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AB - Myanmar 

 

- Avrupa Birliği Mynamar’daki darbeyi şiddetle 

kınayarak, gözaltına alınanların serbest bırakılması 

çağrısında bulundu. AB Güvenlik ve Dış Politika 

Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan 

Yardımcısı Josep Borrell tarafından yayımlanan 

açıklamada bu durumun ülke anayasasının açık bir 

ihlali ve ordunun, Kasım 2020 genel seçimlerinde 

ifade edilmiş olan Myanmar halkının iradesi ve 

demokrasiye olan güçlü bağlılığını bozma girişimi 

olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Avrupa 

Birliği’nin Myanmar'daki meşru sivil hükümetin derhal 

yeniden tesisi ve anayasada öngörüldüğü gibi tüm 

seçilmiş temsilcilerin katılımıyla parlamentonun hızla 

açılması çağrısında bulunuluyor. Eşdügüm içerisinde 

bir yanıt vermek için AB’nin uluslararası ortaklarıyla 

iletişim içerisinde olduğu belirtiliyor. 

 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel kamuoyu ile 

paylaştığı 

açıklamada ordunun 

yönetime el 

koymasına tepki 

gösterdi ve ülke 

genelinde 

düzenlenen baskınlarda gözaltına alınanların 

serbest bırakılması için orduya çağrıda bulundu; 

seçim sonuçlarına uyulması ve demokratik süreçlere 

geri dönüş gerektiği uyarısı yaptı. İnternet bağlantısı 

için 

 

COVID – 19  

 

- AB Komisyonu AB’den aşı ihracatının izine tabi 

olmasına ilişkin yeni yönetmelik kabul etti. AB 

Komisyonu tarafından yayımlanan açıklamada söz 

konusu yönetmelik uyarınca bu tür ihracatların üye 

ülkelerin iznine tabi olmasını gerektiren bir önlem 

uygulanacağı ifadesine yer verildi. Aşıların ve etken 

maddelerin üçüncü ülkelere gönderiminde izin 

gerekliliklerine uyulmaması ve sistemin devre dışı 

bırakılması amaçlı girişimler olması halinde AB’nin 

elindeki tüm araçları kullanacağı uyarısı yapıldı. 

Aşıların AB dışına ihracının izne bağlanmasına ilişkin 

yönetmelik 31 Mart’a kadar yürürlükte olacak. 

 

AB Komisyonu uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi 

vermek amacıyla bir bilgi formu oluşturdu. 

 

Aşı şirketlerinin AB dışına ihracat yapma talepleri 

üretim yapılan AB ülkesinin ilgili resmi makamına 

iletilecek. Başvuru yapılırken ayrıca, AB içerisinde 

halihazırda yapılmış olan teslimatlar üye ülkeler 

ayrımında belirtilecek. Başvuruyu alan üye ülke 

resmi makamının bu bilgileri AB Komisyonu’na 

iletmesi ve verilen karara ilişkin bilgilendirmeyi iki gün 

içerisinde ilgili şirkete bildirmesi gerekecek. İnternet 

bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu aşı temini için AstraZeneca ile 

imzalanan sözleşmeyi yayımladı. Saydamlık ilkesi 

doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılan belgelerde 

ticari gizlilik gerekçesiyle şirket açısından hassas 

bilgiler içeren bölümler yeniden düzenlendi. 

Yayımlanan belge içeriğinde faturalara ilişkin bilgiler 

de bulunmakta. Daha önce Curevac şirketi AB ile 

yapılan anlaşmanın kamuoyu ile paylaşılmasını 

kabul etmişti. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) 

gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmesine 

dayanan olumlu görüşünü takiben AstraZeneca 

tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının AB 

pazarına girişine koşullu onay verdi. Koşullu 

pazarlama izni normal bir pazarlama izni için gerekli 

olandan daha az verilere dayalı olarak ilaçların 

pazarlanmasının yetkilendirilmesi anlamına 

gelmekte. Bu kategori altındaki onaylar bir ilacın 

hastalara hemen sunulmasının yararı, tüm verilerin 

henüz mevcut olmaması ile bağlantılı risklerden 

oransal olarak daha yüksek olması halinde 

düşünülebilmekte. AstraZeneca onay başvurusunu 

11 Ocak'ta gerçekleştirmişti. İnternet bağlantısı için 

 

Dijital Ekonomi 

 

- TÜSİAD 27 Ocak 2021 tarihinde online olarak 

Dijital Türkiye Konferansı gerçekleştirdi. 

