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AB LİDERLERİ, 'MALİ SÖZLEŞMEYİ' İMZALAMAK VE BÜYÜMEYİ 
GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANIYOR 
 
Avrupalı liderler, Euro krizine çare aramak için tekrar bir araya geliyor. 
İngiltere dışındaki AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının, 
üzerinde Aralık ayında anlaşmaya varılan 'mali sözleşmeye' imza 
atması bekleniyor. Öte yandan kemer sıkma önlemlerini protesto eden 
Belçikalılar greve gitti. Ülkede ulaşım durma noktasına geldi. AB 
liderlerinin ulaşımı için askeri bir havaalanı hizmete açıldı. Guardian 
gazetesi, "Daha çok zirve, daha çok problem" başlıklı başyazısına, 
"Euro Bölgesi' iki büyük hata yapmak üzere. Biri siyasî diğeri ekonomik" 
ifadeleriyle başlıyor. Gazete, bugün toplanacak olan liderlerin, ağır borç 
yükü altındaki ülkelerin ulusal bütçeleri üzerinde kontrol sağlamak için 
baskı uygulayacağını belirtiyor. İkinci hata olarak Guardian, 
Almanya'nın baskısıyla, "modern zamanların genel valisi" olarak 
tanımladığı bir Euro Bölgesi yetkilisinin, Yunanistan'ın harcamalarını 
gözlemek üzere Atina'ya yerleştirileceğinin anlaşıldığını yazıyor. 
Financial Times, yapılacak malî yardım öncesinde, Avrupa Birliği ve 
IMF'nin Yunanistan'a 10 sayfalık bir talep listesi verdiğini, buna göre, 
gelecek üç yıl içinde 150 bin kamu görevlisinin işten çıkarılmasının ve 
bu yılın bütçe açığında da yüzde birlik ilave kesintiye gidilmesinin 
öngörüldüğünü belirtiyor. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
EURO KRİZİNE FİTCH DARBESİ: 5 ÜLKENİN NOTU DÜŞTÜ 
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Euro Bölgesi’ndeki 5 
ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşürüp, not görünümlerini de 
“negatif”e çevirdi. İtalya, İspanya ve İrlanda’nın zayıf finansal yapısı ve 
piyasalarda yaşanabilicek sert hareketlere karşı kırılgan ekonomiye 
sahip olduğunu açıkladı. Fitch, İtalya’nın kredi notunu iki kademe 
düşürerek “A-” olarak  belirlerken, İspanya’nın kredi notunu da “A”ya 
düşürdü. Belçika’nın kredi notunu bir kademe düşürerek “AA”  olarak 
güncelleyen Fitch, Slovenya’nın kredi notunu 2 kademe düşürerek “A” 
seviyesine indirdi. Fitch, Kıbrıs’ın notunu ise bir kademe düşürerek 
“BBB-” açıkladı. İrlanda’nın “BBB “ kredi notunu teyit eden Fitch, ülkenin 
görünümünü de negatife çevirdi. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
İLLERİMİZ AB'YE HAZIRLANIYOR II - AVRUPA BİRLİĞİ 
FAALİYETLERİNE DESTEK TEKLİF ÇAĞRISI 
 
Avrupa Birliği Bakanlığı'nın, 2011 yılında uygulamaya koyduğu ve nihai 
aşamasına gelen "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı"nın 
devamı niteliğinde olan "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı 
II - Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı" 25 Ocak 2012 
itibarıyla uygulamaya konmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden 
sağlanacak finansmanla yürütülecek program çerçevesinde, 
valiliklerdeki AB birimlerinin altyapısının güçlendirilmesi, teknik 
kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması, illerdeki ilgili kurumların proje 
uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerelde AB farkındalığının 
artırılması hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2012 yılı için yerelde yürütülecek 
çalışmalara 1.000.000 TL ayrılması öngörülmektedir. Avrupa Birliği 
Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı için bu bütçenin 100.000TL'si 
kullanılacaktır. Toplam bütçenin geriye kalan kısmı ile gerçekleştirilecek 
diğer projeler, gelecek aylarda duyurulacaktır. 2011 yılında uygulanan 
"İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" kapsamında 25 ilde 
yürütülen projeler aracılığıyla yerelde AB ile ilgili faaliyetler 
desteklenmiştir. Bu programın devamı ve destekleyicisi niteliğinde 
olması hedeflenen "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı II - 
Avrupa Birliği Faaliyetlerine Destek Teklif Çağrısı"kapsamında AB ile 
ilgili faaliyetlerin yurt genelinde daha da yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu program için Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesinden 
ayrılmış olan 100.000 TL kaynaktan,  her proje için en fazla 10.000 TL 
destek verilecek olup başvuru sahiplerinin en az aynı miktarda eş 
finansman sağlamaları beklenmektedir. Program kapsamında sadece 
valilik AB birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir. Son 
Başvuru Tarihi: 5 Mart 2012 

Kaynak: AB Bakanlığı  

 

“AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI” BAŞVURULARI 
BAŞLADI  

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından iletişim öğrencileri arasında 
düzenlenen "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması" için son başvuru 
tarihi 9 Mart 2012. Avrupa Birliği Bakanlığı, geçen yıl "AB'yi anlatın, 
anlattıklarınızı gidip görün" sloganıyla İstanbul ilinde bir pilot uygulama 
olarak düzenlediği "AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması"nı bu yıl 
Türkiye geneline yaymayı hedefliyor. Bakanlık bu çalışmayla iletişim 
öğrencilerini Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine dahil etmeyi ve "Neden 
Avrupa Birliği yolunda Türkiye?" sorusuna yaratıcı cevaplar bulmayı 
amaçlıyor. Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin kamuoylarındaki karşılıklı 
önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç 
iletişimcilerin yaratıcılıklarını kullanmaları açısından bir ilk teşkil eden 
yarışmaya öğrenciler; TV, Basın ve Açık Hava Reklamı, Radyo, İnternet 
ve Sosyal Medya kategorilerinde; kısa filmden reklam filmine, radyo 
spotundan web sayfası tasarımına kadar çeşitli çalışmalarla 
katılabilecek. Yarışmada birinci olanlar, Brüksel'i ziyaret ederek AB 
Kurumlarını görme ve gelecek AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak 
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etme ve temaslarda 
bulunma fırsatına kavuşacak. Yarışmada ikinci olan eser sahipleri ise 
Brüksel gezisi, üçüncü olanlar ise dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. 
Yarışmaya, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin üyelik süreci konusunda bilgili, 
iletişim, güzel sanatlar, sanat ve tasarım fakülteleri ve meslek yüksel 
okullarının; Radyo - TV Programcılığı, Radyo - TV Teknolojileri, Grafik 
Tasarım, Fotoğrafçılık - Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Basım- Yayın Teknolojileri ve Reklamcılık programlarında ön lisans ve 
lisans öğrencileri, tek başına ya da grup halinde katılabilecekler. 

Kaynak: AB Bakanlığı 


