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Yaratıcı Avrupa Programı Hibe Çağrısı 

Avrupa Komisyonu Yaratıcı Avrupa Programı 

2016 işbirliği projeleri çağrısını yayınladı. Yaratıcı 

Avrupa programı kültürel ve yaratıcı sektörler 

(sanat dalları, mimarlık, müzecilik, kültürel miras 

vb.)arasında geliştirilen uluslararası işbirliği 

projelerini desteklemektedir. Kültürel ve yaratıcı 

sektörlerin çalışmalarına erişimi kolaylaştırırken 

aynı zamanda yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik 

eden Yaratıcı Avrupa programını ülkemizde Kültür 

ve Turizm Bakanlığı koordine etmektedir.   

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı  

IMF ile Avrupa’da Yunanistan Anlaşmazlığı 

Yunanistan’ın borç kriziyle ilgili üçüncü yardım 

programının pazarlığı sürüyor. Uluslararası Para 

Fonu (IMF) ek yardım için borç affını şart 

koşarken, Avrupa Birliği borçların yeniden 

tıraşlanmasını reddediyor. Uluslararası Para Fonu 

(IMF) Yunanistan’ın, Gayrı Safi Yurtiçi 

Hasılası’nın (GSYH) yüzde 200’ünü bulan borç 

stokunu kaldırabileceğine artık inanmıyor. IMF, 

Yunanistan’a ek yardımda bulunmak için Avrupalı 

ortaklarının bu ülkeden alacaklarının büyük 

bölümünü affetmelerini şart koşuyor. 

Washington’un bu tespiti aslında yanlış değil. 

Ancak IMF’in, Yunanistan’ın kurtarılmasına ortak 

edildiği 2010 yılında uymadığı kendi kurallarında 

bu kez ısrar etmesi şaşırtıcı geliyor. Çünkü 2010’da 

da Yunanistan gırtlağına kadar borçlanmıştı. 

Almanya uzmanlığına güvendiği Uluslararası Para 

Fonu olmadan üçüncü yardım programına 

katılmayacağını duyurdu. Bunun için Fon’un 

talepleri doğrultusunda faizler daha da düşürülecek 

ve anapara taksitlerinin ödenmesi ‘çıkmaz ayın son 

çarşambasına’ kadar ertelenecek. Bu yöntem de bir 

çeşit borç affı anlamına geliyor ama, seçmeni 

kızdırmamak için bu ad kullanılmıyor. Üçüncü 

yardım programının sona ereceği 2019 yılında 

Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden ayrılmasının 

yeniden gündeme geleceğine ise kesin gözüyle 

bakılıyor. 

Kaynak: AB Haber  

Chevening Burs Programı 2016/17 Dönemi 

Başvuruları Açıldı 

Birleşik Krallık’ta yüksek lisans eğitim fırsatı 

sağlayan Chevening Burs Programına 2016/17 

akademik yılı için başvurular 3 Ağustos itibariyle 

açıldı ve 3 Kasım 2015 saat 14:00 itibariyle sona 

erecek. Chevening Burs Programı Birleşik Krallık 

Hükümeti’nin Dışişleri Bakanlığı ve ortak 

kuruluşları tarafından finanse edilen ve dünya 

çapında 160’tan fazla ülkede1984’den bu yana 

sürdürülen bir burs programıdır. Chevening bursu, 

Birleşik Krallık’ın ileri gelen ünivesitelerinde bir 

yıllık Master eğitimi almak isteyen, geleceğin 

sıradışı liderlerine yönelik bir burs programıdır. 

Chevening bursu dünya çapında geleceğin 

liderlerine, karar vericilerine, profesyonel ve 

akademik, yaygın bir mesleki iletişim ağına 

katılma; Britanya kültürünü tanıma ve Birleşik 

Krallık ile kalıcı pozitif ilişkiler kurma imkanı 

sağlar. Chevening bursu saygın ve etkili küresel bir 

iletişim ağının parçası olma fırsatının yanı sıra 

finansal destek sağlayan karşılıksız bir burs 

programıdır. 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/  

http://www.yereldeab.org.tr/

