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AB - Kıbrıs 

 
- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi, AB 

Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell 

Kıbrıs’ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos 

Anastasiadis ile görüştü. Avrupa Dış Eylemler 

Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Josep Borrell 

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile çözüm 

müzakerelerinin yeniden canlandırılması çabalarına 

ilişkin en son gelişmeleri ele aldı. KKTC 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Yüksek Temsilci 

Borrell arasındaki görüşmelerde ise Türk toplumunun 

ekonomik kalkınmasının teşvik edilmesi ve Türk ve 

Rum toplumların yakınlaşmasına yönelik AB 

önlemleri tartışıldı.  

 

Yüksek Temsilci Borrell Kıbrıs ziyareti kapsamında 

ayrıca BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elisabeth 

Spehar ve Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış 

Gücü’nün Sorumlusu Neil Wright ile de görüşmeler 

gerçekleştirdi. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep 

Borrell 5 Mart’ta Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği 

görüşmelere ilişkin 8 Mart tarihli blog yazısında BM 

Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa kalıcı 

çözüm için ortak 

zemin bulma 

umuduyla 27-29 

Nisan tarihlerinde 

Cenevre'de 

gayrıresmi toplantı 

düzenleyeceğini açıkladı.  

 

Kıbrıs sorununun “AB’nin sorunu” olduğu tespitini 

paylaşan ve gelecekteki çözümün özellikle AB 

müktesebatına uyumlu olması gerektiğini ifade eden 

Josep Borrell, liderlerin ve BM'nin en yararlı bulacağı 

katkıyı sağlamaya AB’nin hazır olduğunu belirtti. 

İnternet bağlantısı için 

 
 
 
 

AB – ABD 

 

- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ABD 

Başkanı Joe Biden ile 5 Mart tarihli telefon 

görüşmelerinde AB-ABD ilişkilerinde yeni 

başlangıcın sembolü olarak Airbus-Boeing 

anlaşmazlığı bağlamında uygulanan ek gümrük 

vergilerinin ilk aşamada 4 aylık bir süre için askıya 

alınması 

üzerinde 

uzlaşıya 

vardıklarını 

açıkladı. AB 

Komisyonu ve 

ABD’nin 

ticaretten 

sorumlu üst 

makamlarının 

yürüteceği çalışmalar sonucunda Airbus-Boeing 

anlaşmazlığının çözümünün hedeflendiğini belirtti. 

Von der Leyen ayrıca iklim eylemi, COVID-19 

pandemisiyle mücadele ve aşı üretimi alanlarında 

ABD ile ortak çalışma isteğini Başkan Biden'a 

ilettiğini ve kendisini 21 Mayıs'ta Roma'da 

düzenlenecek olan “Küresel Sağlık Zirvesi”ne davet 

ettiğini açıkladı.  

 

AB Komisyonu Başkanı’nın açıklamasına göre 

Biden-Von der Leyen görüşmesinde dış politika 

alanında AB-ABD işbirliğinin artırılması ve NATO ile 

yakın işbirliği içinde uluslararası ortamda demokrasi, 

istikrar ve refahın desteklenmesi için çalışma 

yürütülmesi konusunda uzlaşıya varıldı. Rusya ile 

ilgili stratejik değerlendirme yapılarak, Doğu 

Avrupa’ya ilişkin olarak politika ve önlemlerin AB-

ABD arasında eşgüdüm içerisinde yürütülmesine 

karar verildi.  

 

Ursula von der Leyen bakanlar düzeyinde çalışmalar 

yürütmek üzere “AB-ABD Ticaret ve Teknoloji 

Konseyi” kurulması önerisini ABD Başkanı Biden’a 

sundu ve AB’nin bu oluşumu teknoloji alanında 

Transatlantik işbirliği inşa etmek için anahtar olarak 

gördüğünü açıkladı. Glasgow’da düzenlenecek BM 

İklim Konferansı-COP26 öncesinde iklim alanında 

işbirliği geliştirilmesi hedefiyle AB ve ABD çalışmalar 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94351/cyprus-high-representativevice-president-borrell-visited-nicosia-discuss-resumption-settlement_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94389/time-engage-again-peace-cyprus_en
https://twitter.com/vonderleyen/status/1367883737921433600
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94389/time-engage-again-peace-cyprus_en
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yürütecek; bu kapsamda ilk adım olarak John Kerry 

AB Komisyonu üyelerinin bir sonraki toplantısına; AB 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD 

Başkanı Joe Biden’ın daveti üzerine Dünya Günü 

İklim Zirvesi'ne katılacak. İnternet bağlantısı için 

 

- Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması üzerine AB’nin 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki tarım 

kotalarının yeniden düzenlenmesi amacıyla iki yıldır 

yürütülen süreç kapsamında AB ve ABD arasındaki 

müzakerelerin sonuçlandırıldığı açıklandı.  

