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Euro Bölgesi, Yunanistan İle Kredi Anlaşmasını 

Dört Ay Uzatmayı Kabul Etti 

Euro Bölgesi ülkeleri, Yunanistan ile kredi 

anlaşmasının dört ay uzatılmasını kabul etti. Ancak 

Yunanistan'daki radikal sol hükümet, seçim 

kampanyasında verdiği sözlerden geri adım atmak 

zorunda kaldı. Anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın 

ekonomide reformları sürdürmesi gerekecek. Atina bu 

süre zarfında, Euro Bölgesi ile uzun vadeli bir 

ekonomi planı üzerinde anlaşma sağlamaya çalışacak. 

Atina yönetimi ilk olarak, süresi 28 Şubat'ta dolacak 

kredi anlaşmasının süresinin altı ay uzatılmasını 

istemişti. Ancak Euro Bölgesi ülkeleri, ilk talebi 

kabul etmedi ve Yunanistan'ın bütçe disiplini ve 

ekonomide reformlara bağlı kalmasında ısrarcı oldu. 

Kaynak: Euractiv 

Avrupa Birliği Bakanlığı Üçüncü Temsilciliğini 

İzmir’de Açtı 

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın İstanbul ve Antalya’dan 

sonra üçüncü temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 

katılımlarıyla 19 Şubat 2015 tarihinde İzmir’de açıldı. 

Temsilcilik, AB müktesebatına yerel düzeyde 

uyumun sağlanmasına ve mevzuatın doğru ve etkin 

olarak uygulanabilmesine rehberlik etmek, İzmir’in 

tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini AB üyelik 

perspektifi açısından değerlendirecek projeler 

üretmek ve AB’nin bu süreçte sunduğu fırsatlardan 

yerel düzeyde en iyi şekilde faydalanmak amacıyla 

çalışmalar yapacaktır. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

KA1 Başvuruları için Uyarı: Başvuru 

Formlarındaki Teknik Hata 

Ulusal Ajans’tan yapılan duyuruda aşağıda yer alan 

faaliyetlerin başvuru formlarında yer alan Özel 

İhtiyaç Desteği ve İstisnai Masraflar bütçe 

bölümlerinin hesaplanmasında teknik bir hata tespit 

edildiği bildirilmiştir.  

 

-KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği 

-KA102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel 

Hareketliliği 

-KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği 

 

Faaliyet Detayları tablosundaki bir faaliyet silindikten 

sonra Özel İhtiyaç Desteği ve İstisnai Masraflar bütçe 

tabloları bu faaliyeti ve bu faaliyete ilişkin masrafları, 

bu faaliyet silinmemiş gibi içermeye devam 

etmektedir. Silinmiş faaliyetle ilgili Özel İhtiyaç 

Desteği  ve İstisnai Masrafları içeren bir başvuru 

onaylanmakta ve başvuru formu başvurana çok 

yüksek bütçe hesaplanmış bütçe uyarısı vermeden 

gönderilebilmektedir. Bu sebeple, KA101 Okul 

Eğitimi Personel Hareketliliği, KA102 Mesleki 

Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ve KA104 

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başvurunuzu 

göndermeden önce, eğer başvurunuzdaki Özel İhtiyaç 

Desteği ve İstisnai Masraflar bütçe tabloları masraf 

içeriyorsa, bu masrafların sadece Faaliyet Detayları 

tablosunda yer alan faaliyetlere ilişkin masraflar 

olduğunu lütfen kontrol ediniz. Aşağıdaki belgede 

adım adım bu hatanın açıklamasını bulabilirsiniz. 

 

KA1 Application Forms - Activity Removal Problem  

Kaynak: Ulusal Ajans 

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/hareketlilik-projeleri/activity-removal-problem.pdf?sfvrsn=0

