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BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör 
Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday 
ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını 
bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak 
sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından 
resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu 
olarak tanınıyor. 
 
Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst 
düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle 
BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar 
alma sürecinin temel direklerinden biri olarak 
etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye'den TÜSĠAD ve 
TĠSK BUSINESSEUROPE'un tam üyesidirler. 
 
Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının 
öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan 
siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz. 

 

Dr Bahadır Kaleağası 

Uluslararası Koordinatör 

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde  

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel 

 

 

AB - ABD 
 

- Deutsche Bank AB ve ABD arasında olası bir ikili 

ticaret anlaşması imzalanması ve bu sayede 

Atlantik’in iki tarafındaki mali sektörün birleşmesi 

halinde ne gibi sonuçlar elde edileceğine yönelik bir 

araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada bu birleşme 

sonucunda yılda 48 milyar USD’lik işlem maliyeti 

tasarrufu gerçekleştirilebileceği, bu sayede yıllık 

işlem büyüklüğünün halihazırdaki 21 trilyon 

USD’den 31 trilyon USD’ye çıkabileceği belirtiliyor. 

ABD ve AB mali piyasalarının bütünleşmesi 

sebebiyle uluslararası mali piyasalar pazarında çok 

güçlü ve rekabetçi bir konuma erişileceği belirtilen 

araştırmada, ABD ve AB sermaye piyasalarının 

birleşmesinin çok çok önemli bir çalışma olacağı 

ancak, bunun öncesinde bankalar ve aracı 

kurumların kayda alınması, ikincil piyasa işlemleri 

gibi alanlarda mevcut yasal çerçevenin ayrıntılı bir 

şekilde gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.  

AB ve ABD mali piyasalarının olası birleşmesi 

sonucunda küresel bankacılık sektörü varlıklarının 

%65’ine ve sigorta piyasasında toplanan primler 

bağlamında ise piyasanın %74’üne sahip olunacağı 

ortaya koyuluyor.  

 

Araştırmada AB ve ABD mali piyasalarının 

bütünleşme alanında bir yıl öncesine göre daha 

fazla yol kat ettiği, her iki tarafın tam bir birleşme 

konusunda kararlı olması halinde başarılı sonuçlar 

elde edilebileceği, bütünleşmenin sadece yasalar 

alanında değil tüm işbirliği alanlarında olması 

gerektiği ön plana çıkarılıyor. Ayrıca gelişmekte 

olan bölgelerde özellikle Çin ve Orta Doğu’da 

başka finansal merkezlerin de bulunduğu 

hatırlatılıyor. Piyasaların bütünleştirilmesi ve ortak 

ilkeler temelinde işler hale getirilmesi için siyasi 

kararlılığın da çok önemli olduğu hatırlatılan 

çalışmada siyasi liderlerin bu kararlılıklarını kuvvetli 

mesajlarla desteklemesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıntılı 

bilgi için 

 

AB – Latin Amerika 
 

- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sanayi 

Politikası ve Ġşletmelerden sorumlu Komiser 

Antonio Tajani, Avrupa iş dünyasından 25 lider ile 

Brezilya, Arjantin ve Uruguay’da temaslarda 

bulundu. Her sene düzenlenen Mercosur ülkeleri 

zirvesine katılan Tajani, Uruguay ile sanayi 

alanında işbirliği, KOBĠ’ler, hammaddelere erişim 

ve turizm alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladı. 

Brezilya’daki temaslar sırasında ise KOBĠ’ler 

alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Brezilya ve 

AB’deki teknoloji kümelerinin ortak çalışmalarının 

teşvik edilmesi konularında anlaşmalar 

gerçekleştirdi. AB ve Brezilya arasında ayrıca gen 

girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları 

kısa süreli ziyaretler de düzenlenecek.  

