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AB TERIMLERI SÖZLÜĞÜ UIB WEB SITESINE EKLENDI 
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Şubesi 
tarafından, Avrupa Birliği (http://europa.eu/index_en.htm) ve Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu’nun 
(http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html) web sayfalarından 
yararlanarak hazırlanan AB Terimleri Sözlüğü, Genel Sekreterliğimizin 
web sayfasına (www.uib.org.tr)  eklenmiştir. Ana sayfamızda bulunan 
Avrupa Birliği linki altından ulaşılabilecek bu sözlük Türkçe 
(http://anket.uib.org.tr/absozlukturkce.aspx)  ve İngilizce 
(http://anket.uib.org.tr/absozlukeng.aspx) olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Bu çalışma ile Avrupa Birliği jargonunda kullanılan 
terimlerin açık anlamlarına ulaşmak mümkün olacaktır. Kullanışlı tasarımı 
ile kullanıcıların Avrupa Birliği ile ilgili temel ibarelere kolaylıkla 
ulaşabilecekleri bu sayfada terimler alfabetik olarak kategorilendirilmiştir. 
Her harfin üzerine tıklanması sonucu o harfle başlayan terimler sayfada 
görünmektedir.  Ayrıca aranmak istenilen ifade, ara butonu ile karşınıza 
çıkacak kutucuğa yazılarak söz konusu terime en kolay ve kısa yoldan 
ulaşılması da mümkün olmaktadır. Bütün terimlere tek bir sayfada 
ulaşmak isteyenler için de aynı sayfaya “Hepsi” butonu eklenmiştir. 
Terimlerle ilgili güncellemeler Avrupa Birliği Şubesi tarafından düzenli 
aralıklarla yapılacaktır. Sayfa ile ilgili önerilerinizi ab@uib.org.tr e-posta 
adresine yazarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kaynak: UİB AB Şubesi 
 
AB'Lİ KOBİ’LERE KİMYASALLARDA ÜCRET İNDİRİMİ 
Avrupa Komisyonu’nun vergide yüzde 90’lara varan oranda indirime 
gidilmesi kararından sonra küçük firmaların Avrupa Kimyasallar 
Kurumu’na (ECHA) daha düşük ücret ödeyecekleri bildirildi. Kimyasal 
sektöründeki yüksek maliyetten uzun süredir şikâyet eden sanayi kesimi 
ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) özellikle REACH yönergesi ve 
CLP düzenlemelerine uyum sağlamakta güçlük çekiyor. CLP ücretleri 
mikro işletmeler için yüzde 90 oranında azaltılırken küçük firmalar için bu 
oran yüzde 60 ve orta ölçekli işletmeler için yüzde 30 olacak. KOBİ’ler de 
bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kurulan yardım masalarına başvuruda 
bulunarak REACH ve CLP’den yararlanabilecekler. Bu arada Komisyon, 
ECHA ve altı sanayi örgütünden bir grup kıdemli müdür şirketlerin 30 
Kasım 2010’da kayıt süresi sona erecek olan REACH kapsamında yer 
alabilmelerini kolaylaştıracak uygun çözüm yolları üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Kaynak: Euractiv 
 
ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK İÇİN VİZESİZ DOLAŞIM  
Avrupa Komisyonu Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşlarının 
Schengen ülkeleri dahilinde vizesiz seyahate yeşil ışık yaktı. Böylece bu 
ülkelerin vatandaşları biyometrik pasaportla Schengen ülkelerini vizesiz 
seyahat edebilecek. 2003 yılında Selanik’teki Avrupa Birliği Konseyi 
tarafından temelleri atılan Batı Balkan ülkelerinin Schengen bölgesinde 
vizesiz dolaşım hakkının Bosna Hersek ve Arnavutluk için de 
uygulanması için hem Avrupa Parlamentosu'nun hem de Konsey'in onayı 
gerekiyor. Vizesiz seyahat imkanı en son 2009 Aralık ayında Sırbistan, 
Makedonya ve Karadağ’a verilmişti. Konuya ilişkin dün bir basın toplantısı 
düzenleyen Avrupa Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia 
Malmstörm henüz uygulama için kesin bir tarih verilemeyeceğini, öncelikle 
tarafların gerekli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.  
Kaynak: EU Rapid  

