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AB VE RUSYA BAZI HAMMADDELER ÜZERİNDEKİ İHRACAT 
VERGİSİNİ KALDIRMA KARARI ALDI 
AB ve Rusya kereste gibi hammaddeler üzerindeki ihracat vergisini 
kaldırma kararı aldı. Karar 7 Aralık’ta gerçekleşecek olan AB-Rusya 
zirvesinde resmi olarak onaylanacak. Ancak anlaşma kapsamında doğal 
gaz ve petrol gibi Rusya’nın AB’ye yönelik en önemli ihraç kalemleri yer 
almayacak. Bu nedenle de AB – Rusya arasında doğal gaz akışının 
durdurulması gibi anlaşmazlıklar Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdine 
taşınamayacak. Tarım ürünlerinin ticareti, bitki sağlığı konuları ve 
otomotiv sanayine yönelik yatırımlar alanında AB-Rusya arasında henüz 
anlaşma sağlanamadı. Rusya bu anlaşma sayesinde DTÖ üyeliği 
sürecinde AB’nin vetosunu ortadan kaldırmayı istiyor. Rusya DTÖ üyeliği 
başvurusunu 1993 yılında gerçekleştirdi. Rusya’nın DTÖ üyeliği ABD 
yönetimi tarafından da destekleniyor. DTÖ Direktörü Pascal Lamy 
Rusya’nın üyelik sürecinin hızlandığını, bunun Rusya Devlet Başkanı ve 
Başbakanı’nın önceliği olduğunu belirtti. Geçtiğimiz altı ay içinde Rusya 
DTÖ üyeliği gereklilikleri doğrultusunda kilit yasaları kabul etmişti. 
Kaynak: EUROPA 
 

AB, TAYVAN’A 90 GÜNE KADAR OLAN ZİYARETLERDE VİZE 
UYGULAMASINI KALDIRDI 
AB Komisyonu’nun Tayvan vatandaşlarının AB’ye yapacakları 90 güne 
kadar olan ziyaretlerde vizeden muaf olmaları yönündeki önerisi kabul 
edildi. Yeni kabul edilen vize serbestîsi kuralı sayesinde 25 Schengen 
Bölgesi ülkesini ya da Bulgaristan, Romanya ve G. Kıbrıs’ı iş, turizm ya 
da aile ziyareti kapsamında seyahat etmek isteyen Tayvan vatandaşları 
Schengen Gümrük Kanunu’ndaki sınır giriş yükümlülükleri yerine 
getirdikleri takdirde 90 güne kadar kalışlarında vizeye tabi olmayacaklar. 
Tayvan vatandaşları 3 aydan uzun süreli kalışlarında ise gidecekleri üye 
ülkeden ulusal vize talep etmeye devam edecekler. 2009 yılında 
Tayvan’da verilen Schengen vizesi sayısı 175 bin’i bulmuştu. AB 
Tayvan’ın dördüncü ticari ortağı ve en büyük doğrudan yabancı 
yatırımcısı konumunda bulunuyor. Kabul edilen anlaşma kapsamında 
karşılıklılık ilkesine göre vize muafiyet kurallarının yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Tayvan da daha önce vize uyguladığı Romanya, 
Bulgaristan ve G. Kıbrıs vatandaşlarını vizeden muaf tutacak. Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren tüm AB vatandaşları Tayvan’a yapacakları 
90 güne kadar kalışlı seyahatlerinde vizeden muaf olacaklar. 
Kaynak: AB Haber 
 
AVRUPA-AFRİKA ZİRVESİ SONA ERDİ  
29–30 Kasım tarihlerinde Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen 3'üncü 
Avrupa-Afrika Zirvesi sona erdi. Zirvede AB Konseyi Başkanı Herman 
Van Rompuy Afrika’daki komşularının; yeni büyüme ve gelişme hızlarıyla 
ve yarım yüzyıldan fazla zamandır bağımsız Afrika devletleriyle yeni bir 
çağın eşiğinde olduğunun altını çizdi ve yatırımı hızla artırmanın, 
ekonomik büyümenin ve istihdam yaratmanın şu an iki kıta için her 
şeyden daha önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan, AB ile Afrika 
ülkeleri arasında ticaret konusundaki anlaşmazlıklar zirvede gündeme 
damgasını vurdu. Senegal ve Güney Afrika başta olma üzere bazı ülkeler, 
AB'nin uzlaşılmasını hedeflediği ticari işbirliği anlaşmasını protesto etti. 
Afrika ülkelerinin yöneticileri, bir ticari anlaşmaya daha imza atıp kendi 
ekonomilerine zarar vererek, tekrar Avrupa'nın yardım paketlerine muhtaç 
olmayı istemediklerini söylediler. Kaynak: DW 

