
           
             16-22 Mayıs 2011 Sayı: 85 

 
 
 
KOOPERATİFLER KOSGEB, İŞ-KUR VE AB FONLARINDAN 
YARARLANABİLECEK 
 
Sanayi Bakanlığı, kooperatiflerin KOSGEB, İş-Kur ve AB gibi kamu 
desteklerinden faydalanması için düzenlemeye gitti. Kooperatifler, ilgili 
kamu kurumlarıyla irtibata geçerek hibe desteği alabilecek. AB hibe 
programları kapsamında 2013'e kadar 'kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi' için (özellikle kadın kooperatifleri) 'Kadın Haklarının 
Korunması ve Geliştirilmesi' ve 'Engelli Kişilerin Toplumla 
Bütünleşmesini Güçlendirme' hibe destek programlarından 
faydalanılabilecek. Zaman'ın haberine göre sayıları 13 bini bulan 
kooperatiflerin kamu desteklerinden faydalanmasının önü açıldı. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nün 
yaptığı çalışmaya göre, kooperatifler başta AB hibeleri olmak üzere 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), İş-Kur gibi kamu desteklerinden 
faydalanabilecek. Bakanlık, kooperatiflerin kamu imkânlarından 
faydalanabilmeleri için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaparak 
bürokratik engellerin kaldırılmasını sağladı. Bakanlık kaynakları, 
"Mevzuatta olmasına rağmen kooperatiflerimiz kamu kaynaklarından 
faydalanamıyordu. Bunu hem kooperatifler hem de desteği veren 
kuruluş bilmiyordu. Biz gerekli yazışmaları yaparak desteklerin önünü 
açtık." dedi. Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaya 
göre, kooperatifler ilgili kamu kurumlarıyla irtibata geçerek hibe desteği 
alabilecek. Çalışmada, kadın kooperatiflerine verilecek destekler daha 
çok öne çıkıyor. Kooperatiflerin faydalanabileceği kamusal kaynakların 
başında AB-Kalkınma Ajansları hibe programları, KOSGEB, İş-Kur 
destekleri geliyor. Kooperatifler, AB hibe programları kapsamında 
2013'e kadar 'kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için (özellikle kadın 
kooperatifleri) 'Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi' ve 'Engelli 
Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme' hibe destek 
programlarından faydalanabilecek. Ayrıca bölgesel kalkınma veya 
işletme kapasitesini geliştirme projesi olan kooperatiflerin de hibelerden 
faydalanmaları mümkün. Bunun yanında kooperatifler, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon 
ve Uygulama Merkezi'nin periyodik olarak açıklayacağı desteklere de 
proje teklif edebilecek. Bakanlık yazışmalarıyla kooperatiflere verilecek 
KOSGEB desteklerinin miktarı da netleşti. Buna göre kurum, 
kooperatiflerin uygulamalı girişimcilik eğitimi, meslekî geliştirme gibi 
projelere en fazla 150 bin lira hibe desteği verebilecek. 
 
Kaynak: Zaman Gazetesi 
 

EUROSTAT HEYETİ TÜİK'İ ZİYARET EDECEK 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Türk İstatistik Sistemini ve Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) koordinasyon rolünü değerlendirmek 
üzere, 24-27 Mayıs tarihleri arsında TÜİK'te “Emsal Tarama” yapacak. 
TÜİK'ten alınan bilgiye göre, Avrupa istatistiklerinin etik ilkeleri  
 

 
 
 
temelinde yürütülecek emsal tarama faaliyeti, 2006-2008 yıllarında tüm 
AB üyesi ülkelerde gerçekleştirildi. Tarama, 2009-2011 yılları arasında  
da aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelerde yapılacak. TÜİK'in Avrupa 
İstatistikleri Uygulama Esaslarına uyum düzeyinin ölçüleceği bu 
uygulama iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada “Öz 
değerlendirme soru kağıdı” ilgili ülkenin istatistik ofisi tarafından 
doldurularak Eurostat'a gönderiliyor. İkinci aşama ise Eurostat 
tarafından onaylanan iki bağımsız uzman ve bir Eurostat temsilcisinden 
oluşan ekibin inceleme ve izleme ziyaretinden oluşuyor. Birinci aşamayı 
tamamlayan TÜİK, ikinci aşamada Eurostat heyetini ağırlayacak. Söz 
konusu ziyarette TÜİK'in yanı sıra kurumun temel paydaşları olan kamu 
kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, bilimsel 
kuruluşlar, araştırma kuruluşları, Türkiye'deki uluslararası örgüt 
temsilcilikleri ve medya ile de görüşülecek. TÜİK'in diğer kuruluşlar ve 
paydaşlarıyla işbirliği faaliyetlerinin, Türk İstatistik Sistemi içindeki 
koordinasyon rolünün ve etkinliğinin değerlendirileceği, istatistik 
kullanıcıları ve medya tarafından kurumun nasıl algılandığının 
araştırılacağı bu görüşmelerde katılımcılara sorular sorulacak ve 
değerlendirmelerde bulunmaları istenecek. 
 
Kaynak: EurActiv 

 
ÇİN'DEN AB'YE 'ÇİFTE VERGİ' TEPKİSİ  
 
Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen bir ürüne ilk 
kez aynı anda antidamping ve antisübvansiyon vergisi uygulamasını 
protesto etti. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Yao Cien yazılı 
açıklamayla, AB'nin Çin'den ithal edilen yüksek kalite kâğıda çifte vergi 
uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına aykırı olduğunu 
ileri sürdü. Antisübvansiyon vergisi yüzde 4 ile 12, antidamping vergisi 
de yüzde 8 ile 31,5 arasında değişiyor. 
 
Kaynak: EurActiv 
 
 

S&P YUNANİSTAN'IN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ 

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor‟s, Yunanistan‟ın kredi 
notunu BB-„den B‟ye düşürdü. Kurum, ülkenin kredi not görünümümü 
negatif olarak belirledi. yapılandırma riskinin arttığına dikkat çekildi.         
Açıklamadan önce, 1.44 seviyesinde olan euro/ dolar paritesi, kararın 
ardından 1.4360'a kadar geriledi. Euro/TL ise 2.22'nin hemen altında 
seyrediyor. Not indirimin ardından, Atina borsası yüzde 2, bankaların 
hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti. Standard & Poors‟tan yapılan 
açıklamada, “Yunanistan‟a sağlanacak finansal yardımın uzatılması 
durumunda, yatırımcıların ülkeye olan güveni derinden sarsılacaktır” 
ifadesi kullanıldı. 

 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 
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