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Avrupa Merkez Bankası Faizi Sabit Tuttu, Mart 

Ayına İşaret Etti 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri yüzde 0.25 

seviyesinde sabit tuttu ve yeni bir adım atmadan, 

ekonomiye ilişkin Mart ayında açıklanacak güncel 

tahminleri bekleyeceğini açıkladı. Faizi sabit tutma 

kararının ardından bir basın toplantısı düzenleyen 

ECB Başkanı Mario Draghi, düşük enflasyon 

döneminin uzayacağını söyledi. Draghi, 'Küresel para 

ve finans piyasalarındaki şartlar ve başta gelişmekte 

olan ekonomilerde olmak üzere, bu şartlarla 

bağlantılı gelişmeler, ekonomik şartları olumsuz 

etkileme potansiyeline sahip. Bugünkü, harekete 

geçmeme kararımız, durumun karmaşıklığıyla ve 

daha fazla bilgi edinmemiz gerekmesiyle ilgili aslında' 

dedi. Gelişmekte olan pazarlardaki karmaşanın 

fiyatlara aşağı yönlü baskı uygulayabileceği 

endişelerine ek olarak Euro Bölgesi'nde enflasyonun 

Ocak ayında yüzde 0.7 seviyesine gerilemesi, 

ECB'nin faizleri daha da düşürme olasılığını 

gündeme getirmişti. ECB, enflasyonda yüzde 2'nin 

biraz altını hedefliyor. Bankanın 2014 tahmini ise 

yüzde 1.2. Gelişmekte olan pazarlardaki karmaşanın 

sürmesi halinde, önümüzdeki ay ECB'nin 

ekonomideki beklentilerini güncellemesinin ardından 

yeni bir müdahale söz konusu olabilir. Draghi, 'Mart 

başında elimizde daha fazla bilgi ve analiz olacak' 

dedi. Draghi bununla birlikte deflasyon beklentileri 

bulunmadığını da yineledi. ECB Başkanı ayrıca, Euro 

Bölgesi'ndeki ekonomik iyileşmenin halen 'kırılgan ve 

dengesiz' olduğunu belirterek, 'Bu iyileşmeyle ilgili 

son derece dikkatli olmalıyız' dedi. 

Kaynak: Euractiv  

 

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı ile 

Sağlanan Fırsatları Tanınmış Yüzler ile 

Vatandaşlara Anlatacak 

Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak görev 

yapan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte 

olan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 1 

Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir döneme girmiş 

bulunuyor. 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu  

 

Öğrenme ve Gençlik Programları adı ile yürütülmekte 

olan programlar 2014-2020 yılları arasında 

Erasmus+ adı altında uygulanmaya devam edecek. 

Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim ve 

gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda 

geliştirilecek projelere de destek sağlanacak. 

Türkiye’nin de içinde olduğu 34 Avrupa ülkesini 

kapsayacak Erasmus+ Programının 2014-2020 

dönemi bütçesi 14,7 Milyar Avro olarak belirlendi. 

Söz konusu dönemde Türkiye’nin yaklaşık 1 Milyar 

Avro bütçe kullanması bekleniyor. Türkiye Ulusal 

Ajansı, Erasmus+ Programı ile sağlanan Avrupa’da 

eğitim ve değişim fırsatlarını, daha geniş kitlelere 

ulaştırmak amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarını 

kendi alanında söz sahibi ünlü yüzlerin desteği ile 

sürdürecek. Bu kapsamda hazırlanan kısa film 

çalışması ve sosyal medya görsellerinin hazırlığı 

tamamlandı. Hazırlanan kısa film, televizyonlarda, 

sinemalarda, sosyal medya araçlarında ve Türkiye 

Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı tanıtım 

programları süresince tüm toplantılarında 

kullanılacak. Bu isimlerden bazıları şunlar: Acun 

Ilıcalı, Fatih Terim, Mehmet Büyükekşi, Prof. Dr. 

İskender Pala.   
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Fransa'nın Ardından Almanya'dan da '23. ve 24. 

Fasıllar Açılsın' Çağrısı 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin 

AB'ye tam üyeliği konusunda çekincelerini dile 

getirdi, bununla birlikte katılım müzakerelerinin 

devam etmesini desteklediğini söyledi. Merkel, 

Güney Kıbrıs vetosu bulunan, adalet ve temel haklar 

konularını kapsayan 23. ve 24. fasılların da 

müzakerelere açılması çağrısında bulundu. Fransa 

Cumhurbaşkanı Françsois Hollande'dan da 

geçtiğimiz hafta benzer bir çağrı gelmişti. Avrupa 

Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan 

Füle de daha önce 23. ve 24. fasılların müzakerelere 

açılması çağrısında bulunmuştu. 
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