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AVRUPA’DA BİNEK OTOMOBİL SATIŞLARI %8,1 ARTTI 
Avrupa binek otomobil satışları Ocak-Şubat 2010 döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında arttı. Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) açıklamasında, Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği 
(ACEA) verilerine göre, 2010 yılı Ocak-Şubat dönemi toplam Avrupa 
satışları AB27 EFTA bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artış 
gösterdi. Toplam satışlar 2 milyon 88 bin 684 adet olarak gerçekleşirken, 
2009 ve 2010 yıllarının 2 aylık kümülatif binek otomobil satışları 
kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 77,2 ile Romanya'da gerçekleşti. 
Bu ülkeyi yüzde 56,3 ile Macaristan ve yüzde 46 ile Estonya izledi. 2010 
yılı 2 aylık döneminde en yüksek artış, yüzde 61,4 oranıyla Norveç, yüzde 
57,2 oranıyla Portekiz, yüzde 32,9 oranıyla İspanya'da yaşanırken, 
Türkiye'de 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam binek otomobil 
satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,2 artarak 33 bin 245 
adete ulaştı. Türkiye 2010 yılı Ocak-Şubat dönemi binek otomobil satışları 
ile Avrupa binek otomobil satışlarında 13. sırada yer aldı. Avrupa binek 
otomobil pazarında şubat ayı geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında 
ise yüzde 3,2 artış yaşanarak, satışlar 1 milyon 754 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2009 yılı Şubat ayındaki yüzde 18,3'lük düşüşe kıyasla 2010 
yılı Şubat ayında artış yaşansa da, aylık bazda artış oranının yavaşladığı 
görüldü. Şubat 2010'da en sert düşüş yüzde 63 oranıyla Romanya'da 
gerçekleşirken, bunu yüzde 57,9 oranıyla Macaristan ve yüzde 47,7 
oranıyla Estonya izledi. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 
satışlarını artıran ilk üç pazar, yüzde 53 oranıyla Portekiz, yüzde 47 
oranıyla İspanya ve yüzde 44,6 oranıyla Norveç oldu. 2010 yılı Şubat 
ayında Türkiye binek otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 42,5 oranında artışla 20 bin 651 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı 
Şubat ayı binek otomobil satışlarıyla Türkiye, Avrupa binek otomobil 
satışlarında 10. sırada yer aldı. 
Kaynak: Dünya 
 
AB KOBİ’LERİN KREDİYE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR 
AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) kapsamında Avrupa 
Yatırım Fonu (AYF) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan 
garanti anlaşması, Türk işletmelerinin 90 milyon Avroya ulaşan yeni bir 
kredi imkânına erişmelerini sağlayacak. AYF'nin bu anlaşması CIP 
kapsamında Türkiye'de imzalanan ilk karşılıklı garanti anlaşması oldu. 
"Her köye bir KOBİ” girişimi olarak bilinen yeni finansman yaklaşımıyla 
ülke genelinde üç bin köyde işyerlerinin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması amaçlanıyor. Avrupa Birliği bölgede finans piyasaları ve 
ekonomilerin istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Batı 
Balkanlar ve Türkiye'ye yönelik bir Kriz Destek Paketi hazırladı. Avrupa 
Komisyonu, kısa bir süre önce Avrupa Yeniden Yapılandırma ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 
Türkiye'ye iki yeni kredi imkânı yaratacak olan anlaşmalar imzaladı. Bu 
kredi imkânları KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 
olurken, aynı zamanda özel sektörde enerji verimliliği sağlayan yatırımları 
da teşvik edecek. Kriz Destek Paketi'nin Türkiye'ye ayrılan planlanan 
bütçesi 422 milyon EUR olacak. Türkiye'de CIP uygulamaları için 
aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:  
www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3782.  
Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu 

 
 
