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AVRUPA OTOMOBİL PAZARI DARALDI 

Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ocak ayında, geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında daraldı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan 

açıklamaya göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri 

toplamına göre otomobil pazarı 2013 yılı ocak ayında 

bir önceki yılın aynına göre yüzde 8,5 küçülerek, 918 

bin 280 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ocak 

ayında ise 1 milyon 3 bin 763 adet satış 

gerçekleşmişti. 2011 yılı Avrupa otomobil pazarında 

4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 yılında da aylar 

itibariyle daralmayı sürdürdü. 2013 yılı ocak ayında 

da düşüş devam etti. 2013 yılı ocak ayında en yüksek 

satış yüzde 8,6 düşüşle 192 bin 90 adetle Almanya'da 

gerçekleşti. Aynı dönemde İtalya'da  yüzde 17,6, 

Fransa'da yüzde 15,1 ve İspanya'da yüzde 9,6 

oranında düşüşler yaşandı. AB (27) ve EFTA ülkeleri 

toplamına göre 2013 yılı ocak ayında geçen yılın aynı 

ayına göre en sert düşüş yüzde 34,5'le Yunanistan'da 

ve ardından yüzde 31,2'le Hollanda'da görüldü. 

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Finlandiya, 

Macaristan, İrlanda, İtalya, İsveç, Bulgaristan ve 

Fransa gibi ülkeler yer aldı. 2013 yılı ocak ayında 

geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran 

ilk üç pazar sırasıyla; Estonya yüzde 28,4, Danimarka 

yüzde 14,5 ve Belçika yüzde 13,3 oranıyla yer aldı. 

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 

2013 ocak ayında 10. sırada yer aldı. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA 

VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ 

DESTEKLEME PROGRAMI  

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 

Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) 

kapsamında,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın ihtiyacına yönelik “Elektrikli Araç 

Teknolojilerinin Geliştirilmesi”  ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ihtiyaçlarına yönelik “Yüksek 

Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi” 

ve  “Gaz Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı” projeleri 

için çağrı duyuruları yayınlanmıştır. Elektrikli Araç 

Teknolojilerinin Geliştirilmesi” çağrısı kapsamında 

proje önerileri en az bir yerli elektrikli aracı üretecek 

kuruluş ve en az bir bileşenleri yönetecek Ar-Ge 

kuruluşları işbirliğiyle yapılmalıdır. “Yüksek Gerilim 

Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi” ve “Gaz 

Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı” projelerinde 

yürütücü kuruluşlar arasında özel kuruluşlar ve kamu 

Ar-Ge merkezi de yer almalıdır.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ihtiyacına 

yönelik projeler için son başvuru tarihi: 24 Mayıs 

2013  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ihtiyacına 

yönelik projeler için son başvuru tarihi: 19 Nisan 

2013 

 

Detaylı bilgi için:  

http://www.tubitak.gov.tr/destekler/kamu/ulusal-

destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari  
   

Kaynak: TÜBİTAK 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU VE AP, EURO 

BÖLGESİ'NDE DAHA SIKI BÜTÇE DENETİMİ 

İÇİN ANLAŞTI 

Avrupa Parlamentosu, Komisyon'a Euro Bölgesi'nde 

mali disiplini denetleme konusunda yeni yetkiler 

verilmesini kabul etti. Buna göre Komisyon'un, üye 

ülkelerin bütçeleri üzerinde yeni bir denetim aracı 

bulunacak. Devletlerin, Komisyon'un tavsiyelerine 

uymaması halinde, AB'nin yasal süreç başlatması 

mümkün olabilecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı 

Martin Schulz, 'Bu kanunlar, Euro Bölgesi'nde 

ekonomi yönetimini güçlendirmek ve AB'nin 

gelecekteki krizlere karşı zırhını güçlendirmek için 

son derece önemli unsurlar' dedi. Anlaşmanın Mart 

ayında yasalaşması bekleniyor. Euro Bölgesi'ndeki 

ülkelerin, bir sonraki yıl için bütçelerini 15 Ekim'den 

önce Komisyon onayına sunması gerekecek. Avrupa 

Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden 

sorumlu üyesi Olli Rehn, 'Böylece Euro Bölgesi, 

2014 için daha entegre ve etkin bir politika belirleme 

çerçevesine sahip olacak' dedi. Euro Bölgesi ülkeleri 

yılın ilk yarısında, bir sonraki yıl için mali politika 

beklentilerini Komisyon'un görüşüne sunuyor. Yeni 

düzenlemelerle, üzerinde daha önce varılan 

anlaşmalarda bir sapma olup olmadığına bakılacak. 

Kaynak: Euractiv 
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