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KOBĠ'LERE GÜMRÜK KOLAYLIĞI 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
gümrük işlemlerinin hızlı, güvenli ve basit bir şekilde yürütülerek 
ticaretin kolaylaştırılmasını hedefleyen Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, onaylanmış kişi statüsüne ilişkin yeni düzenlemeleri 
hayata geçirdiği kaydedildi. Açıklamada, gümrük işlemlerinde 
kolaylık sağlayan ‘‘onaylanmış kişi statüsü’‘ sisteminin 
yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında yürürlüğe giren tebliğ ile 
A ve B sınıfı için geçerli olan avantajların önemli bir bölümünün artık 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahil olduğu C sınıfının da 
yararlanabileceği bildirildi. Gümrük işlemlerinde güvenirliğini 
kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye 
yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş kişilere, gümrük ve dış 
ticaret işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlayarak gümrük işlemlerini 
hızlandırmak amacıyla onaylanmış kişi statüsü tanındığı hatırlatılan 
açıklamada, şöyle denildi: ‘‘Gümrük işlemlerinde önemli kolaylıklar 
sağlayan Onaylanmış Kişi Statüsü güvenirlik ve performans 
kriterlerine bağlı olarak, dış ticaret hacmi ve istihdam düzeylerine 
göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılıyor. 
Düzenlemeyle daha önce sadece A ve B sınıfı onaylanmış statü 
belgesi sahibi kişilere tanınan eşyanın fiziki muayene ve belge 
kontrolüne tabi olmadan gümrük işlemlerinin yapıldığı ve eşyanın 
sonradan kontrolüne ağırlık verilen mavi hat uygulamasından 
yararlanma yetkisi, küçük ve orta ölçekli firmaların ihracatlarını daha 
hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için C sınıfı 
onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine de tanınıyor. KOBİ’lerin 
Gümrük Birliği kapsamındaki yapacakları ihracatların hızlandırılması 
ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla getirilen bir diğer 
düzenlemeyle, A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve onaylama 
yetkisi alabilme koşulu, C sınıfı için bir yıl içerisinde 50 adet A.TR 
belgesi düzenlenmiş olma olarak belirlendi.’‘ 
 
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 
EURO BÖLGESĠ'NDE ORTAK TAHVĠLE VAN ROMPUY DA 
KARġI ÇIKTI 
Avrupalı liderler, Euro Bölgesi'ndeki borç krizine karşı ortak tahvil 
çıkarılması tartışmasını sürdürürken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 
Herman Van Rompuy, Almanya ve Fransa'dan yana tavır koyarak 
ortak tahvil çıkarılmasına karşı çıktı. Ülkeler arasında yeterli mali 
uyum sağlanmadan borç yükünün paylaşılamayacağını ifade eden 
Van Rompuy, kurtarma fonunun miktarının çok fazla artırılmasına 
da karşı çıktı. Avrupa Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerinin 
altından kalkılamaz seviyelere gelmesini önlemek için İspanya ve 
İtalya tahvillerini geçici olarak satın alıyor. Bu adım şimdilik 
piyasaları kontrol altında tutmaya katkı sağlasa da kalıcı bir çözüm 
olarak görülmüyor. Pek çok Güney Avrupa ülkesi, Eurobond adı 
verilen ortak tahviller çıkarılmasına, böylece ulusal borçların 
yükünün tüm Euro Bölgesi tarafından ortak üstlenilmesine destek 
vermişti. Belçikalı RTBF kanalına konuşan Van Rompuy, borçların 
paylaşılmasının ancak Euro Bölgesi'nde daha sıkı bir mali uyum  

 
gerçekleştirilmesinin ardından gündeme alınabileceğini söyledi. Van 
Rompuy, 'yeterli mali uyum yok' diyerek Euro uygulaması 
başlatılırken yapılan, 'ortak para birimi uygulamasına geçilmesine 
rağmen ekonomi politikalarının yeterli uyuma sokulmaması' 
hatasının tekrarlanmaması gerektiğini ifade etti. Van Rompuy, 
'Gerçek mali uyumun sağlandığı ve herkesin dengeli bir bütçeye 
sahip olduğu bir gün ortak tahviller gündeme gelebilir' dedi. AB 
Konseyi Başkanı aynı zamanda kurtarma fonu EFSF'nin borç verme 
kapasitesinin çok fazla artırılmasına da karşı çıktı. Yorumcular, 
piyasaların sakinleşmesi için miktarın ikiye ya da üçe katlanması 
gerekebileceğini söylüyor. 
 
Kaynak: WSJ Europe 
 

 
ALMANYA MALĠYE BAKANI WOLFGANG SCHAEUBLE: 
'EURO HALEN GÜÇLÜ BĠR PARA BĠRĠMĠ' 
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, bazı Euro Bölgesi 
ülkelerindeki yüksek borç miktarına rağmen Euro'nun halen istikrarlı 
bir para birimi olduğunu söyledi. İsviçre'nin para birimini Euro'ya 
sabitlemeyi düşünmesini Euro'nun halen güçlü olduğunu 
kanıtladığını savunan Schaeuble, Almanya'da ekonomik krize dair 
bir emare bulunmamasına rağmen büyümede bir yavaşla 
görülebileceğini ifade etti. Deutschlandfunk radyosuna konuşan 
Schaeuble, İsviçre'nin İsviçre Frangı'nı Euro'ya sabitlemeyi 
düşünmesinin Euro'nun güçsüz olmadığına kanıt teşkil ettiğini 
belirtti. Schaeuble, 'İsviçre'nin içinde bulunduğu büyük sıkıntı, 
izolasyonun bir ülkenin avantajına olmadığını gösteriyor. İsviçre bu 
sebeple İsviçre Frangı'nı Euro'ya sabitlemeyi düşünüyor' dedi. 
Maliye Bakanı, Alman hükümetinin Başbakan Angela Merkel'in 
Avrupa politikalarına destek vereceğine inandığını da söyledi. 
Merkel liderliğindeki CDU, Avrupa Mali İstikrar Fonu'ndaki (EFSF) 
değişiklik planlarını Pazartesi günü görüştükten sonra Merkel'in 
CDU'lu siyasetçilerle Salı günü bir araya gelerek değişiklikleri Eylül 
sonuna kadar onaylamaya ikna etmesi bekleniyor. 21 Temmuz'daki 
zirvede Euro Bölgesi liderleri, EFSF'nin ikincil marketlerden tahvil 
alması yönünde karara varmıştı. Ancak Schaeuble, hükümetteki 
farklı seslerin Euro Bölgesi'ndeki borç krizi konusunda Alman 
halkının durumdan rahatsızlığını yansıttığını da sözlerine ekledi. Bir 
süredir piyasalarda yaşanan dalgalanmayı ABD'deki borç krizi ve 
dünya ekonomisindeki kötü tabloya bağlayan Schaeuble, 'Genel bir 
sorunumuz var. Kamu borçları çok fazla ve her yerde bütçe açıkları 
var. Yine de Euro, Dolar karşısındaki 1.39 ile 1.47 arasındaki 
paritesini koruyor. Bu, Euro'nun halen istikrarlı bir para birimi 
olduğunu gösteriyor' dedi. Almanya'da ekonomik krize dair bir 
emare bulunmadığını ifade eden Schaeuble, buna rağmen 
ekonomide yavaşlama sinyallerinin geldiğini söyledi. Alman maliye 
bakanı, Almanya'nın GSYH büyümesinin yine de bu yıl yüzde 3'ü 
yakalayabileceğini belirtti. 
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