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AB - Türkiye 

 

- AB Dış Eylemler Dairesi tarafından Boğaziçi 

Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeler ve öğrencilerin 

gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan 

açıklamada, meşru hakları olan toplanma 

özgürlüğünü kullanan yüzü aşkın üniversite 

öğrencisinin gözaltına alınması ve İstanbul Valisi’nin 

Boğaziçi Üniversitesi arazisinin içinde bulunduğu iki 

ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü 

yasaklayan kararının derin kaygı verici gelişmeler 

olduğu ifade edildi. Açıklamada bu gelişmelerin resmi 

makamların ifade etmiş olduğu AB değerleri ve 

standartları doğrultusunda reform taahhütleriyle de 

ters düşmekte olduğu ve  düşünce özgürlüğünü 

kullanan kişilere karşı aşırı güç kullanılmasının, 

Türkiye’nin AB üyeliğine aday ülke ve Avrupa 

Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerine aykırı olduğu 

belirtildi.  

 

Olaylar sırasında üst düzey yetkililer tarafından 

LGBTİ öğrencilere karşı kullanılan nefret söylemi ve 

bir LGBTİ derneğinin kapatılmasının kabul edilemez 

olduğu ifade edilen açıklamada Türkiye’nin ulusal ve 

uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi ve 

barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için 

geçtiğimiz haftalar içerisinde gözaltına alınan kişilerin 

serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. İnternet 

bağlantısı için 

 

AB - Japonya 

 

- AB ve Japonya 1 Şubat 2019’da yürürlüğe giren AB-

Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın 

kapsamını genişletme kararı aldı. Anlaşmanın ikinci 

yıldönümü olan 1 Şubat 2021’de Ekonomi ve 

Ticaretten Sorumlu AB Komisyonu Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Valdis Dombrovski tarafından yapılan 

açıklamaya göre öncelikle AB ve Japonya’dan 28’er 

adet tarımsal gıda ürünü Coğrafi İşaretleme tescili 

alacak ve böylece bu ürünlerin taklitçiliğe karşı 

korunması sağlanacak. İleride bu listeye her iki 

taraftan 55 ürün daha eklenmesi hedeflenmekte. 

Valdis Dombrovski yeni mutabakat sayesinde ayrıca, 

Japonya ve AB arasında şarap ve otomotiv 

ticaretinin de kolaylaştırılacağını belirtti. Bu 

çerçevede her iki tarafın da birbirlerinden talep ettiği 

araç güvenlik sertifika süreçleri sadeleştirilecek. 1 

Şubat’ta duyurulan yeni mutabakata göre tek bir 

tarafın onayının yeterli kabul edilmesi sağlanacak. 

Böylelikle AB’de üretilen bir araç eğer AB tarafından 

“güvenlik kriterlerine uygun” olduğuna dair sertifika 

alırsa söz konusu aracın Japonya pazarına girmesi 

için Japon yetkililerden ek bir onay alması 

gerekmeyecek. Hibrit ve hidrojen yakıtlı araçlar gibi 

yeni ve yeşil teknolojileri içeren araçlar da bu 

kapsamda yer alacak. İnternet bağlantısı için 

 

AB - Rusya 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell 4-6 Şubat tarihlerinde Moskova’da 

temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Dışişleri 

Bakanı Sergei Lavrov ile AB-Rusya ilişkileri ve 

küresel jeopolitik görünüm hakkında geniş kapsamlı 

bir görüşme gerçekleştiren Yüksek Temsilci Borrell 

sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Avrupa 

iş dünyası üyeleri, Rus akademisyenler ve düşünce 

kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.  

 

Rusya’da insan 

hakları ile ilgili genel 

durumun 

kötüleşmesi, eleştirel 

seslerin ve sivil 

toplumun 

susturulmasına 

yönelik kasıtlı 

girişimlerin derin 

endişe verdiğini açıkça ifade eden Yüksek Temsilci, 

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin 17 Ocak'ta 

Moskova'ya döndükten sonra tutuklanmasının AB 

tarafından kınandığını hatırlatarak, Navalny ve ona 

verdikleri destek nedeniyle gözaltına alınan tüm 

gazeteciler ile vatandaşların serbest bırakılması 

çağrısını yineledi. 

