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TURKEY ENABLİNG TECHNOLOGİES 2012 

ULUSLARASI PROJE PAZARI 
Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin Avrupa Birliği 

Çerçeve Programları’na katılımını artırmayı hedefleyen 

TurkeyinFP7 projesi kapsamında 25 Mayıs 2012 tarihinde 

İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel’de geniş katılımlı bir 

uluslararası proje pazarı düzenlenecektir (TurKey Enabling 

Technologies 2012). Biyoteknoloji, ileri malzemeler, imalat 

teknolojileri ve uzay teknolojileri alanlarını kapsayacak olan 

bu proje pazarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 

Nihat ERGÜN, DG Research & Innovation Genel Müdürü 

Robert- Jan SMITS, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

Başkanı Jean- Maurice RIPERT ve Hollanda Ekonomik 

İlişkiler, Tarım ve Yenilik Bakanı Sayın Maxime 

VERHAGEN’in de katılması beklenmektedir. Avrupa ile 

Türkiye’den sözkonusu alanlarda uzman akademi ve sanayi 

temsilcilerinin katılımına açık olacak “TurKey Enabling 

Technologies 2012” uluslar arası proje pazarına, işbirliği 

olanaklarını artırmak, var olan işbirliklerini güçlendirmek ve 

birebir görüşmelerle yeni ortaklıklara ev sahipliği yapmak 

adına 300’ün üzerinde katılımcı beklenmektedir. “TurKey 

Enabling Technologies 2012” için daha fazla bilgiye ve kayıt 

sistemine      http://tket2012.meeting-mojo.com/ web-

adresinden ulaşabilirsiniz.  
Kaynak: TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı 

 

AB'NİN EN KALABALIK DELEGASYONU 

ANKARA'DA 
AB'nin, üye olmayan ülkelerdeki delegasyonları arasında 137 

personel ile Ankara ilk sırada yer alıyor. Ankara'yı, 116 

calışanı ile Beijing/Hong Kong izliyor. Türkiye'nin AB 

müzakere süreci adeta durmuş olsa da AB'nin Ankara 

Delegasyonu, birliğin üye olmayan ülkelerdeki 

büyükelçilikleri arasında en kalabalık konumda bulunuyor. 

EUObserver'e göre, Ankara'daki AB delegasyonunda 137 kişi 

çalışıyor. AB'nin Belgrad'daki delegasyonunda 100, 

Ramallah/Tel Aviv delegasyonunda ise 97 kişi istihdam 

ediliyor. En kalabalık 10 delegasyon arasında da Kiev (93), 

Saraybosna (92), Yeni Delhi (87), Washington (86) ve 

Nairobi (85) de bulunuyor. Haberde AB'nin bazı 

delegasyonlarındaki çok sayıda personelin çalıştırılmasına 

dikkat çekilirken "Büyükelçiliklerdeki personel sayıları, 

AB'nin Türkiye, Çin, Batı Balkanlar ve çoktaraflı örgütlere 

olan ilgisine vurgu yapıyor" denildi.  

Kaynak: ABHaber 

 

İSPANYA'NIN KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & 

Poor's, ülkenin bankacılık sektörünü desteklemek için daha 

fazla borçlanması gerekebileceği gerekçesiyle İspanya'nın 

kredi notunu düşürdü ve not görünümünü negatif olarak  

 

belirledi. Daha önce İspanya için yüzde 0.3 büyüme öngören 

S&P, bu yıl İspanyol ekonomisinin yüzde 1.5 büyümesini 

bekliyor. 2013 için beklenen yüzde 1'lik büyüme ise yüzde 

0.5 küçülme olarak revize edilmiş durumda. Kuruluştan 

yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini tesis 

edecek önlemler alınmaması ve sermaye akışının istikrara 

kavuşmaması halinde İspanya'da durumun kötüye 

gidebileceği belirtildi. Ancak S&P, İspanya'nın krizle 

mücadelede attığı bazı adımlardan memnuniyetini de dile 

getirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, 'Olumsuz ekonomik 

koşullara rağmen yeni hükümetin erken tedbir aldığını ve 

kapsamlı reformlar uyguladığını düşünüyoruz. Bunlar, uzun 

vadede ekonomide büyümeyi teşvik eder. Özellikle işgücü 

piyasaasında önemli reformlar hayata geçirildi.' denildi. 

Ancak S&P, işgücü piyasasındaki yeni düzenlemelerin yakın 

zamanda istihdam yaratmasını beklemiyor. BBC'nin 

aktardığına göre S&P aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanı 

için de karamsar bir tablo çizdi. Kuruluştan yapılan 

açıklamada, 'Avrupa'daki borç krizini idare etmek için 

yürütülen stratejinin etkin olmadığı görüşündeyiz.' denildi. 

Kaynak: Euractiv  

 

 

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN AB'DE BÜYÜME 

İÇİN 'MARSHALL PLANI' 
Avrupa Komisyonu, Haziran'da gerçekleşecek bir sonraki AB 

liderler zirvesinde 200 milyar Euro'luk bir 'büyüme paktı' 

sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan İtalya Başbakanı Mario 

Monti ve Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Sosyalist 

Partili adayı François Hollande da, bütçe disiplinine eşlik 

edecek, ekonomide büyümeyi teşvik edici politikaların 

önemine dikkat çekiyor. İspanyol El Pais gazetesinin 

haberine göre plan çerçevesinde altyapı, yenilenebilir enerji 

ve ileri teknolojiye yatırım için 200 milyar Euro kaynak 

oluşturulmak isteniyor. 27 AB ülkesinde kamu borçlarını 

artırmadan ekonomik büyüme sağlamak için, özel sektörün 

de katılımı hedefleniyor. Planda, Fransa'da cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin Sosyalist adayı François Hollande'ın, büyüme ve 

istihdam sağlamak için Avrupa Yatırım Bankası'nın 

kaynaklarını artırma fikrine de yer veriliyor. Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Cuma günü 

yaptığı konuşmada AB'nin halihazırda 2020'ye kadar bir 

büyüme planı bulunduğunu, ancak bu planın 

'güncellenebileceğini' söylemişti. Barroso, daha önce de 

gündeme getirdiği 'proje' ya da 'yatırım' tahvillerini yeni 

fikirlere örnek olarak ortaya koyarken, Avrupa Yatırım 

Bankası'nın güçlendirilmesinden de söz etti. Barroso, 'Açık 

konuşalım ki Avrupa çapında büyüme için yatırıma 

ihtiyacımız var.' dedi. 

Kaynak: Euractiv 
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