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AB - Türkiye 

 
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 21-22 Ocak 

2021 tarihlerinde AB, NATO ve Belçika nezdinde 

temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e resmi ziyaret 

gerçekleştirdi. Mevlüt 

Çavuşoğlu Avrupa 

Parlamentosu’ndaki 

(AP) temasları 

kapsamında Türkiye-

AB Dostluk Grubu 

Eşbaşkanı Ryszard 

Czarnecki, Karma 

Parlamento 

Komisyonu (KPK) 

Eşbaşkanı Sergey 

Lagodinski, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor 

ve AP Üyesi Bulgar Milletvekili İlhan Küçük ile bir 

araya geldi.  

 

Brüksel programı kapsamında AB Komisyonu 

yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Komisyonu Başkanı 

Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkan 

Yardımcısı Margaritis Schinas, Komşuluk ve 

Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser 

Olivér Várhelyi, İçişlerinden Sorumlu Komiser Ylva 

Johansson, AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı 

Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles 

Michel ile bir araya geldi. Toplantılarda Türkiye’nin 

AB’ye katılım sürecinin canlandırılması, Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına 

yönelik vize serbestleştirilmesinin hayata geçirilmesi 

ile göç ve terörle 

mücadelede 

işbirliğinin 

artırılması konu 

başlıkları ele 

alındı.  

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel’deki 

temasları kapsamında ayrıca Belçika Dışişleri 

Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri 

Jens Stoltenberg ile görüştü.  

 

Brüksel temaslarını değerlendirmek üzere 22 

Ocak’ta düzenlenen basın toplantısında AB Konseyi 

Başkanı Charles Michel ile görüşmelerinde 2016 

tarihli AB-Türkiye Bildirisi’nde de belirtilen Gümrük 

Birliği’nin yenilenmesi sürecinin başlatılması, AB’ye 

üyelik müzakere sürecinin korunması, vize 

serbestleştirilmesi ve ayrıca terörle mücadele 

konusunda Türkiye’nin somut beklentileri 

bulunduğunun iletildiğini ifade eden Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüşmede AB ve Türkiye’nin 

ortak belirleyeceği konularda atılacak adımların 

zamanlamasına 

ilişkin yol 

haritası 

hazırlanması 

kararı alındığını 

belirtti. AB ve 

Türkiye’nin 

belirleyeceği 

görevlilerden oluşacak çalışma grubunun bu yol 

haritasının oluşturulması için çalışma yürüteceğini 

söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın AB 

Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı’nı 

Türkiye’ye davetine ilişkin tarih belirlemek üzere 

çalışma yapıldığını ifade etti. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

21 Ocak’ta görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak 

düzenlenen ortak basın açıklamasında Josep Borrell 

geçtiğimiz yılın AB ve Türkiye ilişkileri açısından zor 

bir yıl olduğunu ancak, yakın zamanda iki taraftan da 

bazı olumlu adımlar geldiğini, Mevlüt Çavuşoğlu ile 

toplantılarının karşılıklı stratejik çıkarlar, ortak değer 

ve ilkelere bağlı bir işbirliğine dayalı olarak ilişkilerin 

geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ifade 

etti. Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi 

görüşmelerin 25 Ocak’ta başlamasının önemli bir 

adım olduğunu belirten Borrell çabaların 

sürdürülmesi, niyet ve açıklamaların eyleme 

dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs’ta 

kapsamlı çözüm çabalarına ilişkin görüşmelerin 

yeniden başlaması için gösterdiği çabaları bir diğer 

önemli adım olarak nitelendiren Borrell, 

müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasını 

 

 

 

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1352621176317751297
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-belcikayi-ziyaretii-21-1-2021.tr.mfa
https://twitter.com/vonderleyen/status/1352313788163350530
https://twitter.com/eucopresident/status/1352632787854123010
https://twitter.com/eucopresident/status/1352632787854123010
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desteklemeye AB’nin tamamen kararlı olduğunu 

kaydetti. Borrell ayrıca, AB’nin önemli bir komşusu, 

ortak ve paylaşılan bir gelecek inşa etmek istediği bir 

ülke olan Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan 

haklarına ilişkin durumun endişe verici olmaya 

devam ettiğini ileri sürdü. 

