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AB - Türkiye 

 
- Eurochambers ve TOBB işbirliğinde 10-11 Mart’ta 

düzenlenen AB-Türkiye Üst Düzey İş Diyaloğu 

toplantısında TÜSİAD, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından temsil edildi. 

TÜSİAD ve TİSK’in üye olduğu Avrupa İş Dünyası 

Konfederasyonu BusinessEurope’un Genel Direktör 

Yardımcısı Luisa Santos toplantıda Avrupa iş 

dünyasını temsil etti.  

 

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu konuşmasında Norveç, 

İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık gibi AB Tek Pazarı 

ile yüksek düzeyde bütünleşmiş olan AB dışı Avrupa 

ekonomilerinin ilk aşamalarından itibaren Avrupa’nın 

yeşil ve dijital gündemine dahil edilmesinin öneminin 

altını çizdi. Dr. Ebiçlioğlu AB -Türkiye Gümrük 

Birliği’nin Yeşil Mutabakat ve Dijital Tek Pazara 

odaklanan bir yaklaşımla güncellenmesi gerektiğini 

ifade ederek, Avrupa’nın sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşılmasında Türkiye’nin AB 

entegrasyon sürecinin önemini vurguladı.  

 

BusinessEurope Genel Direktör Yardımcısı Luisa 

Santos AB - Türkiye ticaret ve ekonomik ilişkilerinin 

güçlenmesinin her iki taraf için faydalı olacağına, 

Gümrük Birliği Anlaşması’nın hizmet ticareti, kamu 

alımları ve anlaşmazlıkların çözüm mekanizması gibi 

alanların dahil edilerek güncellenmesinin bu 

bakımdan önemli bir rol oynayacağını belirtti. Yeşil 

Mutabakat bağlantılı düzenlemeler öncelikli olmak 

üzere AB ve Türkiye arasındaki uyum sürecinin eş 

zamanlı ilerlemesinin öneminin altını çizdi. İnternet 

bağlantısı için 

 

AB - Suriye 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell Suriye’deki barışçı gösterilerin 

başlaması üzerinden 10 yıl geçtiğini, ayaklanmaların 

temel nedenlerini çözmek yerine güç kullanarak 

bastırma girişimleri sebebiyle de giderek tırmanan ve 

uluslararasılaşan bir silahlı çatışma haline geldiğini 

ifade etti. 

 

Suriye halkının yer değiştirmek zorunda kalması 

nedeniyle meydana gelen insan hareketliliğin 

dünyanın en büyük ölçekli sığınmacı krizine yol 

açtığı, 5,6 milyon kayıtlı sığınmacı ve Suriye içinde 

yerlerinden edilmiş 6,2 milyon insan bulunduğunu 

belirten Josep Borrell, Suriye'deki tüm aktörlerin IŞİD 

ile mücadeleye odaklanması gerektiğini, terör 

örgütünün yeniden canlanmasını önlemenin öncelikli 

olmaya devam ettiğini vurguladı.  

 

Açıklamada ayrıca 29-30 Mart’ta AB’nin Brüksel’de 

Suriye ile ilgili beşinci konferansı düzenleyeceği 

hatırlatıldı, AB’nin Suriye’deki çatışmanın askeri bir 

çözümü olamayacağı yönündeki görüşü yinelenerek, 

sürdürülebilir barış ve istikrarın Suriye liderliğinde 

gerçek, kapsayıcı ve kapsamlı bir siyasi çözümle 

sağlanabileceği belirtildi. İnternet bağlantısı için 

 
AB – Etiyopya 

 

- AB Konseyi Etiyopya’nın stratejik ve kilit ortak 

olarak önemli rolünü vurgulayan ve ayrıca Tigray 

bölgesindeki silahlı çatışmalara ilişkin AB’nin 

endişelerini yineleyen kararı kabul etti. AB Konseyi 

kararında Tigray bölgesindeki silahlı çatışmanın 

sonlandırılması, bölgedeki halka insani yardımın 

ulaştırılmasına yönelik uygun zeminin oluşturulması 

ve Etiyopya Hükümeti’nin tüm bölgenin istikrarını 

korumak ve çatışmaların siyasi çözümünü sağlamak 

üzere Afrika Birliği ile işbirliği geliştirmesi çağrısına 

yer verilmekte. İnternet bağlantısı için 

 