 
AB, BANKALARINDAN KRIZE KARŞI 'ÖN VERGI' ALACAK 
AB bankalarından krize karşı oluşturulacak ortak fon için vergi 
toplanması görüşülecek. Avrupa Birliği, gelecekte gerçekleşebilecek 
mali başarısızlıkların finans sisteminde sıkıntı yaratmasını engellemek 
için oluşturulacak ortak fon için bankacılık sektörüne yönelik ön vergi 
sistemi getirecek. Michael Barnier'nin, AB maliye bakanlarının 
Brüksel'de yapacakları toplantıda, yeni vergi sistemine yönelik 
önerilerini sunması bekleniyor. Milyarlarca euroluk verginin toplanacağı 
bu planla, bankaları ileriki dönemde yaşayacakları sıkıntılarda finans 
sistemine zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Barnier'nin bu 
planının en geç 2011’de uygulamaya konulacağı belirtiliyor. Henüz 
taslak aşamasında olan yasa tasarısının kanunlaşması için hem AB 
hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak 
uzmanlar, bu önerinin ABD ve diğer ülkeler tarafından takip edilmemesi 
durumunda, büyük tartışmalara yol açacağını belirtiyor. Brüksel’de 
gerçekleşecek toplantıda, verginin bankaların aktiflerine mi, pasiflerine 
mi yoksa kârlarına mı uygulanacağı konusunun ciddi şekilde tartışılması 
bekleniyor. Bu aşamada AB yetkililerinden vergi konusunda ciddi 
önerilerin gelmesi beklenmiyor. Diğer yandan, bazı ülkeler bankacılık 
sistemine getirdikleri yeni vergilerle fon oluşturma konusunda şimdiden 
harekete geçti. İsveç’te, 'banka istikrarı' adını taşıyan bir fon, gelecek 
15 yıl içinde, gayrisafi yurtiçi hâsılanın yüzde 2,5’ine denk gelecek bir 
finansman yaratması bekleniyor. Kaynak: Dünya 
 
ÇEVRE FASLI İÇİN 6 KRİTER GEREKİYOR 
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğünden çevre uzmanı 
Octavian Stamate, ''Çevre faslı konusunda müzakereler başarıyla 
sonuçlandığında müzakerenin en önemli ve zorlu fasıllarından biri de 
başarıyla sonuçlanmış olacaktır ve Türkiye AB üyesi olmaya hazır 
olacaktır'' dedi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 64. 
Toplantısı, çevre politikaları konusunda yapılan oturumun ardından 
takip edilecek konuların belirlenmesiyle sona erdi. ''AB müktesebatına 
uyum çerçevesinde Türkiye'nin enerji ve çevre politikaları'' konulu 
oturumda sunum yapan Stamate, 21 Aralık 2009'da yapılan Türkiye-AB 
katılım konferansında çevre faslının açılması kararının alındığını 
anımsatarak, çevre mevzuatının hem en komplike mevzuatlardan biri 
olduğunu, hem de bu müktesebatla uyumun çok pahalı bir iş olduğunu 
söyledi. ''60-80 milyar avroluk bir masraf söz konusu. Ayrıca yapısal, 
idari değişikliklere ihtiyaç var. Çevrenin algılanmasında da değişiklik 
gerekiyor'' diyen Stamate, her türlü çaba ve soruna rağmen her ülke için 
bu uyumun önemli faydalar getirdiğini vurguladı. Stamate, bu faslın 
kapatılması için Türkiye'nin 6 kriteri yerine getirmesi gerektiğini ifade 
ederek, ''İlki biraz siyasi, yani Türkiye'nin yaptığı müzakerenin içeriğiyle 
pek alakası yok. Su kalitesi önemli bir kriter, sinai kirlenmenin kontrolü 
çok önemli bir sorun. Doğa koruma, atık yönetimi, hava ve kirlilik gibi 
alanlara atıfta bulunuyor'' şeklinde konuştu. Mevzuatın müktesebatla 
uyumlu hale getirilmesinin yeni mevzuat anlamına geldiğini anlatan 
Stamate, sadece yazılı kuralları kabul etmenin yetmediğini, bunların 
yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Stamate, Türkiye'nin çok ciddi 
planlama yapması gerektiğini ifade ederek, ''İklim değişikliği 
müktesebatın çok önemli parçası. Türkiye'den beklenen, bu konuda 
daha gayretli olması ve emisyonları azaltma gayretlerini yükseltmesi, 
ayrıca AB devletlerinin taahhütlerine yakın taahhütlerde bulunması'' 
diye konuştu. Kaynak: Ajanslar 
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