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Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Projeleri Başvuru Sonuçları Açıklandı 

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim 

ve Yetişkin Eğitimi alanlarında Ana Eylem 1 

(KA1) Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2015 

yılı proje tekliflerinin değerlendirme süreci 

tamamlanmıştır. Sonuçlar, Avrupa Birliği 

Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Ulusal Ajansın 

internet sayfasında yayınlanmıştır. Sonuçlara 

ulaşmak için tıklayınız. Avrupa Birliği'nin eğitim, 

gençlik ve spor alanlarındaki öğrenim hareketliliği 

faaliyetlerini destekleyen Erasmus+ Programına 

ülkemiz 2014-2020 dönemi için katılım 

sağlamaktadır. 2014-2020 dönemi için toplam 

bütçesi 14,7 Milyar Avro olan Erasmus+ Programı; 

5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde 

ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları 

sağlamaktadır. Türkiye Programa katılım sağlayan 

33 Avrupa ülkesinden biridir. Program altında 3 

ana eylem bulunmaktadır. Program hakkında 

detaylı bilgi için tıklayınız. Avrupa Birliği 

Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim 

ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal 

Ajans) Erasmus+ Programının merkezi olmayan 

faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı  

 

Yunan Parlamentosu Kurtarma Paketini 

Onayladı 

Yunan Parlamentosu, ülkenin resmi kreditörleri ile 

üzerinde anlaştığı üçüncü kurtarma programını 

onayladı. Kurtarma paketi, koalisyon hükümeti 

içerisinde derin çatlağa yol açarken, muhalefetin 

oyları sayesinde geçti. Oylama, üç yıl süren ve 85 

milyar euroluk fonun Yunanistan'a aktarılmasını 

öngören kurtarma programı için yıllar süren 

müzakereler sonunda gerçekleşti. Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa 

İstikrar Mekanizması ve Uluslararası Para 

Fonu'ndan (IMF) oluşan resmi kreditörler ile 

Yunanistan arasında yılan hikayesine dönen 

müzakereler ve küresel piyasalarda yaşanan ciddi 

tedirginliğin ardından 13 Temmuz'da anlaşma 

sağlanmıştı. Ancak Başbakan Alexis Tsipras 

önderliğindeki Syriza'nın koalisyon hükümetinin, 

parti içinde kemer sıkma konusunda yaşanan derin 

çatlağın ardından parlamentoda güven oyu 

isteyeceği ifade ediliyor. 

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

 

Euro Bölgesi İkinci Çeyrekte Yüzde 0.3 Büyüdü 

Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0.3 

büyüdü. Temmuz ayında Euro Bölgesi'nde 

enflasyon, yüzde 0.2'de sabit kaldı. Euro para 

birimini kullanan 19 ülkedeki büyüme ikinci 

çeyrekte, ilk çeyreğe göre 0.1 oranında 

yavaşlayarak yüzde 0.3 oldu. Bu dönemde 

Almanya ekonomisi yüzde 0.4 büyürken Fransız 

ekonomisi hiç büyümedi. İtalya ekonomisinde ise 

büyüme, 0.1 puan yavaşlayarak yüzde 0.3 oldu. 28 

AB ülkesinin tamamında büyüme, bir önceki 

çeyreğe göre değişmedi ve yüzde 0.4'te kaldı. 

Yunanistan'dan gelen veriler beklenenden iyi oldu. 

Yunanistan ikinci çeyrekte yüzde 0.8 büyürken, 

birinci çeyrekteki yüzde 0.2 küçülme verisi yüzde 0 

büyüme olarak yukarı doğru revize edildi. Euro 

Bölgesi'nde enflasyon Temmuz ayında yüzde 

0.2'de, AB'de ise yüzde 0.1'de sabit kaldı. 

Kaynak: Euractiv 
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