İki lider arasındaki 

görüşmeye ilişkin 

olarak AB Dış 

Eylemler Dairesi bir 

basın açıklaması 

yayımladı. 

Açıklamada Josep 

Borrell ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin 

Aralık ayında AB Konseyi tarafından ortaya konulan 

çerçevede AB - Türkiye ilişkilerinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz ile ilgili 

ileriye dönük adımların ele alınması için bir fırsat 

sunduğu ifadesine yer verildi. 

 

Aralık ayında gerçekleştirilen AB Konseyi’nde 

liderlerin AB Komisyonu ile AB Güvenlik ve Dış 

Politika Yüksek Temsilcisi’ni AB ile Türkiye 

arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut 

durumu ve bu alanlardaki seçenek ve araçlar 

konusunda bir rapor sunmaya davet ettiği hatırlatılan 

açıklamada değerler ve ilkelere bağlı, işbirliğine 

dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler 

geliştirilmesinin, Avrupa Birliği’nin stratejik 

menfaatine olduğu kaydedildi. AB Güvenlik ve Dış 

Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmelerin 

bu yönde ilerleme kaydedilmesi amacı ile samimi ve 

kapsamlı bir görüş alışverişine olanak sağladığı 

vurgulandı. İnternet bağlantısı için 

 

- Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 21 Ocak’taki 

Genel Kurulu’nda yapılan oylamada “Türkiye’de 

düşüncelerinden ötürü tutuklu olanlar ve insan 

haklarına ilişkin durum” konulu karar, 75 çekimser ve 

16 “hayır” oyuna karşılık 590 oyla kabul edildi. 1950 

tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 

Türkiye’nin taraf olduğu hatırlatılan karar metninde 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük 

Dairesi’nin Demirtaş davası ile ilgili kararını 

Türkiye’nin uygulamaya koymadığı belirtiliyor ve 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 21 Mart’taki 

toplantılarında bu durumu değerlendirmeye ve 

konuya ilişkin bir bildirge onaylamaya davet ediliyor. 

Konunun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 

Almanya Başkanlığı tarafından düzenlenecek bir 

sonraki toplantısında gündeme alınması isteniyor. 

Karar metninde ayrıca, AB’ye aday ülke olan 

Türkiye’nin en yüksek demokrasi standartlarını 

benimsemesi gerektiği, AB Komisyonu’nun yıllık 

raporunda 2014 yılından bu yana Türkiye’nin AB 

değerlerinden uzaklaştığı tespitine yer verildiği, 

geriye gidişe ilişkin değerlendirmelerin Avrupa 

Konseyi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarınca 

da paylaşıldığı ileri sürülüyor. Türkiye’nin AB ile 

ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteğinin not edildiği 

ifadesine yer verilen kararda, AİHM kararlarının 

uygulanmasının bu bağlamda önemli bir adım 

olacağı belirtiliyor.  

 

