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Eurobarometer Güz 2014 Anketi Yayımlandı 

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından, 

1973 yılından bu yana yılda iki defa yayımlanan ve AB 

çapında üye ve aday ülkelerde vatandaşların Avrupa ve 

temel AB politikalarına bakışını değerlendiren 

Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 

sayısı yayımlandı. Kasım 2014 tarihinde tüm üye ve 

aday ülkelerden 1000 kişi ile yapılan anket sonuçlarına 

göre Avrupa çapında AB’nin imajı düzelirken, AB’ye 

ve AB’nin geleceğine olan güven artış eğiliminde. 

İşsizlik ve mevcut ekonomik durum AB vatandaşları 

için öncelikli endişe kaynağı olmaya devam ederken, 

birçok üye ülkede ulusal ekonomiye olan güven giderek 

azalıyor. Ankete göre Yunanistan’da ulusal ekonomiye 

olan güven sadece yüzde 2. Anket sonuçlarında 

Türkiye’ye ilişkin de ilginç saptamalar yer alıyor. 

Ankete göre Türk halkının sadece 28’i Türkiye’nin AB 

üyeliğinin “iyi” olduğunu düşünürken, AB üyeliğinin 

“kötü” olduğuna inanların oranı yüzde 39. Benzer 

şekilde Türk halkının sadece yüzde 36’si AB üyeliğinin 

ülkeye yarar sağlayacağına inanırken, yüzde 54’ü 

üyeliğin Türkiye’ye fayda sağlamayacağı görüşünde.  

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

 

AB'den Türkiye'deki Reformlara 1.16 Milyar Euro 

Destek 

Genişleme bölgesindeki ülkelerde reformlara destek için 

2014 paketini tamamlayan Avrupa Komisyonu, bu 

ülkeler için toplam 2 milyar Euro ayırdı. Bu miktarın 

yaklaşık 1.16 milyar Euro'su ise Türkiye'ye ayrıldı. 

Avrupa Komisyonu, AB'ye aday ve potansiyel aday 

ülkelerde reformları desteklemek için 2014 katılım 

öncesi yardım program paketini tamamladı. Katılım 

Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki toplam 2 

milyar Euro'luk paketten Arnavutluk, Bosna-Hersek, 

Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye 

yararlanıyor. Komisyon'dan yapılan açıklamada 

'Programlar, kamu idaresinin reforme edilmesi, AB 

desteklerinin daha verimli kullanılması, AB 

standartlarının kabul edilmesi ve güçlendirilmesinin 

yanı sıra yargı ve temel haklar alanında da fazla reform 

gerçekleştirmeyi ve organize suç ve mücadeleyi daha 

fazla desteklemeyi amaçlayan projelerle, yönetimin 

iyileştirilmesine odaklanacak' denildi. Türkiye'nin yıllık 

programında 366 milyon 40 bin Euro'luk kaynak 

bulunuyor. Komisyon, bu kaynaklar için demokrasi ve 

yönetim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, enerji, 

tarım ve kırsal kalkınma alanlarını öncelik olarak 

belirledi. Türkiye'ye ayrıca 2014-2016 dönemini 

kapsayan çok yıllı eylem programları için 793 milyon 

90 bin Euro daha ayrılmış durumda. Buradaki öncelikli 

alanlar istihdam, eğitim ve toplum politikaları, 

rekabetçilik ve inovasyon, ulaştırma ve çevre ve iklim 

olarak belirlendi.  

Kaynak: Euractiv 

 

Erasmus+ Programı Bağımsız Dış Uzman Başvurusu 

İlanı 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını 

ülkemizde yürütmekten sorumlu olan Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına 

Erasmus+ Programı kapsamında sunulan proje 

tekliflerinin, proje raporlarının, proje ürün ve sonuçları 

ile diğer her türlü materyalin değerlendirilmesi ve 

projeler ile bağlantılı inceleme, analiz, izleme ve takip 

ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Program 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek sayıda kişiden 

oluşan yeni bir bağımsız dış uzman havuzu 

oluşturulacaktır. Hizmetlerinden sözleşmeye dayalı 

olarak yararlanılacak olan bağımsız dış uzmanların 

temel görevleri her bir alt sektöre ilişkin Program 

Rehberinde ve Teklif Çağrılarında belirtilen program 

hedeflerine ve önceliklerine uygun olarak, ilgili proje 

tekliflerini ve proje raporlarını değerlendirmek 

olacaktır. Bağımsız dış uzmanlık için son başvuru tarihi 

31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Kaynak: Ulusal Ajans 


