
           
             20-26 Haziran 2011 Sayı: 90 

 
 
AB'DEN TÜRKİYE'YE 2.2 MİLYON EURO'LUK KÜLTÜR-
SANAT DESTEĞİ 
 
AB'nin ''Sivil Toplum Diyaloğu'' programı kapsamında, kültürel alanda 
işbirlikleri oluşturmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 
hazırlanan 19 kültür-sanat projesine 2.2 milyon Euro hibe desteği 
sağlandı. Avrupa Birliği, kamuoyunda AB üyeliği hakkında olumlu 
görüşleri artırmak ve AB'nin değer ve politikalarının daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak üzere uyguladığı ''Sivil Toplum Diyaloğu'' 
projesi çerçevesinde, kültürel alanda işbirlikleri oluşturmak ve 
ortaklıkları desteklemek amacıyla Kültür-Sanat Hibe Programı 
yürütüyor. Kültürel ve sanatsal operatörlerin uluslararası hareketliliğiyle 
bu alandaki uygulamalarda bilgi alışverişi ve Türk halkı ile Avrupa 
halkları arasında sıcak diyalog kurulması hedefleniyor. Çağdaş sanatın 
tüm dalları ve mimariyi kapsayan program çerçevesinde verilen 
destekten bu yıl 19 sivil toplum kuruluşu yararlandı. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Kayseri, Trabzon, Balıkesir, Tokat, Tekirdağ, Rize, 
Adıyaman, Ordu ve Nevşehir'den sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 
kültür-sanat projelerine, toplam 2.2 milyon Euro hibe desteği verildi. 
Hibe alan projeler kapsamında, karikatür, halk dansları, edebiyat, 
müzik, plastik sanatlar, fotoğrafçılık gibi çağdaş sanatın çeşitli dallarının 
yanı sıra mimari, şehir planlama ve arkeoloji alanında faaliyetler 
yapılacak. Türk ve AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarınca 
ortaklaşa yürütülecek projelerin uygulama süreleri 10 ile 15 ay arasında 
değişecek. Projeler, İtalya, Yunanistan ve Macaristan gibi AB üyesi 
ülkelerde de gerçekleştirilecek. İlk etkinlik, ODTÜ Mezunlar Derneği'nin 
hazırladığı ''Diyalog Aracı Olarak Folklor'' konulu projenin açılış 
toplantısı olacak. Derneğin Vişnelik Tesisi'nde 18 Haziran'da 
düzenlenecek toplantı, Bulgaristan'dan sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla yapılacak.  
 
Kaynak: Euractiv 
 
DOĞALGAZ VE PETROLE YAKINLIK, AVRUPALI 
ULAŞTIRMA ŞİRKETLERİNİ TÜRKİYE'YE ÇEKİYOR 

Türkiye, çevresindeki petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarına 
yakınlığı nedeniyle AB ülkelerindeki ulaştırma şirketlerinin ilgi alanı 
oldu. Bu ülkeler, Türkiye'de BM destekli karayolu ve demiryolu ağırlıklı 
ulaştırma koridorlarını genişletmeyi istiyor. Dünyadaki doğalgaz ve 
petrol gibi enerji kaynakları rezervlerinin peşine düşen yabancı şirketler 
gözünü, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'daki doğalgaz ve petrol 
rezervlerine yakın olan Türkiye'ye dikti. Alp Özler Nakliyat Başkanı 
Alper Gece, birçok yabancı firmanın Türkiye'deki ulaştırma ihalelerini 
dikkat takip ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Orta Doğu, Kafkaslar ve 
Orta Asya'ya coğrafi yakınlığı sayesinde petrol ve doğalgaz gibi enerji 
kaynaklarının anahtarını elinde tutuyor. Yapılacak dev lojistik yatırımlar 
Türkiye'yi enerji kaynaklarına yakınlaştırarak dünyanın enerji üssü 
haline getirebilir" diye konuştu. Türkiye'nin Avrupa/Asya ulaştırma 
koridoru bakımından Avrupa ülkeleri ve ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya 
üzerinde kilit rol oynayan çok önemli ülke konumunda bulunduğunu  

 

belirten Gece, Türkiye'nin tüm bölgelerde güçlü ulaşım bağlantılarına 
sahip oluşu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney eksenli uluslararası 
ulaştırma koridorlarının çekim merkezi olduğunu söyledi. Türkiye'nin 
yakın zamanda bulunduğu coğrafyada merkez ülke ve bir ulaştırma 
terminali olma potansiyeli taşıdığını kaydetti. Çok modlu taşımacılığa 
geçen AB ülkelerinin Türkiye'nin enerji kaynaklarına yakınlığı nedeniyle 
yeni yatırımlara yöneldiğini hatırlatan Gece, bu ülkelerin Türkiye'de BM 
destekli karayolu ve demiryolu ağırlıklı ulaştırma koridorlarını 
genişletmek istediklerini belirtti. Gece şunları söyledi: "Türkiye 
üzerinden geçen ulaştırma koridorları AB ve BM tarafından 
destekleniyor. Yeni ulaştırma koridorlarının yapımına dev yabancı 
firmalar da talip olacaklar. Batı Avrupa ülkeleri Asya pazarlarına 
ulaşmak için güvenli, hızlı ve ucuz taşımacılığa olanak sağlayacak 
güzergah arayışı içine girdiler. Türkiye bu güzergahın üzerinde 
bulunması nedeniyle şimdiye kadar bu yükü çekti. Ancak ticaretin 
giderek artması alternatif koridor ihtiyacını da doğurdu." 

Kaynak: Yeni Şafak 
 
MOODY'S TÜRK BANKALARININ KREDİ NOTUNU 
YÜKSELTTİ 
 
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının kredi 
notunun görünümünü negatife durağana yükseltti. Moody's’ten yapılan 
açıklamada, Doğu Avrupa’da çabuk toparlanacak ve daha yavaş 
toparlanacak bankacılık sistemlerinin olduğu belirtildi. Bununla birlikte, 
çabuk toparlanacak sistemler arasında Rusya, Türkiye, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Özbekistan’ın olduğu ifade edildi. Bu ilk 
gruptaki ülkelerin bankacılık sistemlerinde görünüm negatiften 
durağana yükseltildi. Moody’s açıklamasında, “Özellikle Türkiye ve 
Polonya’da sağlıklı kredi artışı, karlarda düzelme ve tabana yayılan 
büyüme bekliyoruz” ifadesini de kullandı. 
 
Kaynak: Dünya 
 

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN YENİ HEDEF: 2013'E KADAR 
HERKESE İNTERNET 
 
Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği  “Every 
European Digital': The Challenge of Bridging the Broadband Gap” adlı 
konferansta 2013’e kadar tüm Avrupa vatandaşlarının temel genişbant 
hizmetlerine erişim sağlaması hedeflenirken, “herkese genişbant” 
uygulamasının nasıl yeni istihdam olanakları yaratacağı, ekonomik 
refahı teşvik edeceği ve vatandaşların günlük yaşantısını iyileştireceği 
konuşuldu. 2013’te “herkese internet” hedefi için mevcut durumun 
irdelendiği konferansta genişbantın kentten kırsala tüm hanelere 
ulaşabilmesi için yapılacaklar, olası yeni genişbant altyapı yatırımlarının 
oynayacağı rol ve genişbantın bölgesel gelişime etkileri üzerinde 
duruldu.  
 
Kaynak: Euractiv 
 


