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EĞİTİM PROJESİ BULUNAMADIĞI İÇİN 150 MİLYON EURO 
AB'YE İADE EDİLDİ 

Avrupa müktesebatına uygun projeler ortaya koyamayan Türkiye, 
hibelerden yararlanamıyor. AB'nin geçen yıl proje destek programları 
kapsamında Türkiye'ye ayırdığı 200 milyon Euro'luk fonun sadece 50 
milyon Euro'luk kısmı kullanıldı. Yardımlardan daha fazla yararlanmak 
için Milli Eğitim Bakanlığı ile bazı dernek ve vakıflar, öğretmen ve 
öğrencilere, 'uygulamalı proje üretim teknikleri' semineri veriyor. Avrupa 
Birliği (AB), eğitim programları kapsamında üye ülkelere milyarlarca 
Euro'luk proje desteği sağlıyor. Özellikle bu fonlara Avrupa ülkeleri ciddi 
rağbet gösterirken, ülkemizde ciddi oranda bir proje sıkıntısı çekiliyor. 
Bunun sonucunda da hem okullarımız hem de gençlerimiz tasarladıkları 
çalışmalarına finansman bulamıyor. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 
proje destek programı doğrultusunda Türkiye'ye 200 milyon Euro'luk bir 
fon ayrılırken bunun sadece 50 milyonluk kısmı kullanıldı. Geri kalan 
150 milyon Euro ise proje bulunamadığı için AB'ye geri iade edildi. 
Kaynak: Zaman 

 
 
AB, YUNANİSTAN'IN KURTARMA PAKETİ ÜZERİNDE 
PRENSİPTE ANLAŞTI  
 
Euro Bölgesi yetkililerinin, Yunanistan'a borç krizinin üstesinden 
gelebilmesi için zaman tanıyacak yeni bir kurtarma paketi üzerinde 
prensipte anlaştığı bildirildi. Yunan hükümetinin bugün yeni kemer 
sıkma politikalarını Euro Bölgesi'ne açıklayacağı söyleniyor. 17 üyeli 
Euro Bölgesi'nin bakan vekilleri ve üst düzey yetkililerinden oluşan 
Ekonomik ve Mali Konsey'in Viyana'daki görüşmeleri sona erdi. 
Paketin, Yunanistan'a geçtiğimiz yılın Mayıs ayında sağlanan 110 
milyar Euro'luk kurtarma paketinin yerini alacağı ve 2014 yılının 
ortalarına kadar geçerli olarak Atina'ya borç krizinin üstesinden 
gelebilmesi için bir yıl ek süre tanıyacağı bildirildi. Haberin ardından 
Euro, kaydadeğer yükseliş göstererek 1.45 doların üzerine çıktı. 
Yunanistan'ın 330 milyar Euro'luk borcunu bu yıl temerrüde götürme 
ihtimalinin düştüğü bildirildi. Yeni plandaki önemli noktalarla ilgili 
belirsizlik hali korunuyor. Kurtarma paketinin tam miktarı ve hangi 
kurumun ne kadar katkıda bulunacağı konuları 20 Haziran'daki Euro 
Bölgesi maliye bakanları toplantısında görüşülecek. Bir kaynak, yeni 
sistemin özel sektör yatırımcılarını da kapsayacağını ancak bunun 
kısıtlı tutulacağını söyledi. İlk kurtarma paketini ortaya koyan Avrupa 
Birliği, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF'den yetkililer, 
Yunanistan'ın ilk paketteki mali hedeflerine ulaşamaması üzerine yeni 
kesintiler, gelir artırımları ve özelleştirmeler üzerinde Yunan hükümeti 
ile birlikte çalışıyordu. Yeni paketin, sermaye piyasalarından 2011 ve 
2012 yıllarında borçlanmada bulunamayacak olan Yunanistan'ın mali 
ihtiyacını karşılayacak olduğunu söyleniyor. Kaynak, yeni program 
çerçevesinde Yunanistan'ın yeni bir ulusal varlık ajansı kurması ve yeni 
özelleştirmeler hakkında kesin zaman verebilmesi gerekiyor. 
 