 

Arjantin’deki temaslar kapsamında ise AB-Arjantin 

arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin 

güçlendirilmesi, sanayi alanındaki yenilikçilik 

faaliyetleri, hammaddeler, standartlar, KOBĠ’ler, 

turizm ve uzay çalışmaları alanlarında işbirliği 

anlaşmaları imzalandı. Ayrıntılı bilgi için 

 

 

https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000225963/EU-US+financial+market+integration+-+a+work+in+progress.PDF
https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000225963/EU-US+financial+market+integration+-+a+work+in+progress.PDF
https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000225963/EU-US+financial+market+integration+-+a+work+in+progress.PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5678&lang=en&tpa_id=0&displayType=news&nl_id=1013
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AB – Rusya 

 
- BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen R. Thumann 

15 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirilen AB – Rusya 

Zirvesi öncesi AB Konsey Başkanı Herman Van 

Rompuy’a bir mektup göndererek Avrupa Birliği’nin 

Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığı 

adımlara BUSINESSEUROPE’un verdiği desteği bir 

kez daha dile getirdi. Thumann mektupta 

BUSINESSEUROPE’un Rusya’nın Dünya Ticaret 

Örgütü’ne (DTÖ) katılımından ötürü duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, bu gelişmenin ticaret ve 

özellikle de yatırım üzerine yapacağı olumlu etkinin 

altını çizdi. Mektupta Rusya’nın DTÖ’ne 

katılımından doğan taahhütlerini yerine getirmesi 

konusunda AB ile ortak çalışmasının önemi 

vurgulanırken, Avrupalı şirketlerin Rusya’da karşı 

karşıya kaldıkları mevcut sorunların çözülmesi ya 

da tekrar yaşanmaması için gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. 

BUSINESSEUROPE Başkanı Thumann AB ve 

Rusya arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin hızla 

iyileştirilmesi için AB’nin hızla Rusya vatandaşlarına 

daha serbest bir vize rejimi uygulamaya başlaması 

çağrısında bulundu. Thumann mektubunda tek 

girişli ve kısa dönem vizelerin çok girişli, birden 

fazla seneyi kapsayan ve davet zorunluluğu 

gerektirmeyen vizelerle değiştirilmesi gerektiğini, 

Avrupalı şirketlerin aynı şekilde Rusya’nın da 

benzer bir adım atmasından memnun olacağını 

dile getirdi. Thumann ayrıca AB ile Rusya 

arasındaki mevcut Ortaklık ve Ġşbirliği 

Anlaşması’nın yerine yeni bir anlaşma müzakere 

edilmesinden ötürü Avrupa iş dünyasının duyduğu 

memnuniyetin altını çizerek, bir stratejik ve 

kapsamlı serbest ticaret anlaşmasının da bu 

anlaşmayla eş zamanlı müzakere edilmesi 

tavsiyesinde bulundu. Ayrıntılı bilgi için 

 

AB Kurumları 
 

- AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Ocak 2012’de 

Polonya’dan devralacak olan Danimarka’nın altı 

aylık görev süresinde hangi konuları ön plana 

alacağına ilişkin bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Bu toplantı kapsamında BUSINESSEUROPE’a üye 

federasyonların daimi temsilcileri ve Danimarka’nın 

AB nezdinde Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jonas 

Bering Liisberg bir araya geldi. Toplantı süresince 

kendi açılarından hangi konuların önemli olduğunu 

aktaran BUSINESSEUROPE üyeleri krizden çıkış 

için ekonomi yönetiminin ve Euro’nun 

güçlendirilmesi konusunu vurguladılar. Üye 

federasyonların temsilcileri ayrıca yeni dönem için 

hazırlanacak olan mali perspektif kapsamında 

Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracak 

konulara daha fazla pay ayrılması yönündeki 

taleplerini ilettiler. 

 

Danimarka Dönem Başkanlığı, birbirinin ardından 

görev yapacak olan üç ülkenin aralarındaki 

eşgüdüm ve devamlılığın azami düzeye 

ulaştırılması amacıyla “Üçlü Başkanlık” olarak 

adlandırılan yapı içerisinde Polonya ve G. Kıbrıs ile 

birlikte yer alıyor. Bu çerçevede 1 Temmuz 2011 – 

31 Aralık 2012 arasındaki 18 aylık dönem 

içerisinde gündeme alınacak konular önceden 

belirlenmiş oluyor. Bu konuların yanı sıra her ülke 

kendi dönem başkanlığında dikkate alacağı bazı 

konuları da sonradan gündemine ekleyebiliyor.  

