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AB - Akdeniz 

 

- AB Komisyonu ve AB Dış Eylemler Dairesi Avrupa 

Birliği ile Güney Komşuluk Ortaklığı kapsamındaki 

ülkeler arasında stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini 

amaçlayan “Yeni Akdeniz Gündemi” başlıklı ortak 

bildirgeyi kabul etti. Yeni Akdeniz Gündemi 

kapsamında AB’nin güney komşularının uzun vadeli 

sosyo-ekonomik toparlanma çabalarını teşvik etmek 

üzere özel bir Ekonomi ve Yatırım Planı yer almakta. 

AB’nin yeni Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası 

İşbirliği Aracı kapsamında bu planın uygulanmasına 

2021-2027 dönemi için 7 milyon € tahsis edilirken, 

planın önümüzdeki 10 yıllık dönem içerisinde 

bölgede değeri 30 milyar €’ya varan özel ve kamu 

yatırımlarını harekete geçirebileceği öngörülmekte.  

 

Yeni Akdeniz Gündemi’nde AB’nin sahip olduğu 

araçların tümünden yararlanılarak, Güney Komşuluk 

ülkeleriyle beş politika alanında işbirliğine 

odaklanılmakta: 

 

• İnsani gelişim, iyi yönetişim ve hukukun 

üstünlüğü: Demokrasiye, hukukun 

üstünlüğüne, insan haklarına ve hesap verebilir 

yönetişime ortak bağlılığın yenilenmesi 

sağlanacak. 

• Dayanıklılık, refah ve dijital geçiş: Başta 

kadınlar ve gençler olmak üzere herkes için 

fırsatlar yaratan dirençli, kapsayıcı, 

sürdürülebilir ve bağlantılı ekonomilerin 

desteklenmesi hedeflenecek. 

• Barış ve güvenlik: Güvenlik sorunlarını ele 

almak ve devam eden çatışmalara çözüm 

bulmak için bölge ülkelerine destek sağlanacak. 

• Göç ve hareketlilik: Zorla yer değiştirme ve 

düzensiz göçün yol açtığı güçlüklerin birlikte ele 

alınması, göç ve hareketlilik için güvenli ve 

yasal yolların kolaylaştırılması amaçlanacak. 

• Yeşil dönüşüm, iklim, enerji ve çevre: Düşük 

karbonlu gelecek için tüm mevcut potansiyelden 

yararlanılması, bölgenin doğal kaynaklarının 

korunması ve yeşil büyüme sağlanması 

hedeflenecek. 

 

Yeni Akdeniz Gündemi kapsamında yer alan Güney 

Komşular için özel Ekonomi ve Yatırım Planı, 

bölgedeki halkın yaşam kalitesinin iyileşmesi ve 

COVID-19 salgını sonrası ekonomik toparlanma 

çabalarının kapsayıcılığının gözetilmesi 

amaçlanacak. Plan ayrıca, dayanıklılığı 

güçlendirmek, refah sağlamak, rekabeti ve kapsayıcı 

büyümeyi desteklemek amacıyla ticareti ve yatırımı 

artırmak için çeşitli önde gelen girişimleri içeriyor. 

Gündem belgesi içeriğinde ayrıca, insan haklarına 

saygı ve hukukun üstünlüğünün vatandaşların 

kurumlara güvenini sağlamak için gerekli olduğu ve 

Akdeniz ülkeleriyle ortaklığın ayrılmaz bir parçası 

olduğu vurgulanıyor. 

 

Yeni Akdeniz Gündemi 1995 tarihli Barselona 

Bildirgesi ile beraber bir barış, paylaşılan refah ve 

insani ve kültürel alışveriş alanı yaratmak amacıyla 

başlatılan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’ndan bu yana, 

COVID-19 salgınıyla şiddetlenen bir dizi yönetişim, 

sosyo-ekonomik, iklim, çevre ve güvenlik sorunlarıyla 

karşı karşıya kalan Akdeniz bölgesinin sorunlarını ele 

almayı amaçlıyor. AB’nin Avrupa Komşuluk Politikası 

ile ilgili son incelemesi 2015 yılında 

gerçekleştirilmişti. İnternet bağlantısı için 

 

AB Doğu Ortaklığı 

 

