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AB'DEN TÜRK KOBİ'LERİNE 150 MİLYON EURO KREDİ 
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'deki küçük ve orta boy işletmelerin 
(KOBİler) desteklenmesi amacıyla toplamı 150 milyon Euro'ya ulaşan iki 
kredi anlaşması imzaladı. Her biri 75'er milyon Euro'dan oluşan bu iki 
kredi Akbank ve Halk Bankası'na tahsis edildi. Küçük Türk şirketlerine 
aracı krediyle ayrıcalıklı finansman sağlamaya yönelik olan bu krediler, 
AYB fonları (%80) ve Avrupa Birliği hibelerinin (%20) birleşiminden 
oluşuyor. Krediler, AYB ve AB'nin, bu şirketlerin desteklenmesi yönündeki 
ortak hedefini yansıtıyor. Bu hedef, Avrupa'nın küresel ekonomik krizin 
etkileri nedeniyle finansman sağlama olanakları tehlikeye giren Türk 
KOBİ'leri lehine verdiği ortak tepkinin bir parçası. Bu finansman, Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği içerisinde uygulamaya 
konuluyor. Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu 
 
EURO BÖLGESİ VE AB İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 1 BÜYÜDÜ 
AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 16 üyeli Avro Bölgesi 
ekonomileri bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, beklentiler 
dahilinde, yüzde 1 büyüme kaydetti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 
Almanya, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.2 ile beklentilerin üzerinde bir 
büyüme performansı gösterdi ve bu rakamla son 23 yılın da en büyük 
GSYH büyüme oranını gerçekleştirdi. 27 ülkeli Avrupa Birliği de ikinci 
çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 büyüdü. Geçen yılın ikinci 
çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise Avro Bölgesi ve AB’nin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılası yüzde 1,7 büyüme kaydetti. İlk çeyrekle karşılaştırıldığında ikinci 
çeyrekte, Belçika yüzde 0,7, Almanya yüzde 2,2, İspanya yüzde 0,2, 
Fransa, yüzde 0,6, İtalya yüzde 0,4, Litvanya yüzde 2,9, Hollanda yüzde 
0,9, Avusturyayüzde 0,9, İsveç yüzde 1,2 ve İngiltere ekonomileri yüzde 
1,1 büyürken, ekonomisi küçülen tek ülke yüzde 1,5 ile Yunanistan oldu. 
Önceki yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında ise Belçika yüzde 2,2, 
Almanya yüzde 3,7, Fransa yüzde 1,7, İtalya yüzde 1,1, Hollanda yüzde 
2,1, Slovakya yüzde 4,9 İsveç yüzde 3,6 ve İngiltere ekonomisi yüzde 1,6 
büyüme kaydetti. Bulgaristan yüzde 1,5, Yunanistan yüzde 3,5, İspanya 
yüzde 0,2 ve Letonya ekonomisi ise yüzde 3,9 küçüldü.  
Kaynak: Referans 
 
AB'DEN 4 MİLYON EURO’LUK BİLGİSAYAR OYUNU 
Avrupa Birliği, sanal Avrupa Parlamentosu oyunu için 4 milyon Euroluk bir 
bütçe ayırdı. Avrupa Parlamentosu tarafından geliştirilen Citzalia isimli 
bilgisayar oyununda oyuncular Avrupa Parlamentosu delegelerinin yerini 
alıyor ve diğer oyuncularla iletişim kurabiliyor, yasa tasarıları 
hazırlayabiliyor, oy verebiliyor ve lobi faaliyetlerine destek verebiliyor. 
Oyunda oyuncular yasaların kabulünü sağlayarak, online gazeteler için 
makaleler yazarak ve gündemdeki sorunlarla ilgili tartışmalara katılarak 
puan topluyor. Oyunu Avrupa Birliği adına geliştiren European Service 
Networks yetkilileri oyunun amacının gençlerin bilincini artırmak olduğunu 
söylüyor. Oyunun Üniveristelerin İletişim bölümlerinde ve liselerde eğitim 
amaçlı kullanılması da planlanıyor. Projenin tamamı yalaşık 4 milyon 
Euro'ya mal olacak. Avrupa birliği mevzuatı ve karmaşık işleyişinin 
vatandaşlarca anlaşılmasını hedefleyen projenin maliyetinin sadece 300 
bin Euroluk kısmı Avrupa Parlamentosu bütçesinden karşılanacak. 
Bütçenin geri kalan kısmı ise ortak teşebbüsler tarafından karşılanacak. 
Kaynak: Euractiv 
 

