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AB'YE UYUM 15 BİN ŞİRKETE AF GETİRECEK 
Avrupa Birliği standartlarına uyum için oluşturulan ve yapılacak olan tüm 
teşviklerin tek elde toplanması için Devlet Yardımlarını İzleme ve 
Denetleme Kurulu kurulmasını öngörün Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve 
Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın geçici 5'inci maddesiyle 
devletten teşvik alan ancak yatırımını tamamlamayan 15 bin şirkete af 
geliyor. Eğer tasarı yasalaşırsa 2001 öncesi Hazine'den yatırım teşvik 
belgesi alan ve bu belge sayesinde başta vergi olmak üzere tüm indirim 
istisnalardan yararlanan ancak yatırımını da tamamlamayan şirketler bu 
teşvikleri cezalı olarak geri vermekten kurtulacak. Alt komisyonda kabul 
edilen ve Plan Bütçe Komisyonu'na gönderilen tasarının geçici 5'inci 
maddesinde"31.12.2001 tarihinden önce düzenlenmiş ve yatırım süresi 
bitmiş yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlar herhangi bir 
işlem yapılmaksızın gerçekleşmiş haliyle tamamlanmış sayılır” denilerek 
yatırımını tamamlamayan şirketlerin bu nedenle devletten aldıkları 
teşvikleri geri vermelerinin önü alınmış olacak. Kaynak: Euractiv 
 
AB MEVZUATINA UYUM; VİTRİNE İNDİRİM YAZAN YENİ 
SEZON ÜRÜN SATAMAYACAK  
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle tüketiciyi 
yanıltan sürekli indirim uygulamasına son veriliyor. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, AB mevzuatı gereği ve tüketicilerin korunması için 
yasa değişikliği hazırlandığını belirterek ‘sürekli indirim' uygulamasının 
tarih olacağını açıkladı. Bakan Ergün'ün verdiği bilgiye göre tüketicileri 
ilgilendiren en çarpıcı düzenleme vitrinlerdeki ‘indirim' duyurularında 
olacak. Yeni uygulamayla vitrininde indirim yazan mağazalarda, içeride 
‘yeni sezon' denilerek indirimsiz ürün satılamayacak. Fiyat etiketi ürünlerin 
üzerinde mutlaka bulunacak. Kışın 15 Ocak-1 Mart, yazın ise 15 
Temmuz-1 Eylül tarihleri dışında indirimli satışlar yapılabilecek. Düzensiz 
indirimli satışlar yüzünden sektör üyelerinin birbirlerini haksız rekabetle 
suçlaması, tüketicinin ise kandırıldığını hissetmesine yol açan indirim 
günleri bir takvime bağlanıyor. Taslağa göre mevsim sonu indirimli 
satışlar, 15 Ocak-1 Mart ve 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 
yapılacak. Böylece perakende sektöründe sezon açılır açılmaz başlayan 
indirimlerin yarattığı karmaşaya son verilecek. Kaynak: Star 
  
AB ROAMING FİYATLARINDA DÜZENLEMEYE GİTTİ 
Cep telefonlarının yurtdışında kullanım tarifeleri artık Avrupa Birliği’nde el 
yakamayacak.Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’nun eylül 2008 
tarihli ilgili teklifini kabul etti. Komisyon sözcüsü Jonathan Todd, fiyatlara 
müdahale gerekliydi şeklinde konuştu: “Avrupa Birliği, operatörlerin 
yurtdışında cep telefonunu kullanan müşterilere uyguladığı tarifelere 
müdahale etmek durumundaydı. Tablo, ortak pazar lehine değişti.” 1 
temmuzdan itibaren Avrupa Birliği dahilinde ülke dışında gönderilen kısa 
mesaj bedeli 11 cente, aramanın dakikası 39 cente, gelen aramanın 
dakikası 15 cente düşüyor. Veri gönderimi ise megabit başına 80 cente 
inecek. Dahası operatörler, yapılan görüşmeleri 31.saniyeden itibaren 
saniye başına faturalandıracak. Böylece kullanıcılar, yüzde 24’lere varan 
haksız ücretlendirmeden kurtulmuş olacak. Teklifin Avrupa 
Parlamentosu’ndan geçmesi, Vodafone, Telefonica, T-Mobile ve Orange 
gibi operatörlerin tepkisine neden oldu. Şirketler, Avrupa Komisyonu’nun 
haddini aştığını savundu. Kaynak: AB Haber 
 

