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ICTURKEY 2011 ULUSLARARASI PROJE PAZARI 
 
ICTurkey 2011 uluslararası proje pazarı etkinliği, 27 Eylül 2011 
tarihinde İstanbul’da Ceylan InterContinental Otel’de 
düzenlenecektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında 
düzenlenecek olan bu proje pazarının amacı, söz konusu alandaki 
araştırmacılar ve sanayi temsilcileri için 7. Çerçeve Programı’nın 
fırsatları hakkında bilgi vermek ve Ar-Ge işbirliklerini 
güçlendirmektir. ICTurkey 2011 proje pazarı etkinliği yurt içinden ve 
yurt dışından 200’den fazla katılımcıyı hedeflemektedir. Etkinlik, 
katılımcıların çalışma konularına göre seçebilecekleri paralel 
oturumlar şeklinde organize edilmiştir. Proje pazarında Avrupa’dan 
davet edilecek başarılı proje ortakları ile Türk araştırmacılar 
arasında Ar-Ge işbirliği geliştirmeye yönelik yüz yüze görüşme 
fırsatı sunulacaktır. 
 
Kaynak: TÜBİTAK 
 
AB, KANADA'YI YENİLENEBİLİR ENERJİ SÜBVANSİYONLARI 
SEBEBİYLE DTÖ'YE ŞİKÂYET ETTİ 
 
Avrupa Birliği, Kanada'nın, Ontario eyaletinde yerli teknoloji kullanan 
yenilenebilir enerji üreticilerine sübvansiyon sağlamasını Dünya 
Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Dünya Ticaret Örgütü, 
sübvansiyonları yerli malların kullanımına bağlamayı yasaklıyor. 
Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi: 
'Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde ve teşvikinde 
dünya lideri olarak, Ontario'nun yenilenebilir enerji kullanımını 
memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak yenilenebilir enerjinin teşviki 
uluslararası ticaret kurallarıyla örtüşür durumda olmalıdır. AB, 
Ontario Yeşil Ekonomi Eylemi'nin (OGEA) Kanada'nın DTÖ 
üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı olduğu 
kanaatindedir.' AB'den yapılan açıklamada AB'den Kanada'ya 
rüzgar ve fotovoltaik enerji üretiminde kullanılan ekipman ihracatının 
2007 - 2009 yılları arasında 300 ile 600 milyon Euro arasında 
olduğuna ve bu rakamların, Ontario'daki uygulamanın kaldırılması 
halinde daha yüksek olabileceğine yer verildi. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
 
AB'DEN 21 TEMMUZ KARARLARIYLA İLGİLİ FARKLI SESLER 

AB liderlerinin Eylül ayında Euro Bölgesi'ndeki kriz için yeni bir zirve 
düzenleyip düzenlemeyeceği konusu belirsizken, Avrupa Merkez 
Bankası'nın sıkıntılı ülkelerin tahvillerini satın alma hamlesine 
eleştiriler yöneltiliyor. Finlandiya ve Slovakya'daki koalisyon 
ortakları, 21 Temmuz zirvesinde alınan EFSF'nin genişletilmesi 
kararlarına karşı çıkıyor. Zirve kararlarının yürürlüğe girebilmesi için  

 

AB üyesi ülkelerin parlamentolarından onay çıkması gerekiyor. Öte 
yandan Almanya'da, Euro Bölgesi için bir 'İstikrar Konseyi' kurulması 
önerisi de hükümette fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı. Zirvede, 
Yunanistan'a 160 milyar Euro yardım yapılması ve Avrupa Mali 
İstikrar Fonu'nun (EFSF) işlevinin ikincil piyasalardan tahvil alacak 
ve bankaların kurtarılmasında rol oynayacak şekilde genişletilmesi 
üzerinde anlaşılmıştı. Salgado, Eylül ayının başında bir toplantı 
gerçekleştirileceğini söyledi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Olivier 
Bailly ise EurActiv'e yaptığı açıklamada Komisyon'un böyle bir 
toplantıdan haberi olmadığını, Salgado'nun maliye bakanları 
düzeyindeki bir toplantıdan bahsediyor olabileceğini belirtti. Euro 
Bölgesi liderlerinin 3 Ekim'de Lüksemburg'da bir araya gelmesi, 
ertesi gün ise AB maliye bakanlarının toplanması bekleniyor. 
Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen, yeni zirvelere ihtiyaç 
duyulmadığını, bir önceki zirvede alınan kararların yürürlüğe 
sokulmasına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Bloomberg'e 
konuşan Katainen aynı zamanda EFSF'de yapılması planlanan 
değişikliklere karşı olduklarını söyledi. Almanya'dan ise Euro Bölgesi 
için, mali disipline aykırı davranan ülkelere yaptırımlar 
uygulayabilecek bir 'İstikrar Konseyi' kurulması fikri geldi. Almanya 
Ekonomi Bakanı Phillip Rösler bu fikri ileri sürerken aynı zamanda 
Euro Bölgesi ülkelerinin rekabetçilik testlerine tabi tutulması 
önerisinde de bulundu. Rösler, Reuters'a yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: 'Euro için bir istikrar anlaşmasına ihtiyacımız var. İstikrar 
Konseyi, Euro'nun uzun vadeli istikrarını temin edecektir.' Rösler 
aynı zamanda Avrupalı mevkidaşlarına, bir sonraki toplantılarında 
Alman usulü bir 'borç freni' sistemi getirmelerini teklif edeceğini 
söyledi. Almanya Maliye Bakanlığı ise bu fikrin hükümet içinde 
henüz tartışılmadığını belirtti. Koalisyonun iki farklı ortağının 
bakanları olan Rösler ve Maliye Bakanı Schauble arasında fikir 
ayrılıkları olduğu bildiriliyor. Öte yandan Euro Bölgesi'nin en yeni 
üyelerinden Slovakya'daki koalisyon hükümetinin küçük ortağı, 21 
Temmuz'da EFSF ile ilgili alınan kararlara karşı çıkarak, kararların 
Slovakya Parlamentosu'nda onay görme ihtimaline gölge düşürdü. 
Slovakya Parlamentosu Başkanı Richard Sulik, TASR Haber 
Ajansı'na yaptığı açıklamada mali açıdan zayıf ülkelerin borçlarının, 
AB'deki siyasi birliği 'Borç Birliği'ne' dönüştürdüğünü savundu. Sulik, 
durumu 'sosyalizme giden yol' olarak nitelendirdi ve liberal eğilimli 
partilerinin, teklifin parlamentodan geçmemesi için ellerinden geleni 
yapacağını söyledi. Slovakya Maliye Bakanı Ivan Mikloş ise, bir 
yandan 21 Temmuz kararlarına destek verirken, öteki taraftan 
Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'ndeki sıkıntılı ülkelerin 
tahvillerini satın almasının ve EFSF'nin kalıcı olmayan ve 
olağanüstü önlemler olması gerektiğini savundu. Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jose Manuel Barroso, geçtiğimiz Cuma yayınladığı yazılı 
açıklamada üye ülkeleri EFSF ile ilgili kararların onay süreçlerini 
hızlandırmaya çağırmıştı. 
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