Konferansın açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, ana tema konuşmasını ise World 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/92374/Myanmar:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/92374/Myanmar:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_308
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_314
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_314
https://www.euractiv.com/section/digital/news/spains-new-google-and-tobin-taxes-to-generate-about-e1-billion-this-year/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_306
https://twitter.com/eucopresident/status/1356138619019341826
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Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Klaus Schwab gerçekleştirdi. Dijital Türkiye 

Konferansı kaydını izlemek için 

 

Pandemiden sonra yeniden şekillenen dünyada 

dijital dönüşümün 

önemi, Türkiye’ye 

sunacağı fırsatlar ve 

önümüzdeki dönemin 

dijital yol haritasının 

tartışıldığı 

konferansta AB’nin dijitalleşme gündemi ile ilgili bir 

panel yer aldı. AB Dijital Tek Pazar çalışmaları, yeni 

Transatlantik işbirliği, Gümrük Birliği güncellemesi 

kapsamında Dijital Tek Pazara entegrasyon gibi 

öncelikli gündem başlıklarının ele alındığı panelin 

moderatörlüğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı/Map 

Yatırım Direktörü Can Yücaoğlu gerçekleştirdi. 

Panelde Liam Benham, BusinessEurope Dijital 

Ekonomi Görev Gücü Başkan Yardımcısı, The 

Information Technology Industry Council (ITI) 

Başkanı, IBM Avrupa Kamu İlişkilerinden Sorumlu 

Başkan Yardımcısı, Hakan Bulgurlu, Arçelik Genel 

Müdürü, Alberto Di Felice, DIGITALEUROPE 

Altyapı, Gizlilik ve Güvenlikten Sorumlu Direktör 

konuşmacı olarak yer aldı. İnternet bağlantısı için 

 

Havayolları 

 

- AB Konseyi COVID-19 pandemisinin neden olduğu 

hava trafiğindeki sert düşüşten etkilenen havayolu 

şirketlerine yardımcı olmak ve uçakların yolcusuz 

uçuş yapmalarını gerektirecek düzenlemeleri 

esnetmek amacıyla yeni geçici kurallar 

getirilebilmesini sağlayacak bir müzakere 

yetkilendirmesi çerçevesi üzerinde uzlaşıya vardı. Bu 

yetkilendirme sayesinde AB Komisyonu önümüzdeki 

iki sezonu kapsayacak şekilde bir yıl süreyle 

havayolu şirketlerine slot uygulaması esnekliği 

uygulama kararı alma yetkisine sahip olacak. Yeni 

kurallar aynı zamanda farklı senaryolara uyum 

sağlama esnekliği sağlayacak ve 2022 yaz tatili 

programlama dönemine kadar önlemlerin 

alınabilmesine olanak sağlayacak.  

 

Genel AB havaalanı kuralları uyarınca havayolu 

şirketlerinin slot haklarını ellerinde tutabilmeleri için 

öngörülmüş kotalarının en az %80'ini kullanmaları 

gerekiyor. AB Konseyi’nin kabul ettiği metin ise 

havayollarına slot serilerinin %50'sini iade etme 

imkanı sağlarken, kalan slotların en az %50'sinin 

kullanılmasını gerektiriyor. 

 

Yeni kuralların kabulü için AB Konseyi ve Avrupa 

Parlamentosu'nun nihai metin üzerinde uzlaşı 

sağlaması ve sonrasında onaylaması gerekmekte. 

İnternet bağlantısı için  

 

Şirketler  

 

- Avrupa Parlamentosu Hukuki İşler Komitesi üyeleri 

şirketlerin değer zincirleri dahilinde insan hakları ve 

çevre standartlarına uymalarını gerektiren yeni bir 

AB yasasının oluşturulması talebini içeren kararı 

onayladı. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yasal 

düzenleme oluşturulmasını gerekli gördüğü 

alanlarda AB Komisyonu’nun harekete geçmesini 

talep edebilmesini sağlayan AB Kurucu 

Antlaşması’nın 225. maddesi uyarınca başlatılan 

girişim, şirketlerin içlerinde yer aldıkları değer 

zincirlerinin insan hakları, çevre ve iyi yönetişim 

ihlallerini ve ihlale dönüşebilecek eylemlerini tespit ve 

çözümlemeye zorunlu kılınmasını hedefliyor. Aynı 

zamanda AB iç pazarına erişmek isteyen tüm 

şirketlerin de çevre ve insan hakları yükümlülüklerine 

uyduklarını kanıtlamak zorunda olmaları 

amaçlanıyor.  

 

AP Hukuki İşler Komitesi’nde yapılan oylamada 

kabul edilen karar içeriğinde zorla çalıştırma ve 

çocuk işçi çalıştırma gibi ağır insan hakları ihlalleri ile 

bağlantılı ürünlerin ithalatının yasaklanması da dahil 

olmak üzere, çalışma koşullarının düzenlenmesine 

ilişkin olarak şirketlere yönelik ek önlemler alınması 

çağrısında bulunuluyor. Kararda ayrıca, bu 

hedeflerin AB ticaret anlaşmalarının ticaret ve 

sürdürülebilir kalkınma kurallarını düzenleyen 

bölümlerine dahil edilmesi ve ayrıca hisseleri halka 

açık olan KOBİ'leri de kapsaması çağrısı yapılmakta.  