AB Komisyonu’nun Eşitlikten Sorumlu Üyesi Helena 

Dalli AP’deki konuşmasında AB Komisyonu’nun 

Türkiye ile ilgili yıllık raporunda düşüncelerinden 

ötürü tutuklu bulunanların davaları başta olmak üzere 

Türkiye’de insan hakları ile ilgili tüm eksikliklerin acil 

ve inandırıcı bir şekilde ele alınması doğrultusundaki 

tespitlerin yanı sıra, insan hakları alanında devam 

eden olumsuz gelişmelerle ilgili duyulan ciddi 

endişelere yer verildiğini, AİHM’nin de bu endişeleri 

teyit eden ve derhal adım atılması yönünde çağrıda 

bulunan kararlar aldığını söyledi. Terörle 

mücadelenin Türk Hükümeti’nin meşru hakkı 

olduğunun AB tarafından da kabul edildiğini ancak, 

Türk Hükümeti’nin Anayasa’da ve taraf olunan 

uluslararası sözleşmelerde öngörüldüğü üzere 

hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel 

özgürlüklere riayet edilmesini sağlamakta sorumlu 

olduğunu belirten Dalli, toplanma özgürlüğüyle ilgili 

olarak son günlerde değiştirilen ve polis ve istihbarat 

güçlerine, orduya ait silahlara erişim hakkı sağlayan 

düzenleme ile “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 

Finansmanının Önlenmesi” başlıklı yeni yasanın 

endişeleri artırdığını ve AB’nin bu alanlardaki 

gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ileri sürdü. 

İnternet bağlantısı için 

 

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/abturkiye-yuksek-temsilcibaskan-yardimcisi-josep-borrell-ile-disisleri-bakani-mevlut
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/turkiye-avrupa-parlamentosu-gorusmelerinde-yuksek-temsilcibaskan-yardimcisi-josep-borrell
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_EN.pdf
https://newsroom.consilium.europa.eu/videos/129419-eu-hr-borrell-meets-mfa-of-turkey-press-statements-20210121
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- 25 Ocak’ta düzenlenen Dışişleri Bakanları 

Konseyi’nde Alexei Navalny'nin Rusya’ya 

dönüşünde tutuklanması, Joe Biden'in 20 Ocak'ta 46. 

ABD Başkanı olarak göreve başlaması ışığında 

transatlantik ilişkiler, AB’nin COVID-19 aşılarını 

küresel ortaklarıyla paylaşmak için stratejisi, göç ile 

ilgili olarak Bosna Hersek'te mevcut durum, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’deki 

ziyaretleri ışığında Türkiye ile ilgili son gelişmeler, 

Mısır, Afrika Boynuzu, Körfez bölgesi, Hong Kong ve 

Venezuela ile ilgili son gelişmeler, Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nın dış boyutunu teşvik etmeye 

odaklanan iklim ve enerji diplomasisi, AB-Birleşik 

Krallık arasındaki işbirliği konularını ele aldı. 

 

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi 

Japonya'nın Hint-Pasifik vizyonu ve Asya'da bölgesel 

güvenlik konularına ilişkin fikir alışverişi amacıyla AB 

Dışişleri Bakanları toplantısına video görüşmesi ile 

katıldı.  

 

Toplantı sonrasında basın açıklaması gerçekleştiren 

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep 

Borrell AB-Türkiye ilişkilerinin tüm yönlerinin 

tartışıldığını, diyalog ve işbirliğinin pekiştirilmesinin 

öneminin tekrar teyit edildiğini, Yunanistan ile Türkiye 

arasında istikşafi görüşmelerin 25 Ocak Pazartesi 

günü başlamasının önemli bir adım olduğunu, AB 

Komisyonu ile birlikte Mart ayında AB Konseyi'ne 

sunulacak raporda Aralık ayında alınan kararlar ve 

önümüzdeki haftalarda her alanda meydana gelecek 

gelişmelerin dikkate alınacağını kaydetti. İnternet 

bağlantısı için 

 

- TÜSİAD tarafından düzenlenen Dijital Türkiye 

Konferansı 27 Ocak 2021 tarihinde (09:00-18:30 

TSİ) online olarak gerçekleştirilecek. Konferansın 

açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, ana tema konuşmasını ise World Economic 

Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus 

Schwab gerçekleştirecek.  

 

Pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada 

dijital dönüşümün önemi, Türkiye’ye sunacağı 

fırsatlar ve önümüzdeki dönemin dijital yol haritasının 

tartışılacağı konferansta AB’nin dijitalleşme gündemi 

ile ilgili bir panel yer alacak. Konferans TÜSİAD Yotube 

ve TÜSİAD Twitter hesaplarından izlenebilecek. 

