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Avro Bölgesi'nde Enflasyon Kasım Ayında % 0,3'e İndi 

AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Avro 

Bölgesi'nde enflasyon Eylül'de yüzde 0,3 ile son 5 yılın en 

düşük düzeyine indikten sonra Ekim'de yüzde 0,4'e çıkmıştı. 

Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon hizmet sektöründe yüzde 

1,1 gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 0,5 enerji, hariç 

sanayi mallarında yüzde 0 ve enerjide yüzde -2,5 oldu. Avro 

Bölgesi'nde enflasyonun Kasım ayında tekrar tarihi dip 

yapmasının, Avrupa Merkez Bankası'nın deflasyon tehdidine 

karşı uzun süredir sürdürdüğü mücadelede yeni adımlar 

atmaya zorlaması bekleniyor. Bu arada Eurostat, Avro 

Bölgesi'nde işsizlik oranının Ekim'de bir önceki aya göre 

değişmeyerek yüzde 11,5'te kaldığını duyurdu. Ekim'de 

AB'nin ortalama işsizlik oranı da Eylül'e göre değişmeyerek 

yüzde 10 oldu. Eurostat'a göre AB'de işsizlik oranlarında 

Yunanistan yüzde 25,9 ve İspanya yüzde 24'le başı çekmeye 

devam ediyor. İşsizlik oranları AB ortalamasının üzerinde 

bulunan diğer ülkeler yüzde 16'yla Hırvatistan, yüzde 15,3'le 

Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 13,4'le Portekiz, yüzde 13,2'yle 

İtalya, yüzde 12,9'la Slovakya, yüzde 11,1'le Bulgaristan, 

yüzde 10,9'la İrlanda, yüzde 10,8'le Letonya ve yüzde 10,5'le 

Fransa olarak sıralandı. Ekim itibariyle işsizlik oranları 

Belçika'da yüzde 8,6, Polonya'da yüzde 8,3, Romanya'da 

yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,5, İngiltere'de yüzde 5,9 ve 

Almanya'da yüzde 4,9 düzeyinde bulunuyor. 
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Ulusal Ajansı Yararlanıcıları, Türk Hava Yollarıyla  %20 

İndirim ve 10kg Ekstra Bagaj Hakkı ile Uçuyor! 

Ulusal Ajans ile Türk Hava Yolalrı arasında bir protokol 

imzalanmıştır. Protokol kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı 

yararlanıcısı olarak Erasmus+ Programı kapsamında THY ile 

yapacağı uçuşlarda %20 indirim ve 10 kg ek bagaj hakkı elde 

edecek. Kampanyadan, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan aldığı 

hibe kapsamında yurtdışı hareketliliklere katılacak kişiler 

faydalanabilecektir. Proje ortağı olan kurum/kuruluşlar 

TURNA sistemine üye olmaları halinde kampanyadan 

yararlanabilecektir. Kampanya fırsatlarına sahip olmak için 

yurtdışı hareketliliklerine katılacak yararlanıcıların, 

Miles&Smiles’a şahsi üyeliğinin olması ve TURNA 

sistemine seyahati gerçekleştirecek kişiye ilişkin bilgilerin 

girilmiş olması gereklidir. Kampanyadan yararlanmak için 

TURNA sistemine yararlanıcı bilgilerinin girişi, proje 

başvurusu yapan kurum tarafından (Yükseköğretim 

öğrencileri için Erasmus Ofisleri), başvuru esnasında ve 

uygulama sürecinde TURNA sistemine girişte kullanılan 

hesapla yapılacaktır. Proje yararlanıcıları adına bu giriş 

işlemi, proje başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yararlanıcılarımız kendi e-posta adreslerine gönderilen bilgi 

formunu kullanarak biletlerini THY satış ofislerinden temin 

edebileceklerdir. E-postasına bilgi formu ulaşmayan 

yararlanıcılarımız, TURNA sisteminin ana ekranından kimlik 

numarası ve Miles&Smiles üyelik numaralarını kullanarak 

bilgi formuna ulaşabilirler. 

 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

Juncker'in 315 Milyar Euro'luk Yatırım Planı Açıklandı 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, kıta 

ekonomisini canlandırmayı hedefleyen 315 milyar Euro'luk 

yatırım planı kamuoyuyla paylaşıldı. Plan çerçevesinde 21 

milyar Euro'luk bir fon aracılığıyla, Avrupa Birliği'nde 315 

milyar Euro yatırım sağlanması öngörülüyor. Üç yıllık plan 

çerçevesinde 21 milyar Euro'luk yeni bir 'Avrupa Stratejik 

Yatırım Fonu' (EFSI) oluşturulacak. EFSI aracılığıyla uzun 

vadeli yatırımlar için 240 milyar, KOBİ'ler için ise 75 milyar 

Euro yatırım sağlanması öngörülüyor. EFSI fonları, uzun 

vadeli projelerde Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve KOBİ'ler 

için Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) faaliyetlerinde kredi 

garantisi olarak kullanacak. 21 milyar Euro'luk fonun, EIB ve 

EIF dışında yeni yatırımcıları da çekerek AB'de toplamda 

315 milyar Euro yatırım sağlaması öngörülüyor. EFSI'nin 

büyük bölümü, kullanılmamış mevcut AB fonlarından 

oluşturulacak. Planla birlikte özel yatırımcılar, Avrupa'da 

ekonominin en sorunlu olduğu bölgelerde yatırım yapmaya 

teşvik edilecek. Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı 

sunumunda 'Para havadan gelmeyecek. Bizim para 

matbaamız yok. Parayı çekmeli ve işimize yaramasını 

sağlamalıyız. Bugün, bunu mümkün kılacak yeni bir mimari 

oluşturuyoruz. Buradaki kilit nokta, ek yatırımları 

beraberinde getirecek bir risk taşıma kapasitesi oluşturmak' 

dedi. Plan, AP'deki sunumun ardından Aralık ayında AB 

liderlerine sunulacak.  
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