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AVRUPA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI: İŞ YAPMAK  
DAHA KOLAY VE UCUZ HALE GELİYOR 
 
Avrupa Komisyonu, AB‟de faaliyet gösteren işletmelerin vergi matrahını 
hesaplayan ortak bir sistemin düzenlenmesi için teklifte bulundu. Söz 
konusu önerge, AB içinde özel sektörün vergiye tabi kazançlarının 
tespit edilmesinde 27 farklı ulusal sisteme uyum gösterme 
zorunluluğunun yarattığı idari külfeti, uyum masraflarını ve yasal 
belirsizliği önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. “Ortak Konsolide 
Kurumlar Vergisi Matrahı (OKKVM)” teklifi, şirketlerin vergi iadelerinin 
doldurulmasının tek bir müessese tarafından yerine getirilmesi 
sisteminden yararlanmalarına ve AB içerisinde elde ettikleri tüm kar ve 
zararları konsolide edebilmelerine olanak sağlarken, üye devletler, 
kendilerine ait kurumlar vergisi oranlarını kendileri belirlemeye devam 
ediyor. Komisyon, OKKVM‟nin, AB içinde, uyum masraflarını azaltarak 
işletmelere her yıl 700 milyon Avro, konsolidasyon sayesinde ise 1,3 
milyar Avro tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor. Ayrıca, sınır ötesi 
genişlemeyi hedefleyen işletmeler, tasarruflarında 1 milyar Avro‟ya 
kadar artış sağlayabilecekler. OKKVM, AB‟yi yabancı yatırımcılar için 
daha cazip bir piyasa haline getirecek. 
 
Kaynak: ABGS 

 
AVRUPA 2014 YILI GENÇLİK BAŞKENTİNİ ARIYOR 
 
2009 yılından itibaren düzenli olarak yapılan ve bu sene 2014 yılı 
başkentinin belirleneceği “Avrupa Gençlik Başkenti” seçimleri için 
başvurular başladı. 1 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek olan 
başvurular, internet üzerinden yapılıyor. Türkiye'deki Belediyelerin de 
başvuru yapabildiği program Avrupa Birliği ya da Avrupa Konseyi üyesi 
ülkelere açık. Gençliğin yüksek iradesini geliştirmek, yeniliklere açık 
olmak ve bu çerçevede gençlik organizasyonları yapmak amacı taşıyan 
her belediye ya da belediyeler birliği Avrupa Gençlik Başkenti  

Kaynak: Avrupa Gençlik Forumu 

TÜRKİYE E-DEVLET HİZMETLERİNDE AB ORTALAMASINI 
AŞTI 
 
Avrupa Birliği tarafından e-devlet hizmetlerinin ölçümü amacıyla 
gerçekleştirilen 9. Kıyaslama Çalışması Raporu yayımlandı. 2000 
yılında Komisyon‟un Avrupa‟da e-devlet hizmetlerini arttırmak amacıyla 
başlattığı e-Devlet girişimi sonucunda ortaya çıkan kıyaslama çalışması 
her yıl Avrupa‟nın e-Devlet hizmetlerinde nereye vardığını bir önceli yıl 
ile kıyaslıyor. 32 Avrupa ülkesi (AB ve Türkiye, Hırvatistan, İzlanda, 
Norveç, İsviçre) arasında yapılan kıyaslama sonucu e-Devlet sistemini 
en kapsamlı şekilde uygulayan Avrupa ülkeleri sıralandı. Rapor bu 
sıralamayı yaparken iki hayati öneme sahip kamu hizmetine odaklandı: 
iş bulma ve iş kurma. Raporun sonuçlarına göre, Avrupa‟da kamu 
hizmetlerine internet vasıtasıyla ulaşma oranı 2009 yılında %69 iken 
2010 yılında aynı oran %82 seviyesine ulaştı. E-Devlet uygulamalarının 
artması hem kamu yönetimi maliyetlerini hem de vatandaşlar ve iş  
 

