Civil Initiatives, Sofia, BULGARIA, Partner
Organization
Association of Regional and Civil Initiatives (ARCI) has taken part in several national and international projects and initiatives. In these studies also participated by political works, civil society movements, voluntary movements in Bulgaria, large companies and organizations, our organization has also successfully
completed many projects containing social responsibility with a view to develop relations with others. Our institution worked with many global company and
non-governmental organization in volunteer organizations organized by ‘UN Global Network Bulgaria’ and important studies related to issues of regional development have been completed. ARCI is a member of the ‘Bulgarian Platform for
International Development (BPID) network.
Regional Development Foundation, Sofia, BULGARIA, Partner Organization
The Regional Development Foundation, a private foundation, has been carrying out work for the benefit of the public for the purpose of development and
strengthening of the public. To this end, this organization has been conducting
studies related to human rights issues, together with youth, education, science, culture, nature conservation, local and regional issues. Our Foundation has
a dynamic team of young people, and they have experience in functioning and
management of European Union grant programmes.
New Generation Development Association, Istanbul, TURKEY, Partner Organization
Organizational goal of Development of New Generation Group is; to support
development of children and the youth in cultural, social, civil and economic
fields; to increase their quality of living, contribute to their personal developments, provide them with abilities to establish effective and healthy communication in their social environments and encourage them to become active citizens with high awareness.
4

European Union Youth in Action

YOUTH RESOLVES THIS CRISIS
This project, Youth Resolves This Crisis; is a youth project realized by Economists Platform, in which 30 young students from Turkey and 20 from EU
who are attending economy and politics related departments, will learn about EU decision-making mechanism and in which we aim at finding solution
to effects of economic crisis originated from USA and started in 2008. Emerged in 2008, but with effects felt more than expected in the EU, this crisis
was resulted from the fact that EU member states focused on solving their own problems rather than union interests. This crisis which cannot solved
by EU decision-making mechanisms, perhaps mostly affected the young population with rising unemployment. The youth unemployment, especially in
this period experienced a very rapid increase in the EU. In such an environment, Economists Association has implemented Youth Resolves This Crisis
project in order to give message to today’s policymakers that it is possible
for future policymakers, namely today’s youth, to focus on similar problems.
During the project, young participants were informed about the EU decisionmaking mechanisms and the EU operations were introduced more clearly. On
the other hand, effects of the 2008 economic crisis on EU member states and
Europe in general were described in detail especially with the information of experts including reasons for young population unemployment. The youth who learned effects and reasons of the crisis, then conducted studies on solution packages against crisis, in company with mentors in 4 separate commissions. The topics of the commissions working on solution packages are organized as follows.
1) Production and International Trade Policy Committee
2) Fiscal Policy Committee
3) Monetary and Financial Policy Committee
4) Social Policy Committee.
The young attendants discussed reasons, results and solution suggestions of the
crisis within these committees, and different solution suggestions were combined.
Practical part of this study was actualized in a crisis simulation prepared by the
Economists Platform. In this context, the young attendants entered into a fiction in which an economic crisis based on production which was started in China
spread all over Asia and then to Europe, they tried to prepare a common emergency prevention plan in a deepening political and economic environment. In the
project in which main issues such as entrepreneurship, competitiveness, productivity, innovation, youth unemployment were discussed, young people both
analyzed solution policies related to previous crisis and lived a reconciliation experience in terms of implementing solutions against possible future problems.
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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The Youth Shaping the Future
Fırat Polat
Economists Platform General Coordinator
In the globalizing world, it was much more clearly understood, after 2008 crisis, that borders were eliminated. In a
world where capital, knowledge, manufactured products
navigate freely, crises can also find their way easily.
Economic crisis that started in America in 2008, was one of the economic factors necessary for self-renewal of the global system. However, we see that this
renewal has not completed yet, although a six-year period is passed. Started in
America, this crisis engulfed the whole world in time and affected European Union member states much more. Although it is proven in figures that effects of the
crisis is reduced in America, the crisis in the Euro zone became a little deeper in
each period in the current process and its cost on the European economy has
been exacerbated with each passing day.
In particular, the fact that the EU leaders cannot reach a settlement in crisis elimination formulations and that EU common interests, unfortunately, remained behind national interests in a sense, have been the most important factors leading
to implementation of “Youth Resolves This Crisis” project. Realization of this project, considering that Turkey’s aim is also to be a member country of the European Union, allowed the youth to present their ideas and solution suggestions for
two important subjects. In the five-day process constituting the final meeting of
the Project, 50 young people from Turkey and Bulgaria who gained right to join
the project expressed their views on several issues including the global economic crisis, European Union’s future economy, the new world balance.