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA TÜRKIYE DOSTLARI 
GRUBU KURULDU 
Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen 15 üye ülkeye mensup 5 siyasi 
gruptan toplam 47 parlamenterin katılımı ile AP Türkiye Dostları Grubu 
kuruldu. AP’de temsil edilen bütün büyük siyasi partilerden üyesi 
bulunan grup, Türkiye' nin Avrupa Birliği sürecinde aktif rol oynayarak 
Türkiye-AB ilişkilerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Farklı üye ülke ve 
siyasi gruplardan milletvekilleri tarafından başlatılan girişimin 
başkanlığına Avrupa Halkları Grubu üyesi Slovenya eski Başbakanı 
Alojz Peterle, sekreterliğine ise İsmail Ertuğ`un danışmanı Fatih 
Aydoğan oybirliği ile seçildi. Türkiye Dostları Grubu’nun başkanlığına 
oybirliği ile seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Peterle, farklı üye 
ve siyasi gruplardan 47 milletvekilinin kuruluş dilekçesini imzalayarak 
üye olduğunu belirtti. 20 vekilin katıldığı ilk toplantıdan çok memnun 
kaldığını kaydeden Peterle, “bizim grubun AP’nin en aktif 
girişimlerinden birisi olacağına inanıyorum” dedi. Türkiye Dostları Grubu 
şimdilik şu üyelerden oluşuyor: Alojz Peterle, Anna Corazza-Bildt, 
Sandra Kalniete, Jaroslaw Walesa, Birgit Schnieber-Jastram, Georg 
Bach, Alf Svensson (Muhafazakarlar) Metin Kazak, Jelko Kacin, 
Graham Watson, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Sophie in't 
Veld , Michael Theurer , Sara Ludford , Liisa Jaakonsaari, Michael 
Cashman , Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein (Liberaller, ALDE) 
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Raül Romeva i 
Rueda, Indrek Tarand, Karima Delli Catherine Greze, Heidi Hautala , 
Judith Sargentini (Yeşiller, Greens/AFE) Werner Schulz, Ismail Ertug, 
Richard Howitt, Emine Bozkurt, Tanja Fajon, Ioan Enciu, Knut 
Fleckenstein, Jutta Steinruck, Liberadzki Bogusław, El-Khadraoui Said, 
Boris Zala, Peter Simon, Evgeni Kirilov, Raimon Obiols i Germa, 
Claude Moraes, Victor Bostinaru, Arif Kader (Sosyal Demokratlar S&D) 
ve Sajjad Karim (Avrupali Reformcu Muhafazakarlar, ECR).  
Kaynak: AA  
 
AB’DEN İŞSİZLERE 100 MİLYON EURO KREDİ 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin İstihdam ve Sosyal İşler Bakanları, işlerini 
kaybetmiş ya da yakın zamanda küçük çaplı işletme açmayı planlayan 
kişilere kredi sağlamak üzere tasarlanan Avrupa Mikrofinans Kuruluşu 
ile ilgili planı onayladı. AB, bu girişimle ekonomik krizde kredi arzının 
sağlanamaması sebebiyle kredi alamayan kişilere ulaşmayı hedefliyor. 
Bu olanaktan yararlanacak olan kişilere, yeni iş planları yaparken 
Avrupa Sosyal Fonu tarafından danışmanlık, eğitim ve destek imkânları 
da sunulacak. Başlangıç bütçesi olarak 100 milyon €'ya sahip olan 
planın, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finans kurumlarının da 
desteğiyle toplamda 500 milyon € kaynak sağlayacak düzeye ulaşması 
ve 8 yıl içinde 45,000 projeye kredi sağlanması bekleniyor. Girişim 
çerçevesinde tutarı 25,000 € altındaki krediler mikro-kredi olarak 
tanımlandı. Krediden faydalanması hedeflenen kitle, Avrupa'daki iş 
yerlerinin %91'ini oluşturan 10 kişiden az işçi çalıştıran mikro işletmeler 
ve banka kredisi alamayan ancak kendi işletmelerini açmak isteyen 
kişiler olarak belirlendi. Mikro-kredi desteği sağlayacak olan Avrupa 
Mikrofinans Kuruluşu Haziran 2010'da faaliyete geçecek. 
Kaynak: EU Rapid 
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