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AB’YE TÜRK MALI SİTEMİ: 10 BİN KAMYONUMUZ KOTA 
YÜZÜNDEN DÖNÜYOR  
Avrupa Parlamentosu’nda “Küresel krizden çıkışta KOBİ’ler” başlıklı 
toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türk 
işadamlarının Avrupa’ya ticaret yaparken karşılaştığı engellere dikkat 
çekti. Ergün, Brüksel’de bir araya geldiği Avrupa Parlamentosu üyelerine 
Türk mallarının Avrupa’ya girerken karşılaştığı engelleri şikâyet ederek, 
“20 bin kamyon girecekken, ülkelerin koydukları kotalar nedeniyle 10 bin 
kamyon girebiliyor. Bu haksız rekabet uygulamasını kaldırmalıyız” çağrısı 
yaptı. Ergün, KOBİ’lerin taşıma engeliyle karşı karşıya olduğundan 
yakınarak, “Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde taşımacılık engeliyle 
karşılaşıyoruz, 20 bin kamyon sevk edecekken bu ülkeler kota uyguluyor 
ve 10 bin kamyona izin veriyor” dedi. Ergün, KOBİ sahibi işadamlarının da 
ayrıca vize sorunu yaşadığını belirterek, “İşadamlarının bu pazarlarda 
serbestçe dolaşımını vizeyle engelliyoruz. Bu haksız rekabet 
uygulamasını bir an önce kaldırmalıyız” dedi. Avrupa Parlamentosu Üyesi 
ve Slovenya Eski Dışişleri Bakanı Ivo Vajgl ise Ergün’e Türk ekonomisine 
ilişkin “Bu zorlu ve fırtınalı denizde siz kendinizi tam yol alan bir geminin 
kaptanı gibi hissediyor olmalısınız. Dışarıdan öyle görünüyor” mesajı 
verdi. Avrupa Parlamentosu Üyesi Vajgl konuşmasında da belli başlı 
Avrupa şirketlerinin Türkiye’deki KOBİ’leri taşeron olarak kullandığını 
söyleyerek, “Bunun toplam finansmanı 2010 yılında 1.2 milyar Euro oldu. 
Yeni fırsat kapılarını birlikte açabiliriz” dedi. Ergün, “Ekonomik 
performansınız AB ile ilişkilerinizde nasıl bir rol oynuyor” sorusuna, 
“Ekonomik performans gösterge olacaksa Türkiye’nin bugün hemen 
AB’ye üye olması gerekir. Sorunun ekonomik performanstan 
kaynaklandığını sanmıyorum. Siyasi birtakım kaygılar ve siyasi karar 
mekanizmalarının tutumundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa 
Türkiye ekonomik performansıyla AB’nin bugün üyesi olan birçok ülkeden 
daha iyi performans sergiliyor” yanıtını verdi. Kaynak: Hürriyet 
 
TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDA VİZE RESMEN KALKTI 
Türkiye ile Sırbistan arasındaki vize uygulaması resmen kalktı. Türkiye ile 
Sırbistan Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair 
Anlaşma’nın onaylanmasına ilişkin uluslararası antlaşma Resmi 
Gazete’nin 2 Ekim 2010 tarihli sayısında yayımlandı. Antlaşmaya göre, iki 
ülke vatandaşları, 90 gün içinde 30 günü geçmeyen seyahatlerinde vize 
almadan giriş yapabilecekler. Türkiye ile Sırbistan arasında karşılıklı vize 
uygulamanın kaldırılmasına ilişkin anlaşma 12 Temmuz tarihinde 
Belgrad’da imzalanmıştı. Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan vize 
uygulamasının kaldırılması antlaşmasıyla Türkiye’ye vize uygulamayan 
ülke sayısı 62’ye yükselmiş oldu. Kaynak: Resmi Gazete  
 
ÇİN YUNANİSTAN'IN BORÇLARINI ALMAK İSTİYOR 
Çin, Yunanistan'ın borçlarını üstelenmeye hazır olduğunu duyurdu.Çin bu 
çerçevede Yunan devlet tahvili satın almak için teklif sundu. Çin 
Başbakanı Wen Jiabao Avrupa turu ilk durağında uğradığı Yunanistan'a 
iki günlük bir ziyarette Atina ile nakliye ve ticaret ilişkileri ilerletme 
istediğini söyledi. Ancak Wen Jiabao'nun Yunanistan'ın borçlarını 
üstlenme teklifi dikkat çekti. Çin, ayrıca Euro bölgesindeki ekonomik kriz 
ile karşı karşıya klan diğer ülkelere de mali yardımda bulunacağını da 
açıkladı. Kaynak: AB Haber 
 