I would like to thank Turkish Republic European Union Education and Youth Programmes Center (National Agency) that contributed to this “Youth Resolves This
Crisis” project, to our project partners New Generation Development Group authorities from Turkey and RDF and ARCI organizations from Bulgaria, to the young poeple who showed great attention to the project, to Ass. Prof. Özgür Çengel, Dr. Pelin Sönmez, Res. Ass. İbrahim Halid Elbaşı who contributed to the project in academic sense, and Bloomberg HT program announcer and journalist
Mrs. Aslı Şafak, and to my colleagues in Economists Platform who spared no
sacrifice during the project
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Youth can really resolve this crisis
Nurdzhihan Karamehmedova
Alliance for regional and civil initiatives
“Youth resolves this crisis” was very interesting project,
which gave opportunity to young people from 2 border
countries Bulgaria and Turkey to know each other and
to discuss actual economic topics.
I participated in the project as a representative and group leader of “Alliance for regional and civil initiatives” (ARCI), which is a non – government organization situated in Sofia, Bulgaria and has 5 branches in different part of
the country. Our organization is also one of the partners of the project and we
participated in the project activities with 10 young people with economics graduates or economics students at some of the leading universities in Bulgaria.
Young people from Bulgaria and Turkey met in Istanbul in 14 – 18 April, 2014.
The program prepared by the team of the project was very intensive and interesting. The lecturers were very good and presented their discourses using
interactive methods of training. Discussion modules were very useful, all participants had chance to participate and to give their opinion and decisions.
The participants got the necessary information about economic crisis, which
was first experienced in USA in 2008. The main topics about how the crisis
was seen in other countries in the world and especially European countries
like Bulgaria and Turkey in terms of unemployment, youth unemployment, etc
were very satisfying. Young people from both countries gave their decisions
about how to decrease the effects of the crisis, which was the main purpose
of the project. They worked in groups, drew charts, made presentations, debated between each other, etc.
There were a balance between lecturers, hard work and amazing games. All
the participants had really good time in Istanbul during those 5 days. The logistics of the event was very precise. The hotel provided comfortable accommodation and the food was nice and delicious.
I am sure that the book, which will be published as a result of the project, will
provide sustainability of the project. We will have a chance to share our experience with European institutions, other non – governmental organizations
and young people.
I will continue my work with young and ambitious people in other project and
initiatives, because it was very interesting to me to be among those young people from different age groups, social and family statute. They gave me positive energy and the hope that “Youth really can resolve this crisis”.
There are a lot of smart young people not only in Bulgaria and Turkey, but all
around the world and we can give them opportunity to participate in the policy
making projects and events with their new ideas and decisions.
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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On the Intercultural Learning Processes
Eyüp Üstdağ
New Generation Development Association, Vice President
Youth Resolves This Crisis project; was held in Istanbul
during April 14-18 2014 under the coordination of Economists Platform, and partnership with Next Generation
Development Group, Alliance for Regional and Civil Initiatives and Regional Development Foundation institutions in which young
people from Turkey and Europe working in social society field came together
and learned about European Union decision making mechanisms and developed solution suggestions related to effects of USA based economic distress
started in 2008. Emerged in 2008, but with effects felt more than expected in
the EU, this crisis was resulted from the fact that EU member states focused
on solving their own problems rather than union interests. This crisis which
cannot solved by EU decision-making mechanisms, perhaps mostly affected
the young population. The youth unemployment, especially in this period experienced a very rapid increase in the EU. In such an environment, Economists Association implemented the project Youth Resolves This Crisis to solve the crisis which cannot be solved by politicians.
Primarily youth participants were informed about the EU decision-making mechanisms. During this project, including the effects of the 2008 economic crisis
on EU and Europe, causes of youth unemployment, many seminars and workshops were held. Learning effects and reasons of the crisis, the participants
were then divided into four separate working groups and proposed a solution
package against the crisis, performed a presentation.
Participants outside of the project were fused as unprejudiced. Activities towards introducing participant to each other as emphasized in projects, contributed to the project’s progress. In cross-cultural sharing night organized by
participants contributed to the intercultural learning process by sharings of
both countries.
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If the young people are going to solve the crisis...
