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2015 Erasmus+ Yetişkin Eğitimi KA1 Online Destek 

Oturumları 

Son başvuru tarihi 04 Mart 2015 olan “Yetişkin Eğitimi 

Personeline Yönelik Hareketlilik Faaliyeti (Ana Eylem 1)”  

konusunda “Online Proje Destek Oturumları - Webinar” 

hizmeti sunulacaktır.   Ajans uzmanlarınca 18 Şubat 2015 

ve 25 Şubat 2015 tarihlerinde sabah 10:00 - 11:00 saatleri 

arasında çevirim içi (online)  danışmanlık hizmeti 

sunulacaktır. Katılmak isteyenlerin, aşağıdaki linkte yer 

alan başvuru formunu doldurulup sisteme yüklemesi 

gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra, 

katılımı uygun görülenlere davet mesajı gönderilecektir. 

 

Katılım başvuru formu için lütfen tıklayınız. 

Kaynak: Ulusal Ajans  

AB Komisyonu Türkiye'nin Büyüme Tahminini 

Yükseltti 

AB Komisyonu'nun Kış Ekonomik Tahminler Raporu 

yayımlandı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme 

tahmininin 2015 yılı için yüzde 3,3'ten 3,7'ye ve 2016 için 

yüzde 3,7'den 4'e yükseltildiği belgede, "Enflasyonun 

ciddi şekilde gerilemesi bekleniyor, büyüme tüketici alım 

gücündeki artışla desteklenecek ve ithal edilen enerjiye 

daha düşük harcama yapılması cari açığı daraltacak" 

değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'de iç talepteki yavaşlığın 

iyileşen net ihracatla büyük ölçüde telafi edildiği belirtilen 

raporda, "Eğer Rusya, Ukrayna ve Irak'a ihracat 

daralmasaydı Türkiye'nin genel ihracat performansı ve 

büyüme rakamı daha iyi olacaktı" denildi. AB 

Komisyonu'na göre düşen petrol fiyatları ve daha gevşek 

para politikasıyla Türkiye 2015 ve 2016'da güçlü büyüme 

gerçekleştirecek. Rapora göre Komisyon, ABD para 

politikasındaki normalleşmenin Türk piyasalarında 

satışlara neden olması ihtimalini bir risk olarak görüyor ve 

bu durumda Türkiye'nin para politikasını sıkılaştırmak 

durumunda kalacak olmasının iç talebe olumsuz 

yansıyacağını düşünüyor. AB Komisyonu raporunda 

ayrıca Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya arasında kötüleşecek 

jeopolitik durumların Türk ekonomisini olumsuz 

etkileyebileceği belirtiliyor. AB Komisyonu'nun 

tahminlerine göre Türkiye'de geçen yıl yüzde 6 civarındaki 

cari açık bu yıl yüzde 3,6'ya inecek. Kamu borçlarının 

gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında düşüş trendi devam 

edecek. 2014'te yüzde 34,3 olan bu oranın 2015'te yüzde 

32,2 ve 2016'da yüzde 31,2'ye gerilemesi bekleniyor. 

Rapora göre Türkiye'de geçen yıl yüzde 1,5 düzeyindeki 

bütçe açığı bu yıl yüzde 1,4'e ve gelecek yıl yüzde 1,3'e 

inecek. Düşüş trendinin enflasyonda da görülmesini 

bekleyen AB Komisyonu, 2014'te yüzde 9 olan tüketici 

fiyatlarındaki artışın 2015'te yüzde 7,5 ve 2016'da yüzde 

7,1 olmasını öngörüyor. Kış Ekonomik Tahminler 

Raporu'nda Türkiye'de işsizlik oranının ise 2015 ve 

2016'da yüzde 10,5'te kalacağı tahmin ediliyor. Bu arada 

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2015 büyüme tahminini 

yüzde 1,1'den 1,3'e ve 2016 büyüme tahminini yüzde 

1,7'den 1,9'a yükseltti.  

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

AB, Gençlik İstihdamı Girişimi'ndeki Fonları 

Kullanıma Açtı 

Avrupa Komisyonu, gençler arası istihdamı artırmak için 

Gençlik İstihdamı Girişimi'ndeki parayı erken kullanıma 

açmayı ve kriterleri karşılayan ülkeler için ön finansman 

oranını 30 kata kadar artırmayı teklif ediyor. Teklifle 

birlikte girişimden faydalanan ülkeler, ayrılmış 3.2 milyar 

Euro'luk paranın üçte birini, Faaliyet Porgramları kabul 

edilir edilmez alabilecek. Üye ülkeler de bu proje 

fonlarını, Komisyon tarafından yakından takip edilecek ön 

ödemelerle proje yararlanıcılarının kullanımına açacak. 

Komisyon, ön finansmanın hızlandırılmasıyla bu yıl 350 

bin ve 650 bin arasında gence destek ulaştırılabileceğini 

tahmin ediyor. Buna karşın mevcut ön finansman oranıyla 

bu rakam 14 bin ile 22 bin genç arasında olacaktı. 

Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında 

konuşan Avrupa Komisyonu'nun İstihdam, Sosyal İşler, 

Beceriler ve İşgücünün Dolaşımı'ndan sorumlu üyesi 

Marianne Thyssen, Gençlik İstihdamı Girişimi'nde üye 

ülkelere tahsis edilen para miktarını savundu. Thyssen, 

'(Ön finansman oranının) yüzde 100 olmasını çok isterdim, 

ancak uymamız gereken kurallar ve saygı göstermemiz 

gereken bütçe sorumlulukları da var. Üye ülkelere 

şimdiden bazı kolaylıklar vermiş durumdayız. Bu parayı 

kullanmaları artık daha kolay. Örneğin üye ülkelerden 

ortak finansman ya da istihdam girişimi için özel bütçe 

kalemleri kullanılmasını istemiyoruz' dedi. Komisyon 

üyesi, 'Yeni oran sayesinde üye ülkeler bu süreci 

başlatabilecek. Keyfi bir rakam değil, bütçesel bir 

düzenleme' diye de ekledi. 

Kaynak: Euractiv 

https://docs.google.com/forms/d/1GSnPQRe_vDUjpoSI6lcd5zk6orPHPPb04215c95lmFE/viewform?usp=send_form