- AB Komisyonu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 

işbirliği içinde Doğu Ortaklığı ülkelerindeki aşılama 

sürecini teşvik etmek amacıyla 40 milyon € bütçeli bir 

program yürütüleceğini açıkladı. 11 Şubat’ta 

açıklanan program Doğu Ortaklığı üyeleri olan 

Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, 

Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna’da yürütülecek 

aşılama süreçlerinin daha etkili ve verimli hale 

getirilmesini amaçlıyor. Program kapsamında risk 

bildirimi, aşı tedarik zinciri yönetimine destek 

verilmesi, güvenlik denetimi, sağlık personelinin 

eğitimi ve aşı takvimlerinin düzenlemesi gibi 

çalışmalara destek verilerek, Doğu Ortaklığı 

ülkelerinin aşılama süreçlerinin başarılı bir şekilde 

hayata geçirilmesi amaçlanacak. İnternet bağlantısı 

için 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_522
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AB Kurumları 

 

- AB liderleri 25-26 Şubat tarihlerinde video 

konferans toplantısı gerçekleştirecek. 25 Şubat tarihli 

toplantıda COVID-19 pandemisi ile ilgili son 

gelişmeler, aşı süreçlerine ilişkin olarak kaydedilen 

ilerleme ve seyahat düzenlemelerini değerlendirecek 

olan AB liderleri 26 Şubat’taki görüşmelerinde 

güvenlik ve savunma politikası ile AB’nin güney 

komşu bölgesine ilişkin son durumu ele alacak ve 

Güney Komşuluk ülkeleri ile AB ilişkileri üzerine 

stratejik bir tartışma gerçekleştirecek. Güvenlik ve 

savunma politikası kapsamındaki tartışmalarda 

AB’nin özerk hareket edebilme kapasitesinin 

artırılması, başta NATO olmak üzere AB’nin güvenlik 

ve savunma alanındaki işbirliklerinin ve bu alandaki 

politikalarının güçlendirilmesi konuları ele alınacak. 

İnternet bağlantısı için 

 

AB Toparlanma Fonu 

 

- AB ülkelerinin COVID-19 pandemisinin etkileriyle 

mücadelesine yardımcı olmak için tasarlanan 

Kurtarma ve Dayanıklılık Aracı Avrupa Parlamentosu 

Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. 750 milyar 

€ büyüklüğündeki Yeni Nesil AB – AB Toparlanma 

Fonu’nun en büyük bütçeye sahip bölümünü 

oluşturan 672,5 milyar € büyüklüğündeki Kurtarma 

ve Dayanıklılık Aracı ile pandeminin ekonomik ve 

sosyal sonuçlarını 

hafifletmek üzere 

tasarlanan ulusal 

önlemlerin 

finansmanı hibe 

ve krediler yoluyla 

sağlanacak.  

 

Finansmana 

uygun projelerin biyo-çeşitlilik, dijital dönüşüm, 

ekonomik uyum, rekabetçilik ve sosyal ve bölgesel 

uyum dahil olmak üzere yeşil dönüşüm ile ilgili temel 

AB politika alanlarına odaklanması gerekmekte. 

Kurumların pandemi nedeniyle ortaya çıkan 

sorunlara yanıt verme kapasitesi, eğitim ve yeni 

beceriler de dahil olmak üzere çocuklar ve gençliğe 

yönelik politikalar da bu kapsamda 

değerlendirilebilecek. Sunulacak her plan için 

öngörülen bütçenin en az %37'sinin iklim ve en az 

%20'sinin dijital eylemlere ayrılması ve aynı 

zamanda sürdürülebilir sosyo-ekonomik sonuçlar 

yaratması koşulları aranacak. İnternet bağlantısı için 

 

Döngüsel Ekonomi 

 

- Avrupa Parlamentosu (AP) 2050 yılına 

ulaşıldığında karbon nötr, sürdürülebilir ve tümüyle 

döngüsel ekonomiye erişim hedefi içeren Yeni 

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı başlıklı raporu kabul 

etti. AB Komisyonu’nun Döngüsel Ekonomi Eylem 

Planı’nın bir yansıması olan AP raporu 10 Şubat’taki 

Genel Kurul oylamasında 574 lehte, 22 aleyhte ve 95 

çekimser oyla kabul edildi. Kabul edilen rapor 

içeriğinde AB pazarına yerleştirilen her bir ürün 

kategorisine ilişkin olarak malzeme kullanımı ve 

tüketim ayakizi konularında bağlayıcılığı olan 2030 

yılı hedefleri benimsenmesi gerektiği ifadeleri yer 

alıyor. Ayrıca, geri dönüştürülmüş içerik ile ilgili 

olarak AB Komisyonu’nun ürün ya da sektörler 

temelinde bağlayıcı hedefler önermesi gerektiği 

belirtiliyor. 

