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AB, TÜRKĠYE ĠLE TĠCARETTEKĠ FAZLASINI ARTIRDI 
Eurostat'a göre, AB üyesi 27 ülkenin Türkiye'ye ihracatı, Ocak-
Mayıs döneminde yüzde 41 artarken ithalattaki artışta yüzde 23'de 
kaldı. AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı ihracatın Türkiye'den 
ithalattan çok daha hızlı büyümesi üzerine ticaret hacmindeki AB 
lehindeki fazla iki kat arttı. Türkiye, AB'den yaptığı alımları, yılın ilk 
beş ayında yüzde 41 artırdı. AB istatistik kurumu Eurostat verilerine 
göre, AB üyesi 27 ülkenin başlıca ortaklarıyla ticaret hacmi yılın ilk 
beş ayında geçen yılın eş dönemine göre büyüme gösterdi. 
İhracatta en büyük artış ise, Türkiye'ye yapılan satışlarda görüldü. 
AB üyesi 27 ülkenin Türkiye'ye toplam ihracatı, söz konusu beş aylık 
dönemde yüzde 41 arttı. Aynı süre içinde Türkiye'den yapılan 
ithalattaki artış ise yüzde 23 olarak hesaplandı. Bunun sonucunda 
Türkiye ile AB üyesi 27 ülke arasında yapılan ticaret hacminde AB 
lehindeki fazla, geçen yılın eş dönemine göre 5. 6 milyar eurodan 11 
milyar euroya tırmandı. Bu arada, aynı dönemde AB ülkeleri, ABD 
ile ticaret ilişkilerinde lehindeki fazlayı da 24. 9 milyar eurodan 29. 1 
milyar euroya yükseltirken Çin ile ticarette verilen açık ise daha da 
genişledi. AB ülkeleri ile Çin arasındaki ticarette 62 milyar Euro 
tutarında Birliğin aleyhinde bir açık oluştu. Açık, geçen yılın eş 
döneminde 57. 8 milyar Euro düzeyinde gerçekleşmişti. 
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TÜBĠTAK-LĠNDAU DESTEK PROGRAMI 2011 ÇAĞRISI 
Fizik alanında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam 
eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime 
gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda 
bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç 
araştırmacıların, 2012 yılında 62.’si düzenlenecek olan “Lindau 
Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantısı”na katılımları için destek 
verilecektir. TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 
Programı’ndan desteklenmek isteyen adaylar için aranan başvuru 
şartlarından yaş kriteri şartında değişiklik yapıldı. Daha önceki 
yıllarda lisans öğrencileri için aranan 23 yaşından gün almamış 
olmak şartı 25’e, yüksek lisans öğrencileri için 25’ten 27’ye, doktora 
öğrencileri için 29’dan 31’e ve doktora sonrası araştırmacılar için 
32’den 35’e yükseltildi. 2012 yılında düzenlenecek olan toplantı fizik 
alanına ithaf edilmiştir. Bu nedenle programın 2011 yılı çağrısında 
diğer alanlarda(kimya, tıp, fizyoloji ve ekonomi) başvuru 
alınmayacaktır. Bu program kapsamında desteklenecek kişiler, 
isimleri Kurumları tarafından TÜBİTAK’a bildirilen veya bireysel 
başvuru yaparak dosyalarını TÜBİTAK-BİDEB’e ileten, lisans, 
lisansüstü öğrenciler ile doktora derecesine sahip genç 
araştırmacılar arasından BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, “Ulusal Komite” 
tarafından seçilmektedir. Adaylar www.ebideb.tubitak.gov.tr 
adresinden 15 Ağustos - 14 Ekim tarihleri arasında online olarak 
başvuru yapabilecekler. 
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AVRUPA FĠNANS SEKTÖRÜ, 'FĠNANSAL ĠġLEM VERGĠSĠNE' 
KARġI ÇIKIYOR 
 
Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren bankalar, Fransa ve Almanya'nın 
finansal işlem vergisi getirme planlarına karşı çıktı. Finans sektörü, 
böyle bir adımın piyasaları istikrara kavuşturmayacağını, daha fazla 
dalgalanmaya sebep olacağını savunuyor. Salı günü Paris'te Euro 
krizini görüşmek için bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa 
çapındaki finansal işlemlerden alınacak bir verginin getirilmesi 
önerisinde bulunmuştu. Merkel ve Sarkozy'nin Salı günü finansal 
işlemlere vergi getirme planlarını açıklaması, Avrupa borsalarında 
düşüşe yol açtı. İki liderin, bu sistemin nasıl işleyeceğine dair detay 
vermemesine rağmen Avusturya, İtalya ve İspanya fikre destek 
verdi. İrlanda Maliye Bakanı Michael Noonan, verginin sadece 17 
üyeli Euro Bölgesi'nde değil, AB'deki 27 ülkede birden uygulanması 
gerektiğini söyledi. Ancak İngiltere, böyle bir verginin ancak küresel 
çapta uygulanması halinde işe yarayacağı fikrinde. Avrupa Finansal 
Piyasalar Birliği, (AFME) söz konusu türde bir verginin, sektördeki 
maliyetleri büyük ölçüde artıracağını ve büyümeye olumsuz etki 
yapacağını bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan Adam Smith 
Enstitüsü, Almanya ve Fransa'nın böylesi 'ekonomik açıdan cahilce' 
fikirler vazgeçmesi gerektiğini, araştırma sonuçlarının böyle bir 
verginin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya, hisselerin düşmesine 
ve likiditede zayıflığa sebep olacağını açıkladı. Alman Kooperatif 
Bankalar Birliği (BVR) de sadece Euro Bölgesi'nde uygulanan bir 
verginin piyasalara istikrar getirmesinin mümkün olmadığını 
savundu. Deutsche Börse de, verginin kayıt dışılığa yol açacağını 
ileri sürdü. Finansal işlem vergisine destek verenler, verginin kısa 
vadede spekülasyonun önüne geçeceğini ve kur baskısına karşı 
koruma sağlayacağını savunuyor. Sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin 
ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması da öne sürülen bir 
gerekçe. 
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SĠVĠL TOPLUM DĠYALOĞU-II: MĠKRO HĠBE PROGRAMI 
KAZANANLAR LĠSTESĠ AÇIKLANDI 
 
Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-II:Mikro Hibe Programı kapsamında 
16 dernek ve sivil girişim, okul kulübü, köy derneği  AB’den hibe 
kazandı. Kazananların listesine Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin 

web sayfasından http://www.mfib.gov.tr ulaşılabilir. 
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