 

BUSINESSEUROPE ve üye federasyonlar, 

Danimarka’nın AB nezdindeki temsilciliğinde 

görevli yetkililer ve Danimarka hükümeti ile yakın 

temaslarını önümüzdeki altı aylık dönemde 

sürdürecek. Danimarka Dönem Başkanlığı’nın 

internet sayfasına http://eu2012.dk/en adresinden 

ulaşılabilecek.  

 

Ġklim DeğiĢikliği 
 
- BUSINESSEUROPE 28 Kasım – 9 Aralık arasında 

Güney Afrika’nın Durban kentinde gerçekleşen 

Ġklim Zirvesi sonrasında bir açıklama yaparak 

zirvede oluşturulan yol haritasının somut eylemlerle 

desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada 

Avrupa iş dünyasının uzun süredir kapsamlı bir 

küresel iklim anlaşması çağrısında bulundukları 

belirtildi ve AB delegasyonunun bu yol haritasının 

oluşturulmasında oynadığı etkin rolden ötürü iş 

dünyasının memnuniyeti dile getirildi. 

BUSINESSEUROPE tüm büyük küresel ekonomik 

oyuncuların uluslararası salınım azaltma 

taahhütleri konusunda müzakere etmeleri 

http://62.102.106.140/docs/2/LMNNFGAAHLELJKGOHFEFFOLJPDWY9DW3T69LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2011-01773-E.pdf
http://eu2012.dk/en
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gerekeceğini vurgularken, bu niyetin henüz eyleme 

dökülmediğinin de altını çizdi. Yapılan açıklamada 

müzakereler sonucunda varılacak olası 

anlaşmanın ancak 2020’den sonra yürürlüğe 

girebileceğine dikkat çekildi. BUSINESSEUROPE 

ayrıca Avrupa iş dünyasının AB’nin %20 salınım 

azaltma hedefine ulaşmak için kendi üzerlerine 

düşeni gerçekleştirdiklerini bildirerek, küresel 

olarak düşük karbon ürünlerine yatırımın ve tüm 

şirketlere fırsat eşitliği sağlayacak çözümlerin 

desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 

BUSINESSEUROPE’tan yapılan açıklamada Durban 

Zirvesi sonuçlarının AB’nin 2020 yılına kadar ciddi 

salınım azaltılması taahhütlerinde muhtemelen 

yalnız kalacağının bir göstergesi olduğu ve 

Avrupa’daki enerji ve ticaret ağırlıklı sanayi için 

fırsat eşitliği sağlayan bir küresel piyasanın ancak 

uzak gelecekte gerçekleşebileceği kaydedildi. 

Ayrıntılı bilgi için 

 

Enerji 
 

- BUSINESSEUROPE enerji verimliliği yönergesi ile 

ilgili gelişmeleri kaydetmek üzere 24 Kasım’da 

yayımlanan ilerleme raporuyla ilgili görüşlerini 

yayımladı. Etkin bir enerji verimliliği politikası için 

yatırımların teşvik edilmesi ve bu noktada aşırı 

bürokrasiden kaçınılması öneriliyor. Binalarda 

enerji etkinliğinin artırılması gibi enerji tüketiminde 

verimliliğe yönelik çalışmalar açısından 

Komisyon’un önerisinin önemi ön plana 

çıkarılırken, ekonomik büyümenin baskılanmaması 

gerektiği vurgulandı. 2020’ye kadar %20 enerji 

tasarrufu hedefinin AB’de enerji tüketimine bir üst 

seviye belirleyecek ve dolayısıyla da büyümeyi 

olumsuz etkileyecek bir söylemle anlatılmaması 

gereğini bildiren BUSINESSEUROPE, bu hususun 

ilgili yönerge kapsamında dikkate alınmasını talep 

etti.  

 

Mali Sektör 

 

- BUSINESSEUROPE Ekim 2011’de iç pazardan 

sorumlu Komiser Michel Barnier ve ticaretten 

sorumlu Komiser Karel Gucht’e bir mektup 

göndererek bankalar için sermaye yeterliliği 

yönergesinin ihracatın finansmanı ve dolayısıyla 

ticaret üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat 

çekmişti. Basel Komitesi’nin ticaretin finansmanıyla 

ilgili olarak bankaların denetlenmesine yönelik 

önerilerinden bazı maddelerin ve Komisyon’un 4 

numaralı Sermaye Yeterliliği Yönergesi’nin ticaretin 

finansmanına yönelik varlıkların düşük risk içeren 

yapısını yansıtmadığı vurgulanmıştı. Bu nedenle de 

yeni düzenlemelerin onaylanması sonucunda kısa 

dönemli ticaret ve ihracatın kredilendirilmesiyle ilgili 

ciddi sorunlar oluşabileceğine dikkat çekilmişti.  