İnternet bağlantısı için 

 

AB - ABD 

 

- AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans 

Timmermans ve AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep 

Borrell ABD’nin Paris Anlaşması'na yeniden 

katılmasına ilişkin ortak açıklama yayımladı. İklim 

kriziyle mücadeleye yönelik küresel çabalara öncülük 

kapsamında ABD'nin tekrar AB’nin yanında yer 

almasının “sabırsızlıkla beklendiği” ifade edilen 

açıklamada iklim eyleminin küresel sorumluluk 

olduğu, Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 

(COP26) küresel iklim hedeflerini yükseltmek üzere 

çok önemli bir adım olacağı ve yakın dönemde 

gerçekleştirilecek G7 ve G20 toplantılarının bu 

amaçlara erişim hedefiyle yararlanılacak önemli 

platformlar olduğu belirtildi. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı 

konuşmada ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin 

töreninin ABD'nin benzer düşünen devletler 

çemberine geri dönüşünü bekleyenler için bir umut 

mesajı ve ayrıca dört yıl sonra Avrupa'nın Beyaz 

Saray'da bir dostu olduğunun kanıtı olduğunu ifade 

etti. Avrupa’nın en eski 

ve güvenilir ortağıyla 

yeni bir başlangıca 

hazır olduğunu 

vurgulayan Von der 

Leyen bu nedenle AB 

Komisyonu’nun ileriye 

dönük bir “Transatlantik 

Gündem” belgesi kabul 

ettiğini söyledi. 

ABD’nin Paris Anlaşması’na geri dönüşünü 

sevindirici bir gelişme olarak değerlendiren Von der 

 

https://video.consilium.europa.eu/event/en/24357
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/01/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/01/25/
https://www.youtube.com/channel/UCuyOz5YF2YfelzN0l14xIGg
https://twitter.com/TUSIAD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://tusiad.org/tr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_172
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_167
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Leyen, AB’nin ABD ile emisyon ticareti ve karbon 

fiyatlandırması, 

biyolojik çeşitlilik 

kaybıyla mücadele, 

iklim nötr 

teknolojilerinin 

geliştirilmesi, 

sürdürülebilir piller, 

döngüsel ekonomi ve 

daha pek çok alandaki ortaklığın derinleştirmeyi 

temenni ettiği mesajını verdi. İnternet bağlantısı için 

 

AB – Birleşik Krallık 

 

- AB Komisyonu Birleşik Krallık ile gelecek dönem 

müzakerelerini yürütmekle görevlendirilmiş olan AB-

Birleşik Krallık Görev Gücü’nün yeni bir düzenleme 

sonrasında “AB - Birleşik Krallık Anlaşmaları Dairesi” 

olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.  

 

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier 1 

Şubat 2021’den itibaren AB Komisyonu Başkanı 

Ursula von der Leyen'in Özel Danışmanı olarak 

görev yapacak. Barnier Birleşik Krallık'ın AB’den 

Ayrılma Anlaşması’nın uygulanması ve AB-Birleşik 

Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın onay 

sürecinin sonuçlandırılması konularında uzman 

desteği sağlayacak.  

 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič 

mevcut sorumluluklarına ek olarak, AB-Birleşik 

Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile birlikte 

oluşturulan AB-Birleşik Krallık Ortaklık Konseyi'nde 

AB’yi temsilen eşbaşkanlık görevi üstlenecek. İnternet 

bağlantısı için 

 

AB - Rusya 

 

- COVID-19 pandemisiyle mücadelenin eşgüdümü 

konusuyla düzenlenen olağanüstü gündemli AB 

Konseyi’nde Rus muhalif siyasetçi Alexei 

Navalny’nin 17 Ocak'ta Moskova'ya döndükten 

sonra tutuklanması kınandı. Yargının 

siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğu ve 

Alexei Navalny'nin haklarına saygı duyulması 

gerektiği belirtilen AB Konseyi açıklamasında Alexei 

Navalny ve ona verdikleri destek nedeniyle 

tutuklanan tüm gazeteciler ile vatandaşların serbest 

bırakılması çağrısına yer verildi. Gerçekleştirilen 

gözaltıların Rusya Federasyonu'nda muhalefet, sivil 

toplum ve bağımsız görüşlere yönelik sürekli bir alan 

daralması olduğunu doğruladığı belirtilen 

açıklamada AB’nin bu alandaki gelişmeleri yakından 

takip edeceği ve Rusya'ya yönelik politikalar 

şekillendirilirken bunların dikkate alınmaya devam 

edileceği not edildi. İnternet bağlantısı için 

 

