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EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK YENİ REKOR 

KIRDI 

Eylül ayında Euro Bölgesi'nde işsizler ordusuna 150 

bin kişi daha katıldı ve işsizlik oranı yüzde 11.5'ten 

yüzde 11.6'ya yükselerek yeni bir rekor kırdı. 

Eurostat, Eylül ayında Euro Bölgesi'ndeki toplam 

işsiz sayısının 18.34 milyondan 18.49 milyona 

yükseldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl boyunca yaşanan 

artış 2 milyonu aşmış durumda. En yüksek işsizlik 

oranı geçtiğimiz ay olduğu gibi, yüzde 25.8 ile 

İspanya'da kaydedildi. En düşük işsizlik oranı ise 

yüzde 4.4 ile Avusturya'da oldu. Almanya ve 

Hollanda'nın işsizlik oranları ise yüzde 5.4 

seviyesinde. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin 

Schulz, siyasetçilerin, kemer sıkma politikalarının 

toplumsal etkilerinin sorumluluğunu üstlenmekten 

kaçındığını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun 

istihdamdan sorumlu üyesi Laszlo Andor ise, 'Güney 

Avrupa'nın uzak bir gelecekte değil, acilen yardıma 

ihtiyacı var. Kriz çözümleri istihdamla bitmemeli, 

istihdamla başlamalıdır. Bu kadar çok işsiz varken 

borç yükü ve belirsizlik artacaktır' dedi. 27 üyeli 

Avrupa Birliği'nde ise toplam işsiz sayısı 25.75 

milyon oldu. 

Kaynak: Euractiv 

 

MARİE CURİE KARİYER GELİŞİM 

DESTEKLERİ ÇAĞRISI 

7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma 

Programları ve Bursları kapsamında yer alan Kariyer 

Gelişim Destekleri (Career Integration Grants-CIG) 

2013 yılı çağrısı açılmıştır. CIG burs programı ile 

dünyanın herhangi bir yerindeki bir araştırmacının 

AB üye ülkelerine ya da Çerçeve Programlarına 

anlaşma ile dahil olmuş asosye ülkelere gelerek 

araştırma yapmasının teşvik edilmesi; ve bu sayede 

Avrupa içerisinde de beyin dolaşımının sağlanması 

hedeflenmiştir. Doktora derecesine sahip ya da en az 

4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan tüm 

araştırmacılar yurtdışından Türkiye’ye dönmek ya da 

Türkiye’den herhangi bir Avrupa kuruluşuna gitmek 

için bu programa başvurabilirler. Program 

kapsamında tüm dünya ülkelerinden milliyet farkı 

bulunmaksızın tüm araştırmacılar CIG Programından 

faydalanabilirken, araştırmacıların  

 

geldikleri/gelecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 

aydan daha fazla bulunmamış olmaları 

gerekmektedir.  Türkiye’ye dönmüş araştırmacılar da, 

Türkiye’ye geliş tarihleri ile programın ilgili yıla ait 

son başvuru tarihi arasında 12 aydan fazla süre 

bulunmuyorsa bu programa başvuruda bulunabilirler. 

Programın Bütçesi: 40.000.000 Avro  

Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2013 (1. dönem), 18 

Eylül 2013 (2. dönem)  

Program Hakkında detaylı bilgi için:  

 

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3351

&pid=0&cid=10254  

 

Kaynak: TÜBİTAK 7. ÇP Programı  

 

AB, RUSYA VE BREZİLYA DAHİL 20 ÜLKEYİ 

TİCARİ DESTEK LİSTESİNDEN ÇIKARDI 

Aralarında Brezilya, Rusya ve Körfez ülkelerinin de 

bulunduğu bazı yüksek gelirli ülkeler, AB'nin 500 

milyon nüfuslu pazarına imtiyazlı erişim hakkını 

kaybetti. AB, imtiyazları daha yoksul ülkelere tanıdı. 

Azaltılmış ya da sıfırlanmış ithalat vergisi hakkı 

tanınan ülkelerin listesini güncelleyen Avrupa 

Komisyonu, 'Yeni sistem, en çok ihtiyaç duyan 

ülkelerin daha fazla faydalanabilmesi için daha az 

ülkeye odaklanacak' dedi. Avrupa Komisyonu aynı 

zamanda demokratik değerlere saygı duyulmayan 

ülkelere desteklerin kesilerek, insan ve çalışan 

haklarına ve çevreye değer veren ülkelere desteğin 

artırılacağını açıkladı. Yeni sistem, 49'u en az 

gelişmiş ülkeler olmak üzere 89 ülke için 1 Ocak 

2014'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu ülkelerin 33'ü 

Afrika, 10'u Asya, beşi Pasifik ve biri de Karayip 

ülkesi. Çin, Hindistan, İran, Irak ve Suriye'nin de  

aralarında bulunduğu 40 'alt ve alt-orta gelirli' ülke de 

sistemden faydalanabilecek. Dünya Bankası'nın üst 

üste üç yıl 'üst ya da üst-orta' gelirli olarak sıraladığı 

20 ülke ise listeden çıkarıldı. Bu ülkeler Suudi 

Arabistan, Burnei, Makao, beş Körfez ülkesi, 

Arjantin, Brezilya, Küba, Uruguay, Venezuela, 

Belarus, Rusya, Kazakistan, Gabon, Libya, Malezya 

ve Palau. 

Kaynak: Euractiv 
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