Dijital 

 

- Avrupa Birliği 2030 yılı için dijital alandaki hedefleri 

içeren “Dijital Pusula 

2030: Avrupa’nın Dijital 

On Yılı” başlıklı bildirgeyi 

açıkladı. 9 Mart’ta AB 

Komisyonu tarafından 

yapılan açıklama dört 

temel alanda 

dijitalleşme hedefleri 

içermekte: Beceriler, 

altyapı, şirketler ve kamu hizmetleri. 

 

 

http://tv.tobb.org.tr/detail/91845BCF-590A-4698-9DDD-A5A7EAF8CF2C
http://tv.tobb.org.tr/detail/91845BCF-590A-4698-9DDD-A5A7EAF8CF2C
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/14/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-10-years-of-the-conflict/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/eu-ethiopia-relations-eu-council-conclusions-stress-the-strategic-partnership-and-eu-s-deep-concerns-about-the-situation-in-the-tigray-region/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf
https://twitter.com/EU_Commission?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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• Beceriler: İnsan kaynağının becerilerinin 

geliştirilmesine ilişkin başlık altında bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanındaki uzman sayısının 

artması ve insan 

kaynağının en az 

20 milyon kişiye 

ulaşması 

hedeflenmekte. Bu 

alandaki insan 

kaynağının 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği hedefleriyle 

uyumlu şekilde artması ve gelişmesi 

amaçlanıyor. Ayrıca AB nüfusunun en az 

%80'inin temel dijital becerilere sahip 

olmasının sağlanacağı belirtiliyor. 

• Güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar: Her 

yerde 5G bağlantısına erişim, son teknoloji yarı 

iletkenler alanında AB’nin küresel üretimdeki 

payının iki katına çıkarılması, kuantum 

hızlandırmalı ilk bilgisayarın geliştirilmesi 

hedeflerine yer veriliyor. 

• İşletmelerin dijital dönüşümü: Bulut, yapay 

zeka, Büyük Veri 

kullanan AB 

şirketlerinin 

toplam 

içerisindeki 

payının %75'e 

çıkması, unicorn 

sayısının ikiye 

katlanması, KOBİ'lerin %90'ından fazlasının 

en azından temel dijital .yoğunluk seviyesine 

ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. 

• Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi: kilit kamu 

hizmetlerinin tamamının çevrimiçi ortama 

taşınması, e-sağlık alanında tıbbi kayıtların 

%100 kullanılabilirlik seviyesine ulaşması ve 

vatandaşların %80'inin dijital kimlik kullanır 

hale gelmesi amaçlanıyor.  

 

“Dijital Pusula” hedeflerine ulaşılmasında Kurtarma 

ve Dayanıklılık Fonu, Uyum Fonları ve diğer AB 

fonları temel alınarak çok ülkeli projelerin 

başlatılmasına hız verilecek. Bu projelerin AB 

bütçesi, üye ülkeler ve özel sektör yatırımları gibi 

farklı kaynakları birleştiren yapıda olması, belirlenen 

alanlarda AB'nin kritik kapasiteye erişimi yönünde 

halihazırda mevcut boşlukları ele alması ve ayrıca 

birbirine bağlı, birlikte çalışabilir ve güvenli Dijital Tek 

Pazar hedeflerini desteklemesi gerekmekte. Her bir 

AB ülkesinin Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu 

kapsamında 

yararlanacağı kaynağın 

en az %20’sini dijital 

geçişe ayırması 

gerekmekte.  

 

“Dijital Pusula” 

hedeflerinin uluslararası 

boyutu da bulunuyor. 

Dijital tedarik zincirlerinin güvenliği ve dayanıklılığını 

sağlamak ve küresel çözümler sunmak üzere 6G, 

kuantum, iklim değişikliği ve çevresel zorluklarla 

mücadele için teknolojinin kullanılması gibi alanlarda 

uluslararası ortaklıklardan yararlanılacak. “Dijital 

Bağlantı Fonu” kurulması sayesinde AB'nin ortaklık 

ilişkisi içinde bulunduğu ülkelerle ileri teknolojide 

“bağlantılılık” yatırımları yürütülecek.  

