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2015/R3 Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri 

Başvuru Sonuçları  

2015/R3 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana 

Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış 

Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci 

tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler 

için toplam 983 başvurudan 115’i desteklenmiştir. 

Proje sonuçlarına ilişkin bildirimler, önümüzdeki 

günlerde başvuru sahibi kurumlara gönderilecektir.  

 Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Projeleri Kabul Listesi 

 Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Projeleri Yedek Listesi  

 Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri 

Kabul Listesi 

 Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri 

Yedek Listesi 

 Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek - 

Yapılandırılmış Diyalog Projeleri Kabul Listesi 

 Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek - 

Yapılandırılmış Diyalog Projeleri Yedek 

Listesi  

Kaynak: Ulusal Ajans   

Avrupa 2015’i Ekonomik ve Politik Sorunlarla Geçirdi 

AB’deki ekonomik ve politik sorunların yanı sıra yılın 

2. yarısında baş gösteren terör olayları ve sığınmacı 

krizinin başı çektiği sosyal sorunlar, piyasaları ve 

bölge ekonomisini baskı altında tuttu. Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) genişlemeci para politikasıyla 

Avrupa borsaları geçen yılı artıda kapatırken, 

bölgede çok düşük enflasyon sebebiyle ortaya çıkan 

deflasyon tehdidi, birliğin dağılma riski, terör olayları 

ve mülteci krizi Avrupa’nın uzun süre gündemini 

meşgul etti. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 

geçen yılın ocak ayında açıkladığı verilere göre Avro 

Bölgesi’nde enflasyon 2014 yılının aralık ayında 

yüzde -0,2’ye geriledi. Avro Bölgesi’nde 2009 yılının 

eylül ayından bu yana ilk kez eksiye inen enflasyonla 

birlikte, Avro Bölgesi resmi olarak deflasyona girmiş 

oldu. Bu durum, o dönemde faizleri yüzde 0,05’le 

tarihi seviyesine kadar düşüren ECB’nin parasal 

genişleme konusunda daha kararlı davranmasını ve 

çok düşük enflasyona karşı yeni planlar uygulamaya 

sokmasını gündeme getirdi. Bu durum ECB’nin 

devlet tahvili alımı programını başlatmasında etkili 

oldu. 2015 yılının ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi’ne 

ilişkin yayımlanan son ekonomik göstergeler, düşük 

petrol fiyatlarının olumlu etkisi ve düşük avro kuruyla 

birlikte Avro Bölgesi’nde yenilenen bir toparlanmanın 

sinyallerini verdi. ECB’nin 9 Mart’ta başlattığı devlet 

tahvili satın alımını da kapsayan aylık 60 milyar 

avroluk tahvil alım programı da (parasal genişleme) 

bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sağladı. 

Ancak, bölgede enflasyon hedeflenen yüzde 2’ye 

yakın seviyeye bir türlü yaklaşmazken, Avrupa’da 

baş gösteren Yunanistan krizi ve krizin tırmanmasına 

bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel etkiler 

sebebiyle bölgedeki atmosfer olumsuz etkilendi.  

Kaynak: AB Haber 

 “Türkiye’nin 5 AB Başlığının Açılması Kesin” 

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı 

dondurduğu Türkiye’nin, 5 AB müzakere başlığının 

yeniden açılması kararının kesin olduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye’nin 5 AB Başlığının 

Açılması Nihai” başlıklı haberinde, Avrupa 

Komisyonu’nun, 2016 yılının ilk üç ayı içerisinde, 

Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak dondurulan, 

Türkiye’nin 5 müzakere başlığını yeniden açma 

kararının değişmeyen ve nihai olduğunu yazdı. 

 

Kaynak: AB Haber  
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