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EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON YÜKSELDİ 

AB istatistik kurumu Eurostat, enflasyonu hangi 

sektörlerin yükselttiğini daha sonra açıklayacak olsa da, 

özellikle İspanya ve İtalya gibi krizle mücadele için kemer 

sıkan ülkelerde artan vergilerin enflasyon artışında etkili 

olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan piyasaların Avrupa 

Merkez Bankası’ndan (ECB) yeni faiz indirimi beklentisi, 

enflasyondaki yükselişle birlikte zayıfladı. Politika faizini 

yüzde 0,75′te tutan Avrupa Merkez Bankası’nın, enflasyon 

oranı yüzde 2 hedefine oldukça yaklaşmadan harekete 

geçme ihtimali düşük bulunuyor. 

Kaynak: ABHaber 

 

 

ALMANYA DIŞINDAKİ AB ÜLKELERİ, ÇİN İLE 

TİCARET AÇIĞI VERİYOR 

Almanya hariç tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ile ticaret 

açığı gösteriyor. Almanya 2012 yılının ilk altı ayında Çin 

ile ticaret fazlası gösteren tek AB üyesi ülke oldu. AB’ye 

üye ülkelerden Çin'e yapılan ihracat 2000 yılında 26 

milyar avro iken 2011 yılında 136 milyar avroya 

yükseldiği belirtildi. Çin'den yapılan ithalatın ise 2000 

yılında 75 milyar avro iken 2008 yılında bu rakam, 248 

milyara yükseldi. 2012 yılının ilk altı aylık verilerine göre 

Avrupa Birliğinden Çin’e ihracat sürekli bir büyüme 

gösteriyor. AB üye ülkeleri arasında, Almanya, Fransa ve 

Britanya 2012 yılının ilk altı ayında Çin'in en büyük 

ihracatçısı olduğu açıklandı. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

AB'DEN BULUT BİLİŞİME DESTEK STRATEJİSİ 

Avrupa Komisyonu, bulut bilişimi destekleme stratejisini 

açıkladı. Bulut bilişim alanında Avrupa standartları 

belirleme planlarını açıklayan Avrupa Komisyonu'nun 

dijital gündemden sorumlu üyesi Neelie Kroes, 'Avrupa'yı 

yalnızca bulut bilişim dostu değil, aynı zamanda bu alanda 

aktif hale getirmek istiyoruz' dedi. Kroes, bulut bilişimin 

özel sektör ve kamuda daha fazla kullanılmasının, 2020 

yılında AB ekonomisine 160 milyar Euro katkı 

sağlayabileceğini söyledi. Komisyon üyesi, 'Ama bu ancak 

doğru politikalar izlersek gerçekleşebilir. Şu anda pek çok 

potansiyel kullanıcı bunun çok karmaşık, riskli ya da 

güvenilmez olduğunu düşünüyor' dedi ve AB'nin 2013'te 

standartlar belirlemesi, sertifika sistemlerini onaylaması ve 

kullanıcılara güven verecek sözleşmeler hazırlaması 

gerektiğini ifade etti. Kroes, 'Avrupa, kaybettiği teknolojik 

tarafını geri kazanmalı. 1990'larda sürücü koltuğunda biz  

 

 

vardık. Geri gelmeliyiz' dedi. 'Bulut bilişim', veri ve 

yazılımların kullanıcının bilgisayarından farklı serverlarda 

saklanması temeline dayanıyor. Sistem, işletmelerin IT 

maliyetlerini yüzde 10-20 arasında azaltabiliyor. 

Komisyon, bu strateji ile 2020 yılına kadar 2,5 milyon 

kişiye istihdam alanı sağlamayı da hedefliyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

AB’DEN HAVACILIK SEKTÖRÜNE İVME  

Avrupa Komisyonu, AB'nin havacılık sektöründe rekabet 

gücünü artırmak için yeni bir girişim başlatılıyor. Bu 

çerçevede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üçüncü 

ülkelerle havacılık alanında yeni anlaşmalar imzalanacak, 

adil rekabete yönelik yeni düzenlemeler yapılacak ve 

yatırımların artırılması için havacılık sektöründe daha 

fazla serbestliğe gidilecek. Avrupa Komisyonu'nun 

girişimi üç temele dayanıyor: Komşu ve küresel ortaklarla 

yeni anlaşmalar yapmak, adil rekabeti sağlamak ve 

yatırımları artırmak. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

2013 YILI TÜBİTAK ÖDÜLLERİ ADAY BAŞVURU 

SÜRECİ BAŞLADI  

2013 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile 

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü aday başvuru süreci 

başladı. İlgili esasları görmek, gerekli formlara ulaşmak ve 

geçmiş yıllarda ödül alan bilim insanları hakkında bilgi 

edinmek için TÜBİTAK'ın ödüller sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla 

bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş 

bilim insanlarına verilecektir. Özel Ödül: Bilim Ödülü 

eşdeğeri olarak, yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime 

uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı bilim insanlarına verilecektir. 

Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte 

uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek 

niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği 

yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik 

bilim insanlarına verilecektir. TÜBİTAK-TWAS Teşvik 

Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası 

düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip 

olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 

yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik bilim insanlarına 

verilecektir. 2013 yılı için biyoloji alanındaki başvurular 

kabul edilecektir. 2013 yılı başvuru koşullarına ilişkin 

bilgi www.tubitak.gov.tr/oduller adresinden alınabilir. 

Kaynak: www.ab-ilan.com/  
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