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9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ KUTLANDI 

9 Mayıs Avrupa Günü, AB Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin himayelerinde ve AB Türkiye Delegasyonunun 

da katılımı ile Ankara Gençlik Parkında düzenlenen 

şenliklerle kutlandı. Programın açılışına Avrupa Birliği 

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu 

Başkanı Jean Maurice Ripert, Büyükşehir Belediyesi Genel 

Sekreteri Kamil Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

Ali Gökşin, çok sayıda bürokrat ve başkentli katıldı. Günün 

erken saatlerinden itibaren, kamu kurum ve kuruluşları, 

Avrupa ülkeleri, 81 ilimizden gelen temsilciler ve pek çok 

sivil toplum örgütü tarafından stantlar açıldı, müzik 

dinletileri, tavla turnuvası gibi etkinlikler gerçekleştirildi.  

Şenlikler çerçevesinde, havanın kararmasıyla ses, ışık ve 

müzik gösterisi düzenlendi. Şenliklerin ev sahipliğini 

üstelenen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 

Bağış, gösteriyi izlemeye gelen Ankaralılara hitaben yaptığı 

konuşmasında, herkesin AB gününü kutlayarak, AB sürecinin 

Türkiye’ye yarar getirdiğini, bu sayede ülkenin demokratik 

ve şeffaf bir konuma eriştiğini belirtti.  

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB KOMİSYONU TEKLİF ÇAĞRISI 
Bilindiği üzere 2007-2013 yılları arasında yürütülen Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları altında yer alan ve 

Hayatboyu Öğreneme Programı ile Gençlik Programı 2013 

yılı itibari ile sona erecek olup bu programlar yerine 

"Erasmus for All" adı ile 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni 

bir program başlayacaktır. "Erasmus for All" programı ile 

birlikte program alt faaliyetlerinde birçok yenilikler 

öngörülmektedir. Bu kapsamda Hayatboyu Öğrenme 

Programlarından Leonardo da Vinci Programı altında yer 

alan Yenilik Transferi Projeleri, Yenilik Geliştirme Projeleri 

ve Tematik Ağlar gibi faaliyetler bazı değişikliklerle "Sector 

Skills Alliances-SSA (Sektör Becerileri Birlikteliği- SBB)" 

adı ile tek bir faaliyet içinde yer alacaktır. Bu faaliyetin 

amacı; Farklı ekonomik sektörler tarafından ihtiyaç duyulan 

mesleki becerilere sahip kalifiye elemanların eksikliğini 

gidermek için iş dünyası, eğitim dünyası, sosyal taraflar ile 

kamu ve özel kurum ve kuruluşların ülkeler arası işbirliğini 

teşvik etmek ve bu alana yönelik eğitim mekanizmalarını 

geliştirmek, iş piyasasındaki beceri ihtiyaçları ve buna ilişkin 

eğilimlerden hareketle, - işgücü piyasasının gerektirdiği 

becerilere ve donanımlara sahip işgücünü yetiştirmek için 

ortak müfredat ve yöntemler tasarlamak ve belirlenen 

sektörlerin rekabet güçlerini arttırmak için eğitimde sistem 

düzeyinde etki sağlamak ve bu alandaki dönüşüme katkı 

vermektir.  Bu çerçevede, AB Komisyonu 2014-2020 

dönemine hazırlık kapsamında Sektör Becerileri Birlikteliği 

faaliyetine ilişkin pilot uygulama yapmak için "Pilot projects  

 

for the development of Sector Skills Alliances" adıyla bir 

teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında 

tüm süreç AB Komisyonun ilgili birimi tarafından 

yürütülecek olup, başvuru ile ilgili tüm bilgi ve belgelere 

Komisyonun ilgili internet sayfasından 

(http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm) 
ulaşılabilir. Sektör Becerileri Birlikteliğine ilişkin Ulusal 

Ajans’tan daha detaylı bilgi almak için aşağıda irtibat 

bilgileri verilen LdV Yenilik Transferi Projeleri uzmanı Vahit 

SADAL ile iletişime geçilebilir. 

Vahit SADAL Tel:+90 312 409 61 10  

E-mail: vahit.sadal@ua.gov.tr 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI'NDAN 

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ 

VERİMLİLİĞİNE 75 MİLYON EURO 
Türkiye Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası 

arasında 75 milyon Euro'luk 'KOBİ'ler ve Büyük İşletmeler 

için Geliştirme Kredisi/B (Yenilenebilir Enerji ve Enerji 

Verimliliği için TKB Geliştirme Kredisi)' adıyla yeni bir 

kredi anlaşması imzalandı. Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 

yapılan açıklamaya göre, Yenilenebilir Enerji ve Enerji 

Verimliliği projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 

Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlanan 75 milyon 

Euro'luk kredi anlaşması imza töreni Hazine Müsteşarlığı'nda 

yapıldı. Türkiye Kalkınma Bankası 2002 yılından bu yana 

AYB ile sürdürdüğü başarılı işbirliği kapsamında yaptığı 

anlaşmalarla 462.5 milyon euro tutarında kaynak sağladı. Bu 

sürecin devamı niteliğinde olan "KOBİ'ler ve Büyük 

İşletmeler için Geliştirme Kredisi/B (Yenilenebilir Enerji ve 

Enerji Verimliliği için TKB Geliştirme Kredisi)" ile AYB'nin 

belirlediği sektör kısıtlamaları dışında kalan çevresel avantaj 

sağlayacak, iklim değişikliğini önlemeye ve sera gazı 

salınımlarının azaltılmasına yönelik; Yenilenebilir Enerji, 

Enerji Verimliliği, elektrik dağıtım kayıpları ve co-

jenerasyon yatırımları desteklenecek. Söz konusu kaynak ile 

toplam yatırım tutarı 50 milyon Euro'yu geçmeyen projeler, 

yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kredilendirilebilecek. 

Yapılan imza töreninde kısa bir teşekkür konuşması yapan 

Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, 2011 yılı sonu itibariyle 

Türkiye Kalkınma Bankasınca yenilenebilir enerji ve enerji 

verimliliği yatırımlarıyla ilgili 132 adet projenin 

değerlendirildiğini, kurulu kapasitesi bin 286 Mw olan 85 

adet projeye 2 milyar 784 milyon TL kredi tahsisi yapıldığını 

ve bugün itibariyle 24 tesisin elektrik ürettiğini açıkladı. 

Pehlivan, "Bugüne kadar destekleriyle KOBİ'lerin yanında 

olan Bankamız, sağladığı yeni kredi kaynaklarıyla sanayi, 

turizm, sağlık, eğitim, bilgi teknolojileri ile yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği sektörlerindeki yatırımcıları 

desteklemeye devam edecektir" dedi. Kaynak: Euractiv  

http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm

