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AB İLERLEME RAPORU TASLAĞI HAZIR 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından her yıl yayımlanan İlerleme 
Raporu’yla ilgili teknik çalışmalarda son aşamaya gelindi. 9 Kasım’da 
yayımlanacak olan belgeye nihai halinin, AB Genel Sekreterliği 
Başkanlığı’ndaki geniş katılımlı bir heyetle AB Komisyonu arasında 
pazartesi günü yapılacak görüşmelerin ardından verilmesi bekleniyor. Bu 
yılki raporun olumluluk dozunu Anayasa değişiklikleri yükseltecek. 
Sayıları pek de az olmayan “geleneksel ve adım atılmayan sorunlar” ise 
madalyonun diğer yüzünü oluşturacak. AB kaynaklarının verdiği bilgilere 
göre raporda öne çıkan vurgular şunlar: * Anayasa değişikliğine 
gidilmesinin memnuniyet verici olduğu ifade edilecek. Bu değişikliklerle 
AB’nin bazı beklentilerinin karşılandığı mesajı verilecek. Bununla birlikte 
yeni bir Anayasa ve tüm tarafları kapsayan bir süreç beklentisi dile 
getirilecek. * Askerlerin sivil yargıya tabi olması, YAŞ kararlarıyla ilgili 
düzenlemeler, kadın-erkek eşitliği alanındaki adımlar olumlu gelişme 
olarak değerlendirilirken, HSYK’yla ilgili düzenlemede uygulamaya 
bakılacağı mesajı verilecek. Tüm AİHM kararlarının uygulanması 
istenecek. * Yasal düzenlemelere rağmen yolsuzluğun bir çok alanda 
yaygın olduğu belirtilecek. * 301. maddeye ek olarak ifade özgürlüğünü 
kısıtlayan diğer maddelerde de değişiklik talep edilecek. Basın özgürlüğü 
konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek, mevcut yaklaşımların bu 
özgürlük üzerindeki olumsuz etkisi üzerinde durulacak. * Azınlıkların ve 
Alevilerin sorunlarının giderilmemesi, Heybeliada Ruhban Okulu’nun 
açılmaması, Fener Rum Patriği’nin ekümenik sıfatını kullanamaması 
eleştirilecek. * Ergenekon ve diğer davalardaki sürece değinilecek ve 
sanık haklarının uluslararası standartlara uygun şekilde korunması 
istenecek. * PKK ve terör eylemleri yine kınanacak. Demokratik açılımın 
somut adımlara dönüştürülmesi çağrısı yinelenecek. Koruculuk sisteminin 
kaldırılması istenecek. * Türkiye’nin limanlarını Rum bandıralı gemilere 
açmasını öngören Ek Protokol’ü uygulamadığına dikkat çekilecek ve bu 
konuda acil adım atılmasının gereği üzerinde durulacak. Türkiye’nin Rum 
Kesimi’yle ilişkilerini normalleştirmemesi eleştirilecek. * Dış politikada 
izlenen aktif rol ve ekonomik performans övülecek. * Türkiye’nin vize 
politikasının AB’nin vize politikasıyla uyumlu olmadığı mesajı verilecek. * 
Et ithalatına yönelik yasağın kalkması not edilecek. Kaynak: Milliyet 
 
AB İÇİN ÜYE ÜLKELERDE KDV TOPLANMASI ÖNERİSİ 
Avrupa Komisyonu, birlik bütçesine yeni kaynak bulma arayışı 
çerçevesinde, üye ülkelerden AB adına katma değer vergisi (KDV) 
toplanması önerisinde bulundu. Öneri daha önce gayri resmi olarak 
Ağustos ayında gündeme getirilmiş, komisyonun bütçeden sorumlu üyesi 
Janusz Lewandoski, üye ülkelerden, birliğin vergi toplamasına izin 
verilmesini değerlendirmelerini istemişti. İngiltere, Almanya ve Fransa, bu 
öneriye karşı çıkmıştı. Avrupa Birliği içinde tarihsel olarak vergiler üye 
ülkelerin kendileri tarafından toplanıyor. 27 üye ülke, birlik bütçesine gayri 
safi yurt içi hasılaları ve topladıkları KDV oranında bir katkıda 
bulunuyorlar. Avrupa Komisyonu, bütçe raporunda üye ülkelerin KDV 
tabanlı katkılarının iptal edilerek, bunun yerine aşamalı olarak yeni 
kaynaklar yaratılması önerisini gündeme getirdi. Olası kaynaklar arasında 
mali işlemler ya da faaliyetlerden pay alınması, her ülkeye tahsis edilen 
sera gazı emisyonu hakkının ihaleye çıkarılması, hava taşımacılığına harç 
getirilmesi, AB için ayrı bir KDV konması, enerji gelirleri ve şirketlerden 
alınan vergilerden birliğe pay aktarılması da sıralanıyor. Kaynak: BBC 

