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İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) AB Programına 

Katılım Anlaşması İmzalandı 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında 

imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik 

(Employment and Social Innovation - EaSI) başlıklı 

Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmıştır. 

2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde nitelikli ve 

sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın 

temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile 

çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek 

verilmesi amacıyla oluşturulan Program, yaklaşık 920 

Milyon Avro toplam bütçeye sahiptir. Ülkemiz, EaSI 

Programının Progress ile Mikrofinans ve Sosyal 

Girişimcilik bileşenlerine katılım sağlayacaktır. 

Detaylı bilgi için internet sitemizin ilgili sayfası 

(http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876) ziyaret 

edilebilir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

Erasmus Charter For Higher Education (ECHE) 

Başvuru Süreci Başlamıştır 

Erasmus+ bünyesinde yeralan yükseköğretim 

programlarından faydalanmak isteyen yükseköğretim 

kurumlarının sahip olmaları gereken Erasmus Charter 

for Higher Education (ECHE) belgesi için başvuru 

süreci başlamıştır. Son başvuru tarihi 30 Nisan 

2015, Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13:00) 

olarak belirlenen ECHE başvurusuna ait başvuru 

formu ve kılavuzuna 

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-

2014-2020_en linkinden ulaşılabilmektedir. 

Kaynak: Ulusal Ajans 

Euro Bölgesi'nde İşsizlik Düştü, Deflasyon Baskısı 

Sürüyor 

Euro Bölgesi'nde fiyatlardaki düşüş Şubat ayında hız 

kaybetti ve işsizlik üçüncü ayda da düşüşünü 

sürdürdü. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Şubat 

ayında Euro Bölgesi'ndeki enflasyon, bir önceki aya 

göre yüzde -0.6'dan yüzde -0.3'e çıktı. AB istatistik 

ofisi, enerji fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı ayına 

göre yüzde 7.9 oranında daha düşük olduğunu ve 

enerji dışı sınai ürünlerde meydana gelen yüzde 

0.2'lik düşüşün, toplam enflasyonu aşağı çektiğini 

açıkladı. Enerji ve işlenmemiş gıdaları içermeyen 

'çekirdek enflasyon' ise Şubat ayında yüzde 0.6 oldu. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonda yüzde 

2'nin biraz altını hedefliyor. Banka bu sebeple, Ocak 

ayında açıkladığı 'parasal genişleme' politikasına bu 

ay başlamaya hazırlanıyor. Öte yandan Euro 

Bölgesi'nde işsizlik oranı Ocak ayında da düşüşünü 

sürdürdü ve yüzde 11.3'den yüzde 11.2'ye geriledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Varlık Alım 

Programı Yürürlüğe Girdi 

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ocak ayında 

açıkladığı varlık alım programı yürürlüğe girdi. Euro 

Bölgesi ülkelerinin merkez bankaları, deflasyonun 

önüne geçmek amacıyla tahvil alımlarına başladı. 

Alınan varlık miktarı veya varlıkların ne kadarının 

kamu sektöründen, ne kadarının özel sektörden 

olduğu açıklanmadı. 

 

Kaynak: Euractiv 
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