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ALMANYA'NIN İHRACATINDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ 

Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik anlamda motoru 

durumundaki Alman ekonomisinden beklenmeyen 

olumsuz sinyaller gelmeye başladı. Alman ekonomisinin 

lokomotifi konumundaki ihracatta sürpriz düşüş yaşandı. 

Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Alman İstatistik 

Dairesi, ihracatın bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında 

gerilediğini bildirdi. Oysa ekonomistler ihracatta yüzde 0,7 

oranında artış tahmini yapıyordu. Bu nedenle de 

Almanya’nın ihracatındaki düşüş sürpriz olarak 

nitelendiriliyor. Almanya’nın ihracatında Temmuz ayında 

yaşanan gerilemede Alman ihracatçıların özellikle Avrupa 

dışındaki ticari ilişkilerindeki zayıflamanın etkili olduğu 

bildiriliyor. İhracattaki düşüşe karşılık Temmuz ayında 

Almanya’nın ithalatı yüzde 0,5 oranında arttı. Bu şekilde 

ithalatta artış sürerken ihracat durakladı. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

ECB: EKONOMİDE İYİLEŞMEYİ 

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde 

ekonomik iyileşmeyi desteklemek için gerekirse faizleri 

daha da düşürmeye veya daha fazla likidite sağlamaya 

hazır olduklarını söyledi. ECB, beklendiği üzere faiz 

oranlarını yüzde 0.5 düzeyinde sabit tuttu. Ancak ECB 

Başkanı Mario Draghi, Yönetim Kurulu'nun aylık 

toplantısında faizleri indirme konusunu görüştüklerini 

söyledi. Draghi, 'Eğer para piyasalarındaki gelişmelerin 

orta vadeli enflasyon değerlendirmelerimiz üzerinde 

temelsiz etkilere sahip olduğuna kanaat getirirsek böyle bir 

aracı gündeme alabiliriz' dedi. ECB, Euro Bölgesi için 

2014 büyüme tahminini Haziran ayındakine göre 0.1 puan 

indirerek yüzde 1'e çekti, bu yıl için küçülme beklentisini 

ise yüzde 0.6'dan yüzde 0.4'e indirdi. Draghi aynı zamanda 

faizleri bir süre daha düşük tutma taahhütlerini yineledi. 

ECB, Temmuz ayında faizleri 'bir süre daha' mevcut 

seviyesinde ya da daha düşük tutacağını açıklamıştı. ECB 

Başkanı, Perşembe günü faizleri düşürmenin de 

tartışıldığını ve Yönetim Kurulu'nda bazı üyelerin 

ekonomik verilerdeki iyileşmenin böyle bir tartışmayı 

gereksiz kıldığı görüşündeyken diğerlerinin ise verilerin 

bu tür bir adımı gözden çıkarmak için çok zayıf olduğu 

yönünde görüş belirttiğini aktardı. Draghi, 'Ekonomik 

çıktının yavaşça iyileşmesini bekliyoruz, özellikle uyumlu 

para politikasıyla desteklenen iç talepteki kademeli 

iyileşme sebebiyle' dedi. Açıklanan son ekonomik 

verilerin de nispeten güçlü olması, ECB'nin bu yılın ilk 

yarısında iyileşmenin yerleşeceği ve 2014'te hız 

kazanmaya başlayacağı senaryosunu destekliyor. 

Kaynak: Euractive 

TÜRK FİRMALARI İSVİÇRELİ 

ARAŞTIRMACILARLA BULUŞUYOR 

EUREKA ve Eurostars Programları kapsamında, 5 Kasım 

2013 tarihinde, İsviçre’nin Zürih kentinde (Zürih 

Teknopark) Türk firmaları ile İsviçreli araştırmacıların bir 

araya geleceği Türkiye - İsviçre Ar-Ge İşbirliği Etkinliği 

düzenlenecektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 

Endüstriyel İmalat Teknolojileri alanında faaliyet gösteren 

firmaların ve araştırmacıların bir araya geleceği etkinlik 

kapsamında; 

- iki ülkedeki EUREKA ve Eurostars mekanizmaları 

hakkında bilgiler verilecek, 

- proje fikri olan Türk firmalar ve İsviçreli araştırmacılar 

tarafından sunumlar gerçekleştirilecek, 

- benzer veya tamamlayıcı alanlarda çalışan araştırmacılar 

birebir görüşmeler gerçekleştirecek ve  

- Zürih Teknopark içerisinde teknik gezi düzenlenecektir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Endüstriyel İmalat 

Teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan tüm 

firmalar (Türkiye’de yerleşik ve sermaye şirketi olmak 

koşuluyla) etkinliğe davetlidir. Yalnızca ilgili alanlarda 

Ar-Ge projesi fikri olan KOBİ’lere uygun görülmesi 

durumunda seyahat desteği verilebilir. Heyete katılmak 

isteyen firmaların profil formlarını doldurarak en geç 13 

Eylül 2013 saat 18:00’a kadar eureka@tubitak.gov.tr 

adresine iletmeleri gerekmektedir. Proje fikri olan 

firmaların ortak arama formlarını profil formları ile birlikte 

iletmeleri gerekmektedir. Seyahat desteğine başvurmak 

isteyen KOBİ’lerin başvuru formlarını profil formları ve 

öz geçmişleri ile birlikte en geç 13 Eylül 2013 saat 

18:00’a kadar eureka@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri 

gerekmektedir. Kuruluşların seyahat destek başvuruları 

başvuru formundaki sorulara sağlanan cevaplar ile 

değerlendirmeden geçecek ve değerlendirmede başarılı 

bulunan KOBİ’ler seyahat desteğinden 

faydalanabilecektir. Gerek duyulduğu durumlarda başvuru 

sahiplerinden detaylı bilgi talep edilebilecektir. Başvuru 

sahiplerinin etkinlik tarihine kadar geçerli vizelerinin 

olması ya da bu tarihe kadar vize işlemlerini 

tamamlamaları gerekmektedir. Seyahat desteği vize 

işlemelerini kapsamamaktadır. Firma heyetinin 

belirlenmesinin ardından konaklama ve ulaşım bilgileri 

gibi detaylar ayrıca iletilecektir. 

Sorularınız ve görüşleriniz için; 

TÜBİTAK EUREKA Ofisi 
Tel: 0312 468 5300 – 2183 

E-posta: eureka@tubitak.gov.tr 

web: www.eureka.org.tr 

Kaynak: TÜBİTAK 
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