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AYB'DEN TÜRKİYE'YE 718 MİLYON EUROLUK KREDİ     
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye, demiryolu ulaşımı, elektrik dağıtımı, 
enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji alanlarında kullanılmak üzere 718 
milyon euroluk kredi sağladı. Banka'dan yapılan açıklamaya göre söz 
konusu destek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına Hazine 
Müsteşarlığı ile birlikte Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) ve kalkınma 
bankaları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma 
Bankasının (TKB) işbirliğiyle oluşturulan farklı borç verme programlarıyla 
sağlanacak. Sözleşmeler, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı 
Matthias Kollatz-Ahnen, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, TEDAŞ 
Genel Müdürü Haşim Keklik, TSKB Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi 
(CEO) Halil Eroğlu ile TKB üst yöneticisi Abdullah Çelik tarafından 
imzalandı. Açıklamaya göre, TCDD'ye tahsis edilen 293 milyon euro'luk 
destekle Türkiye'nin Ankara ve İstanbul arasındaki ana ulaşım koridoru 
için güçlü bir destek sağlandı. Ek fonlarla birlikte projelere sağlanan 
toplam AYB desteği 850 milyon euro'ya ulaştı. Türkiye Elektrik Dağıtım 
Şirketine (TEDAŞ) sağlanan 125 milyon euro'luk destek, elektrik 
dağıtımının etkinliğini ve güvenilirliğini geliştirmek amacıyla mevcut 
elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve yükseltilmesi için kullanılacak. 
AYB'nin açıklamasına göre, Banka Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-
Ahnen, konuyu değerlendirirken,  ulaşım, enerji ve çevre alanlarında 
altyapı tasarrufunun, Türkiye'nin gelişimi ve AB'ye katılım süreci 
açısından anahtar rolde olduğunu belirtti.  
Kaynak: EU Rapid 
 
KOBİ'LERE AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNİN YOLU AÇILIYOR 
KOBİ'lerin uluslararası pazara açılmasını öngören “Rekabet Edebilirlik ve 
Yenilik Programı, Girişimcilik ve Yenilik Alt Programı ile Avrupa İşletmeler 
Ağı” etkinliğini hayata geçiren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOBİ'lere 
Avrupa'ya açılmanın yollarını gösteriyor. Bu gibi etkinliklerle, KOBİ'lerin 
uluslararası pazarlara açılması, ticari işbirliklerinin arttırılması, yenilik 
aktarımı ve teknoloji transferlerinin sağlanması, Avrupa Birliği proje ve 
programları hakkında KOBİ'lerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Programı’nın, AB'nin KOBİ'lerin ve girişimciliğin 
geliştirilmesi amacıyla uyguladığı ve toplam 3.6 milyar Euro'luk bütçesiyle 
bu alandaki programların en büyüklerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, 
bakanlık yetkililerinin bu konuda verdikleri bilgiye göre, üç alt bileşenden 
oluşan programın, 2 milyar Euro'luk hacmiyle en büyük bileşenini 
Girişimcilik ve Yenilik Programı oluşturuyor. Bu program ile Türkiye 
ekonomisinde KOBİ'lerin yüksek katma değer sağlamasını temin 
edebilecek mali araçların, KOBİ destek ağlarının, inovasyon projelerinin, 
KOBİ'lere yönelik politikaların ve projelerin gerçekleşmesi hedefleniyor. 
Girişimcilik ve Yenilik Programı altında şu ana kadar hayata geçen en 
önemli aracın, 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve 320 
milyon Euro'luk bütçeyle desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı' olduğu 
belirtiliyor. Ayrıca Avrupa İşletmeler Ağı’nın, Türkiye'de reel sektörün 
temsilcilerinden olan sanayi ve ticaret odalarının, üniversitelerin, 
araştırma kurumlarının ve kamuyu temsil eden KOSGEB'in de aralarında 
bulunduğu 27 kuruluşla 7 konsorsiyumun KOBİ'lere hizmet için el ele 
vererek, iş birliği kurduğu bir ağ olduğu belirtiliyor. Kaynak: Hürriyet 
 