İnternet bağlantısı için 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gD4-lu6pi0
https://www.youtube.com/watch?v=1gD4-lu6pi0
https://www.tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10716-dijital-turkiye-konferansi-nda-turkiye-nin-dijital-donusum-yol-haritasi-ele-alindi
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/27/new-covid-19-slot-relief-to-help-airlines-and-avoid-ghost-flights-council-adopts-mandate/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
https://twitter.com/TUSIAD/status/1354302552918003716
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Ticaret 

 

- AB Komisyonu AB ile 12 ticaret ortağı arasındaki 

serbest ticaret anlaşması girişimlerinin tarım 

sektörüne etkilerini değerlendiren bir rapor 

yayımladı. Avustralya, Kanada, Şili, Endonezya, 

Japonya, Malezya, Mercosur (Arjantin, Brezilya, 

Paraguay ve Uruguay), Meksika, Malezya, Yeni 

Zelanda, Filipinler, Tayland ve Vietnam ile ticaretin 

AB’nin ticaret gündeminin önemli bir bölümünü 

oluşturduğu, 2030 yılına ulaşıldığında AB tarımsal 

gıda ihracatının %13'ünün bu 12 ülkeye yapılır hale 

geleceği ve ayrıca AB’nin tarımsal gıda ithalatının 

%34'ünün bu ülkelerden sağlanacağı tahmin 

edilmekte. 

Raporda yer alan 

bazı tespitler: 

 

• AB'nin 12 

ticaret ortağına 

yönelik ihracatını 

güçlü bir şekilde 

artırma kapasitesi 

sayesinde ticaret anlaşmalarının genel AB 

tarım-gıda ticareti dengesi üzerinde olumlu bir 

kümülatif etkiye yol açma kapasitesi 

bulunmaktadır.  

• Araştırma sonuçları en hassas ürünler için tarife 

oranı kotaları metodu ile pazar erişimi 

sağlanması yoluyla AB'nin ilgili sektörlerinin 

daha iyi korunabildiğini doğrulamaktadır. 

• Ticaret anlaşmalarının AB'nin ticaret ortakları 

üzerinde de olumlu etkisi bulunmakta ve bu 

ülkeler AB pazarından aldıkları pay bağlamında 

AB’nin diğer ticaret ortaklarının önüne 

geçebilmektedir. 

• AB’nin 12 serbest ticaret ortağına olan tarımsal 

gıda ihracatının 2030 yılına ulaşıldığında %25 

artışla 5,2 milyar € (en düşük beklenti) ile %29 

artışla 6 milyar € (yüksek beklenti) olacağı 

tahmin edilmektedir. Artış öngörüsünde dikkate 

alınan ek ihracatın ağırlıklı olarak Japonya, 

Mercosur, Tayland ve Vietnam'a yönelmesi 

beklenmektedir. 

• Araştırma sonuçları süt ürünleri, domuz eti ve 

ürünleri, buğday, şarap ve içecekler gibi belirli 

tarım sektörlerinde AB açısından önemli ticaret 

fırsatları olduğunu göstermektedir.  

• Araştırma sonuçları ayrıca, 2016 yılında yapılan 

bir önceki çalışmada özellikle sığır eti, koyun eti, 

kümes hayvanları, şeker ve pirinç için 

vurgulanan hassasiyetlerin doğruluğunu teyit 

etmektedir. Bununla birlikte, 2016 çalışmasına 

göre sığır eti, koyun eti, kümes hayvanları ve 

şeker ticareti ile ilgili çok daha küçük çapta 

olumsuz etkiler olabileceği görülmektedir. 

• Araştırmada temel alınan beklenti seviyelerinin 

tümüne göre 2030 yılına kadar AB’nin tüm 

tarımsal gıda ürünlerinde 12 ticaret ortağından 

ithalatında bir artış ve çoğu durumda da diğer 

bölgelerden ithalatta düşüş meydana geleceği 

görülmektedir. AB’nin 12 serbest ticaret 

ortağının AB'deki pazar payı özellikle sığır eti ve 

kümes hayvanları sektörlerinde önemli ölçüde 

artmaktadır. İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

• 3 Şubat, “EU-South Asia: regionalism, 

engagement and the next steps”, 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 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
http://www.epc.eu/
http://www.bruegel.org/
http://www.bruegel.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf
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• 18 Şubat, “Turning a blind eye: the human cost 

of trafficking”, www.friendsofeurope.org 

• 25 Şubat, “Successful Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 

 
       

http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/

