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ULUSAL AJANS 2013 YILI I. DÖNEM İL 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINA 

BAŞLIYOR 

2013 yılı ilk dönem İl Bilgilendirme Toplantıları 

Şanlıurfa, Edirne, Rize ve Burdur’da gerçekleşecek.  

21 Mart’ta başlayacak toplantılar, Hayatboyu 

Öğrenme Programı kapsamında yer alan birçok 

faaliyetin 2013 yılı başvuruları tamamlandığı için 

ağırlıklı olarak Gençlik Programı üzerine 

yoğunlaşacak.  Amacı,  Gençlik Programı hakkında 

bilgisi olmayan kişilere ulaşarak her faaliyetin genel 

tanıtımını yapmak olduğundan, İl Bilgilendirme 

Toplantıları, çalıştay formatında olmayacaktır. 

 

Toplantı programı özellikle; 

- Daha önce Ulusal Ajans tarafından yapılan 

bilgilendirme toplantılarına katılmamış, 

- Dezavantajlı bölgelerde ve/veya 

köy/kasaba/belde/ilçelerde okuyan, görev yapan, 

- Gençlik çalışmaları yürüten kişi ve kurumlar, 

- Gençler için uygundur. 

 

Bununla birlikte Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 

Programları hakkında genel bilgi edinmek isteyen 

herkesi toplantılara beklenmektedir. Başvurular on-

line olarak Ulusal Ajans’ın web sayfasından 

yapılacaktır: http://www.ua.gov.tr/  

 

Toplantı saatleri: 09:30-16:30 

 

Kaynak: Ulusal Ajans  

 

ROMANYA VE BULGARİSTAN'IN 

SCHENGEN'E KATILIMI İÇİN KARAR 

YILSONUNA ERTELENDİ  

Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) 

büyükelçiler toplantısında Bulgaristan ve 

Romanya’nın Şengen Bölgesi’ne katılım başvurusu 

gündeme alınmayacak. AB dönem başkanlığını 

üstlenen İrlanda, bu yönde bir kararın kendi dönem 

başkanlığı sırasında alınmayacağını ve konunun 1 

Temmuz’da başkanlığını üstlenecek olan Litvanya’ya 

devredileceğini açıkladı. Her iki ülkenin Şengen’e 

katılımı konusunda üye ülkeler arasında görüş birliği 

sağlanamadığını belirten İrlandalı yetkili yedi ya da  

 

sekiz ülkenin Bulgaristan ve Romanya’nın katılımına 

itiraz ettiklerini dile getirdi. 2007 yılında AB’ye tüm 

üye olarak kabul edilen söz konusu ülkelerden 

özellikle yolsuzlukla mücadele ve sınır güvenliği 

konusunda ciddi adımlar atması bekleniyor. Almanya 

İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de diğer ülke 

vatandaşlarının Almanya’ya çalışmaya gelmelerine 

karşı olmadıklarını ancak insanların sadece sosyal 

güvenlik imkanlarından yararlanmak için gelmelerini 

istemediklerini söylemişti.  

Kaynak: Euronews 

 

 

AB İLE TAYLAND SERBEST TİCARET 

MÜZAKERELERİNE BAŞLADI  

Avrupa Birliği ve Tayland, aralarındaki 30 milyar 

Euro'luk ticaret hacmini artırmaya yönelik bir serbest 

ticaret anlaşması için müzakerelere başladıklarını 

açıkladı. Tayland'ın dış ticaretinin yüzde 10'unu AB 

ile yapılmakta ve Avrupa'dan her yıl beş buçuk 

milyon kişi Tayland’ı ziyaret etmektedir.   

Kaynak: Euractiv 

 

 

LETONYA EURO BÖLGESİ'NE KATILMAK 

İÇİN BAŞVURDU 

Letonya, Euro Bölgesi'ne katılmak için resmen 

başvurdu. Letonya'nın, Avrupa Komisyonu'ndan Euro 

Bölgesi'ne ne kadar hazır olduğuna dair bir 

değerlendirme talebinde bulunması bekleniyor. 

Başbakan Valdis Dombrovskis, Maliye Bakanı 

Andris Vilks ve Merkez Bankası Başkanı Ilmars 

Rinkevics, Letonya'yı Euro Bölgesi'nin 18. üyesi 

olmaya götürecek anlaşmayı Riga'da düzenlenen 

törende imzaladı. Avrupa Komisyonu, önümüzdeki 

haftalarda Letonya'nın ne kadar hazır olduğunu 

değerlendirecek. Değerlendirmenin Haziran ayında 

Avrupa maliye bakanlarına iletilmesi bekleniyor. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Temmuz ayında 

kendi görüşünü bildirecek. Her şeyin planlandığı gibi 

gitmesi halinde Letonya, 1 Ocak 2014'te Euro 

Bölgesi'ne katılacak. Letonya Parlamentosu da geçiş 

süreci için planı onayladı. 

Kaynak: Euractiv 

http://www.ua.gov.tr/