 

DTÖ nezdindeki tarım kotalarına ilişkin anlaşma sığır 

eti, kümes hayvanları, pirinç, süt ürünleri, meyve, 

sebze ve şarap dahil olmak üzere birçok ürün 

grubuna ilişkin kotaları kapsıyor. Birleşik Krallık’ın AB 

üyeliğinden ayrılma süreci kapsamında AB’nin 

“AB28” olarak sahip olduğu kotaların son dönem 

ticaret rakamları dikkate alınarak AB27 için yeniden 

düzenlenmesi gerekmişti.  

 

AB DTÖ nezdindeki tarımsal ürünler kotalarına 

erişim hakkına sahip 21 ülke ile tarife oranı kotaları 

paylaşımı için benzer müzakereler yürütmekte. 

Halihazırda Arjantin, Avustralya, Norveç, Pakistan, 

Tayland, Endonezya ile müzakerelerde sonuca 

ulaşıldığı ve son olarak da ABD ile yürütülen 

müzakerelerin tamamlandığı belirtiliyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Dünya Kadınlar Günü 

 

- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve ABD 

Başkan Yardımcısı Kamala Harris 8 Mart’ta Avrupa 

Parlamentosu Genel Kurulu oturumunun Dünya 

Kadınlar Günü ile ilgili bölümüne video mesajı ile 

katılarak milletvekillerine hitap etti. İnternet bağlantısı 

için 

 

AB’nin Geleceği Konferansı 

 

- Avrupa'nın geleceği konusunda geniş kapsamlı 

tartışmaya Avrupa vatandaşlarının dahil edilmesi 

amacını taşıyan Avrupa'nın Geleceği Konferansı'na 

ilişkin ortak bildirge AB Konseyi tarafından onaylandı. 

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu 

ortaklığında hazırlanan bildirge Avrupa'nın Geleceği 

Konferansı’nın hedeflerini, yapısını, kapsamını ve 

zamanlamasını belirlemekte. 

 

Avrupa'nın Geleceği Konferansı bu üç kurumun 

başkanlarının katılımıyla oluşan “Ortak Başkanlık” 

tarafından yönetilecek ve Konferans dönemi 

boyunca üç kurumun eşit katılım ilkeleri ve oy birliği 

ile alınan kararlar geçerli olacak. Üç AB kurumunun 

her birinden üç temsilci ve dört gözlemcinin 

katılımıyla oluşturulacak Yürütme Kurulu, Ortak 

Başkanlık’ın çalışmalarını destekleyecek. AB 

ülkelerinin ulusal parlamentoları, Avrupa Bölgeler 

Komitesi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi gibi 

AB ve ulusal düzeydeki diğer kuruluşlar da süreç ile 

yakından ilgili çalışmalar gerçekleştirecek. 

 

Avrupa'nın Geleceği Konferansı’nın 9 Mayıs Avrupa 

Günü’nde Strasbourg'da başlatılması ve sonuçların 

2022 yılı bahar aylarında ortaya konulması 

planlanıyor. İnternet bağlantısı için 

 

İşletmeler 

 

- AB Konseyi Ülke Bazlı Raporlama Yönergesi 

(Country by Country Reporting Directive - CBCR) 

olarak adlandırılan, işletmelerin ve şubelerinin gelir 

vergisi bilgilerini raporlaması gereğini getiren 

düzenlemenin Avrupa Parlamentosu ile müzakere 

edilmesi ve hızlı bir şekilde kabulü için AB Dönem 

Başkanlığını görevlendirdi.  