AYB GRUBU İLE ALTI TÜRK FİNANSAL KURULUŞ 
ARASINDA YENİ ORTAKLIK 
Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu, Türkiye'nin az 
gelişmiş illerindeki KOBİ'lerin yanı sıra mikro işletmeler için 22 Ekim’de 
altı Türk finansal kuruluşu ile toplam değer 280 milyon Euro'ya ulaşan 
sözleşmeler imzaladı. Sözleşmeler, 250 milyon Euro tutarındaki AYB 
kredisini ve 30 milyon Euro tutarındaki AYF garantilerini içeriyor. AYB 
ortağı bankalar, kredi tutarına kendi kaynaklarından karşılık 
bulunduğunda KOBİ'ler için toplam 500 milyon Euro hazır edilmiş 
olacak. Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) adlı bu yenilikçi 
KOBİ finansman aracı, Türkiye, AB Komisyonu ve başlıca Türk 
bankalarıyla ortaklık içinde geliştirildi. Bu finansal araç, KOBİ'lere ve 
mikro işletmelere yönelik olarak müşteriye-özel finansal yardım 
sağlayacak. BAKK, Kastamonu, Samsun, Kayseri ve 
Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin Doğusu'ndaki Kars ve Van'a kadar, 
ülke KOBİ'lerinin %25'ini oluşturduğu halde Türkiye'deki KOBİ 
kredilerinin sadece %10'unu alan az gelişmiş illerden %43'ünü 
kapsıyor. Bu bölgelerdeki KOBİ'ler AYB Grubu'nun BAKK 
çerçevesindeki beş ortak bankası olan Akbank, Denizbank, Halkbank, 
Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin temin ettiği kredilerden ve garantilerden 
yararlanacak. AYF'den gelen  başlangıç-zararı portföy garantileri, 
Katılım öncesi mali yardım araçları-IPA kaynaklı AB fonlarıyla 
destekleniyor. Bunlarla birlikte bu bölgelerde faaliyet gösteren mikro-
işletmeler, IPA fonları kullanılarak karşı teminatının sağlandığı, Kredi 
Garanti Fonu'nun  temin ettiği bir garantiden yararlanacak.  
Kaynak: EurActiv 
 
AB ÜYELERİ ULAŞTIRMA BAKANLARI “EUROVIGNETTE” 
ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI 
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ulaştırma bakanları Lüksemburg’da 
gerçekleştirilen toplantıda “Eurovignette” olarak bilinen, belirli altyapılar 
için kullanılan ağır yük kamyonlarının vergilendirilmesi sistemindeki 
değişiklik önerisi üzerinde siyasi anlaşmaya vardılar. Bu konuda AB 
bünyesindeki ilk düzenlemeyi 1999/62/EC sayılı yönetmelik oluşturuyor. 
Kara yolu ile yük taşıyan araçlara uygulanan vergi ve kullanım 
bedellerini düzenleyen ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması Avrupa 
Komisyonu tarafından 2008 Temmuz’unda önerilmişti. İtalyan ve 
İspanyol temsilcilerinin karşı oy kullandığı, İrlanda’nın ve Hollanda’nın 
çekimser kaldığı oylamada mutabık kalınan metin üzerinde anlaşmaya 
varıldı. Bu metne göre, çevreyi en az kirleten kategoride olan araçların 
hava kirliliği vergisinden muaf tutulma süresi uzatılıyor. Yönetmelik 
uyarınca, tıkanıklık maliyeti tarifelerindeki maksimum değişiklik yüzde 
175 olarak öngörülüyor. Yeni yönetmelik, ayrıca bu yüksek oranların 
uygulanacağı maksimum süreyi günde 5 saat olarak belirliyor. Her ne 
kadar yönetmelikteki düzenlemeler 2008’deki değişiklik önergesine göre 
farklılık gösterse de son tahlilde amaçlananlar aynı. Bu amaçlar, altyapı 
modernizasyonu ve kullanım maliyetlerini de kapsayan mevcut sistem 
için iyi bir çerçeve belirlemek ve üye ülkelere, gürültü ve hava kirliliği 
gibi çevresel kriterler uyarınca vergi koyma yetkisi sağlamak. 
Yönetmelik, bugün için, adı geçen vergi sistemini uygulayan ya da 
uygulamayı planlayan Birliğe üye 13 ülkeyi yakından ilgilendiriyor. 
Kaynak: EU Rapid 
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