 
AB, AMERİKAN BİYO-DİZELİNE SORUŞTURMA AÇTI 
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan biyo-dizel ithalatı 
sırasında antidumping kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma 
başlattı. Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan bildiriye göre 
soruşturmada Amerika’da üretilen biyo-dizelin tarifelerden kaçınmak 
için Kanada ve Singapur üzerinden Avrupa’ya sokulup sokulmadığını 
incelenecek. Biyo-dizel, karbon emisyonlarını azaltmak için Avrupa’da 
araç yakıtlarına karıştırılarak kullanılıyor. Birlik, Amerika’da biyo-dizel 
üreticilerine verilen sübvansiyonlardan Avrupalı üreticilerin zarar 
görmemesi için geçen yıl tarife uygulamasına geçmişti. Dokuz ay 
sürebileceği belirtilen soruşturma Avrupa Biyodizel Kurulu’nun haziran 
aynda yaptığı şilkayetin ardından açıldı.   
Kaynak: Euronews 
 
AB'NİN KARŞI ÇIKTIĞI GOOGLE STREET VIEW 
UYGULAMASI ALMANYA'DA BAŞLIYOR 
Google kasım ayından itibaren Almanya’nın 20 büyük kentinde street 
view servisini başlatıyor. Buna göre isteyenler sokaklarının 360 
derecelik açıyla çekilmiş fotoğraflarını internet üzerinden izleyip 
indirebilecekler. Google ayrıca bu hizmetin tanıtımı ve savunması için 
Almanya çapında büyük bir reklam kampanyası başlatıyor. Yazılı 
medya, TV ve outdoor gibi tüm mecraları kapayan kampanya ile Google 
bu servise dönük eleştirileri gidermeye çalışıyor. Google ayrıca 
Almanya’daki data koruyularının hizmetine özel bir araç tahsis etti. 
Google 2008’den itibaren bu tür araçlarla ABD’de sokakları gezerek 
görüntülemeye ve servis etmeye başladı. ABD’de bu servis üzerine 
tartışma devam ediyor. Aleyhte ve lehte görüşler var. Google’un bu 
servisi online harita ve uydu görüntüsü servisi ile de bağlantılı. Örneğin 
seyahat etmek isteyenler, ilk gidecekleri yerleri bu servisten 
faydalanarak görüp izleyebiliyorlar. Almanya’da daha şimdiden günde 1 
milyon kişinin sokakların panaromik görüntüsüne tıkladığı belirtiliyor. 
Avrupa Birliği, kişisel gizliliği ihlal edeceği gerekçesiyle bu uygulamaya 
karşı çıkıyor. Çözüm olarak ise  Google'ın görüntü alacağı araçların 
önceden bir uyarı mekanizması taşıması gerektiği ve izin alınarak 
görüntü alınması gerektiği sunuluyor. İngiltere Bilgi Teknolojileri 
Komisyonu(ICO), hakkında soruşturma yürüttüğü Google'ı akladı. 
'Arama Devi', Street View uygulamaları kapsamında, izin almadan 
kişisel bilgileri topladığı gerekçesiyle bir dizi ülkede benzer 
incelemelerin hedefinde yer alıyor. ICO, hakkında soruşturma yürüttüğü 
Google'ı, veri tabanında "kayda değer bilgi bulunmadığı" için akladı. 
Ancak kurum, diğer ülkelerde halen devam etmekte olan soruşturmaları 
yakından takip ettiğinin de mesajını verdi. Kullanıcı şikayetleri ilk önce 
Almanya'da ortaya çıkmış, bunun üzerine harekete geçen Hamburg 
Kişisel Gizlilik Otoritesi soruşturma başlatmıştı. Bir diğer ülke Fransa'da 
otoriteler, yaptıkları ilk tahkikat sonunda Google'ın, kullanıcı adı ve şifre 
gibi hassas bilgileri topladığını tespit ettiklerini açıklamışlardı. Diğer 
yandan, ayrı olarak İngiliz polisi, halen Google ile ilgili incelemelerini 
sürdürüyor. ABD'de, veri toplama eylemi dolayısıyla 38 eyalette bir dizi 
davaya muhatap olması beklenen Google hakkında, Fransa, İspanya, 
Avustralya ve Almanya'da soruşturmalar devam ediyor. 
Kaynak: Ajanslar  
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