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“AB'DEKİ TOPARLANMAYLA İHRACATIN 

BÜYÜMEYE KATKISI ARTACAK” 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yılın ikinci 

yarısında özellikle Avrupa Birliği'ndeki görece 

toparlanmanın etkisiyle ihracatın büyümeye yaptığı 

pozitif katkıyı artırmasının beklendiğini söyledi. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, açıklanan son 

büyüme verileriyle ilgili değerlendirmelerde 

bulundu. Babacan, 2013 yılının ikinci çeyreğinde 

ekonomide büyümenin bir önceki yılın aynı 

dönemine göre beklentilerin üzerinde bir artış 

göstererek yüzde 4.4'e ulaştığını, mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış büyüme hızının yüzde 2.1 

olduğunu ve bu gelişmeler sonucunda 2013 yılının 

ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 

GSYİH reel olarak yüzde 3.7 oranında büyüme 

kaydedildiğini belirtti. Babacan, Türkiye 

ekonomisinin on beş çeyrektir aralıksız 

büyüdüğüne işaret ederek GSYİH, sanayi üretimi 

ve istihdamda sağlanan büyüme oranlarının 11 

yıllık dönemde gerçekleştirilen reformlar 

sonucunda Türkiye ekonomisinin kazanmış olduğu 

dayanıklılık, esneklik ve dinamizmi ortaya 

koyduğunu ifade etti. Yılın ilk yarısında toplam 

nihai yurtiçi talebin büyümeye 4.3 yüzde puan katkı 

yaparken net dış talebin negatif 1.8 yüzde puan 

katkı yaptığını dile getiren Babacan, bu gelişmede 

özellikle 2012 yılındaki altın ihracatının yüksek baz 

etkisi ve 2013 yılının ilk yarısında yapılan altın 

ithalatındaki artışın etkili olduğunu söyledi. 

Babacan, yılın ikinci yarısında özellikle Avrupa 

Birliği'ndeki görece toparlanmanın etkisiyle altın 

hariç ihracatın büyümeye yaptığı pozitif katkıyı 

artırmasının beklendiğini kaydetti. 

Kaynak: Euractiv 

 

ARAŞTIRMACILAR İÇİN TÜBİTAK 

DESTEKLERİ FORUMU 

TÜBİTAK desteklerine başvuru yapmak isteyen, 

başvuru yapan veya destek alan araştırmacıların, 

destek programlarıyla ilgili başvuru, değerlendirme, 

izleme ve sonuçlandırma süreçleri hakkında soru 

sorabilecekleri, tartışabilecekleri, geribildirim  

 

iletebilecekleri ve iletişim kurarak 

yardımlaşabilecekleri "TÜBİTAK Destekleri 

Forumu" adıyla yeni bir forum platformu 

oluşturulmuştur. Yayın hayatına Ağustos 2013 

itibariyle başlayan forumun bir amacı da, 

TÜBİTAK faaliyetleri hakkında bilgi ve 

farkındalığı artırmaktır. Kaydolmak isteyen kişiler, 

http://forum.tubitak.gov.tr adresli giriş 

sayfasında sağ üst tarafta yer alan "Kayıt" 

bağlantısını kullanarak foruma kaydolabilirler. 

Foruma kaydolmak son derece basit olup, tüm 

araştırmacıların katılımı beklenmektedir.  

Detaylı bilgi için: TÜBİTAK Destekleri Forumu 

 

Kaynak: www.ab-ilan.com  

 

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN 

'BİYOYAKIT KULLANIMINA SINIR' 

KARARI 

Avrupa Parlamentosu, gıda fiyatlarını artırabileceği 

ve iklime zarar verebileceği gerekçesiyle gıda bazlı 

tarım ürünlerinden elde edilen yakıtların 

kullanımına sınırlama getirme yönünde oy kullandı. 

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Birliği'nde 

ulaşımda kullanılan toplam yakıtta bu tür yakıtların 

payını 2020'ye kadar yüzde 6 ile sınırlama kararı 

aldı. AB, 2009 yılında ulaşımda kullanılan enerji 

için yenilebilirlerin payını yüzde 10'a çıkarma 

hedefi koymuştu ve bunun neredeyse tamamının da 

birinci nesil biyoyakıtlardan temin edilmesi 

planlanıyordu. Ancak Avrupa'daki biyoyakıt 

talebinin tüm dünyada gıda fiyatlarını yükselttiği 

iddiaları ve bazı biyoyakıt türlerinin en az 

geleneksel fosil yakıt türleri kadar iklime zarar 

verdiğne işaret eden bilimsel çalışmalar karşısında 

Avrupa Komisyonu geri adım attı. AP'deki 

tartışmaya öncülük yapan Fransız Liberal 

milletvekili Corrine Lepage, 'Güneydeki ülkeler ve 

gıda fiyatları üzerinde bu kadar olumsuz etkiye 

sahip bir politikaya destek veremeyiz' dedi. 

Kaynak: http://www.abhaber.com  
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