COVID – 19  

 

- AB devlet başkanı ve başbakanları COVID-19 

pandemisiyle mücadelenin eşgüdümü konulu 

toplantılarını 21 Ocak’ta video konferans aracılığıyla 

gerçekleştirdi. AB liderleri toplantıda hastalığın tespiti 

için uygulanan testler, aşı süreçleri ve virüsün 

mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni 

riskler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. AB 

liderlerinin tartıştığı konular ve alınan bazı kararlar 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 

• Üye ülkeler 

arasında benzer 

önlemler alınarak, 

mutasyona 

uğramış virüsün 

yayılmasının 

sınırlandırılması 

iradesi belirtildi. 

• AB 

Bakanlar Konseyi’nın hızlı antijen testlerinin 

kullanımı, doğrulanması ve kullanımının 

güçlendirilmesi için ortak bir çerçeve 

belirlenmesi ve COVID-19 test sonuçlarının 

karşılıklı tanınmasına ilişkin öneriyi yazılı 

süreç ile kabul etmiş olması memnunlukla 

karşılandı. 

• AB Tek Pazarı’nın işleyişinin sürmesi için 

sınırların açık tutulmasının önem taşıdığı 

ancak, mutasyona uğramış virüsün 

oluşturduğu riskler ışığında AB'ye zorunlu 

olmayan seyahatlerin sınırlandırılmasına 

ilişkin önerilerin gözden geçirilmesi 

gerekebileceği kabul edildi. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_160
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/18/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-arrest-of-alexei-navalny-upon-his-return/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1352370240416440320
https://twitter.com/vonderleyen/status/1351943486371733507
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• Aşılama sürecinin hızlandırılması isteği dile 

getirilirken, aşı şirketlerinin teslimat 

taahhütlerine uyması gerektiği vurgulandı.  

• Standart ve AB ülkeleri arasında karşılıklı 

işlerliği olabilecek bir aşı kanıt formu / aşı 

sertifikası üzerinde çalışılmasına karar 

verildi. 

• Aşıların küresel bir ortak fayda unsuru olarak 

görülmesi gerektiği belirtildi ve üçüncü 

ülkelerle dayanışma kararlılığı yeniden teyit 

edildi. Bu alanda Covax ve “Team Europe” 

girişimlerinin önemli rol oynayacağı 

vurgulandı. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımı 

etkileyen önlemlerin eşgüdümüne ilişkin olarak 

Ekim 2020 tarihli AB Konseyi tavsiye kararının 

güncellenmesini önerdi. Koronavirüs mutasyona 

uğramasına ilişkin gelişmeler ve birçok AB ülkesinde 

gözlenen yüksek sayıdaki yeni vakalar ışığında, Tek 

Pazar ve tedarik zincirlerinin işleyişinin kesintisiz 

kalmasını sağlamak üzere sınırların tamamen 

kapanması veya kapsamlı seyahat yasaklarından 

kaçınılırken, zorunlu olmayan seyahatlerden 

kesinlikle vazgeçilmesi gerekliliği AB Komisyonu 

önerisinde öne çıkmakta. 

 

AB Komisyonu'nun önerisi üye ülkelerin birlikte 

çalışmayı halihazırda kabul ettiği iki alanda ek 

eşgüdüm 

gerekliliğini 

ortaya koymakta: 

 

• Riskli 

bölgelerin harita 

üzerinde 

belirlenmesi için kararlaştırılan renk kodunun 

güncellenmesi. Mevcut uygulamadaki yeşil, 

turuncu, kırmızı ve gri renklere ek olarak Komisyon 

virüsün çok yüksek seviyelerde mevcut olduğu 

alanları belirtmek için "koyu kırmızı" renk kodu 

kullanılmasını öneriyor. 14 günlük bildirim oranının 

100.000 kişi başına 500'den fazla olduğu alanlar 

bu kapsamda koyu kırmızı olarak gösterilecek. 