 

İleriki adımlar: 

• AB Komisyonu dijital ilkeler konusunda 

danışma süreci yürütecek. 

• Çok paydaşlı “Dijital 

Pusula Forumu” 

oluşturulacak.  

• Üye ülkeler, Avrupa 

Parlamentosu, yerel ve 

bölgesel ekonomik ve 

sosyal paydaşlar ile 

görüş alışverişi 

içerisinde olunacak.  

• Yaz dönemi sonuna kadar olan süre içerisinde 

AB Komisyonu “Dijital Pusula”yı işler hale 

getirmek üzere “Dijital Politika” önerisi 

sunacak.  

• 2021 yılı sonuna kadar kurumlar arası “Dijital 

İlkeler Bildirgesi” sunulması yönünde 

çalışmalar yürütülecek. İnternet bağlantısı için 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://twitter.com/EU_Commission/status/1369316292126269450
https://twitter.com/EU_Commission/status/1369317495233015815
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Bağlantılılık 

 

- Avrupa Bağlantılılık Mali Aracı kapsamında 2020 

sonrası uygulamaya ilişkin olarak Avrupa 

Parlamentosu ve AB Konseyi müzakerecileri 

arasında gayriresmi anlaşma sağlandı. 33,71 milyar 

€ bütçe ile 2021-2027 döneminde uygulanacak olan 

Avrupa Bağlantılılık Mali Aracı’nın yeni sürümü (CEF 

2.0) ulaşım, dijital ve enerji alanlarında kilit projelere 

fon sağlayacak. Kaynak aktarılacak projelerin 

tümünde AB’nin iklim hedeflerine uyum koşulu 

aranacak. Her bir sektör için öngörülen kaynak:  

 

• Ulaşım: (25,81 milyar €) Demiryolu, karayolu, 

iç su yolları ve denizcilik altyapısı, trans-

Avrupa ağları ve sınır ötesi projelerin yanı sıra 

hareketliliğin güvenli ve çağdaş koşullarda 

gelişimi için birbirine bağlı ve çok modlu ulaşım 

ağlarına odaklanılacak. AB uyum fonu 

kapsamındaki üye ülkeleri birbirine bağlayacak 

demiryolu projesi için 1,56 milyar € kaynak 

ayrılması öngörülüyor. 

• Enerji: (5,84 milyar €) Avrupa enerji pazarının 

bütünleşmesi, sınırlar ve sektörler arasında 

enerji ağlarının birlikte çalışabilirliğinin 

geliştirilmesi, tedarik güvenliği ve karbon 

azaltımı hedeflerine odaklanılacak. 

Yenilenebilir enerji üretimi alanındaki sınır 

ötesi projeler için finansman sağlanacak. 

Kaynak aktarımı için proje seçiminde en 

önemli kıstasın “enerji verimliliği” olacağı 

belirtilmekte. 

• Dijital: (2,06 milyar €) Destek almaya hak 

kazanması için projelerin Dijital Tek Pazara ve 

AB bağlantılılık hedeflerine katkı sağlaması 

gerekecek. Hanehalkı gibi ek bir alanı da 

kapsamı ya da etki alanı içine dahil eden 

projelere öncelik verilecek. İnternet bağlantısı 

için 
 

COVID-19 

 

- Avrupa İlaç Ajansı’ndan gelen olumlu rapor üzerine 

AB Komisyonu 11 Mart’ta Johnson & Johnson Covid-

19 aşısının kullanımına onay verdi. Böylelikle 

Johnson & Johnson tarafından üretilen aşı AB’de 

kullanım için onay alan dördüncü aşı oldu. İnternet 

bağlantısı için 

 

İklim 

 

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun 10 

Mart tarihli oturumunda “AB Sınırında Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) Uyumlu Karbon Düzenleme 