 
AB LIDERLERI 'EKONOMI HÜKÜMETI'NI KABUL ETTI 
AB liderleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Ekonomi Hükümeti” önerisini 
kabul etti. Bu hükümette, 27 ülkenin temsilcisi yer alacak. Buna göre 
ekonomi yönetiminde Fransa'nın istediği gibi Avrupa Para Birliği üyesi 
16 üye değil, bütün Birlik ülkeleri temsil edilecek. Ayrıca bankalarrdan 
para transfer vergisi toplanacak. Bununla ülkelere borç verecek bir 
havuz fonu oluşturulacak. AB Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso, 
Komisyonun hali hazırda Avrupa'nın ekonomi yönetimi olduğunu 
söyleyerek, "Ancak bu görevi tek başına yürütemez. Komisyon, Birliğin 
temel çizgilerini belirleyen üye devlet ve hükümet başkanları Konseyi ile 
birlikte çalışmalıdır” diye konuştu. AB Komisyonu'nun hazırladığı 
‘Avrupa 2020' adlı 10 yıllık istihdam ve ekonomik büyüme stratejisiyle 
ilgili belgenin de onaylanacağı, bu sayede istihdam, eğitim ve yatırımla 
ilgili farklı hedeflerin belirleneceği kaydedildi. AB liderleri, 
Yunanistan'daki bütçe krizinin başka ülkelere yayılmasını önlemenin 
yollarını araştırırken, zirvede bütçelerin denetlenmesinin nasıl 
geliştirilebileceği ve çok fazla harcama yapan ülkelere karşı nasıl 
önlemler alınabileceği de ele alındı. İspanya, Yunanistan'ın kaderini 
paylaşmamak için zirve öncesinde kamu bütçesinde büyük kesintiler 
yapacağını ve çalışma hayatında reformlar yapacağını duyurmuştu. 
Para birimi olarak Euro'yu kullanan ülkeler, Yunanistan gibi bir borç krizi 
yaşayabilecek ülkelere yardım için 920 milyar dolarlık bir fon 
oluşturmuştu. AB liderleri, gelecekteki olası banka kurtarma 
operasyonlarında maliyeti vergi mükellefleri yerine bankaların 
ödemesini sağlamak için vergi konulmasına destek verilmesi 
konusunda anlaştı. Kaynak: DW 
  
AB ÜLKELERINDE TASARRUF DÖNEMI 
Yunanistan’da patlak veren borçlanma krizi diğer AB ülkelerini de tehdit 
ediyor. İspanyol ve İtalyan ekonomisinde yaşanan gelişmeler kaygı 
uyandırırken, Euro Bölgesi dışındaki İngiltere de tasarruf önlemleri 
alıyor. Avrupa ülkeleri bütçe açıklarını kapatmaya yönelik arayışlarını 
sürdürürken, birçok hükümet Yunanistan gibi iflas aşamasına 
gelmemek için harekete geçti. İspanya Merkez Bankası, hafta sonunda 
bireysel bankacılık alanında faaliyet gösteren CajaSur isimli bankaya el 
koyduğunu açıkladı. Diğer yandan sıkı tasarruf önlemlerine hazırlanan 
İspanyol hükümeti, ülkenin en büyük sendikası CCOO'nun genel grev 
tehdidi ile karşı karşıya. Euro Bölgesi'nde yer almayan ancak 
Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden biri olan İngiltere de kamu 
harcamalarında 6,2 milyar sterlinlik kesinti öngören planını açıkladı. 
İktidara yeni gelen İngiliz hükümetinin Muhafazakâr Partili Maliye 
Bakanı George Osborne ile Liberal Demokrat Partili Hazine Bakanı 
David Laws’un açıkladıkları plan tüm bakanlıklarda ve bilgi işlemden 
seyahat harcamalarına kadar birçok alanda tasarruf öngörüyor. Hazine 
Bakanı Laws, güçlüklerle dolu bu süreçte öngörülen önlemler sayesinde 
harcamaların yapılmadan önce gerçekten gerekli olup olmadığına 
bakılacağını söyledi. Yeni plan, hükümet yetkililerinin de kemer 
sıkmasını öngörüyor. Zira artık birinci sınıf yolcu biletleri, makam 
araçları ve özel şoförler dönemi sona erdi. Ayrıca kamuda istihdam 
donduruldu. Kaynak: DW 
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