• Yüksek riskli bölgelerden gelen yolculara daha katı 

önlemler uygulanması. Koyu kırmızı ile belirtilen 

alanlardan gelen yolcuların AB ülkelerine 

ulaşmadan önce negatif test sonucuna sahip 

olması ve varış sonrasında da karantina 

uygulaması gerekecek. İnternet bağlantısı için  

 

Dijital 

 

- İspanya Hükümeti’nin geçtiğimiz yıl onayladığı 

dijital ve finansal hizmetler üzerine uygulanacak yeni 

vergiler 16 Ocak Cumartesi günü yürürlüğe girdi. 

Yeni yasa kapsamındaki ilk vergi tahsilatının Mart ve 

Nisan aylarında yapılması bekleniyor. “Belirli Dijital 

Hizmetlere İlişkin Vergi Yasası” dünya çapında 750 

milyon € ve İspanya'da 3 milyon € cirosu olan 

şirketlere %3 oranında uygulanacak.  

 

Mali işlemlere yönelik vergi ise menkul kıymetler 

borsasına kayıtlı olan ve hisselerinin piyasa değeri 1 

milyar €’dan fazla olan büyük şirketleri kapsayacak; 

hisse alım satımını içeren operasyonlar %0,2'lik 

vergiye tabi olacak. 

 

İspanya Hükümeti söz konusu vergi uygulamasına 

başlanmış olmakla birlikte AB ya da OECD 

düzeyinde kapsamlı bir anlaşma benimsenmesinin 

destekleneceğini belirtiyor. İnternet bağlantısı için 

 

Çevre 

 

- Ulaşım ve çevre alanlarında çalışmalar hazırlayan 

sivil toplum kuruluşu T&E tarafından yayımlanan 

araştırmaya göre yeni taşıt araçlarının %78’nin 

elektrikli otobüslerden oluştuğu Danimarka, en fazla 

sayıda sıfır emisyonlu şehir içi yolcu otobüslerine 

sahip olan Avrupa ülkesi konumunda. Danimarka’yı 

Lüksemburg ve Hollanda takip ederken, Avusturya 

ve İrlanda listenin son sıralarında yer almakta. 

İnternet bağlantısı için  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/01/21/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_195
https://www.euractiv.com/section/digital/news/spains-new-google-and-tobin-taxes-to-generate-about-e1-billion-this-year/
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/denmark-leads-eu-on-deployment-of-zero-emission-buses-report/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_194
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B R Ü K S E L ’ D E  G E L E C E K  A Y  

 

AB Kurumları 
 

• 15 Şubat, Eurogroup Toplantısı 

• 16 Şubat, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi 

• 22 Şubat, Dışişleri Konseyi 

• 23 Şubat, Genel İşler Konseyi 

• 25-26 Şubat, Rekabetçilik Konseyi 

• 4 5 Mart, Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı 

(Gymnich) 

• 11-12 Mart, İçişleri Konseyi 
 

Konferanslar 
 

• 28 Ocak, “The way forward: plastics in a circular 

economy”, www.friendsofeurope.org 

• 2 Şubat, "No region left behind": promoting green 

and and digital recovery in the EU’s 

disadvantaged regions”, www.epc.eu 

• 3 Şubat, “Geopolitics of the Green Deal”, 

www.bruegel.org 

• 9 Şubat, “Mobilizing Equity Finance For Europe’s 

Recapitalization Challenge”, www.bruegel.org 

• 18 Şubat, “Turning a blind eye: the human cost 

of trafficking”, www.friendsofeurope.org 

 
       

http://www.friendsofeurope.org/
http://www.epc.eu/
http://www.bruegel.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/