MERKEL PAPANDREU'YA ÇIKIŞTI: ALMANYA EURO'DAN 
ÇIKABİLİR 
Ekim ayında Brüksel’de yapılan ve ağırlıklı olarak euro krizi ve İrlanda 
kurtarma planlarının tartışıldığı bir AB zirvesinde, akşam yemeği 
sırasında Merkel ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu arasında 
sert bir tartışma yaşandı. Merkel’in amacı Lizbon Antlaşması’nın 
yeniden değerlendirilmesi ve kurtarma fonları ve yatırımcıların kayıpları 
için kalıcı bir sistem oluşturulmasıydı. Almanlar ayrıca kurtarılan 
ülkelerin AB meclislerinde oy haklarını kaybetmesini de istiyordu. 
Brüksel’de 28 Ekim tarihinde düzenlenen ve AB’nin 27 üyesinin devlet 
ve hükümet başkanları ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Merkez Bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleşen akşam 
yemeğindeki tartışmaya tanık olanlar Papandreu’nun Merkel’i 
“demokratik olmayan” teklifleri masaya getirmekle suçladığını belirtti. 
Yemeğe katılan, Almanya dışındaki ülkelerin yöneticilerine göre Merkel, 
“Eğer euro böyle bir kulübe dönüşüyorsa, o zaman belki de Almanya 
buradan ayrılmalı” dedi. Euroyu kurtarma mücadelesi 10 aydır sürüyor. 
Ancak Merkel’in bu sözleri Avrupa ekonomisinin itici gücü ve euronun 
hayatta kalmasının temel dayanağı olan Almanya’nın ortak para birimini 
terk etme yönündeki ilk açıklaması oldu. Merkel’in sözcüsü Steffen 
Seibert, bu sözlerle ilgili açıklama yapmayı reddetti ancak tehdidin “akla 
yakın olmadığını” söyledi. Seibert, Başbakan’ın euroyu Avrupa’nın en 
önemli projesi olarak gördüğünü, kormuak ve savunmak istediğini ve 
hükümetin kesinlikle eurodan çıkmak gibi bir düşüncesi olmadığını 
belirtti. Sözcü, “Almanya euroya koşulsuz ve kesin bir biçimde bağlıdır” 
dedi. Kaynak: AB Haber 
 
“AB GÜVENLİK UYGULAMALARININ DIŞ TİCARET VE 
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA ETKİLERİ - GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZET 
BEYAN UYGULAMASI” SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Komisyonu Teknik 
Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından 3 Aralık 2010 tarihinde 
İstanbul’da “AB Güvenlik Uygulamalarının Dış Ticaret ve Karayolu 
Taşımacılığına Etkileri - Giriş/Çıkış Özet Beyan Uygulaması” konulu bir 
seminer gerçekleştirildi. Uluslararası kara taşımacılığı sektöründeki ilgili 
taraflara AB’nin yeni güvenlik uygulamaları hakkında bilgi verilen 
toplantıda AB’ye/AB’den yapılan taşımacılık ile ilgili olan firmalara teknik 
bilgiler sunuldu. AB güvenlik uygulamalarının, TIR Sistemi kapsamında 
gerçekleştirilen uluslararası kara yolu taşımacılığına etkileri 1 Ocak 
2011 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan Giriş/Çıkış Özet 
Beyan işlemlerinin nasıl yapılacağına dair uygulamalar gösterildi.  Bu 
seminerle zaten 1 Ocak 2009’dan beri, AB NCTS/TIR Mevzuatına göre, 
TIR verilerini elektronik olarak NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) 
sistemine iletmekte olan Türk nakliyecileri bu yeni uygulama hakkında 
bilgilendirilmiş oldular. Güvenlik amaçlarıyla elektronik özet 
beyannamelerin iletilmesini zorunlu kılan Avrupa Birliği güvenlik 
kuralları başta TIR taşımaları olmak üzere, AB topraklarına yapılan 
veya AB topraklarından gerçekleştirilen taşımaları etkileyecek ve bu 
uygulamaya göre, AB Gümrük sahasına getirilen veya AB gümrük 
sahasından çıkarılan her türlü eşya prensip olarak bir Özet Beyanname 
kapsamında olacaktır. Bu, prensipte, AB gümrük sahasının içine ya da 
dışına taşınan her türlü eşyadan önce, güvenlik amacıyla, bir elektronik 
özet beyanın gelmesi anlamına gelmektedir.  

http://www.uib.org.tr/
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