Mekanizması” (CBAM) kararı oylanarak 444 oyla 

kabul edildi. 70 milletvekili kararın karşısında oy 

kullandı; 181 milletvekili de çekimser kaldı. AP 

raporunda sınırda karbon düzenlemesi sistemine 

en geç 1 Ocak 2023’te yürürlük kazandırılması 

isteniliyor. DTÖ kuralları ve AB serbest ticaret 

anlaşmaları ile uyumlu olması koşuluyla sınırda 

karbon düzenlemesi sisteminin uygulanmasına 

destek veriliyor ve bu sistemin AB’nin ticaret 

ortaklarının sanayilerini karbonsuzlaştırmaları için 

teşvik oluşturacağı belirtiliyor. Raporda ayrıca AB'nin 

bazı ticaret ortaklarının son birkaç yıldır uluslararası 

iklim müzakerelerinde işbirliği eksikliği sergilemiş 

olduğundan endişe duyulduğu; küresel iklim eylemini 

teşvik etmek için AB’nin ticaret ortaklarıyla sürekli 

diyalog içerisinde olması gerektiği belirtiliyor ve 

AB’nin komşu ülkelerinin erken aşamada devreye 

girmesini sağlamak için eş zamanlı diplomatik 

çabalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Rapor 

içeriğinde ayrıca şu konulara dikkat çekilmekte:  

 

• Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 

uygulama başlangıcından itibaren enerji sektörü, 

çimento, çelik, alüminyum, petrol rafinerisi, kağıt, 

cam, kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun 

sanayi sektörlerini kapsaması isteniliyor. AB 

sanayi emisyonunun %94'ünü oluşturan bu 

sektörlerin önemli miktarda ücretsiz tahsisat 

almaya devam etmesi isteniyor. 

• AB Tek Pazarı’nın dünyanın en önemli ikinci 

pazarı olduğu belirtilerek, ticaretin sürdürülebilir 

kalkınmayı teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle 

mücadeleye katkı sağlamakta önemli bir araç 

olabileceği belirtiliyor. 

• AB’nin iklim değişikliği konusundaki hedef 

artışının Avrupa sanayisi bağlamında karbon 

kaçağı riskine yol açmaması ve ayrıca AB’nin de 

daha yüksek karbon fiyatı uygulayan bir üçüncü 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/11/connecting-europe-facility-informal-agreement-with-european-parliament-on-the-post-2020-programme/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1085
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1085
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ülkenin kendisine özgü bir sistem kurabileceğini 

kabul etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. 

• AB ve AB ülkelerinin sunduğu ulusal katkıların 

hiçbirinin Paris Anlaşması hedeflerine tümüyle 

uygun olmadığına dikkat çekiliyor. 

• Çok taraflı ticaret sisteminin işler durumda 

olmaması nedeniyle AB’nin ticaret ortaklarının 

hükümetleriyle AB Komisyonu’nun diyalog içinde 

olmaya devam etmesi ve uluslararası ticaret 

hukukunun Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu 

hale getirilmesi amacıyla DTÖ reformlarının 

desteklenmesi çağırısında bulunuluyor. İnternet 

bağlantısı için 

 

Ekonomi 

 

- AB Dönem Başkanı Portekiz 21 Haziran'da 

Lizbon’da 27 AB ülkesinin toparlanma planlarına 

odaklanan ve pandeminin tetiklediği ekonomik krize 

yanıt olarak "akıllı mali politikaları" savunan üst 

düzey zirve düzenleyecek. Portekiz AB Bakanı Ana 

Paula Zacarias tarafından yapılan açıklamaya göre 

“öz kaynaklar kararının” tüm AB ülkeleri tarafından 

onaylanmasının yanı sıra, krizden çıkış için 

tasarlanan AB fonlarına erişim amacıyla üye 

ülkelerde hazırlanmakta olan reform ve yatırım 

gündemlerinin 6 aylık AB Dönem Başkanlığı görev 

sonuna kadar kabul edilmesi amaçlanmakta. İnternet 

bağlantısı için 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/eu-council-presidency/news/portugal-convenes-eu-recovery-summit-in-june/
https://www.euractiv.com/section/eu-council-presidency/news/portugal-convenes-eu-recovery-summit-in-june/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/