Kaynak: EurActiv 
 
 
TÜRK HALKININ AB'YE DESTEĞİ YÜZDE 69'A ULAŞTI  
 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) yaptığı 
'Türkiye'deki Dış Politika Algısı' çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. 
Araştırma müzakere sürecindeki tıkanma, eksen tartışmalarının 
yaşandığı ortamda bile Türkiye toplumunda Avrupa Birliği üyeliğini 
destekleyenlerin oranının yüzde 69 gibi rakam olduğunu ortaya koydu. 
Türkiye'nin AB üyeliğine en fazla destekse yüzde 91 gibi büyük bir 
farkla Güneydoğu Anadolu'dan geliyor. Toplumun AB'ye üyeliği için öne 
sürdüğü nedenler arasında, 'vize alımının kolaylaşması' başı çekiyor 
(yüzde 22). Onunla neredeyse eşit düzeydeki düşünce ise AB'nin 
sağlayacağı ekonomik faydaya odaklanıyor (yüzde 21). AB'ye üyelik 
sürecine karşı çıkanların öncelikli argümanı ise 'Türkiye kendi başına 
yeterince güçlü' fikri (yüzde 21). Ahlaki ve kültürel değerlerin farklılığını 
öne sürenlerin oranı da yüzde 10. Halk AB'ye girmekte bu kadar istekli 
olmasına rağmen, sonuçtan ise pek de umutlu değil. Türkiye'nin AB'ye 
üyelik tarihine yönelik tahminde bulunanların çoğunluğu (yüzde 30) 
'Asla' cevabını kullanıyor. Müzakerelerin 5-10 yıl içinde mutlu sonla 
biteceğine inananların oranı ise yüzde 20. Halkın, Türkiye'nin AB 
sürecine yönelik karamsarlığının altında yatan en büyük sebep 
'Avrupa'daki yabancı düşmanlığı ve Türkiye'nin Müslüman bir ülke 
olması' (yüzde 22). 
 
Kaynak: TESEV 

 
 
 
 
AB'DEN ÜYE ÜLKELER İÇİN "KOBİ ELÇİSİ" UYGULAMASI 
 
Avrupa Komisyonu, Birlik üyesi ülkelerde faaliyet gösteren küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) hak ve çıkarlarını korumak için üye 
ülkelere KOBİ Elçileri atanmasına karar verdi. Söz konusu atamalar 
Komisyon Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından Budapeşte’de 
düzenlenen “KOBİ’ler’i Avrupa’nın Geleceği için Hareketlendirmek” 
başlıklı Küçük İşletmeler Yasası konferansında açıklandı. Bu elçiler 
AB’nin KOBİ’ler konusundaki mevzuatının doğru uygulanıp 
uygulanmadığı denetleyecek ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 
uygulanan politikaların şirket dostu olması için çaba sarf edecek. KOBİ 
elçilerinin küçük işletmelere kendi iş alanlarına odaklanarak yeni 
istihdam yaratmada yardımcı olmak üzere vergiden maliyeye, 
denetimden eğitime kadar sorumlulukları olan farklı kamu kuruluşları 
nezdinde çalışmalar sürdürmesi bekleniyor. Bay/Bayan KOBİ olarak 
adlandırılacak AB KOBİ Elçileri, KOBİ Danışma Kurulu kapsamında AB 
genelinde KOBİler’i temsil eden kuruluşlarla bir araya da gelecek. 
Danışma Kurulu Küçük İşletmeler Yasası uygulamalarının daha 
yakından takip edilmesi ve KOBİler’in eşgüdümlü olarak desteklenmesi 
için çalışmalar yürütmekle yükümlü. 

Kaynak: EurActiv 

http://www.uib.org.tr/


 