 

Ġç pazardan sorumlu Komiser Michel Barnier 

BUSINESSEUROPE’un uyarılarına cevap olarak 

sermaye yeterliliği konusunda üye ülkelerin kendi iç 

kural ve yaklaşımlarını uygulamaya devam 

edebileceklerini, Basel Komitesi’nin de yakın 

dönemde konuya ilişkin olarak 2013 ortasına kadar 

bir gözlem süreci uygulama kararı aldığını, bu 

süreyi en iyi şekilde kullanarak mali kuruluşlar ve 

dolayısıyla da işletmeler açısından uygulamada 

doğan olumsuzlukları belirlemek gerektiğini bildirdi.  

 

Vergi 
 

- AB Komisyonu yeni katma değer vergisi 

sistemiyle ilgili reformun çerçevesini açıkladı. Yeni 

sistemin iş dünyası açısından uygulama kolaylığına 

sahip olacağı, işlem hatalarından kaynaklanan 

kayıpları önleyici bir yapı olacağı ve AB ülkelerinin 

mali konsolidasyon çabalarına yardımcı olarak 

ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı belirtiliyor.  

 

Komisyon’un 1 Aralık 2010’da KDV’nin gelecekte 

ne şekilde olması gerektiğine ilişkin olarak 

yayımladığı yeşil kitap ile birlikte tüm ilgili tarafların 

katılımıyla bir görüş toplama süreci düzenlenmişti. 

Bu süreç içerisinde 40 yıldır yürürlükte olan KVD 

sistemiyle ilgili değerlendirmeler ve sistemin 

gelecekte nasıl olmasının beklendiğine ilişkin 

görüşler toplandı. Bu görüşleri değerlendiren 

Komisyon KDV sisteminde bir reform yapılması 

gerektiği sonucuna ulaştı.  

 

27 üye ülkede farklı KDV sistem ve oranlarının 

uygulanmasından kaynaklanan karmaşanın 

şirketlerin iş geliştirme, tüketicilerin de zaman 

zaman satın alma kararlarını etkilediği sonucuna 

http://62.102.106.140/docs/1/EEMLOADDNOJKIJCBAIKCHAFBPDWY9DW3CG9LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2011-01789-E.pdf
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ulaşan Komisyon, KDV reformunun kapsamını şu 

şekilde özetliyor: 

 

   KDV sisteminin sınır ötesi işlemlerde aynı 

şekilde geçerli olması Tek Pazar’ın işlerliğini 

güçlendirecektir. Bu noktada hizmet ya da 

malın sunulduğu menşe ülkesinde değil, malın 

ya da hizmetin ulaştırıldığı ya da tüketildiği yer 

olan varış ülkesi prensibi öne çıkmaktadır. 

Halen yürürlükte olan menşe ülkesi ilkesinin 

varış ülkesi ilkesiyle değiştirilmesi sayesinde 

AB içindeki ülkeler arasında yapılacak 

işlemlerin “yerel işlemlermiş gibi” 

gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak.  

   Birden fazla AB ülkesinde faaliyeti olan 

işletmeler için “tek noktadan işlem” 

yapabilecekleri bir sistem (one-stop-shop) 

oluşturulacak. Bu sistem telekomünikasyon, 

televizyon ve radyo yayımcılığı ve nihai 

kullanıcılara yönelik elektronik hizmetler sunan 

işletmelere için 2015’ten itibaren yürürlükte 

olacak. 

   AB Komisyonu 2012 içinde Komisyon, Üye 

ülkeler ve ilgili tarafların katılacağı bir “KDV 

Forumu” oluşturacaktır. 