 
çevreleri için bürokratik formaliteleri azalttı. Rapor sonuçlarına göre, 
Türkiye, 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortama 
taşınmasında yüzde 89 ile yüzde 82 olan AB27+ ortalamasının 
üzerinde bir değer elde etti. Aynı şekilde, hizmetlerin olgunluk 
seviyesinde Türkiye %91 ile %90 olan AB27+ ortalamasının üzerinde 
bir seviyeyi yakaladı. 
 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 

 
2. AVRUPA BÖLGELERİ ENERJİ GÜNÜ’NDE 'VERİMLİ 
ENERJİ' RAPORUNDA 'ARZ YÖNLÜLÜK' VURGUSU 
 
Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) ve GE Energy, Avrupa‟nın karşı 
karşıya kaldığı enerji zorlukları ve faydalandığı enerji verimliliği 
çözümlerini yakından inceleyen REFER Raporu‟nu yayınladı. Şu anda 
kullanılmaya başlayan birçok kanıtlanmış, maliyet tasarruflu ve güvenilir 
arz yönlü teknolojilere ve de bunlardan faydalanan bölgelere ışık tutan  
REFER Raporu, arz yönlü fırsatların yeniden dirilişinin veya kaynak 
tasarruflu elektrik enerjisi üretiminin Avrupa için stratejik bir gereklilik 
olduğunu gösteriyor. 2. Avrupa Bölgeleri Enerji Günü‟nde Avrupa 
Bölgeler Asamblesi Başkanı Michèle Sabban ve GE Energy Batı 
Avrupa ve Kuzey Afrika Başkanı Ricardo Cordoba tarafından açıklanan 
REFER Raporu, enerji verimliliğinin faydalarını anlamak için özel olarak 
hazırlanan„Delta Araştırması‟ sonuçlarının yanı sıra bölgelerin enerji 
projelerine yatırımları üzerine yapılan AER anketinin sonuçlarına 
değiniyor. Rapor, başta kömürden doğal gaza olmak üzere enerji 
sektöründeki yakıtı değiştirme, elektrik santrali iyileştirme gibi 
teknolojileri ve mevcut kombine çevrim gaz türbinli enerji santrallerinin 
verimliliğini ve mikro ölçek ev projelerinden büyük ölçekli endüstriyel 
projelere kadar kombine ısı ve enerji verimliğini artırmayı amaçlayan 
diğer tedbirleri inceliyor. Raporda aynı zamanda AB 2050 yol 
haritasının önemli bir parçası olan akıllı şebeke teknolojilerinin ortaya 
çıkışı da ele alınıyor. Avrupa Komisyonu, ülkelerin ekonomik kriz öncesi 
düzeylere geri dönmek ve 2050 enerji hedeflerine ulaşmak için 
önümüzdeki 40 yıl boyunca 270 milyar €‟yu aşkın bir harcama 
yapmaları gerektiğini belirtiyor. Avrupa Komisyonu‟nun enerji 
verimliliğini artırma çabaları son kullanımdaki tasarrufu artırma 
önlemlerine odaklanmış ve üretim ile enerjinin dağıtımında oluşan 
büyük kayıpları azaltma potansiyelini büyük oranda ihmal etmiştir. 
REFER Raporu, enerji verimliliğinin sadece son kullanımdaki tasarruf 
veya talep yönlü verimlilik hakkında olmadığını göstermektedir. 
Özellikle arz yönlü enerji verimliliği olmak üzere, tüm enerji değer 
zincirini kapsamaktadır. Michèle Sabban, “Bölgeler enerji verimliliği 
girişimlerini uygulamak için mükemmel konumdadır; düşük karbon 
enerjisini desteklemek için gerekli olan farklı enerji karışımlarını 
yaratabilecek eşsiz kaynaklar sunarlar. Enerji yatırımları ve altyapısı 
hakkında engin bir deneyime sahiptirler, planlama ve fikir birliğine 
varma açısından kilit konumdadırlar, bölgelerindeki enerji stratejisi 
üzerinde gittikçe artan bir etkiye sahiptirler ve etkin olarak bu 
çalışmalara katılmaktadırlar," dedi. Avrupa Enerji Zirvesi‟nin programına 
AER sitesinden (www.aer.eu) ulaşılabili 
 
Kaynak: EurActiv 
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