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TÜRKİYE AB'NİN 6'INCI BÜYÜK TİCARET ORTAĞI 
 
Türkiye geçen yıl Japonya’yı geride bırakarak Avrupa Birliği’nin 6’ncı 
büyük ticaret ortağı oldu. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre 
geçen yıl Türkiye, AB pazarına ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 
12 artışla 47,6 milyar avroya çıkarken karşılığında yüzde 19 artışla 72,7 
milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, AB ile ticaret 
hacmini geçen yıl yüzde 16 artırarak 120,3 milyar avroya yükseltirken 
Japonya’nın AB ile ticaret hacmi 116,5 milyar avroda kaldı. Türkiye, bir 
önceki yıl 103,6 milyar avroluk ticaret hacmiyle AB’nin dış ticaret 
ortakları arasında 7’nci sırada bulunuyordu. Türkiye geçen yıl AB’nin en 
çok ihracat yaptığı 5’inci ve en çok ithalat yaptığı 7’inci ülke olma 
özelliğini korudu. AB’nin geçen yıl en büyük ticaret ortağı 444,8 milyar 
avroyla ABD oldu. Atlantik’in diğer yakasındaki komşusuna yüzde 6 
artışla 260,6 milyar avroluk ihracat gerçekleştiren AB karşılığında yine 
yüzde 6 artışla 184,2 milyar avroluk ithalat yaptı. Bu şekilde AB, ABD 
ile olan ticaretinden 76,3 milyar avroluk fazla elde etti. Çin 428,3 milyar 
avroluk ticaret hacmiyle ikinci sırayı alırken AB’nin bu ülkeye ihracatı 
yüzde 20 artışla 136,2 milyar avroya çıktı. Çin’den yüzde 3 artışla 292,1 
milyar avroluk ithalat gerçekleştiren AB’nin bu ülkeye karşı verdiği dış 
ticaret açığı 155,9 milyar avroya indi. AB’nin üçüncü büyük ticaret ortağı 
306,8 milyar avroyla Rusya olurken sınır komşusuna yüzde 26 artışla 
108,4 milyar avroluk ihracat gerçekleştiren AB’nin bu ülkeden ithalatı 
yüzde 24 artışla 198,4 milyar avroya çıktı. AB böylece Rusya’ya karşı 
89,9 milyar avro dış ticaret açığı verdi. AB’nin Türkiye’nin önünde 
sıralanan diğer büyük ticaret ortakları 212,9 milyar avroyla İsviçre ve 
140,1 milyar avroyla Norveç oldu. Sıralamada Türkiye’yi 116,5 milyar 
avroyla Japonya, 79,7 milyar avroyla Hindistan, 73,5 milyar avroyla 
Brezilya ve 68,6 milyar avroyla Güney Kore izledi. 
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YUNANİSTAN'IN İKİNCİ KURTARMA PAKETİNE IMF'TEN 
ONAY 
 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan'ın Euro 
IMF Yönetim Kurulu, Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketi için dört yıl 
vadeli, 28 milyar Euro krediye onay verdi. IMF Başkanı Christine 
Lagarde, 'Yunanistan geçtiğimiz iki yıl boyunca, derin bir ekonomik kriz 
ve zorlu sosyal koşullarda önlemler almak için büyük çaba harcadı.' 
dedi. Yunanistan'ın önündeki sorunların halen önemli olduğunu 
söyleyen Lagarde, ülkedeki rekabet gücü eksikliği, yüksek kamu borcu 
ve bankacılık sistemindeki sermaye eksikliğine dikkat çekti. Euro 
Bölgesi, kurtarma paketinin kendi paylarına düşen 237 milyar Euro'luk 
kısmına daha önce onay vermişti. Özel sektör de Yunanistan'dan 107 
milyar Euro'luk alacağından vazgeçmişti. Kurtarma paketinden 1.65 
milyar Euro Yunanistan'a hemen verilecek, kalan kredi dilimleri ise 
Atina'nın gösterdiği çabalara bağlı olarak serbest bırakılacak. Lagarde, 
kurtarma programındaki risklerin sürdüğünü ve programda aksama payı 
bulunmadığını söyledi. 
 
Kaynak: Euractiv 

2012 MARİE CURİE BİREYSEL ARAŞTIRMA BURSLARI 
ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR 

7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında 
araştırmacıların Avrupa içerisinde ve dışarısında araştırma yapmak 
üzere dolaşımına destek veren 2012 yılı bireysel burs çağrıları 13 
Mart 2012 tarihinde açılmıştır. Her araştırma alanında proje önerisi 
hazırlanabilecek Marie Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru 
yapacak araştırmacıların proje onerilerini  16 Ağustos 2012 saat 
17:00’ye (Brüksel saati ile) kadar Avrupa Komisyonu’na sunmaları 
gerekmektedir.  

1. Avrupa içi Dolaşım Bursları (Intra-European Fellowships – 
IEF): Doktora sonrası çalışmalarına 12-24 ay süreyle Avrupa’da 
devam etmek isteyen araştırmacıların yararlanabileceği bu program 
kapsamında ortalama 150.000 Avro destek verilmektedir. 
Türkiye’deki araştırma grupları da yurt dışından araştırmacı davet 
ederek bu program ile araştırmacılarına burs sağlayabilirler. 
Araştırmacıların gidecekleri ülkede (16 Ağustos 2012  tarihi 
itibariyle) son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları 
gerekmektedir. 

2. Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları (International 
Outgoing Fellowships – IOF): Türkiye’deki doktora sonrası 
deneyimli araştırmacıların Avrupa’ya geri dönmek koşuluyla 12-24 
ay süreyle Avrupa dışındaki ülkelerde yapacakları çalışmalara ve 
döndüklerinde Türkiye’de yapacakları 1 yıllık çalışmaya destek 
verilmektedir. Bu kapsamda ortalama 220.000 Avro destek 
verilmektedir. Özellikle “sabbatical” olarak yurt dışına giden 
araştırmacılarımızın yararlanabileceği bir programdır. 
Araştırmacıların gidecekleri ülkede (16 Ağustos 2012  tarihi 
itibariyle) son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları 
gerekmektedir. 

3. Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları (International 
Incoming Fellowships – IIF): Yurt dışından gelen/gelecek doktora 
sonrası Türk veya yabancı araştırmacıları (senior scientists) 12-24 
ay süre ile desteklemektedir. Araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile 
Avrupa dışındaki ülkelerden bilgi transferinin sağlanmasını 
hedefleyen program kapsamında ortalama 180.000 Avro destek 
verilmektedir. Türkiye’ye gelecek araştırmacıların (16 Ağustos 2012 
tarihi itibariyle) son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla Türkiye’de 
bulunmamış olmaları gerekmektedir. 

Araştırmacılarımız proje yazım aşamasında her türlü sorularını 
TÜBİTAK Marie Curie Ekibi’ne ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi 
aracılığı ile iletebilirler. 

Kaynak: TÜBİTAK / 7. Çerçeve programı (www.fp7.org.tr)   
 