 

Yüksek Temsilci Josep Borrell Rus resmi 

makamlarının üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etme 

kararını şiddetle kınadı ve diplomat statüleriyle 

bağdaşmayan faaliyetler yürüttüklerine ilişkin 

iddiaları reddetti. Avrupa Birliği’nin üye ülkelerle birlik 

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/turkiye-bogazici-universitesinde-yasanan-gelismeler-ve-ogrencilerin-gozaltina-alinmasina
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/turkiye-bogazici-universitesinde-yasanan-gelismeler-ve-ogrencilerin-gozaltina-alinmasina
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2241&title=The-EU-and-Japan-trade-deal-celebrates-second-anniversary-by-further-strengthening-ties#:~:text=The%201st%20of%20February%20marks,Economic%20Partnership%20Agreement%20(EPA).&text=Together,%20the%20EU%20and%20Japan,%E2%82%AC170%20billion%20a%20year
https://twitter.com/eu_eeas/status/1358684534703808515
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ve dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, 

diplomatların sınır dışı edilmesi kararının gözden 

geçirilmesini istedi. 

 

AB ve Rusya arasındaki ilişkiler AB Güvenlik ve Dış 

Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Moskova 

ziyareti izlenimleri ışığında 22 Şubat tarihli AB Dış 

İşleri Bakanları Konseyi’nde değerlendirilecek. 

İnternet bağlantısı için 

 

AB - Suriye 

 

- Avrupa Birliği 29-30 Mart 2021 tarihlerinde “Suriye 

ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi” konulu 

konferansa evsahipliği yapacak. Beşincisi 

düzenlenecek olan Brüksel Konferansı Covid-19 

kısıtlamaları ışığında sanal formatta gerçekleşecek.  

Bu kapsamda öncelikle 29 Mart'ta sivil toplum, 

Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeler, AB 

ve BM arasındaki diyaloğun ele alındığı Diyalog 

Günü düzenlenecek; 30 Mart’ta da Bakanlar 

düzeyinde toplantı gerçekleştirilecek.  

 

Suriyelilerin ve sığınmacılara evsahipliği yapan 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli mali 

desteğin seferber edilmesi ve sivil toplumla diyaloğun 

derinleştirilmesi ve sürdürülmesi Brüksel 

Konferansı’nın temel amaçları arasında 

sıralanmakta. İnternet bağlantısı için 

 

Hukukun Üstünlüğü 

 

- AB Komisyonu AB’de hukukun üstünlüğü ile ilgili 

durumu değerlendiren yıllık raporun ikincisinin 

hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Avrupa 

Hukukun Üstünlüğü Mekanizması’nın temelini 

oluşturan çalışma ile alandan gelen veriler ışığında 

AB içerisinde hukukun üstünlüğü ilkesinin ne derece 

işlediğinin değerlendirilmesi ve olası ihlallerin 

raporlanması amaçlanıyor. 

 

İlki 30 Eylül 2020’de yayımlanan rapora geçtiğimiz yıl 

AB ajans ve kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 

profesyonel kurumlar tarafından 200’den fazla veri 

girişi sağlanmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan ikinci 

rapor için veri girişleri 8 Mart 2021 tarihine kadar 

online olarak yapılabilecek.  

 

AB Komisyonu tarafından açıklanan zaman 

çizelgesine göre raporun Temmuz ayında son şeklini 

alması hedefleniyor. İşlemin son basamağında ise 

Eylül-Kasım aylarında rapor sonuçlarının AB Konseyi 

ve Avrupa Parlamentosu’nda tartışılması 

öngörülüyor. İnternet bağlantısı için 

 

Döngüsel Ekonomi 

 

- Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi’nde 27 

Ocak tarihinde kabul edilen Yeni Döngüsel Ekonomi 

Eylem Planı (NCEAP) hakkındaki rapor, AP Genel 

Kurulu’nda 8 Şubat’ta tartışıldıktan sonra 9 Şubat’ta 

tüm milletvekillerinin oyuna sunulacak. Jan Huitema 

öncülüğünde hazırlanan rapor AP’nin döngüsel 

ekonomiye ilişkin tutumunu belirlemesi açısından 

önem taşıyor. AB Komisyonu Yeşil Mutabakat'ın 

amaçlarının gerektirdiği sistemik ve dönüşümsel 

değişimi hızlandırmak hedefiyle 11 Mart 2020'de 

Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nı yayımlamış, 

sürece ilişkin AP tutumunun oluşturulması 

çalışmaları Hollandalı Milletvekili Jan Huitema 

raportörlüğünde başlatılmıştı. İnternet bağlantısı için  

 

Karbon Düzenlemesi 

 

- Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi Dünya 

Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu bir Sınırda Karbon 

Düzenleme Mekanizması (CBAM) hakkındaki kararı 

8 ret ve 10 çekimser oya karşı 58 oyla kabul etti. AP 

Çevre Komitesi kararının içeriğinde yer alan bazı 

unsurlar: 

 

• AB’nin iklim değişikliğinin önlenmesi amaçlı 

hedef artışı 'karbon kaçağına' yol 

açmamalıdır. AB’deki üretim süreçlerinin, 

emisyon azaltım kuralları bulunmayan ya da 

daha az iddialı olan ülkelere taşınması, 

küresel iklim çabalarına fayda 

sağlamayacaktır. 

• Parlamento üyeleri bu nedenle, iklim 

değişikliği konusunda yeterli iddiaya sahip 

olmayan ülkelerden belirli malların 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92704/russia-high-representativevice-president-josep-borrell-concludes-visit-russia_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92772/european-union-host-brussels-v-conference-syria_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en#targeted-stakeholder-consultation
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/09/ENVI_PR2020652387_EN.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a4e89d128f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_23_04_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a4e89d128f-189779173
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/new-circular-economy-action-plan/product-details/20210127CAN59511
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ithalatında karbon fiyatı uygulanması için 

DTÖ kuralları ile uyumlu bir sınırda karbon 

düzenleme mekanizmasını 

desteklemektedir. 

• Böyle bir uygulamanın AB ve AB dışındaki 

sanayileri Paris Anlaşması hedeflerine 

uygun olarak karbondan arındırılması 

yönünde teşvik edeceğine inanılmaktadır. 

• Oluşturulacak uygulama, iklim hedeflerini ve 

küresel düzeyde rekabetin 

seviyelendirilmesini amaçlayarak 

tasarlanmalı, korumacı bir araç olarak 

kullanılmamalıdır. 

• Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması AB 

sanayi stratejisinin parçası olmalı ve AB’nin 

Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) 

kapsamındaki tüm ürün ve emtia ithalatlarını 

kapsamalıdır. 

• Yapılacak etki değerlendirmesinin ardından, 

AB sanayi emisyonlarının %94'ünü temsil 

eden ve önemli miktarda ücretsiz tahsis 

almaya devam eden çimento ve elektrik 

sektörünü, çelik, alüminyum, petrol 

rafinerisi, kağıt, cam, kimyasallar ve gübre 

gibi enerji yoğun sanayi sektörlerini 2023 

yılına kadar olan süre içerisinde kapsaması 

sağlanmalıdır.  

• Karbon kaçağının önlenmesi için Sınırda 

Karbon Düzenleme Mekanizması 

kapsamındaki karbon fiyatlandırması AB 

ETS kapsamındaki tahsisatların fiyatı ile 

bağlantılandırılmalıdır. 

 

AP Çevre Komitesi’nde kabul edilen sınırda karbon 

düzenleme mekanizması kararının Genel Kurul’daki 

oylamasının 8-11 Mart 2021 tarihli oturumda 

gerçekleştirilmesi bekleniyor. AB Komisyonu 

tarafından hazırlanacak taslağın ise 2021'in ikinci 

çeyreğinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne 

sunulacağı öngörülüyor.  