AB İKİ BALKAN ÜLKESİNE DAHA VİZEYİ KALDIRIYOR 
Türkiye ile serbest dolaşım konusunda kaygılı olan AB, Bosna-Hersek 
ve Arnavutluk ile vize uygulamasını kaldırıyor. Avrupa Parlamentosu 
üyesi ve Güneydoğu Avrupa Komisyonu Başkanı Yelko Kacin, Bosna-
Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarının, 1 Ocak 2011'den itibaren Avrupa 
Birliği'ne vizesiz seyahat edebileceklerini açıkladı.  Bu konudaki nihai 
kararın, 6 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nun Vize 
Sistemleri Komisyonu'nun toplantısında alınmasının beklendiğini 
söyleyen Kacin, Avrupa Parlamentosu'nun Bosna Hersek ve Arnavutluk 
vatandaşlarına vizelerin kaldırılması konusundaki resmi kararını 
verdikten sonra, kararı yürürlüğe girmesi için AB Bakanlar Konseyi'ne 
sunacağını sözlerine ekledi. Batı Balkanlar'da yer alan Hırvatistan, 
Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına geçen yıl AB tarafından vize 
serbestliği getirilirken, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Kosova 
vatandaşları bu serbestlik dışında bırakılmıştı. Kaynak: Ntvmsnbc 
 
OTOMOTİV DEVLERİ PARİS'TE HAYAT BULMAYI UMUYOR 
Ekonomik darboğazın etkisini atlatamamış görünen Avrupa otomotiv 
sektörü, yılın en önemli sektörel fuarı olan Paris Motor Show için bir 
araya geliyor. Bu yılki fuarda 50'den fazla yeni model tanıtılacak. Fuara 
hakim olan parti havasına rağmen Avrupa'da satışlar fazla parlak değil, 
kapasite fazlası da üreticileri düşündüren bir sorun. Resesyon pek çok 
ülkede sona eriyor olsa da satışlar hükümetlerin teşvikler ve vergi 
indirimleriyle sektörü desteklediği 2009'dakinden daha az. Ay başında 
Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği de AB içindeki 
satışların 9 milyonun altına inerek bir önceki yıla göre yüzde 3,5 
gerilediğini duyurdu. Hatta bu yıl Temmuz ayı satışları bir önceki yıla 
göre yüzde 18,7 Ağustos satışları da yüzde 12,9 daha az. Otomotiv 
sektöründeki ortam, ekonominin genel durumu için de bir barometre 
olarak kabul ediliyor. Otomobil pazarındaki pastanın küçülmesi, işlerini 
kaybetme ya da ücretlerinde azalma yaşama kaygısı duyan tüketicilerin 
büyük alımlardan kaçındığının da bir göstergesi. Lüks markaların 
satışları ise, zenginlerin paralarını düşük faizde tutmaktansa harcamaya 
yönelmesi ile açıklanıyor. Otomotiv Avrupa sanayinin önemli bir 
bölümünü oluşturduğundan satışlardaki düşüşler, işgücünde de 
azaltmaya gidilmesine yol açabilir. Resesyon sırasında çoğu fabrikada 
mesai saatleri azaltıldı ya da çalışanların bir bölümü işten çıkarıldı 
ancak kapatılan fabrika olmadı. Bu durum yakında değişebilir. Paris'in 
güneyindeki Porte de Versailles sergi merkezinde düzenlenen fuar iki 
hafta devam edecek. İki yıl önce düzenlenen son fuar, 1,5 milyona 
yakın ziyaretçi çekmişti. Kaynak: BBC 
 
EURO BÖLGESİ'NDE KAPSAMLI REFORM TASARISI  
Euro Bölgesi'ne üye ülkeler, İstikrar Paktı kriterlerine uymakla yükümlü. 
Bu pakt, borçlanma ve bütçe açığı gibi konularda belirli kıstaslar 
öngörüyor."Maastricht Kriterleri" olarak anılan mevcut kurallar uyarınca, 
üye ülkelerin bütçe açıklarının, GSYİH'nın yüzde 3'ünü aşmaması 
gerekiyor.  Ancak bazı ülkelerin dönem dönem çeşitli gerekçeler ileri 
sürüp kriterlere bağlı kalmaması ve Yunanistan’da patlak veren büyük 
kriz, AB Komisyonu'nu daha sert tedbirler almaya yöneltti.  AB 
Komisyonu, Para Birliği'nin devreye girdiği 1999 yılından buyana en 
kapsamlı reform tasarısını sundu. Tasarı, bütçe açığını kapatamayan 
ve aşırı borçlanmış üye ülkeleri cezalandırmayı kapsıyor. Kaynak: DW 
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