Dr. Pelin Sönmez
Member of the Board of Directors, Economists Platform
In accordance with objectives of the Project which I participate from preparation phase to execution phase under
the name of “Youth Resolves This Crisis” of the Economists Platform I have been serving since 2010 as a Board Member, I want to explain achievement in the project from my point of view.
Economists Platform since its establishment has been working with a professional staff consisting of rather young and dynamic economists, therefore, we
started to work with a decision of Youth Event which combines the youth and
economy fields upon the demand from the same young staff of us in 2013. With
this Youth Event, its current name is the Erasmus, our aim was to inform young people attending similar bachelor’s degree branches in Europe and Turkey about economic decision making processes and allow them to participate
in decision making processes. Hence, by implementing the decision-making
mechanism into institutional structure of the European Union, a crisis scenario was designed and young participants were demanded to produce a road
map to survive this crisis as representatives, bureaucrats or eurocrats of European Union Institutions.
Throughout the project, young participants from Turkey and Bulgaria,
successfully conducted the duty of decision making on behalf of “Europe” about how to solve a fictive crisis born in China and spread all over the world and
which monetary policies to apply and about prevention packages. Likewise,
as a result of the 4-day conference-workshops-seminars activities, bright ideas and effective solution suggestions emerged in the name of eliminating effects of the crisis and getting out of crisis in the long run. All of these suggestions and possible solutions to the crisis scenarios can be reviewed in detail
in later sections of this book.
At this stage, my duty is to describe the young people about institutional
structure of the Union, acquis and 2020 perspective of the Europe in order to
allow them to decide on behalf of “Europe”. Thus, after the first day of meeting
and contraction exercises, on the second day, presentation and discussions related to European Union, polity of the Union and future perspective were organized. Following informative presentations about above-mentioned issues, the
young people listened about the European Union decision-making mechanism
and authorized Union bodies, the Union’s policy on the decision-making process of the member states and the division of powers for the Union, Turkey-EU
relations and the current developments in the negotiation process and they attended the following sessions as well informed about these issues.
If we are to comment on the 4 day event flow consisting of social events,
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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seminars, meetings and workshops by combining objectives of the Project, it
can be seen that this project made the young people with different language
and cultures more experienced in cooperating on a subject, thinking together
and more importantly on making decisions. As a result, I think that Youth Resolves This Crisis project has cultivated beneficial results in terms of providing
participant young people with new environment and also with practical abilities that will facilitate their decision making process in their professional lives
after graduation.
Financial Crisis and the Youth
İbrahim Halid Elbaşı
Istanbul Commerce University, Research Scholar
“Youth Resolves This Crisis Project” (Bu Krizi Gençler
Çözer Projesi) organized by Economists Platform has
constituted both tangible output and an important step
in establishing and improving vision strategies thanks
to participation and support of the young people from Europe and Turkey. In
terms of understanding devastating effects of 2008 Global Financial Crisis
and perceiving of the dialectic established with crisis-effected section by young people, this project has created a permanent crisis solution platform by
educating and guiding the young people who are future potential administrator and problem solvers.
On the basis of 2008 financial crisis, the project was completed with precedents not too distant from the youth and important improvement has been
achieved in terms of sustainability. By means of established headlines, counselors made necessary guidance assistance and workshop disciplines were
carried out related to how it is possible to develop creative/innovative solutions. By referring each topic in question to the commission, crisis practices
were conducted. Young people took practical steps based on this discipline
serving as a simulation, solutions in this context were established with pragmatic approaches. As a result, young participant acquired sustainable information about policies and solution strategies applied during crisis by means
of their mentors, and they had a chance to transform models into practice by
means of applications.

10

European Union Youth in Action

Crisis Management Strategies
Doç. Dr. Özgür Çengel
Member of the Board of Directors, Economists Platform
Today, economic development has the most important
reflections on young people. In this sense, it is of great
importance that young people can have information to
be able to follow the economic developments and in this
context to be able to prepare themselves for the future.
Participants coming from various countries received information on the key indicators related to the crisis. Crisis Management was explained in theory and
practice with examples. The detailed descriptions of the types and effects of
the crisis were made. Then, discussions about the countries experienced crisis were made, a platform for discussion was created among the young people based on information and studies about how these countries turned into
opportunity.
Young people participated in the discussions very actively and provided
solution suggestions by considering factors occurring in their own countries.
In this respect, training was very successful.