 

AP Genel Kurul oturumundaki tartışmalarda AB’nin 

Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmasının ancak 

döngüsel ekonomi modeline geçilmesi halinde 

mümkün olacağı ve bu dönüşümün istihdam ve yeni 

iş fırsatları yaratabileceği vurgusu öne çıktı. 

Milletvekilleri ayrıca, atıklarla ilgili mevcut mevzuatın 

daha kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini; 

tekstil, plastik, ambalaj ve elektronik gibi kilit sektörler 

ve ürünlere ilişkin daha bağlayıcı önlemler alınması 

gerektiğini ifade etti. AB Komisyonu’nun Eko-tasarım 

Yönergesi’nin kapsamını enerji ile ilgili olmayan 

ürünleri de içerecek şekilde genişletmesi gerektiği 

yönündeki görüş, milletvekillerinin savunduğu diğer 

konular arasında yer aldı. İnternet bağlantısı için  

 

Göç 

 

- AB Komisyonu güncellenmiş Vize Yasası uyarınca 

ve Yeni Göç ve İltica Paktı'nda belirtilen kapsamlı göç 

politikası yaklaşımının bir parçası olarak, geri kabul 

konusunda ortak ülkelerle işbirliğine ilişkin ilk 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/02/25-26/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97105/parliament-gives-go-ahead-to-EU672-5-billion-recovery-and-resilience-facility
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/new-circular-economy-action-plan/product-details/20210127CAN59511
https://twitter.com/hashtag/NextGenerationEU?src=hashtag_click
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değerlendirmelerini AB Konseyi’ne sundu. AB 

Komisyonu’nun yayımladığı bildirgede 

sığınmacıların iade ve geri kabul süreçlerine ilişkin 

konularda ortak ülkelerle yürütülen işbirliğinin 

geliştirilmesi amacıyla yapılan bazı 

değerlendirmelere yer verilmekte.  

 

Kamuoyuna açık olan belge içeriğinde yer alan 

tespitlerden bazıları: 

 

• Daha güçlü, etkili ve insani temellere dayalı geri 

dönüş süreçleri için ortak AB sistemi 

oluşturulması AB’nin iç süreçlerinin yanı sıra dış 

paydaşlarıyla daha etkili işbirliği yürütmesine 

bağlıdır.  

• AB ülkelerinin izlediği politikaların birbiriyle 

yakından bağlantılı olduğu ve bir üye ülke 

tarafından alınan önlemlerin diğer üye ülkeleri 

etkilediği göz önüne alındığında; tutarlılık, 

kesinlik ve açıklık sağlayan bir çerçeve gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. 

• Düzensiz göçle mücadele ve AB’de kalma hakkı 

olmayan sığınmacıların etkin bir şekilde geri 

dönüşlerinin sağlanması yönündeki çabaların 

artırılmasına karşın, daha fazla iyileşme 

sağlanması gereken pek çok alan 

bulunmaktadır.  

• Ortaklık yürütülen ülkelerle yakın çalışmaların bir 

parçası olarak çeşitli alanlarda faydalı işbirlikleri 

geliştirilmesi, AB’ye düzensiz sığınmacı 

gelişlerinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

• Ocak - Kasım 2020 döneminde Avrupa'ya 

düzensiz sığınmacı olarak gelen kişi sayısının 

110 bin olduğu belirlenmiştir. Sığınmacıların 

Avrupa’ya kaçak yollardan getirilmesini bir iş 

modeli olarak benimseyenlerle daha fazla 

mücadele edilmesi esas olmaya devam 

etmektedir. 

