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Erasmus + Gençlik Programı Ekim 2014 Dönemi 

Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçları  

Erasmus + Gençlik Programı Ekim 2014 dönemi proje 

başvuruları değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. 

Sonuçlara Ulusala Ajans’ın web sitesinden 

ulaşabilirsiniz: http://www.ua.gov.tr/  

Kaynak: Ulusal Ajans 

AGİT Dönem Başkanlığı Sırbistan’da 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem 

başkanlığı İsviçre’den Sırbistan’a geçti. Sırbistan’ın 

dönem başkanlığı süresince Ukrayna krizinin öne 

çıkması bekleniyor. AGİT üyesi 57 ülke arasında Rusya 

da bulunuyor. AGİT, Ukrayna krizine çözüm arayışında 

en önemli arabulucu konumunda bulunuyor. AGİT, 

Ukrayna krizinin başladığı geçen yılın ilkbahar 

aylarından bu yana çatışma bölgesine yüzlerce gözlemci 

gönderdi. Minsk’te taraflar arasında yapılan görüşmeler, 

AGİT’in gözetiminde sürdürülüyor. AGİT’in temeli 

1973 yılında Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı (AGİK) ile atıldı. Örgüt, 1995 yılında adını 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olarak 

değiştirdi. AGİT’in temel amacı güvenlik, barış ve 

istikrarın güvence altına alınması olarak belirlendi. 

Almanya son olarak örgüt henüz AGİK adını taşırken, 

1991 yılında başkanlığı üstlenmişti. 

Kaynak: AB Haber  

 

Euro Dolar Karşısında Son 4 Yılın En Düşük 

Düzeyinde 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario 

Draghi’nin Euro Bölgesi’nde aşırı düşük enflasyon 

riskinin arttığını söylemesi piyasalar tarafından “Yeni 

ekonomiyi canlandırma programları yolda’ şeklinde 

algılandı ve Euro’ya satış getirdi. Euro/Dolar paritesi 

1,20 seviyesine kadar geriledi. Alman gazetesi 

Handelsblatt’a konuşan Draghi, aşırı düşük enflasyonun 

ekonomilere zarar verdiğini belirterek “Fiyat istikrarını 

sağlama görevimizi başaramama riskimiz, altı ay 

öncesine göre daha fazla” dedi. 2015 başında devreye 

sokacakları tedbirlerin “boyutu, hızı ve yapısına” dair 

teknik hazırlıkları yaptıklarını belirten Draghi, gerekli 

olursa ECB’nin tereddüt etmeden Euro Bölgesi’ni 

desteklemek için devreye gireceğini ifade etti. Euro 

Bölgesi’nde yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3’e 

kadar gerilemişti. Bazı ekonomistler Aralık ayı verisiyle 

birlikte deflasyon dönemine, yani eksi enflasyon 

dönemine girilebileceğini söylüyor. 

Kaynak: AB Haber 

Cameron'dan Ayrılık Uyarısı  

BBC 1'de yayınlanan "Andrew Marr" adlı haber 

programına da katılan Cameron, İngiltere'nin AB 

üyeliğine ilişkin olarak "(İngiltere'nin AB referandumu) 

Referandum 2017'nin sonundan önce gerçekleştirilmeli. 

Daha erken yapabilirsek bundan memnun olurum. 

Taahhüdümüzü ne kadar erken yerine getirebilirsek o 

kadar iyi" dedi. Cameron, İngiltere'nin AB üyeliğinde 

gerekli kazanımları elde etmemesi halinde "hiçbir şeyi 

ihtimal dışı bırakmayacağını" bir kez daha yineledi. 

Avrupa Birliği içerisinde reform ihtiyacı olduğunu 

vurgulayan Cameron, "Britanya için istediğim şey 

Avrupa Birliği'nde reformun gerçekleştirilmesi ve bizim 

için daha iyi bir hale gelmesi, ardından Avrupa 

Birliği'nden kalmamız tavsiyesinde bulunmak. Çünkü 

bizim o ticaret bağlantılarına, açık pazara ihtiyacımız 

var. Dünyadaki o etkiyi istiyoruz. Bu Britanya için 

faydalı" diye konuştu. Cameron 2015'teki genel seçim 

öncesinde 2010'dan beri ortaya konan ekonomi 

politikalarının değerlendirilmesinden memnuniyet 

duyduğunu belirterek kamu harcamalarındaki kesintinin 

"ılımlı" seviyede olduğunu savundu.  

Kaynak: http://www.bloomberght.com/   
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