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"AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE ETKİNLİKLERLE 
BURSA PROJESİ" KAPANIŞ TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "İllerimiz AB'ye 
Hazırlanıyor Programı" kapsamında desteklenen "Avrupa 
Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle Bursa" projesinin kapanış 
toplantısı ve 2012 Yılı Birinci AB UDYK toplantısı Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Bursa Valisi 
Sayın Şahabettin Harput’un katılımları ile 2 Şubat 2012 tarihinde 
Bursa'da gerçekleştirildi. İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı 
Ahmet Hamdi Usta’nın “Avrupa Bütünleşme Sürecinde Etkinliklerle 
Bursa” Projesinin sonuçlarını anlatan sunumundan sonra Bursa 
Valisi Sayın Şahabettin Harput yaptığı konuşmasında, Bursa Valiliği 
AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’nın 
Genelgesi sonrası kurulmasına rağmen kısa sürede çok büyük 
mesafe kaydettiğini belirtti. Merkezin amacının Bursa’daki her 
vatandaşın AB süreci hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak 
olduğunu ve bu süreç içinde birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Vali Harput, verdiği desteklerden ötürü Avrupa Birliği 
Bakanlığı’na teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Bursa’nın AB 
Sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu ve “Avrupa Bütünleşme 
Sürecinde Etkinliklerle Bursa Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetlerle AB farkındalığının Bursa’da üst düzeye çıktığını belirtti. 
Bursa’nın AB fonlarından yararlanma oranının da kendilerini 
ümitlendirdiğini ifade eden Bağış, "İnşallah Bursa AB fonlarından 
daha çok yararlanacak. yeni birtakım fon imkanları sağlayacağız. 
Umut ediyoruz ki güzel projeleri değerlendirerek Bursa'ya 
çekeceğiz" dedi. Toplantı, Bakan Bağış’ın Proje kapsamında 
gerçekleştirilen “AB Eğitim ve Gençlik Programları Tanıtımı” ve 
“Proje Hazırlama Eğitimi” katılımcılarına sertifikalarını vermesi ile 
sona erdi. 
Kaynak: AB Bakanlığı 

 
AYB, TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİNE 
YÖNELİK OLARAK 75 MİLYON EURO KREDİ AÇIYOR 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli 
işletmeler tarafından gerçekleştirilen iklim değişikliği yatırımlarının 
finansmanı için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile 75 milyon EURO 
tutarında bir sözleşmeye imza attı. Finansman, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (AİKB) ile ortaklaşa temin edilen bir çerçeve kredi 
biçimindedir. Bununla birlikte Farklılaştırılmış Ödeme Hakları 
menkul kıymetleştirmesine dayalı bir yenilikçi finans programı 
üzerinden temin edilmektedir. AYB ile AİKB tarafından ortaklaşa 
geliştirilen Orta Büyüklükteki Sürdürülebilir Enerji Finansmanı 
Kolaylığı ("MidSEFF") çerçevesinde imzalanan üçüncü işlem olarak 
önümüze çıkmaktadır. Sözkonusu finansman kolaylığı, Avrupa 
Komisyonu tarafından IPA fonlarından aktarılan bir Teknik Yardım 
bileşenini içermektedir. Bu kolaylık kapsamında imzalanan önceki 
işlemler ise Denizbank ve Garanti Bankası ile akdedilmişti. Bu kredi, 
Türkiye'nin enerji arzı güvenliğine katkıda bulunan endüstriyel enerji 
verimliliği ve atıktan-enerjiye projelerine yönlendirilecek bir dizi 

küçük ve orta ölçekli özel sektör yatırımına destek sağlanmasını 
kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda Avrupa iklim değişikliği 
politikalarına da katkıda bulunacak, dolayısıyla  AYB amaç 
öncelikleri kapsamında yer alacaktır. Türkiye'nin yenilenebilir 
kaynaklardan elde ettiği enerji üretimini 2023 yılı itibarıyla %30'a 
çıkarma hedefine katkıda bulunduğu için AYB'nin Türkiye'de akılcı 
büyümeye yönelik taahhüdünü de ortaya koymaktadır. AYB ile AİKB 
arasındaki verimli işbirliğinin sonucunda geliştirilmiştir. Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB), Üye Devletlerin sahibi olduğu ve uzun vadeli 
kredi veren Avrupa Birliği kredi kuruluşudur. AB politika hedeflerine 
katkıda bulunmak için sağlam yatırımlara yönelik uzun-vadeli 
finansman sunmaktadır. 
Kaynak: ABHaber 

 
 
EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK 2011 SONUNDA REKOR 
KIRDI 
Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranları 
geçtiğimiz yılın sonunda rekor seviyeye yükseldi. Euro para birimini 
kullanan 17 ülkede işsizlik oranı yüzde 10.4 oldu. 17 ülkedeki 
işsizlerin sayısı 16.5 milyonu bularak bir önceki yılın aynı ayına göre 
751 bin yükseliş kaydetti. 2010 yılının Aralık ayında işsizlik yüzde 10 
seviyesindeydi. Bölgede en yüksek işsizlik oranı yüzde 22.9 ile 
İspanya'da kaydedilirken en düşük oran yüzde 4.1 ile Avusturya'da 
kaydedildi. 
Kaynak: Euractiv 

 

AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİ 
İtalya Başbakanı Mario Monti, "Avrupa’nın borç krizine uyumlu 
çözüm bulmaya ihtiyacı olduğunu" söyledi. Monti, 48. Münih 
Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, krizin, "ziyadesiyle 
tehlikeli" yanlış anlamaları ve önyargıları akla getirdiğini belirterek, 
"Biz sadece bir çözüm bulmamalıyız ve sanırım uyumlu çözüm 
bulmalıyız" diye konuştu. İtalya hükümetinin kamu harcamalarını 
kısarak ve cansız ekonomide reformlar yaparak yatırımcı güvenini 
yeniden kazanmaya çalıştığını vurgulayan Monti, "Tabiki tasarruf 
yolunda devam etmeliyiz, ancak aynı zamanda bunu mantıklı parlak 
gelecek taahhüt eden yönde yapmalıyız" dedi. Monti, Almanya’da 
yayımlanan Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte de, 
İtalya’nın şimdi "güvenli bir yer" olduğunu belirtti. Yunanistan’ın 
kontrolsüz biçimde iflasının herkes için kötü olacağını, ancak 
yetkililerin bundan kaçınacağını belirten Monti, "Bununla birlikte 
sanırım İtalya şimdi güvenli bir yer" dedi. Bütçe kurallarının 
Avrupa’nın her hücresine sindiğini kaydeden Monti, "Siyasi enerji, şu 
anda bütçe disiplini için özellikle orijinal fikirler konusunda israf 
edilmemeli, ancak büyüme politikası için kullanılmalı" ifadesini 
kullandı. Monti, piyasaların sadece bütçe açığını azaltıcı çabalara 
bakmadığını, aynı zamanda ekonomik büyümeyle ilgilendiğini 
bildirdi. 
Kaynak: ABHaber 