Analyzing training and discussion outputs as a whole, many participants
reached a consensus about the fact that there should be pro-active approach
in crisis. At the same time, it was emphasized that countries that could estimate crisis indicators in advance could be more successful and effective. Another
point coming forefront in trainings was the emphasize on increasing importance of producting in preventing crises. Many participants stated that it was possible to prevent crises with the increase in production and employment. The
issue that production economy should be resurrected and countries towards
preventing unemployment should improve strategies was discussed in detail. Another issue that came up in training was the increasing level of education for the youth and increasing importance of occupational retraining. Surely
prevention of crises is possible with a trained workforce as much as with supporting the production. In this context, many participants stated that education was very important in preventing crises.
Another point prominent in education is the issue of providing correct
and enough information flow in preventing the crisis. In this context, the participants emphasized correct collection and analysis of data related to the crisis,
and stated that this approach in question would bear the role of guide in threats of crisis in the future. At the same time suggesting that it was also important to determine the amount of risk to be taken, attendants stated that when
good data was acquired and analyzed, the amount of risk and damage would be decreased. Methods of establishing “early warning systems” which was
explained in theoretical section were appreciated by the participants, and the
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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application in question was found to be very successful in reducing the effects
of the crisis. The issue of planning crisis-prevention planning also came up
and theoretical collecting described by the instructor was considered, analyzed and discussed. In this context, the main output of preventing crisis was
accepted as being cautious as if there “had always been crisis”. However, it
was accepted that governments should develop general measures and applications towards crises as a basic thought. From this perspective, necessity to
create a long term planning by drawing crisis road map was specified by both
the instructor and participants. In this context, the participants discussed the
issues of globalization in detail and the effects of globalization on crisis were
interpreted. In particular, the participants stated that competition increased
very quickly and in this context, crises occurred in countries with hardship in
competition. The interpretation in question was also among the issues mentioned by the instructor. Finally, the instructor and the participants argued that
crisis was a factor that could be experienced any time and the countries should be prepared for a crisis any time. At the end of training, crisis risk analysis was conducted for each country, and strategies have been developed in
order to analyze crisis expectations. From this perspective, training was very
efficient interactively.
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Vera Rumenova
1989, New Bulgarian University
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1991, University of National and World Economy
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1987, New Bulgaria University
Ralitsa Georgieva
1993, University of National and World Economy
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1991, University of National and World Economy
Nadya Titiryakova
1985, University of Plovdiv Saint Paisii Hilendarski
Svetlana Grozdanova
1985, University of National and World Economy
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1990, Eskişehir Osmangazi University
Simay Savran
1991, METU
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1989, Atılım University
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1992, Bartın University
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1990, Cumhuriyet University
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1994, Istanbul University
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GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT ACTIVITIES
1st Day of the Project
On the first day of the project, 50 participants came to the hotel where the
project was carried out. After project partners gave general information related to the project, group leaders were determined. Afterwards, expectations
of the participants were acquired and the first day of the project was completed with warming activities.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.

17

European Union Youth in Action

2nd Day of the Project
The second day of the project began with warm-up activities in the morning.
Later on, continued with the training themed the Future of the European Union
and the European Union by Dr. Pelin Sönmez. Then, with the active participation of young people, their ideas were asked. Historic Peninsula trip was arranged for the afternoon. After sightseeing, Istanbul Strait tour was arranged. Within the scope of the second development of intercultural dialogue, the ‘cultural
night’ event was organized and the second day of the project was completed.
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3rd Day of the Project
The third day of the project began with warm-up activities, and then Assoc.
Dr. Özgür Çengel’s Effects of Mortgage Sector on America and Europe continents themed lecture was arranged. After training, participants made discussions on European Crisis and gave suggestions on the solution of the crisis.
After these recommendations, crisis simulation was activated and video prepared on crisis simulation was shared with the participants. In this section, a
possible crisis that may occur in China and its effect on World foreign trade
balance was analyzed and give and take study was conducted. However, four
committees were formed related to fiscal policy, monetary policy, production
and international trade policy and social policy in this process. On the third
day of the project, the last activity was visiting Bloomberg HT studios with the
participants to the show presented by Aslı Şafak. Participants asked questions to Aslı Şafak related to Financial Reportership and Global Crisis.
teciliği ve Küresel Kriz ile ilgili sorularını iletmişlerdir.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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4th Day of the Project
On the fourth day of the project, in accordance with crisis simulation prepared, various tasks were given to committees and questions were asked. In this
regard, commissions completed their works at the end of the day, and they
made their presentations.
