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AB EN BÜYÜK TİCARİ ORTAK 
AB ülkelerinin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 46,1, ithalatındaki payı 
da yüzde 40 oldu. TÜİK verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-
Kasım döneminde Türkiye'nin gerçekleştirdiği 92,1 milyar dolarlık 
ihracatın 42,5 milyar dolarlık bölümü 27 AB ülkesine yapıldı. Türkiye 
Serbest Bölgelerine 1,8 milyar dolarlık, diğer Avrupa ülkelerine 10,3 
milyar dolarlık, Afrika ülkelerine 9,3 milyar dolarlık, Amerika ülkelerine 4,3 
milyar dolarlık, Asya ülkelerine 23,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Söz 
konusu dönemde gerçekleştirilen 125,6 milyar dolarlık ithalatın 50,3 
milyar dolarlık bölümü AB ülkelerinden, 857,7 milyon dolarlık bölümü 
Türkiye serbest bölgelerinden, 23,4 milyar dolarlık ithalat da diğer Avrupa 
ülkelerinden yapıldı. İthalatın 5,2 milyar dolarlık bölümü Afrika 
ülkelerinden, 8,5 milyar dolarlık bölümü Amerika ülkelerinden, 34,3 milyar 
dolarlık bölümü de Asya ülkelerinden gerçekleştirildi. Yılın 11 ayında 
Almanya, Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye, yüzde 26,9 
gerilemeyle 8,9 milyar dolar tutarında ihracat yapıldı. Fransa'ya yüzde 
11,2 gerilemeyle 5,6 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İtalya'ya yüzde 
28,4'lük gerilemeyle 5,3 milyar dolarlık, İngiltere'ye yüzde 32,2 
gerilemeyle 5,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Irak'a yapılan ihracat yüzde 
33,2 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ABD'ye yüzde 27,3 
gerilemeyle 2,9 milyar dolarlık, Rusya Federasyonu'na yüzde 53 
gerilemeyle 2,8 milyar dolarlık, İspanya'ya yüzde 33,8 gerilemeyle 2,5 
milyar dolarlık, BAE'ne yüzde 67,3 gerilemeyle 2,5 milyar dolarlık, Mısır'a 
yüzde 91,7'lik artışla 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.     
Türkiye'nin ithalatında ise Rusya Federasyonu yüzde 39,7 gerilemeyle 
17,6 milyar dolarlık ithalatla ilk sırada yer aldı. İthalatta Almanya ikinci 
sırada bulunurken, bu ülkeye yüzde 28,5 gerilemeyle 12,4 milyar dolar 
tutarında ithalat yapıldı. Çin'e yüzde 23,7 gerilemeyle 11,2 milyar dolarlık 
ithalat gerçekleştirilirken, ABD'den yüzde 31,3 gerilemeyle 7,7 milyar 
dolarlık, İtalya'dan yüzde 34,7'lik gerilemeyle 6,7 milyar dolarlık, 
Fransa'dan yüzde 26,1'lik gerilemeyle 6,3 milyar dolarlık, İspanya'dan 
yüzde 21,2 gerilemeyle 3,3 milyar dolarlık, İran'dan yüzde 60,2 
gerilemeyle 3,1 milyar dolarlık, İngiltere'den yüzde 39,1 gerilemeyle 3 
milyar dolarlık, Ukrayna'dan yüzde 51,3 gerilemeyle 2,8 milyar dolarlık 
ithalat gerçekleştirildi. 
Kaynak: AA 

 
FRANSA'DA 2009 YILINDA REKOR DÜZEYDE ARAÇ SATILDI. 
Fransa'da yayımlanan ekonomi gazetesi Les Echos'daki habere göre, 
2009‟da 2,25 milyon araç satıldı. Fransa'da Kasım ayında yüzde 48,4 
oranında yükselen yeni araç satışı 23 Aralık itibariyle ise yüzde 40 arttı. 
Bu artışta 26 milyar Euro tutarındaki ekonomik teşvik paketinde yer alan 
10 yıldan büyük araçlarla ilgili hurda teşvik paketinde 1.000 Euro‟luk 
indirimin etkili olduğu belirtildi. Bu pakette 10 yıldan büyük araçlarını yeni 
araç ya da çevreyi daha az kirleten araçlarla değiştirenlere 700-1000 Euro 
indirim uygulanıyor. Uygulama 1 Ocak 2010 tarihinde sona erecek. Araç 
satışındaki artıştan en çok Renault ve PSA Peugeot-Citroen şirketleri 
yararlandı. Fransa'da 2008 yılında 2,05 milyon yeni araç satılmıştı. Geçen 
yıl bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden en çok otomotiv 
sektörü etkilenmişti. 
Kaynak: Dünya 
 