   Elektronik ve kâğıt ortamında 

faturalandırmayla ilgili ilkeler uyumlaştırılmış 

olmasına karşın üye ülkelerdeki farklı KDV 

uygulamalarının devam etmesi nedeniyle 

işletmeler işlemlerini her üye ülkenin 

kurallarına göre düzenlemektedir. Bu da AB 

çapındaki vergi ve muhasebe operasyonlarıyla 

ilgili hizmetlerin ortak noktadan verilmenden 

doğacak faydayı ortadan kaldırmaktadır. 

   Kamu yararına olan bazı ekonomik 

faaliyetlerdeki KDV muafiyetlerinin zaman 

içinde kaldırılması seçeneği incelenecektir. 

   Bazı üye ülkelerde ulaştırma hizmetlerine KDV 

uygulanmamaktadır. Bu da piyasadaki hizmet 

sağlayıcılar arasında rekabet açısından adil 

olmayan bir durum ortaya koymaktadır. 

Ulaştırma hizmetlerindeki KDV muafiyetlerinin 

de zaman içerisinde ortadan kaldırılması 

düşünülecektir. 

   Üye ülkelerin her birinde farklı KDV oranlarının 

uygulanıyor olması da işletmeler açısından 

maliyetler doğurmaktadır. Bu farklılıkların 

yarıya indirilmesi halinde ülkeler arası ticarette 

%9,8’lik artış olacağı tahmin edilmektedir. 

   Komisyon’un önceki senelerde yapmış olduğu 

çalışma KDV’nin %12’sinin toplanamadığını 

ortaya koymuştur. Bunun kaynağı verginin 

kaçırılmasından kaynaklandığı gibi, iflas, işlem 

hatası ya da gözden kaçan hatalardan 

kaynaklanmaktadır. KDV kaçakları konusuna 

yoğunlaşılması durumunda konu geniş 

kapsamlı olarak ele alınmalı ve KDV’ni 

tahsilâtı ve denetimini iyileştirmek üzere yeni 

yöntemler benimsenmelidir. Ayrıntılı bilgi için 

 

Kamu Mal Alımları 
 

- AB Komisyonu Avrupa kamu mal alımları 

piyasasının daha çağdaş kurallar çerçevesinde 

işlemesini sağlamak amacıyla bazı yeni 

düzenlemeler oluşturdu.  

 

AB ülkelerindeki kamu makamları her yıl gayrı safi 

yurt içi hasılalarının yaklaşık %18’ini mal, hizmet ve 

iş bedellerine harcıyor. Küresel ekonomik krizin 

Avrupa ülkelerinin bütçeleri üzerindeki kısıtlayıcı 

etkileri de göz önünde bulundurulduğunda eldeki 

kaynakların daha verimli kullanılması gereği ortaya 

çıkıyor. Kamu mal alımı yönergelerinin gözden 

geçirilerek çağın gerekliliklerine uygun bir hale 

getirilmesi sayesinde özellikle KOBĠ’lerin ihalelere 

katılımı kolaylaştırılarak, Avrupa’da büyüme ve 

istihdam artışına destek olunması hedefleniyor. 

 

Kamu mal alımı kurallarının çağdaşlaştırılması 

mevcut yasa ve ihale süreçlerinde sadeleşmeyi ve 

esnekleştirmeyi öngörüyor. Ayrıca süreçlerin 

elektronik ortama taşınması sayesinde idari 

yüklerin azaltılması ve takibin kolaylaştırılması, 

ihalelere katılım için gerekli mali kapasite 

gerekliliklerinin sınırlandırılması sayesinde 

KOBĠ’lerin katılımının artırılması da yenilikler 

arasında yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için 

 

Ekonomi  
 

- AB devlet başkanları ve başbakanlarının 8-9 

Aralık’ta AB’nin ekonomi yönetimi ile ilgili aldıkları 

kararların Avrupa iş dünyası tarafından olumlu 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/communications/com_2011_851_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1580&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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karşılandığını ve desteklendiğini içeren bir basın 

duyurusu yayımladı. Üye ülkelerde bütçe disiplinini 

güçlendirmeye yönelik atılan adımların yerinde ve 

son derece önemli olduğunu vurgulayan 

BUSINESSEUROPE oluşturulan yapının yasal 

çerçevesinin bir an önce tamamlanarak uygulamaya 

konulması çağrısında bulundu. 

 

 

* 
 

 