On the evening of the fourth day, since it was the last night of the project, participants enjoy the farewell dinner organized at night.
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5th Day of the Project
On the last day of the project, a declaration was published related to studies
conducted throughout the project and opinions of participant related to project were taken and evaluation questionnaire was applied. Then, with the closing speeches, the project’s final event was completed.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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CRISIS
About the Crisis
The economic crisis started in the United States of America in 2008 and very
quickly taken the whole world under its influence, is one of the most severe
economic crises experienced in the modern economic history. On the basis
of the global financial crisis started in America in 2008, “Mortgage” market related issues are included.
Foundations of the “Mortgage Crisis” started in America in 2008, were based
on two years earlier. American economy is in the position of the largest market
with active magnitude of nearly $10 trillion. Since money volume is so huge
in the United States of America, some financial institutions in the USA began
to grant credits also to those people with weaker credibility and less payment
power. The proportion of high-risk loans which are only used by small income
citizen and called “subprime” was around 1.5 trillion dollar by the end of 2007.
At the same time, in this period, since interests were decreased up to very low
levels, most of the people who used high risk credit chose credits with variable interests. During this period, banks provided credits up to an amount close
to the full amount, even up to 110% of total amount. In the same period, being
the American Central Bank, when FED began to increase interest rates, while
housing market in USA entered into recession, this meant housing prices decreased and rental income problems for people in credit insolvency, and beginning of problems in “the Mortgage Market”. In the United States, banks used
to procure the money needed for housing loans from borrowing bonds issued
from investment banks. However, after loans payback entered into hardship,
investment banks and USA mortgage market also began to give alerts. With
the declaring bankrupt by Lehman Brothers on September 15, 2008, global
economic crisis officially began.
How did the credit crunch has turned into a financial crisis?
Today, that the financial markets became such collective with the real market was like an indicator of transformation from a sector crisis to a global crisis. Considering how much the tiniest problems occurring in USA will create
problems on weaker economies, it was inevitable that this crisis would become a global crisis.
People who used credit, could not pay back their loans transformed the credit
crisis into liquidity crisis. Together with the increase in interest rates, retardation in construction, real estate, financing-insurance and mining sectors affected all sectors in time and general economy growth rate also slowed down. Investors’ willingness to gain income without taking risks caused consumers to
over-borrow and caused uncontrolled credit widening and this increased fragility of the system. In time credit agreements were merged and began to be
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purchased and sold in the form of bonds in markets. A portion of the bonds
were in the hands of the investment banks. This situation emerges as the biggest factor in spreading of crisis started in real estate to financial markets.
That rating agencies lowered grade of real estates based on high-risk credit
made it compulsory for institutional investors to re-evaluate for real estates
with lowered credit rating and they kept in their portfolios. As a result of lowering portfolio values of institutional investors, since these real estates are evaluated on lower values than real values, institutional investors having 400-500
billion dollar portfolio had to freeze certain investment funds they valued in
USA. In this process, America’s most important banks were forced to declare bankruptcy:
•
•
•
•
•
•

Bear Stearns
Lehman Brothers
Merrill Lynch
American International Group
Washington Mutual
Wachovia

In the United States of America, about 500 banks have declared their bankruptcy since 2007. The damage of these bankrupted banks to the economy of
the United States reached about $3 trillion.
The global financial crisis swept to Europe as of 2009. There are certain reasons why global crisis taken Europe under the influence and became more
effective in Euro area than in USA. These can be summarized as follows:
1. Because of their investment in the U.S. real estate sector, some European
banks seriously lost money.
2. Especially Spain, Ireland, and England, many European countries used to
have real estate balloon; with this balloon deflated, a financial crisis similar to
those in USA emerged
3. European banks were taking greater risks than those in USA, therefore their losses were an even bigger.
4. With a global contraction of credit supply, countries with high budget deficit such as Italy, Greece, Ireland, and Portugal began to experience difficulty
in funding their debts.
Reflections of the crisis threatening the global economy in Europe varies by
country. Although a series of measures were taken for the solution of structural problems of Eurozone and economic recovery, in countries highly affected
by the crisis such as Greece, Portugal, Ireland, Cyprus, Italy and Spain, results of these measures were found.
