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DOKUZ AB ÜLKESİNDEN FİNANSAL İŞLEM VERGİSİ İÇİN 
ÇAĞRI 
Dokuz AB ülkesi, Danimarka dönem başkanlığına finansal işlem 
vergisi konusunun AB gündemine alınması için çağrıda bulundu. 
Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi bakanı François Baroin, 'Euro 
Bölgesi'nin kalbinin, yeni vergiyi getirmeye kararlı olduğunu' söyledi. 
Paris'ten yapılan açıklamada, çağrı mektubuna İtalya Başbakanı 
Mario Monti'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, 
İspanya, Finlandiya, Yunanistan ve Portekiz'in maliye bakanlarının 
imza attığı bildirildi. Vergiyle ilgili yönetmeliğin, bu yılın ilk yarısında 
yayınlanmasını isteyen dokuz ülke, Danimarka dönem başkanlığına 
çalışmaları hızlandırma çağrısında bulundu. Baroin, girişimin diğer 
ülkelere de açık olduğunu ve konuya ortak yaklaşıma yardımcı 
olduğunu söyledi. Fransa, finansal işlem vergisi için yol haritasını iki 
hafta önce ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Nisan ayında gerçekleşecek ilk 
turundan önce verginin onaylanmasını istiyor. Baroin, İngiltere ve 
İsveç'in ise vergiye destek vermeyebileceğini doğruladı. İsveç'in 
1980'lerin ortasında benzer bir vergi getirmesinin ardından 
Stockholm'deki finans sektörü Londra'ya kaymaya başlamıştı. 
Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, hisse, tahvil ve türev işlemlerini 
2014 yılından itibaren vergilendirecek bir sistem önermişti. 
Sağlanması beklenen yaklaşık 57 milyar Euro gelirin büyük 
kısmının, AB'nin en büyük finans merkezi İngiltere'den gelmesi 
bekleniyor. 27 ülkenin desteğini gerektiren AB planına göre hisse ve 
tahvil alım satımları yüzde 0,1, türevler ise yüzde 0.01 oranında 
vergilendirilecek. 
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AB VE HİNDİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 
İMZALAMAYA HAZIRLANIYOR 
Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanması beklenen serbest 
ticaret anlaşması sürecinde sona yaklaşılıyor. Taraflar, 2008 yılında 
başlayan görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Ancak sivil 
toplum kuruluşları, anlaşmanın küçük üreticiler için yıkıcı sonuçlar 
doğuracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Hindistan ile ticari ortaklığını 
derinleştiren Avrupa Birliği, Hindistan’ın bölge ülkelerinden İran ile 
ticari ilişkilerini geliştirmesine ise kuşkuyla bakıyor: “İran’ı müzakere 
masasına oturmaya ikna etmesi için Hindistan’ın kendi nufuzunu 
kullanmasını istiyoruz. Avrupa Birilği ve Hindistan, siyasi bir 
çözümün bulunması için tüm yolları denemekte.” İmzalardan sonra 
Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso ile Avrupa Konseyi 
Başkanı Van Rumpoy, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve 
ruhani lideri Gandi’nin mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyaret 
sırasında Barroso ve Van Rumpoy’a efsane lider Gandi’nin birer 
portresini de hediye etti. 
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ALMANYA 2011'DE İHRACAT REKORU KIRDI 
Almanya'nın, 2011'de dış ticaret fazlasının 158 milyar Euro'ya 
ulaştığını açıkladı. İhracatın da yüzde 11,4 artarak ilk kez 1 trilyon 
Euro'yu aştığı bildirildi. Alman ulusal istatistik bürosu, ithalatın da 
yüzde 13.2 artarak 902 milyar Euro seviyesine ulaştığını duyurdu. 
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın dış ticaret fazlası 
2010 yılında 155 milyar Euro olarak gerçekleşmişti. Almanya'nın 
Avrupa Birliği'nin dışına ihracatı da geçen yıl yüzde 13.6'lık artışla 
432 milyar Euro'ya ulaşırken, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerine 
yönelik ihracatı ise yüzde 9.9 artış göstererek 627.3 milyar Euro'yu 
aştı. Bunun 420 milyar Euro'su ise Euro Bölgesi ülkelerine yapıldı. 
Almanya'nın bir önceki yıl 142 milyar Euro olarak gerçekleşen 
ödemeler dengesi fazlası ise 2011'de 136 milyar Euro olarak 
gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomiye sahip ikinci ülkesi 
Fransa'da ise merkez bankası 2012'nin ilk üç ayında ülke 
ekonomisinin büyümesinin yüzde 0 civarında gerçekleşeceği 
tahmininde bulundu. Fransız ekonomisinin 2011'deki dış ticaret 
açığı 70 milyar Euro olarak kaydedildi. 
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VALİLİKLER İÇİN 2012 AB ÇALIŞMALARI PLANLAMA 
REHBERİ 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin getirdiği yükümlülüklerin ve bu 
kapsamda yapılan düzenlemelerin merkezi yönetimi olduğu kadar 
özellikle uygulanması bağlamında yerel yönetimleri de ilgilendirdiği 
fikrinden hareketle, yerelde AB sürecinin daha iyi anlaşılması ve AB 
ile ilgili önyargıların giderilmesine yönelik olarak Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir.  Bu 
çerçevede, kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru 
bilgilendirilmesi, müzakere sürecinde gerçekleştirilen yasal ve idari 
reformların tam olarak hayata geçirilmesi ve illerin AB mali 
kaynaklarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Avrupa 
Birliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle 2010 yılı başında 
Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesinin de 
uygulamasına başlanmıştır. Proje kapsamında valiliklerle işbirliği 
içerisinde pek çok başarılı faaliyet gerçekleştirilmiştir. Projenin 2012 
yılı itibariyle geldiği aşamada, illerde gerçekleştirilebilecek 2012 yılı 
AB faaliyetleri için “İl AB Daimi Temas Noktası” vali yardımcıları ve 
valilik AB birimlerine yönelik bir rehber doküman hazırlanmasının 
planlamalar açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla 
hazırlanan “Valilikler İçin 2012 AB Çalışmaları Planlama Rehberi” ilk 
defa 9 Şubat 2012 tarihinde, Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da katıldığı “Valiler Buluşması”nda 
dağıtılmıştır. Söz konusu Rehber’e AB Bakanlığı’nın web 
sayfasından ulaşabilirsiniz.  
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