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2012 TEKLİF ÇAĞRISI LEONARDO DA VİNCİ 

HAREKETLİLİK PROJELERİ KABUL VE YEDEK 

LİSTELERİ AÇIKLANDI 

2012 Teklif Çağrısı Döneminde Leonardo da Vinci-

Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik 

(Mobility) projeleri çerçevesinde sunulan proje 

tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Ulusal 

Ajans’a sunulan 2261 proje teklifinden 2057'si  ön 

değerlendirme kriterlerini karşılayarak içerik 

değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız 

dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. Bunun 

sonucunda 320 proje teklifi (Ek-1)  mevcut bütçe 

imkanları çerçevesinde Değerlendirme Komitesi 

tarafından desteklenmeye değer bulunurken, 99 proje 

teklifi de yedek olarak tespit edilmiştir (Ek-2). Bu 

sonuçlarla, bu dönemde Hareketlilik projelerine ayrılan 

bütçenin tamamı kullanılmış olacaktır. Proje teklifleri 

başarılı bulunan kurumlar ile proje uygulama ve mali 

yönetim konularında Haziran ayında yapılacak olan "Proje 

Yönetimi Toplantıları"nın yer ve tarihleri ve projelerden 

sorumlu Ulusal Ajans uzmanları önümüzdeki günlerde 

bildirilecektir. 

EK-1: 2012 yılı Leonardo da Vinci Hareketlilik 

Projeleri Kabul Listesi (Sıralama puana göre değil 

proje numarasına göre alfabetik olarak yapılmıştır)   

EK-2: 2012 yılı Leonardo da Vinci Hareketlilik 

Projeleri Yedek Listesi (HEDEF GRUP İÇİNDE 

PUANA GÖRE SIRALIDIR) 

Kaynak: Ulusal Ajans 

 

İSPANYA'YA 100 MİLYAR AVRO KREDİ 

Avro Bölgesi maliye bakanları, bankaları acil sermaye 

takviyesine ihtiyaç duyan İspanya'ya 100 milyar Avro 

kadar kredi verme kararı aldı. İspanya'yı dün üç saate 

yakın süren telekonferans toplantısında tartışan bakanlar, 

krediyi serbest bırakmak için bu ülke bankalarına ne kadar 

sermaye takviyesi gerektiğini 21 Haziran'a kadar önce 

ortaya koyacak iki bağımsız denetim şirketinin raporunu 

bekleyecek. Telekonferans toplantısının ardından Avro 

Grubu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa mali istikrar 

fonları (EFSF ve ESM) aracılığıyla sağlanacak kredinin  

İspanyol finans sektörünün ''toplamda 100 milyar Avro'ya 

kadar çıkabileceği tahmin edilen'' sermaye gereksinimi ve 

ihtiyat marjını karşılayacağı belirtildi. Açıklamada, kısa  

 

süre içinde gelecek ''resmi başvurunun ardından AB 

Komisyonu'nun Avrupa Merkez Bankası, Avrupa 

Bankacılık İdaresi ve Uluslararası Para Fonu'yla irtibat 

içinde hazırlayacağı değerlendirmesini ve yardım 

karşılığında mali sektörle ilgili yerine getirilmesi istenecek 

zorunlu şartlar önerisini hazırlayacağı'' kaydedildi. 

Açıklamada, İspanya hükümetinin, bankaları yeniden 

yapılandırma fonu aracılığıyla finans kuruluşlarına 

aktaracağı kredilerin geri ödenmesinde tam sorumlu 

olacağı ve bununla ilgili mutabakat zaptı imzalayacağı 

bildirildi. Avro Bölgesi'ndeki borç krizinde Yunanistan, 

İrlanda ve Portekiz'in ardından ortaklarından yardım 

bekleyen dördüncü ülke olan İspanya, emlak balonunun 

patlaması sonucunda bankaların geri dönmeyen 

kredilerinin katlanmasıyla zora girmişti. 

 

Kaynak: AB Haber  

 

 

TÜRKİYE’NİN AB PAZARI DARALIYOR  

Türkiye’nin ihracatında Avrupa Birliği’nin (AB) payı 

daralmaya devam ederken yeni pazar arayışları sürüyor. 

Mayısa ilişkin ihracat verilerini açıklayan Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

“Bunu telafi etmek için diğer pazarlarda daha fazla 

çalıştıklarını ve ihracatlarını arttırdıklarını” söyledi. 

Büyükekşi, Antalya’da düzenlenen toplantıda, “Bölgesel 

baktığımızda, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 

ihracatımız yüzde 24, Afrika’ya yüzde 26, Ortadoğu’ya 

yüzde 27, diğer Asya ülkelerine yüzde 29 artış gösterdi. 

AB’ye ihracatımız ise yüzde 6 geriledi” diyerek şunları 

belirtti: 

• Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 

artışla 11 milyar 816 milyon 419 bin dolar oldu. Yılın ilk 5 

ayında yüzde 10.31 artışla 59 milyar 833 milyon doları 

yakaladık. Son 12 aylık ihracatımız 140 milyar doları 

geride bıraktı. 2012 hedefimiz 150 milyar dolar. 

• Avrupa’nın genel ihracatımızdaki pazar payı yüzde 41’e 

düşerken Libya’ya ihracatımız yüzde 269, Peru’ya yüzde 

182, Gana’ya yüzde 175, Arjantin’e yüzde 133, Pakistan’a 

yüzde 112, Kamerun’a yüzde 98, Katar’a yüzde 83, 

Etiyopya’ya yüzde 76, Malta’ya yüzde 72 arttı. 

• Suudi Arabistan’a yüzde 68, Kanada ve Japonya’ya 

yüzde 47, Gürcistan’a yüzde 46, Birleşik Arap 

Emirlikleri’ne yüzde 45, Mısır’a yüzde 41, Irak’a yüzde 

35, Çin’e yüzde 32, ABD’ye yüzde 27 artış yakaladık. 

 

Kaynak: AB Haber 
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