This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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As a result of foreign aid taken by Greece, the problems experienced by the
countries in question now became governance problem of EU. Bouncing of
global crisis to Europe began officially with financial aid demand by Greece in
2010. Over the concerns that Greece would become unable to pay its debts
and the crisis would spread to other countries, International Monetary Fund
(IMF) and the EU decided to provide Greece with a 110 Billion-Euro recovery
package in May, 2010, after applied saving measures did not provide desired
outcomes, in July 2012, Greece was rescued again with a new recovery package of 158 billion Euro.
With increasing fragility due to high debt stock and bond returns, Greece was
on the agenda for Europe for the third time as a country to be rescued. Leading EU leaders made the confession that “Greece should actually not be taken to the Union”.
Before the global crisis, Ireland as one of the least countries in the Euro Zone
with the least debt joined countries that received aid package after its public liabilities reached 170% at the end of 2010. In November 2010, of EU-IMF
package of 85 billion Euros prepared to rescue Ireland, 35 billion Euros was
directed to banks and 50 billion Euros were assigned to meet the financing
needs of the public.
Portugal became the third country that requested aid from EU, European
Central Bank (ECB) and IMF after Portugal, Greece and Ireland. Rescue
package prepared for Portugal also found the amount of 78 Billion Euros.
In Portugal, since a substantial part of the obligations of domestic banks belongs to Spanish banks, this resulted in affecting of Spain by the crisis. Submitting aid request for banking reform programme from European Financial
Stability Fund (EFSF) in June 2012, Spain took its place among countries with
their economies rising “alarms” in crisis period.
With funds owned, highly dependent on Greece’s economy, Greek part of
Cyprus applied to EFSF to rescue its banking sector last year. After Greece,
Ireland, Portugal and Spain, Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus
became the fifth country recorded as to apply for financial aid from EU.. EU
and IMF will provide 10 billion euro loan to Greek Cypriot Administration of
Southern Cyprus, crisis in this country was resulted from high public debt and
budget deficit. Crisis now has spread to cells of the European economy totally.
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Solutions and Evaluation
In studies conducted during the project, questions were asked to the young
participants about what kind of effects a crisis that would emerge in Chine would spread over world economy, in particular European economy.
As a result of researches and evaluations conducted by Economists Association experts, in accordance with the theme of project “Youth Resolves This
Crisis”, a crisis simulation was established and according to scenarios in this
simulation, a new crisis that would occur in world economy was discusses
with the young participants regarding its effects and their solution suggestions.
Economic Crisis Scenario 2015
Balloon occurred in real estate sector in China resulted in great falls in markets
in 2015 with a shock effect. Fluctuations in commodity prices also influenced
commodity markets and had a negative influence on developing countries. In
this process, the fact that big manufacturer of China could not resist commodity shocks resulted in deterioration of commerce and growth balances and
effecting of global markets from this event. As a result, only seven years after
the 2008 crisis, the world economy faced a second major crisis. So what was
experienced in this process?
- The world’s manufacturing base, China’s economy shrank by 5 percent.
- Chinese Yuan experienced 20 percent devaluation.
- The foreign trade balance between China and the European Union member countries, there was a loss of $800 billion.
- The economic crisis started in China turned into a financial crisis and took
the whole world under the influence.
- Cheap raw material period completed ended and an increase of 20 percent in commodity prices occurred.
- The unemployment rate around the world has increased by 15 percent.
- Public debt in the European Union exceeded the union limit of 3 percent,
and these levels increased to 5 percent `.
- In this process, tax cuts were applied for the purpose of reviving production and world markets, and public revenues decreased .
- Together with the reduction of public revenues, budgets in health, education and public services was fallen 30 percent in the European Region.
Under these headings, and within the framework of variable scenarios, participants were divided into four committees as per the programme.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
Center (National Agency, http://www.ua.gov.tr). However, the National Agency or the European Commission cannot be held liable from opinions contained here.
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COMMITTEES
Fiscal Policy
Monetary and Financial Policy
Production and International Trade Policy
Social Policy
Committees conducted various studies to cope with the economic crisis and
shared them with us as an announcement. What should be done in struggling
with the crises? Which economic policies during a crisis should be activated,
which prevention packages should be activated? Here are the economic crisis and the economic crisis fighting methods from the viewpoint of the youth:

FISCAL POLICY
Solutions:
1. The general level of production should be increased. As a result, new products
should be released and the general price level should be reduced.
2. Increasing periodic campaigns is important in terms of consumer promotion.
3. In order to increase exports of goods and services, market development
activities must be improved.
4. By lowering of domestic taxes, domestic markets should be revived with such
steps.
5. The incentive mechanisms should be developed to bring in advantageous
arrangements with the privileged status of the industry.
6. Increasing public spending in a responsible manner is required.
7. To act in parallel with monetary policy and thus lowering inflation and unemployment rates should be applied to increase GDP.
8. For the agricultural sector, productivity-enhancing reform package should be
prepared.
9. Incentives packages should be prepared towards productions of high added
value products.
10. Investment in information and communication technologies should be made
and an industry with the ability to compete with the United States and Japan
must be created.
11. R&D efforts in the health sector should be given priority and investments should be done in this sector.
12. Incentives towards increasing investments in tourism sector should be implemented.
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MONETARY POLICY
Solutions:
1. Tax rates related to financial institutions and brokerage firms are required to
raise.
2. Decreasing of interest rates, therefore financing of production, investment
and consumption should be facilitated.
3. Taxes are should be lowered to the lowest possible level.
4. The money supply should be increased.
5. Rediscount rate and the required reserve ratio must be reduced.
6. The banking system must be brought under control.
7. A control mechanism should be established for financial institutions.
8. Countries with fragile economies should be kept under control.
9. The loans provided to the manufacturers should be increased.
10. Public investment should be increased.
11. Bonds exportation by the Treasury should be conducted.

INTERNATIONAL TRADE POLICY
Solutions:
1. To return to the high volume of foreign trade, the number of reciprocal trade
agreements should be raised.
2. In the event of agreeing with partner countries, steps should be taken for reducing import tax and the development of bilateral trade.
3. Competitive prices should be revealed by increasing clustering in manufacturing goods.
4. Arrangements towards development of quality control systems should be
made.
5. Steps should be taken towards increasing domestic consumption and the
revitalization of the domestic market.
6. It is necessary to become advantageous in international trade by devaluation and ensuring monetary competition.
7. With political moves, incentives towards domestic manufacturers should be
ensured.
8. By means of incentives in construction and building trade, they should be
supported and investment level should be increased.
9. Some of the major factories in China should be moved to Africa and international trade should be revived.
10. In order to created high value-added products, innovation and R&D related
investments should be increased.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
Youth in Action Programme carried out by European Union Education and Youth Programmes
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SOCIAL POLICIES
Solutions
1. Social policies must be revised and renewed.
2. Economic policies should be integrated with social policies and decisionmaking mechanism should be equidistant to all values.
3. Environmental values must be respected in this process and environmental
products, and renewable energy sources should be used.
4. Recycling and social campaigns should be organized in order for recycling.
5. It is necessary to keep both production and supply balance under control and
imbalances in the global economy should not be allowed.
6. The country’s demographic structure, balances, natural resources, and its
values should be considered and economic growth model must be determined
accordingly.
7. For both the domestic as well as overseas transport facilities should be improved.
Committees also issued a common announcement for decision-making processes, economic crisis and youth unemployment as the biggest problems of European Union and in this announcement, solution suggestions to be applied by
decision making mechanisms should be listed.
1. increasing the number of young people identified as young and between
18-65 years of age
2. Experience-enhancing training
3. Ensuring cooperation between universities and the business world
4. Practical training together with theoretical educational in the education system
5. Training young people for at least one year of their lives in the provision of
job opportunities and internship opportunities
6. International business opportunities for young people in their lives immediately after the training
7. To make tax cuts for all local and foreign investors to ensure industrial development
8. For young people to cooperate with government and private sector and encouraging private sector investment
9. Agreements must be made with the business community in order to develop
practical training. In this way, the actual roles to be taken against the real situations for young people will be taught. At the same time, entrepreneurship training for young people should be given.
10. Long term plans should be make related to the settlement of the crisis.
11. States should be more respectful of the rules that they have set.
12. In monetary policy, more realistic decisions should be taken.
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13. Further participation in the decision-making process should be ensured.
14. Ideas of decision-makers for future generations should be implemented, so
that the natural rights of young people in peace, happiness, security, health and
demands to live free should not be ignored .
15. Decision-makers should not only look at the big picture but also see in small
pieces in the picture.
