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SĠVĠL TOPLUM DĠYALOĞU-II: MĠKRO HĠBE DESTEĞĠ 
PROGRAMI II. TEKLĠF ÇAĞRISI 
 
Merkezi Finans ve İŞhale Birimi tarafından 2 Mayıs 2011 tarihinde Sivil 
Toplum Diyaloğu-II altında yürütülen Mikro Hibe Desteği Programı II. 
Teklif Çağrısı duyurusu yapılmıştır. Programın Amacı: Hibe 
Programının amacı Türkiye sivil toplum kuruluşları ile AB üyesi 
ülkelerdeki benzer örgütler arasında işbirliği, ortaklık yaratma ve ağ 
oluşturma faaliyet ve çalışmalarını desteklemektedir. Son BaĢvuru 
Tarihi: Hibe Programı için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 
2010'dur. Diğer Mikro Hibe Programından farklı olarak yalnızca bir 
değerlendirme yapılacaktır. BaĢvuru Kriterleri: Program kapsamında 
STK'ların gerçekleştirecekleri ve AB üyelik süreci ile ilgili olan tek bir 
faaliyet (örneğin seminer, çalıştay, konferans, AB üyesi ülkedeki bir 
toplantıya katılım vb.) için destek sağlanacaktır. Başvurular Türkçe 
veya İngilizce hazırlanacak ve sunulacaktır. Başvuru yapacak STK'lar 
tek başlarına veya AB üyesi ülkeden ortaklar ile birlikte başvuru 
yapabilirler. Hibe Programı Bütçesi: Hibe Programının toplam bütçesi 
78.000 Avro'dur. Program Kapsamında Sağlanacak Hibe Desteği: 
Hibe Programı kapsamında sağlanacak destek faaliyet başına 5.000 
Avro'dur. Hibe desteği faaliyetin uygun maliyetler toplamının %100'ü 
karşılayacaktır. Projelerin Süresi: Faaliyetlerin süresi 4 aydan uzun 
süremez. BaĢvuru Yapabilecek KuruluĢlar: Hibe Programına sadece 
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar)  başvuru 
yapabilecektir. Faaliyet Türleri: Seminer, konferans, çalıştay vb. 
organizasyonların düzenlemesi, AB üyesi ülkelerdeki toplantılara, 
seminerlere, çalıştaylara vb. organizasyonlara katılım, AB konusunda 
tanıtım çalışmaları, AB konusunda bilgi kampanyaları, AB üyesindeki 
STK'lar ile ağ oluşturma ve politika geliştirme, Sergiler, gösteriler vb. 
gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir. Sivil toplum Diyaloğu II. Mikro Hibe 
Programı II.teklif çağrısı hibe rehberi ve başvuru dokümanları aşağıdaki 
linklerden temin edilebilmektedir.  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome, 
http://www.cfcu.gov.tr ve http://www.abgs.gov.tr. 
 
Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi 
 

 
AB'NĠN GELECEĞĠ ĠSTANBUL'DA TARTIġILACAK 
 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 100'ü aşkın öğrenci bu yıl onbirincisi 
düzenlenecek olan "Euroforum" kapsamında Galatasaray 
Üniversitesinde bir araya gelerek, Avrupa Birliği'nin gündemindeki temel 
konuları tartışacak. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin desteğinde 
Galatasaray Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü 
tarafından düzenlenen konferans 2-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da 
yapılacak. Avrupa Birliği simülasyonuna katılacak olan Türk ve yabancı 
öğrenciler, Avrupa Birliği kurumları hakkında edindikleri bilgiyi pratiğe 
dökme imkanı bularak, AB kurumlarındaki karar alma mekanizmalarını, 
bunların işleyişini ve uzlaşı kültürünü karşılıklı tartışarak öğrenecek. 

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Euroforum 
katılımcılarına hitaben yazdığı açılış mesajında, "Avrupa Birliği, 
genişlemesini ve derinleşmesini Türkiye'siz tamamlayamaz. Bu yüzden, 
geleceğin karar vericileri olan siz gençlerin de Türkiye'nin rolünü 
görmesi çok önemlidir," ifadesini kullandı. İstanbul'un hem Batı hem 
Doğu'ya ilham kaynağı olduğunu belirten Bağış, Avrupa'nın 
geleceğinde çözümlerin genç fikirlerden doğacağını kaydetti. 
Euroforum'un açılış oturumunda bir konuşma yapacak olan Avrupa 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. F.H. Burak Erdenir ise, dinamik 
Türk gençliğinin Avrupa Birliği'nin geleceğinde oynayacağı rolün altını 
çizdi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin, gençliğin eğitimi konusuna 
özel önem verdiğine değinen Dr. Erdenir, Jean Monnet ve Avrupa Koleji 
bursları ve Erasmus gibi değişim programları ile gençliğin eğitimine ve 
Avrokrat olarak hazırlanmalarına önemli katkılarda bulunulduğunu, 
Avrupa'nın geleceğini Türk ve diğer Avrupalı gençlerin tartışarak, 
birlikte düşünerek ve ortak çözümler üreterek şekillendireceklerini 
söyledi. 80 yabancı ve 40 Türk katılımcıdan oluşan gençler, vizeden 
ekonomik krize Avrupa Birliği gündemindeki birçok konuyu ele alacak 
ve ABGS'nin düzenleyeceği resepsiyonda birbirleriyle daha yakın 
tanışma ve kaynaşma fırsatı bulacak. 

Kaynak: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

HAFĠF TĠCARĠ ARAÇ SATIġLARINDA TÜRKĠYE AVRUPA 
ÜÇÜNCÜSÜ 
 
Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) açıklamasına göre, Avrupa 
otomotiv pazarında Mart 2011'de toplam otomotiv pazarı 1 milyon 817 
bin 848 adet olarak gerçekleşirken, 1 milyon 877 501 adet olan Mart 
2010'a göre satışlar yüzde 3,2 oranında daraldı. Ocak-Mart 2011 
dönemi toplam Avrupa (AB27 EFTA) otomotiv satışları, önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalarak 4 milyon 207 bin 746 adete 
geriledi. Türkiye otomotiv pazarı satışları Mart 2011'de geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 54,1 artarak 82 bin 973 adet olarak gerçekleşirken, 
Ocak-Mart 2011 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
79,6 artarak 192 bin 488 adete yükseldi. Türkiye toplam otomotiv 
pazarın 2011 yılı Mart ve Ocak-Mart döneminde en yüksek satış 
değerine ulaştı. Mart ayında Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. sırada yer alırken, Ocak-mart döneminde Avrupa 
otomotiv satışları sıralamasında 7. sırada yer aldı. AB (27) ve EFTA 
ülkeleri otomobil pazarında, Mart 2011'de, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,7 daralma yaşandı ve pazar 1 milyon 602 bin 131 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mart 2011 dönemi toplam Avrupa 
otomobil satışları, yüzde 2 daralarak 3 milyon 690 bin 389 adet oldu. 
Türkiye otomobil satışları, mart ayında yüzde 59,1 oranında artarak 54 
bin 23 adet, ocak-mart döneminde yüzde 82,9 artarak 122 bin 895 adet 
oldu. Türkiye otomobil pazarı, mart ve ocak-mart döneminde en yüksek 
satış değerine ulaştı. Mart ayı ve ocak-mart dönemi otomobil satışları 
ile Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı. 
 
Kaynak: EurActiv 
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