 
 

 
SİVİL TOPLUM DİYALOGU İÇİN TÜRKİYE'YE İKİ YENİ FON 
AB tarafından, sivil toplum diyalogu kapsamında Türkiye’ye yönelik 
toplam 4 milyon euro bütçeli iki yeni fon tahsis edilecek. Toplam 4 
milyon euro’luk iki fonun 1 milyon 800 bin euro’luk kısmını Kültür Sanat 
Hibe programı, 2 milyon 200 bin euro’luk kısmını ise Tarım ve 
Balıkçılık Hibe Program oluşturuyor. AB Genel Sekreterliği 
koordinasyonunda yürütülen her iki programın da bu yıl bitmeden önce 
açılması bekleniliyor. Türkiye’de balıkçılık ve tarım alanında faaliyet 
gösteren kurumlarla Avrupalı ortaklarının işbirliğini geliştirmek için 
düzenlenen balıkçılık ve tarım alanındaki hibe programının toplam 
bütçesi 2 milyon 200 bin euro. Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, 
belediyeler, il özel idareleri, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, 
kooperatifler, birlikler ve tüketici kuruluşların başvurabileceği programda 
proje başına en az 50 bin euro, en fazla 175 bin euro hibe verilecek. 
Projenin planlanan süresi 9 aydan az 18 aydan fazla olamayacak.  
Kaynak: EurActiv 
 
AB FONLARININ KULLANIMINDA YENİ YAPILANMA  
Türkiye'nin AB fonlarından daha etkin faydalanabilmesi için yeni 
kurumsal yapılanmaya gidildi. Konuya ilişkin Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla genelge yayımlandı. 4 Aralık 2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, yeni dönemde AB'den 
sağlanacak fonların Çerçeve Anlaşma ile belirlenen esaslar 
doğrultusunda etkin kullanılabilmesi için, 2001 yılındaki genelgeyle 
oluşturulan kurumsal yapının gözden geçirilerek, yeni dönemin 
öngördüğü yapıyla uyumlu hale getirilmesinin gerekli bulunduğu 
belirtildi. Genelgede, çerçeve anlaşmada belirtilen görevleri yerine 
getirecek kurum ve kişiler tespit edildi. Buna göre, Yetkili Akreditasyon 
Görevlisi "Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı", Ulusal 
Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü "Avrupa Birliği Genel Sekreteri", 
Ulusal Yetkilendirme Görevlisi "Hazine Müsteşarı", Stratejik 
Koordinatörlük görevi de "DPT Müsteşar Yardımcısı" tarafından 
yürütülecek. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunan "Ulusal Fon", 
ulusal yetkilendirme görevlisinin sorumluluğu altında, Katılım Öncesi 
Yardım Aracı çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimiyle 
görevli olacak. Program Otoritesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Denetim Otoritesi, Ulusal 
Otorite, İç Denetim Biriminin oluşumu ve görevleri de belirlendi. 
Genelgeye göre, Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, 
başmüzakereci başkanlığında, ulusal katılım öncesi yardım 
koordinatörü, ulusal yetkilendirme görevlisi, DPT Müsteşarı, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, program otoritesi 
bakanlıkların müsteşarları ile merkezi finans ve ihale birimi 
başkanından oluşacak. Sekretarya hizmetleri AB Genel Sekreterliği 
tarafından yürütülecek. Kurul, mali işbirliği sürecinin genel işleyişini, 
topluluk programları ve ajanslarından yararlanmaya yönelik faaliyetleri 
koordine edecek, izleyecek ve değerlendirecek. Katılıma yönelik olarak 
üye ülkelerle yürütülen ikili işbirliğinin genel koordinasyonunu 
sağlayacak. AB Genel Sekreterliği başkanlığında "geçiş dönemi desteği 
ve kurumsal yapılanma komitesi", Ulusal Otorite başkanlığında "sınır 
ötesi işbirliği komitesi", DPT Müsteşarı başkanlığında "bölgesel 
kalkınma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi komitesi" oluşturulacak. 
Kaynak: Referans  
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