İnternet bağlantısı için 

 

Dijital Güvenlik 

 

- AB Komisyonu yeni nesil mobil iletişimdeki teknik 

güvenlik açıklarını düzeltmek amacıyla 5G ağları için 

AB çapında bir siber güvenlik sertifikasyon 

programı uygulanacağını açıkladı. Sertifikaya hak 

kazanmak için gerekli standartlar AB Siber Güvenlik 

Ajansı - ENISA tarafından belirlenecek. 

 

Avrupa Sayıştayı tarafından Ocak ayında yapılan 

açıklamada AB Komisyonu’nun sunduğu 5G güvenlik 

protokolleri açısından AB ülkelerinin "farklı hızlarda 

ilerlediği" tespiti paylaşılmıştı. AB Komisyonu’nun 

geçtiğimiz yıl açıklamış olduğu 5G düzenlemeleri ile 

birlikte AB çapında yürürlüğe konulacak sertifika 

uygulamasının, 5G ağların güvenliğini artırmak ve 

diğer teknik güvenlik açıklarını düzeltmek amacıyla 

yürütülen çabalara destek sağlayacağı 

öngörülmekte. İnternet bağlantısı için 

 

İç Pazar 

 

- Romanya Hükümeti AB ile ilgili anlaşma içerisinde 

olmayan üçüncü ülkelerden şirketler ile kamu 

altyapısı sözleşmeleri düzenlenmesini sınırlandıran 

bir yasal bildirge kabul etti. Romanya Başbakan 

Yardımcısı Dan Berna kararın “Avrupa 

standartlarını karşılamayan şirketleri kapsam dışı 

bırakmak” anlamına geldiğini ve süreç ile ilgili olarak 

AB Komisyonu ile istişare yapıldığını ileri sürdü. Söz 

konusu yeni kuralları uygulamaya koyabilmek için 

Hükümet’in kamu ihaleleri yasasında değişiklik 

yapması gerekmekte. 

 

Bildiride belirli bir ülkenin adı geçmemesine rağmen 

düzenlemeden en çok Çin merkezli şirketlerin 

etkilenmesi bekleniyor. Yasalaşması halinde bildiri 

Çinli şirketlerin karayolu veya demiryolu projeleri için 

yapılan kamu ihalelerinin dışında kalmasına yol 

açacak.  

 

AB Komisyonu Temmuz 2019'da üçüncü ülkeler 

merkezli teklif sahiplerinin AB kamu alımı pazarına 

katılımına ilişkin kılavuz belge yayınlamıştı. Kılavuz 

uyarınca AB'nin kamu alımlarını kapsayan bağlayıcı 

uluslararası veya ikili serbest ticaret anlaşması ilişkisi 

içinde olduğu üçüncü ülkelerden şirketler AB'deki 

kamu ihalelerine erişim hakkına sahipler. İnternet 

bağlantısı için 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96812/carbon-levy-on-eu-imports-needed-to-raise-global-climate-ambition
https://www.euractiv.com/section/5g/news/eu-charts-cybersecurity-certification-scheme-for-5g/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/romania-issues-memorandum-blocking-chinese-firms-from-public-infrastructure-projects/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/romania-issues-memorandum-blocking-chinese-firms-from-public-infrastructure-projects/


 

                        

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ   BRÜKSEL 

 
 

-   5  – 

 

 

Mavi Ekonomi 

- AB Komisyonu Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ile ortak 

girişimleri olan “BlueInvest” aracılığıyla mavi 

ekonomi alanında faaliyet göstermek isteyen erken 

kuruluş aşamasındaki işletmeler ve KOBİ'lere destek 

sağlanacağını açıkladı. Ayrılan 45 milyon € 

tutarındaki bütçe ile yeni kurulan işletmeler ve 

KOBİ'lerin mavi ekonomi alanındaki projelerine 

kaynak sağlanacak. “Mavi ekonomi” kavramı temel 

olarak ekonomik faaliyetler bağlamında okyanus 

kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması 

ve okyanus ekosisteminin korunması hedefli 

faaliyetleri kapsamak üzere kullanılmakta. İnternet 

bağlantısı için 
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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 
 

• 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 

• 25 Şubat, “Successful Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 
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