16. Decision-makers should also provide information to the public regarding anticapitalist policies.
17. Youth and student groups should communicate more.
18. Not to forget that Future Europe will be shaped by the youth.

This project was realized by the grant given by European Commission and within the scope of
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CONCLUSION
With the “Youth Resolves This Crisis” project, it was objected that intercultural
sustainable dialogue and cultural integration is ensured between Europe and
Turkey and also teaching the youth about the European Union decision-making
and implementation mechanisms. With this project; the participant young people were informed about the EU economic crisis as one of the most important
global agenda as active citizen on Europe level; becoming individuals who can
analyze this crisis in terms of politic, social and economic aspects. With this
project, the democratic life of young people on an international level and the
European Union decision-making mechanisms are taught.
Youth programmes should aim at developing strategies that can teach the youth about political decision making process and mechanisms closely. Herein,
in our project, we have created a crisis scenario and ensured that the young
participants get a chance to cope with European crisis one on one in a simulative environment. Model application in which the youth can view established
decision-making processes of the European Parliament has acquainted the
young with decision-makers and mechanisms in European Union. Thanks to
academicians and tutors who took on task as lecturers during the whole project,
outputs of the project and knowledge acquired by the young participants were
revealed comprehensively. At the end of the project, the young people will be
encouraged to European citizenship, and the EU to the problems of different
countries and cultures to come together to come up with different ideas and
solutions that have been witnessed.
To ensure the participation of young people in democratic life and prevent
reluctance in participation in this life are among our major objectives. Sociocultural position of our country has brought the issues that are advantageous and
disadvantageous. We were on the geography and history of thousands of years
in succession consisting of versatile effects for society which in the promotion
of our country can be considered as an advantage. We especially aim that we
are in the process of harmonization with the European Union to do with cultural
activities and education to create a platform to ensure mutual understanding.
Thanks to this platform and applied youth project, Europe and in Turkey Civil
Society organizations will also stay dialogue just like young participants and
this will ensure compatibility of objectives and priorities of the Youth in Action.
The issue of young participation into the political life or the policy-making has
been an issue that requires continuous debate especially in countries with young population such as Turkey. It is aimed that young people as active citizens
at European level be able to analyze a global agenda; in a political, social and
economical way and make their voices heard in this direction. With this project,
the democratic life of young people on an international level and the European Union decision-making mechanisms are taught. Also included in the target
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group, young Europeans, are aimed to encourage them to take an active role
in solving the global agenda.
This project will be implemented outside of conventional training with simulation,
including young people-one was carried out in an applied project. This ensured
preventing participant from topic tearing away and led them to be integrated
one-to-one. There are two phases of the project. The first of these; theoretically
educating the youth about the EU and EU decision-making mechanisms by
providing theoretical knowledge to ensure that EU citizens are conscious of
each pair. The second stage, the simulation, has contributed to solution of EU
problems with active participation of young people and this will increase their
social and personal developments. In this way, instead of being a youth audience
in the project, they will become the guiding young people by actively participate
in each phase of the project. Furthermore, the project will be implemented with
positive discrimination to include more young women than young men. This will
also set up a mini European Union for the first time in the world in simulation
with the number of women in the parliament more than men, this presented a
first in this area.
Initially young teens were educated about the European Union and decisionmaking mechanisms, their knowledge and awareness on this subject were
increased. Later on, similar to decision making mechanisms of the European
Parliament; the youth were divided into 4 committees as main areas of work; 1)
Production and Trade Policy 2) Fiscal Policies 3) Monetary and Financial Policies
4) Social Policies. These committees; within the framework of the common
economic interests of the European Union, the impact on the EU to resolve crisis
scenarios or solutions that can be implemented to minimize their work areas were
discussed each with its own axis. While youth have gained a detailed knowledge
related to representative democracy concept and applications is provided, and
on the other hand, active participation in representative democracy mechanism
is shown. In this project in which the concept of representative democracy and
active citizenship of young people are operated in a practical way, the youth is
aimed at increasing their dialogue with decision-makers. As a result of studies
and project outputs, we are proud to state that the project has been completed
successfully in accordance with aimed objectives.
We would like to thank Turkish Republic European Union Education and Youth
Programmes Center (National Agency) that contributed to this “Youth Resolves
This Crisis” project, to our project partners New Generation Development Group
authorities from Turkey and RDF and ARCI organizations from Bulgaria, to the
young people who showed great attention to the project, to Ass. Prof. Özgür
Çengel, Dr. Pelin Sönmez, Res. Ass. İbrahim Halid Elbaşı who contributed to the
project in academic sense, and Bloomberg HT program announcer and journalist
Mrs. Aslı Şafak, and to my colleagues in Economists Platform who spared no
sacrifice during the project.
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