• Avrupa'ya yasal olmayan şekilde gelen 

sığınmacıların büyük bir bölümünün AB'den 

korunma ya da kalma hakkı alma olasılığı 

düşüktür.  

• Yasal olmayan şekilde Avrupa’ya gelen düzensiz 

sığınmacılar arasından AB’de kalma hakkı elde 

edemeyenlerin geri dönüşüne ilişkin güçlükler 

devam etmektedir. Bu kategorideki kişilerin 

sadece 3/1’inin geri dönüşü sağlanabilmektedir 

(bu oranın %30’undan daha düşük bir bölümü de 

geri dönüşü gönüllü olarak kabul etmektedir).  

• COVID-19 pandemisi düzensiz sığınmacıların 

geri dönüşü ve geri kabul işlemlerine ilişkin 

süreçlerin işleyişine ek güçlük getirdi. Dünya 

genelinde seyahat kısıtlamaları yürürlükte 

olmakla birlikte, gerekli önlemler dikkate alınarak 

sığınma ve iade süreçlerinin devam etmesinin 

sağlanması gerekmektedir.  

• AB’de kalmasına izin verilen sığınmacıların 

yeniden yerleşmelerine ilişkin süreç pandemi 

nedeniyle meydana gelen aksaklıklara rağmen 

işletildi. 

• Geri dönüş için gönüllü olmayan düzensiz 

sığınmacıların AB’nin bazı ortak ülkeleri 

tarafından reddedilmesi endişe verici bir 

konudur. 

• Özellikle geri dönüş kapsamındaki 

sığınmacıların sayısının fazla olduğu durumlarda 

düzenlenen uçuşların reddedilmesi veya iade 

işlemleri için ek koşullar öne sürülmesi, iade 

sürecini daha da güçleştirmekte ve 

geciktirmektedir.  

• AB şimdiye kadar 18 geri kabul anlaşması 

imzaladı ve 6 düzenleme gerçekleştirdi. Nijerya, 

Tunus, Fas ve Çin ile geri kabul anlaşmaları için 

müzakereler yürütülmesi de söz konusudur.  

• Geri kabul hükümleri aynı zamanda, AB ile 79 

Afrika, Karayip ve Pasifik ülkesi arasındaki 

Cotonou Anlaşması’nın yerini alacak olan yeni 

anlaşma gibi belirli üçüncü ülke veya bölgelerle 

yapılan anlaşmaların da içeriğinde yer 

almaktadır. Ek olarak, AB ülkelerinin de bazı 

üçüncü ülkelerle ikili düzeyde geri kabul 

anlaşmaları bulunmaktadır. Bütün bu anlaşmalar 

ortak bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde ele 

alındığında daha olumlu sonuç üretilmesini 

sağlayacaktır. 

 

AB Komisyonu ayrıca, üçüncü ülkelerin geri kabul 

süreçleri kapsamında sağladığı işbirliğinin 

değerlendirildiği ve kamuoyunun erişimine açık 

olmayan ayrı bir belgenin AB Konseyi’ne iletildiğini 

açıkladı. Yayımlanan açıklamaya göre AB 

Komisyonu’un raporunda AB’nin her bir ülkeyle 
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yürüttüğü ortak çalışmalar ve geri kabul konusunda 

işbirliğinin geliştirilmesi için gösterilen çabaların 

kapsamına ayrıntılı bir şekilde yer verilmekte. İnternet 

bağlantısı için 

 

Ticaret 

 

- AB ticaret politikasını güçlendirmek amacıyla 

benimsenen AB Ticaret Yaptırım Yönetmeliği 

yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte meydana gelen 

değişikliklerden bazıları: 

 

• AB'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde 

ya da ikili anlaşmalar kapsamında ticari 

çıkarlarını korumak üzere harekete 

geçebilmesi için anlaşmazlıkların çözümüne 

ilişkin süreçlerin tamamlanmasını beklemesi 

gerekliliğinin kalkması. 

• Yönetmeliğin kapsamının hizmet ticareti 

alanında olası anlaşmazlıkları ve fikri mülkiyet 

haklarının ticarete ilişkin unsurlarını da 

içerecek şekilde genişletilmesi.  

