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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 56 26 Temmuz- 1 Ağustos 2021 

 

Derleyenler: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

1. AB VERİ YÖNETİŞİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR 

Veri yönetişimi konusunda önemli adımlar atan Avrupa Birliği, AB Data Yönetişimi 

Yasası hakkında Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesine sunulan raporu kabul etti. Angelika 

Niebler tarafından hazırlanan ve 66 oyla kabul edilen rapor aracılığıyla, düzgün işleyen bir veri 

sektörünün büyüme ve yenilik sağlama kapasitesine dikkat çekildi. Parlamenter Niebler, 

Avrupa Birliği’nin kişisel veri devrimine yetişmek için geç kaldığını ancak endüstriyel veri 

devrimine yetişme şansı olduğunu ifade etti. AB’nin veri dolaşımı için Schengen benzeri bir 

alan yaratmak niyetinde olduğunu belirten Angelika Niebler, adil rekabet kurallarının ve veri 

erişim şartlarının önceden belirlenmesinin verilerin AB genelinde kolay, güvenli ve özgürce 

hareket etmesini sağlayacağını sözlerine ekledi. 

Avrupa Birliği daha önce teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte kamu 

kurumları, işletmeler ve vatandaşlar tarafından üretilen veri miktarının 2018 ile 2025 arasında 

beş kat artacağını ilan etmişti. Kabul edilen yeni yasa ile elde edilen verilerin kamuya ve ticari 

işletmelere fayda sağlayacak şekilde işlenmesinin yolu açılacak. 

Avrupa Parlamentosu, 16 Temmuz 2021 

Actu IA, 26 Temmuz 2021 

European Parliament, (16.07.2021) “Data governance: new rules to boost data sharing across 

the EU”. Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210708IPR08014/data-governance-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu  

Zacharie Tazrout, (26.07.2021) “Le parlement européen adopte une résolution pour une 

meilleure gouvernance et un meilleur partage des données”, Actu IA. Erişim adresi: 

https://www.actuia.com/actualite/le-parlement-europeen-adopte-une-resolution-pour-une-

meilleure-gouvernance-et-un-meilleur-partage-des-donnees/  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08014/data-governance-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08014/data-governance-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu
https://www.actuia.com/actualite/le-parlement-europeen-adopte-une-resolution-pour-une-meilleure-gouvernance-et-un-meilleur-partage-des-donnees/
https://www.actuia.com/actualite/le-parlement-europeen-adopte-une-resolution-pour-une-meilleure-gouvernance-et-un-meilleur-partage-des-donnees/
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Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

2. ÇİN’DEN AB’NİN KARBON DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

GELDİ 

Avrupa Komisyonunun karbon düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklama Çin’i harekete 

geçirdi.  Komisyonun 2026’dan itibaren geçerli olacak Sınırda Karbon Düzenlemesi ve 

karbondioksit tarifesi uygulama planlarının ana hatlarını açıklamasının ardından, Çin Ekoloji 

ve Çevre Bakanlığı sözcüsü Liu Youbin bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği’nin açıkladığı planın 

tek taraflı bir önlemden ibaret olduğunu söyleyen Bakan Youbin, bu girişimin iklim 

değişikliklerinin sonuçlarını ticaret alanına genişlettiğini ifade etti. Ayrıca Bakan, Sınırda 

Karbon Düzenlemesinin Dünya Ticaret Örgütünün serbest ticaret ilkelerini ihlal ettiğini ve 

ekonomik büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.  

CNBC, 26 Temmuz 2021  

CNBC, (26.07.2021) “China says EU’s planned carbon border tax violates trade principles”. 

Erişim adresi: https://www.cnbc.com/2021/07/26/china-says-eus-planned-carbon-border-tax-

violates-trade-principles.html  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

3. AVRUPA KOMİSYONU, YÜZEY VE YER ALTI SULARINDAKİ KİRLİLİĞİ 

AZALTMAK AMACIYLA KAMU İSTİŞARESİ BAŞLATTI 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı kapsamında 

yüzey ve yeraltı sularını kirleten unsurların belirlenmesi ve standartların gözden geçirilmesi 

için kamuoyu ile görüş alışverişinde bulunacak. Temiz su kaynaklarından faydalanmanın insan 

sağlığı ve çevre için önemli olduğuna dikkat çeken Çevre, Okyanus ve Balıkçılıktan Sorumlu 

Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevicius, böcek ilaçlarının ve kimyasal kalıntılarının neden 

olduğu kirlilikten mümkün olduğunca kaçınmak için kamuoyunun görüş ve tavsiyelerine 

ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 26 Temmuz 2021 

European Commission, (26.07.2021) “Water management: Commission consults to update lists 

of pollutants affecting surface and ground waters”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/environment/news/water-management-commission-consults-update-lists-

pollutants-affecting-surface-and-ground_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

4. “YAPAY ZEKÂ YASASI” TARTIŞMALARA YOL AÇTI 

Avrupa Birliği’nin Nisan ayında gündeme getirdiği “Yapay Zekâ Yasası” nın yankıları 

sürüyor. Washington merkezli Veri İnovasyonu Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 

yasa “dünyanın en kısıtlayıcı yapay zekâ yasası” olacak. Yasayı ihlal eden kurumlara kesilmesi 

https://www.cnbc.com/2021/07/26/china-says-eus-planned-carbon-border-tax-violates-trade-principles.html
https://www.cnbc.com/2021/07/26/china-says-eus-planned-carbon-border-tax-violates-trade-principles.html
https://ec.europa.eu/environment/news/water-management-commission-consults-update-lists-pollutants-affecting-surface-and-ground_en
https://ec.europa.eu/environment/news/water-management-commission-consults-update-lists-pollutants-affecting-surface-and-ground_en
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planlanan cezaların ve yasaya uyum sürecinin önümüzdeki beş yıl içinde AB ekonomisine 31 

milyar avroya mâl olabileceğinin ifade edildiği raporda, yasanın kurumlara ve tüketicilere 

getireceği maddi külfetin yanında Avrupa’da yapay zekânın gelişimini ve kullanımını da 

sınırlayacağı ifade edildi.  

450 milyon kişilik bir pazarı etkilemesi beklenen yasa tasarısı yapay zekâ kullanımını 

düzenlemek ve fiili bir standart getirmek için hazırlanmıştı.  

Fortune, 21 Nisan 2021 

CNBC, 27 Temmuz 2021 

Jeremy Kahn, (21.04.2021) “Europe proposes strict A.I. regulation likely to have an impact 

around the world”, Fortune. Erişim adresi: https://fortune.com/2021/04/21/europe-artificial-

intelligence-regulation-global-impact-google-facebook-ibm/  

Sam Shead, (27.07.2021) “Europe’s proposed A.I. law could cost its economy $36 billion, think 

tank warns”, CNBC. Erişim adresi: https://www.cnbc.com/2021/07/26/aia-europes-proposed-

ai-law-could-cost-its-economy-36-billion.html  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

5. URSULA VON DER LEYEN’DEN AŞILAMA AÇIKLAMASI 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Temmuz ayı için 

koyduğu aşılama hedefine ulaştığını açıkladı. Yetişkinlerin %70’inin tek doz, %57’sinin ise iki 

doz aşılandığını belirten von der Leyen, bu oranların Avrupa Birliği’ni aşılamada dünya lideri 

konumuna getirdiğini ifade etti. Delta varyantının oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan 

Komisyon Başkanı Temmuz hedefini tutturmanın yeterli olmadığını, aşılamanın devam 

etmesinin elzem olduğunu da sözlerine ekledi.  

Avrupa Komisyonu, 27 Temmuz 2021 

L’Echo, 27 Temmuz 2021 

European Commission, (27.07.2021) “Statement by President von der Leyen on a new 

milestone in the EU Vaccines Strategy”. Erişim adresi 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3921  

Vincent Georis, (27.07.2021) “Avec 70% de primo-vaccinés, la Commission européenne dit 

remplir ses objectifs”. Erişim adresi https://www.lecho.be/economie-

politique/europe/general/avec-70-de-primo-vaccines-la-commission-europeenne-dit-remplir-

ses-objectifs/10321845.html   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

 

 

https://fortune.com/2021/04/21/europe-artificial-intelligence-regulation-global-impact-google-facebook-ibm/
https://fortune.com/2021/04/21/europe-artificial-intelligence-regulation-global-impact-google-facebook-ibm/
https://www.cnbc.com/2021/07/26/aia-europes-proposed-ai-law-could-cost-its-economy-36-billion.html
https://www.cnbc.com/2021/07/26/aia-europes-proposed-ai-law-could-cost-its-economy-36-billion.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3921
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/avec-70-de-primo-vaccines-la-commission-europeenne-dit-remplir-ses-objectifs/10321845.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/avec-70-de-primo-vaccines-la-commission-europeenne-dit-remplir-ses-objectifs/10321845.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/avec-70-de-primo-vaccines-la-commission-europeenne-dit-remplir-ses-objectifs/10321845.html


4 
 

6. AVRUPA PARLAMENTOSU TÜTÜN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN RAPOR 

YAYINLADI 

Avrupa Parlamentosu Kanserle Mücadele Komitesi sigara ve tütün ürünlerine ilişkin yeni 

bir rapor yayınladı. Raporda sigara ve tütün ürünlerinin kansere neden olan önemli risk 

faktörlerinden olduğu ve Avrupa Birliği genelinde her yıl yaklaşık 700.000 kişinin tütün 

ürünlerinin kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi. Komitenin raporunda 

ayrıca tütün ürünleri üzerindeki denetimin arttırılması ve bu ürünlerden alınan tüketim 

vergilerine zam yapılması tavsiye edildi. 