 

Yönerge AB merkezli veya merkezi AB dışında olan 

ve toplam konsolide geliri 750 milyon €'dan fazla olan 

çok uluslu şirketlerin veya bağımsız işletmelerin, 

birbirini izleyen son 2 mali yıl içerisinde AB ülkelerinin 

her birinde ödedikleri gelir vergisini kamuya açık bir 

şekilde bildirmelerini gerektiriyor. Yönerge uyarınca 

raporlamanın söz konusu mali yılın bilanço tarihinden 

itibaren 12 ay içinde yapılması gerekmekte. Benzer 

bilgileri başka bir yönerge kapsamında açıklamakla 

yükümlü oldukları için bankalar bu yönergeden muaf 

tutuluyor. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1048
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_987
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99210/ep-today
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99210/ep-today
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf
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Yönerge ayrıca bir şirketin bu bilgileri açıklamayı en 

fazla 6 yıl süreyle erteleyebilmesi için uygun koşulları 

belirliyor. 

 

Yönergenin ulusal hukuka aktarımı için üye ülkelerin 

2 yıl süresi bulunuyor. İnternet bağlantısı için 

 

Sosyal Politikalar 

 

- AB Komisyonu Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ile 

ilgili eylem planı yayımladı. İstihdam, beceriler ve 

sosyal güvence alanlarında 2030 yılına kadar 

ulaşılması gereken üç hedef eylem: 

 

I. 2030 yılına ulaşıldığında 20-64 yaş arası 

nüfusun asgari %78’lik bölümünün 

istihdama katılmış olması; 

II. Eğitim alan yetişkin nüfus oranının (yıl 

temelinde) %60’a ulaşması; 

III. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski 

altındaki kişi sayısının 2030'a kadar 15 

milyon azaltılması. 

 

AB Komisyonu AB Konseyi'ni bu üç hedefi 

onaylamaya ve üye ülkeleri de bu ortak çabaya 

katkıda bulunmak üzere kendi ulusal hedeflerini 

belirlemeye davet ediyor. Kaydedilen ilerlemeler 

sosyal ve ekonomik politikaların eşgüdümü için 

oluşturulmuş bir çerçeve olan Avrupa Sömestri 

kapsamında AB Komisyonu tarafından izlenecek. 

 

AB Komisyonu finansman koşulları ve değişen 

çalışma dünyasıyla bağlantıları da ele alacak şekilde 

Avrupa’da refah devletinin geleceğini incelemek 

amacıyla Üst Düzey Uzman Grubu oluşturacak. 

Sosyal paydaşların ve diğer ilgili ortakların görev 

alacağı bu uzman grubu 2022 yılı sonuna kadar 

rapor hazırlayacak. 

 

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve AB 

Komisyonu’nun 2017 yılında Göteborg Zirvesi'nde 

ilan ettiği Avrupa Sosyal Haklar Sütunu 21. yüzyılda 

adil ve iyi işleyen işgücü piyasaları ve refah 

sistemlerine erişim için 3 ana başlık üzerine 

kurgulanmakta: 

 

• Eşit fırsatlar ve işgücü piyasasına erişim; 

• Adil çalışma koşulları;  

• Sosyal güvence ve kapsayıcılık. İnternet 

bağlantısı için 

 

- Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma ve AB 

Temel Haklar Şartı uyarınca engellilerin AB ve 

ötesindeki diğer ülkelerle eşit bir şekilde topluma 

katılımını sağlamak hedefiyle AB Komisyonu 

tarafından hazırlanan 2021-2030 Engelli Hakları 

Strateji Belgesi yayımlandı. Aynı hedefler 

çerçevesinde eylemler belirleyen 2010-2020 

stratejisi temel alınarak oluşturulan yeni dönem 

stratejisi üç ana konu ekseninde kilit eylemler 

gerçekleştirilmesini içeriyor: 

 

• AB hakları: Engelli bireyler de diğer AB 

vatandaşları ile için aynı haklara sahiptir. 8 üye 

ülkede sürmekte olan pilot projeden elde 

edilecek deneyimler ışığında AB Komisyonu 

2023 yılı sonuna kadar “engellilik” tanımının tüm 

AB ülkelerinde karşılıklı olarak kabulünü 

kolaylaştıracak bir çerçeve ve engelli bireylerin 

haklarını kullanmalarına yardımcı olacak 

“Avrupa Engellilik Kartı” önerisi sunacak. 

• Bağımsız yaşam ve özerklik: Toplum içinde 

bağımsız yaşamı ve engellilerin toplumla 

bütünleşmesini desteklemek için AB Komisyonu 

engelli kişilere yönelik sosyal hizmetleri 

iyileştirmek üzere kılavuz hazırlayacak ve 

uygulamaya yönelik bir girişim başlatacak. 

