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2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS 

BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR  
Ülkemizin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik hedefi 

çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının 

artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde 

uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması 

amacıyla yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean 

Monnet Burs Programı 2013-2014 akademik yılı başvuruları 

başlamıştır. Kamuda, özel sektörde veya sivil toplum 

kuruluşlarında çalışan, üniversitelerde akademik veya idari 

personel olarak görev yapan, Türkiye’deki üniversitelerde 

lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi veya lisansüstü (yüksek 

lisans veya doktora) öğrencisi olan ve AB müktesebatı 

konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean 

Monnet Burs Programı kapsamında 2013-2014 akademik 

yılında burs verilecek kişi sayısı artırılmış olup 130 kişiye 

burs tahsis edilecektir. Jean Monnet Burs Programının 2013-

2014 akademik yılına ilişkin başvurular 19 Kasım 2012 

tarihine kadar devam edecektir. Detaylar için: 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48033&l=1 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

TİM: 'EURO'NUN DÜŞMESİ, AVRUPA'YI 

İHRACATTA TÜRKİYE'NİN CİDDİ RAKİBİ 

YAPACAK'  
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'nin, 

Avrupa'daki ekonomik zayıflamanın bir kaç yıl daha devam 

edeceği varsayımına göre yeniden pozisyon alması 

gerektiğini değerlendirmesinde bulunurken, Euro'nun 

düşmesiyle birlikte Avrupa'nın, Türkiye'nin ciddi bir rakibi 

haline geleceğini ifade etti. T ürkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarını 

açıklamak üzere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda 

düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye 

ekonomisinin büyümeye, üretmeye, yeni istihdam sahaları 

açmaya devam ettiğini söyledi. Orta Vadeli Program hedefi 

olan yüzde 4'lük büyüme rakamını aşılacağını tahmin 

ettiklerini belirten Büyükekşi, işsizliğin de düşmeye devam 

ettiğini kaydederek şunları söyledi: 'İşsizlik, İspanya'da yüzde 

24,6, Yunanistan'da yüzde 22,5, Portekiz'de yüzde 15,2, 

İrlanda'da yüzde 14,6 gibi yüksek oranlarda seyrederken, 

Türkiye'de nisan ayında yüzde 9 seviyesine indi. İşsizlik 

gerilerken, sanayi üretimindeki büyüme de yükseliş eğilimi 
gösteriyor. En son açıklanan Mayıs ayı sanayi üretim endeksi 

rakamlarına göre sanayi üretimi yüzde 5,9 oranında arttı. 

Özetle, gelişmiş ekonomilerin kriz yaşadığı bir ortamda 

Türkiye ekonomisi oldukça başarılı bir tablo çiziyor.' 

 

Kaynak: Euractiv 

 

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZLERİ 

SABİT TUTTU, TAHVİL ALIMI İÇİN BEKLEMEDE 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, İtalya 

ve İspanyol tahvilleri için alım programı hazırlayacaklarının 

sinyalini verdi. Ancak Draghi, Euro'yu desteklemek için yeni 

önlemleri 'önümüzdeki haftalarda' hazırlayacaklarını kaydetti. 

Öte yandan ECB, faiz oranlarını yüzde 0.75 seviyesinde tuttu. 
ECB'nin aylık yönetim kurulu toplantısının ardından 

düzenlenen basın toplantısında konuşan Draghi, Euro krizine 

karşı diğer 'standart dışı' önlemleri de değerlendireceklerini 

dile getirdi. Yeni programın kısa vadeli tahvilleri 

kapsayacağını dile getiren Draghi, tahvil alım programının 

geçici bir çözüm olduğunun da altını çizdi. ECB Başkanı, 

Euro Bölgesi'ndeki politikacıların maliyeyi düzenleme ve 

yapısal reforma yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğini 

belirtti. Bundesbank Başkanı Jens Weidmann'ın, tahvil alım 

programıyla ilgili bazı çekinceleri bulunduğunu da sözlerine 

ekleyen Draghi, 'Euro'dan geri dönülemeyeceği' ifadesini 

yineledi. Draghi'nin geçtiğimiz hafta dile getirdiği 'Euro'yu 

korumak için her şeyi yapacakları' şeklindeki sözleri, yönetim 

kurulu toplantısından tahvil alım programı kararı çıkabileceği 

beklentileri oluşturmuştu. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

 

 

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK YENİ REKOR 

KIRDI  
17 Euro ülkesindeki işsizlik oranı, Haziran ayında yüzde 11.2 

ile yeni bir rekor kırdı. Eurostat'ın verilerine göre Euro 

Bölgesi'nde işsizlik oranı, Haziran ayında yüzde 0.1 artarak 

yüzde 11.2'ye yükseldi. Böylece, işsiz sayısının Haziran 

ayında 123 bin artışla 17.8 milyona yükselmiş oldu. İspanya, 

yüzde 24.8 ile işsizliğin en yüksek olduğu Euro ülkesi olma 

ünvanını korudu. İspanya'yı yüzde 22.5 ile son verilerin 

Nisan ayına ait olduğu Yunanistan izliyor. Aralarında Fransa 

ve İtalya'nın da bulunduğu pek çok Euro Bölgesi ülkesinde 

işsizlik iki haneli rakamlarda. Istat verilerine göre İtalya'da 

işsizlik, Haziran ayında yüzde 10.8 ile 13 yılın rekorunu 

kırdı. Ülkede gençler arası işsizlik büyük bir sorun olmaya 

devam ediyor. 15 ile 24 yaş arasındaki gençlerde işsizlik 

oranı yüzde 34.3. Ülke ekonomisi de üç çeyrektir küçülüyor. 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da işsizlik 

Haziran'da yüzde 5.5'ten 5.4'e gerilerken işsizlik oranları 

Portekiz'de yüzde 15.4, İrlanda'da yüzde 14.8 ve Fransa'da 

yüzde 10.1 oldu. 
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