 

AB’nin ticaret alanındaki uygulama yönetmeliğinin 

değiştirilmesi yönündeki AB Komisyonu önerisi DTÖ 

Temyiz makamının faaliyetlerinin fiili olarak durması 

üzerine sunulmuştu. Yapılan değişiklik öncesinde 

yürürlükte olan yönetmelik, herhangi bir ticaret 

anlaşmazlığı halinde AB’nin karşı önlem uygulamaya 

koyabilmesi için temyiz dahil DTÖ süreçlerinin 

tümünün tamamlanmış olmasını gerektirmekteydi. 

Gerçekleştirilen değişiklik sonrasında AB’nin ticaret 

anlaşmazlıkları karşısında harekete geçebilme 

kapasitesi ve hızı artırılmış olacak. İnternet bağlantısı 

için 

 

Ekonomi 

 

- AB Komisyonu kış dönemi ekonomi görünümüne 

ilişkin incelemelerini yayımladı. AB Komisyonu 

raporuna göre Euro Bölgesi’nin 2021 yılında %3,7, 

2022 yılında ise %3,9 oranında büyüyeceği 

öngörülmekte. Pandemi tedbirlerinin hala yürürlükte 

olması nedeniyle 2021’in ilk çeyreğinde AB ve Euro 

Bölgesi ekonomilerinde daralma bekleniyor. 

Önlemlerin kademeli olarak gevşemesi ve aşılama 

programları sayesinde ekonomik büyümenin 2021 

ilkbahar döneminde toparlanması, yazın ise ivme 

kazanması olasılığı bulunduğu; aşılama sürecinin 

başarılı ilerlemesi ve pandeminin seyrine ilişkin 

olumlu gelişmeler olması halinde daha erken ve daha 

güçlü bir ekonomik toparlanma beklenebileceği 

belirtilmekte. Bununla birlikte Covid-19 pandemisinin 

ekonomi üzerinde yol açtığı etkilerin AB ülkeleri 

arasında farklılık gösterdiği ve ekonomik toparlanma 

hızının da her ülke için aynı olmasının 

beklenmediğine dikkat çekiliyor. Aşılama sürecinin 

yeterince başarılı olmaması ve pandeminin seyrinin 

de olumsuz seyretmesi durumunda ise ekonomik 

toparlanma sürecinin daha uzun ve zorlu 

geçebileceği AB Komisyonu’nun ekonomik görünüm 

raporunda yer alan bir uyarı olarak öne çıkıyor.  

 

2021 Kış Ekonomi Öngörüsü AB içindeki GSYİH ve 

enflasyon gelişmelerini inceleyerek 2020 Sonbahar 

Ekonomi Öngörüsü’nün güncellemesi niteliğini 

taşıyor. Raporun hazırlanma sürecinde pandemiyle 

ilgili olarak yapılan öngörü iki temel varsayıma 

dayandırılmakta; ilk olarak 2020’nin son çeyreğinden 

sonra 2021’in ilk çeyreğinde de sıkı pandemi 

tedbirlerinin yürürlükte kalacağı ve 2021’in ikinci 

çeyreğinin sonlarına doğru önlemlerin gevşemeye 

başlayacağı varsayılıyor. İkinci olarak ise 2021 yılının 

sonlarına doğru tedbirlerin en düşük derecede 

tutulduğu ve 2022’de de sadece belirli sektörlerde 

devam edeceği öngörülmekte.  

 

AB Komisyonu’nun bir sonraki ekonomik görünüm 

Mayıs 2021’de yayımlanacak. İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_503
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B R Ü K S E L ’ D E  G E L E C E K  A Y  

 

AB Kurumları 
 

• 22 Şubat, Dışişleri Konseyi 

• 23 Şubat, Genel İşler Konseyi 

• 25-26 Şubat, AB Liderleri Toplantıs 

• 4 5 Mart, Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı 

(Gymnich) 

• 11-12 Mart, İçişleri Konseyi 

• 24 Mart, Üçlü Sosyal Zirve 

• 25-26 Mart, AB Liderler Zirvesi  
 

Konferanslar 
 

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

of trafficking”, www.friendsofeurope.org 

• 24 Şubat, “Protecting Workers in the Platform 

Economy”, www.bruegel.org 

• 25 Şubat, “Successful Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 

• 3 Mart, “The circular economy action plan – One 

Year After”, www.epc.eu  
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