 

 
AB DÖNEM BAŞKANI BÜTÇESİ  90 MİLYON EURO 
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını İsveç‟ten devralan İspanya, 

önümüzdeki altı ay boyunca öncelikli olarak ekonomik krizin aşılması 

için çalışmalar yapacak. İspanya‟daki sosyalist Zapatero hükümeti, AB 

dönem başkanlığındaki önceliklerini “ekonomik krize karşı mücadele”, 

“Lizbon anlaşmasının getirdiği kurumsal değişikliklerin tamamlanması”, 

“AB‟nin dış politikadaki etkinliğinin artırılması” ve “AB vatandaşlarının 

özgürlüklerinin ve haklarının genişletilmesi” olarak sıraladı. Ekonomik 

kriz, AB dönem başkanlıklarının bütçesini de olumsuz etkiledi. Son 

dönem başkanlıklarında 2008‟in ikinci yarısında Fransa 151 milyon 

Euro, 2009‟un ilk yarısında Çek Cumhuriyeti 126 milyon Euro harcama 

yaparken, İspanya, son dönem başkanı İsveç gibi 90 milyon Euro 

civarında bir bütçe ayırdı. 6 ay içinde İspanya‟da organize edilecek 

350‟den fazla toplantı ve zirve için İspanya Başbakanlığının 55 milyon 

Euro, Dışişleri Bakanlığının 16 milyon Euro ve güvenlik için İçişleri 

Bakanlığının 19 milyon Euro ayırdığı bildirildi. İspanya‟nın AB dönem 

başkanlığının Türkiye‟nin AB ile olan tam üyelik müzakerelerini de 

olumlu etkilemesi bekleniyor. Müzakerelerde yeni fasıllar açılması için 

“maksimum çabayı göstereceklerini” söyleyen İspanya Dışişleri Bakanı 

Miguel Angel Moratinos, “Türkiye‟nin AB‟ye giriş sürecini geri dönülmez 

bir yola sokmak için elimizden geleni yapacağız” sözünü vermişti.  

Kaynak: StarKıbrıs  

SEBZE VE MEYVEDE KÜNYE GELİYOR   
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 6 Ocak itibarıyla TBMM Sanayi 
Komisyonu‟nda, görüşülmeye başlanacak olan Sebze ve Meyve 
Ticareti‟nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı‟yla sebze ve 
meyve ticaretine yeni bir düzen geleceğini bildirdi. Uygulamanın AB'ye 
uyum ve ihracatta kalite açısından da önemli olduğu belirtiliyor. 
Düzenleme ile, sektörde rekabetçi bir yapı sağlanacağını, kayıt dışılığın 
önleneceğini, üreticinin emeğinin karşılığını alabileceğini ifade eden 
Ergün, tüketicilerin yeterli, kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlı mal 
talebinin karşılanacağını vurguladı. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 
hazırlanan tasarıyla başta tüketici konumunda bulunan 72 milyon 
vatandaş olmak üzere sektörde yer alan tüm tarafların haklarını adil bir 
şekilde yeniden düzenlemek suretiyle, „tarladan sofraya kadar güven 
duygusu‟ oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Sebze ve meyve 
satıcılarına getirilecek „ürün künyesi‟ ibraz etme sorumluluğuyla, 
vatandaşların artık tükettikleri sebze ve meyveler hakkında „üretim 
tarihi, üretici, üretildiği yer‟ gibi gerekli olan bilgilere rahatlıkla 
ulaşabileceğini ifade eden Ergün, ayrıca semt pazarlarıyla ilgili 
yapılacak düzenlemelerle buralarda vatandaşları rahatsız eden 
uygulamaların önlenebileceğini kaydetti. Ergün, düzenleme ile birlikte 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nda oluşturulacak „Hal Kayıt Sistemi‟nin 
uygulamaya alınmasıyla sektördeki kayıt dışılığın büyük ölçüde 
önleneceğini bildirdi. Ergün, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren söz 
konusu düzenlemenin hazırlanmasındaki temel amaçlarının, „sektörde 
rekabetçi bir yapının sağlanması‟, „kayıt dışılığın önlenmesi‟, „üreticinin 
emeğinin karşılığını alabilmesi‟, „tüketicinin, yeterli, kaliteli, güvenilir, 
sağlıklı ve uygun fiyatlı mal talebinin karşılanabilmesi‟, „gıda 
güvenliğinin temin edilmesi‟, „toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş 
bir altyapıya kavuşturulması‟ şeklinde açıkladı.  
Kaynak: Radikal 
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