• Fırsat eşitliği: Strateji engelli bireylerin her türlü 

ayrımcılık ve şiddetten korunmasını 

amaçlamakta. Tüm sağlık hizmetlerine, 

istihdama ve ayrıca adalet, eğitim, kültür, spor 

ve turizm gibi tüm alanlara eşit erişim hakkı 

olması ve uygulanmasının güvence altına 

alınması sağlanacak.  

 

Stratejinin hayata geçirilmesi için AB Komisyonu AB 

ülkeleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışacak ve 

engelli haklarının tüm iç ve dış politika alanlarındaki 

yasal düzenlemelere dahil edilmesi sağlanacak. 

Komisyon ayrıca, Engellilerin Haklarına İlişkin BM 

Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlü ulusal 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/03/council-approves-greater-corporate-transparency-for-big-multinationals/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_821
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makamların birlikte çalışacağı “Engellilik Platformu” 

oluşturacak. İnternet 

bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu 

ücretlendirmede 

toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla 

eşit işe eşit ücret ödenmesi hedefli önlemler içeren 

önerisini sundu. Öneri içeriğindeki hedeflerden 

bazıları:  

 

• İş arayanların ücret bilgilerine erişimi: 

İşverenlerin işe 

alım görüşmesi 

öncesinde adaya 

başlangıç ücretini 

ya da ücret 

baremini 

açıklaması 

gerekliliği getiriliyor. Ayrıca işverenlerin maaş 

geçmişleri hakkında adaya soru sorabilmesinin 

önüne geçiliyor.  

• Çalışan personelin aynı işe ilişkin ücret 

seviyelerini bilme hakkı sağlanıyor. 

• 250 kişiden fazla çalışana sahip işletmelerin 

cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını raporlama 

yükümlülüğü getiriliyor. 

• Çalışanların hak talep edebilmeleri için hukuki 

araçlar güçlendirilerek, adalete erişimin 

kolaylaştırılması hedefleniyor. İnternet bağlantısı 

için 

 

COVID-19 

 

- Avrupa İlaç Ajansı 4 Mart’ta yaptığı açıklama ile 

Sputnik V aşısının değerlendirilmesi amaçlı 

çalışmalara başlanacağını duyurdu. Açıklamada 

“Gamaleya National Centre of Epidemiology and 

Microbiology” tarafından geliştirilen ve R-Pharm 

Germany GmbH tarafından değerlendirme 

başvurusu yapılan aşının AB tarafından satın 

alınması için halihazırda bir süreç yürütülmediği 

vurgusu yapıldı. İnternet bağlantısı için 

 

 

 

Temel Haklar 

 

- AB Temel Haklar Ajansı insan hakları ile ilgili en acil 

sorunların çözümü konusunda diyalog başlatmak için 

bir platform sağlayacak “Temel Haklar Forumu 

2021” websitesine işlerlik kazandırdı. Tartışma 

platformu sunmasının yanı sıra çeşitli etinliklerin 

düzenleceği bir mecra olarak da hizmet edecek olan 

platform aracılığıyla 11-12 Ekim tarihlerinde 

Viyana'daki ana merkez ve diğer Avrupa 

şehirlerindeki merkezler ile sanal oturumlar 

gerçekleştirilecek. Temel Haklar Forumu'na erişim için 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

B R Ü K S E L ’ D E  G E L E C E K  A Y  

 

AB Kurumları 
 

• 11-12 Mart, İçişleri Konseyi 

• 15 mart, Eurogroup Toplantısı 

• 22 Mart, Dışişleri Konseyi 

• 23 Mart, Genel 

İşler Konseyi 

• 24 Mart, Üçlü 

Sosyal Zirve 

• 25-26 Mart, AB 

Liderler Zirvesi  
 

Konferanslar 
 

• 22 Mart, “A European prescription for smart, 

resilient health systems”, www.friendsofeurope.org 

• 25 Mart, “The state of the policy debate on the 

EU crisis management anddeposit insurance 

framework”, www.bruegel.org  

• 31 Mart, “Europe-China dialogue Dual 

circulation: China’s place on the global stage”, 

www.friendsofeurope.org 

• 20 Nisan, “Green Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 

• 21 Nisan, “Living standards and financial 

resilience across Europe”, www.bruegel.org 

 
       

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_881
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine
https://fundamentalrightsforum.eu/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com-2021-93_en_0.pdf
https://fundamentalrightsforum.eu/about/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1367445021402804226