Euractiv, 27 Temmuz 2021 

Euractiv, (27.07.2021) “Parliament draft report pushes for tax hike on all tobacco products”. 

Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/parliament-draft-

report-pushes-for-tax-hike-on-all-tobacco-products/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

7. AVRUPA KOMİSYONU FRANSA’NIN YENİLENEBİLİR ELEKTRİK 

ÜRETİMİNİ ARTIRMA PLANINI KABUL ETTİ 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği devlet yardım kuralları uyarınca Fransa’nın 

sürdürülebilir kaynaklardan elektrik üretme planını Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu olduğu, 

yenilenebilir elektrik üretimini kolaylaştıracağı ve sera gazı emisyonlarını azaltacağı 

gerekçeleriyle kabul etti. Fransa’nın sunduğu plan kapsamında elektrik sektörüne verilecek 

30,5 milyar avroluk mali desteğin Avrupa Birliği rekabet politikasına uygun olduğunu ifade 

eden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, planın sürdürülebilir enerji 

arzına geçişi destekleyeceğini belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 27 Temmuz 2021 

Eureporter, 29 Temmuz 2021 

European Commission, (27.07.2021) “State aid: Commission approves €30.5 billion French 

scheme to support production of electricity from renewable energy sources”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3922  

Eureporter, (29.07.2021) “Commission approves €30.5 billion French scheme to support 

production of electricity from renewable energy sources”. Erişim adresi: 

https://www.eureporter.co/energy/2021/07/29/commission-approves-e30-5-billion-french-

scheme-to-support-production-of-electricity-from-renewable-energy-sources/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

8. AVRUPA YATIRIM BANKASI, “HYDROGEN EUROPE” PROJELERİNİ 

FİNANSE EDECEK 

Avrupa Yatırım Bankası ve Hydrogen Europe danışmanlık hizmetleri anlaşması imzaladı. 

Anlaşmaya göre Avrupa Yatırım Bankası, Hydrogen Europe tarafından başlatılacak hidrojen 

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/parliament-draft-report-pushes-for-tax-hike-on-all-tobacco-products/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/parliament-draft-report-pushes-for-tax-hike-on-all-tobacco-products/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3922
https://www.eureporter.co/energy/2021/07/29/commission-approves-e30-5-billion-french-scheme-to-support-production-of-electricity-from-renewable-energy-sources/
https://www.eureporter.co/energy/2021/07/29/commission-approves-e30-5-billion-french-scheme-to-support-production-of-electricity-from-renewable-energy-sources/
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projelerine finansal danışmanlık desteği sağlayacak. Ayrıca taraflar, pazar geliştirme 

konusunda iş birliği yapacak ve ortak pazar erişimi yürütecek. 

 Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olan Avrupa Hidrojen Stratejisi kapsamında 

karbon salınımını azaltmak ve 2050 yılına kadar hidrojen kullanımını yaygınlaştırmak 

hedefleniyor. Strateji kapsamında Avrupa’da yenilenebilir hidrojene yapılacak yatırımların 180 

ila 470 milyar avro tutarında olacağı tahmin ediliyor. Yeşil hidrojen kullanımı ile endüstriyel 

karbon salınımlarının azalacağına dikkat çeken Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner 

Hoyer, birçok Avrupa ülkesi, hidrojen teknolojilerinin gelişimini aktif olarak desteklediğini 

ifade etti. 

Offshore Energy, 29 Temmuz 2021 

Avrupa Yatırım Bankası, 29 Temmuz 2021 

Offshore Energy, (29.07.2021) “European Investment Bank and Hydrogen Europe team up on 

hydrogen projects”. Erişim adresi: https://www.offshore-energy.biz/european-investment-

bank-and-hydrogen-europe-team-up-on-hydrogen-projects/  

European Investment Bank, (29.07.2021) “EIB signs advisory agreement with Hydrogen 

Europe”. Erişim adresi: https://www.eib.org/en/press/all/2021-284-eib-signs-advisory-

agreement-with-hydrogen-europe  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

9. AVRUPA KOMİSYONUNDAN BİRLEŞİK KRALLIK AÇIKLAMASI 

Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey İrlanda Protokolü sonrasında 

yaşanan gerilimi azaltmak ve Brexit sonrası gerçekleştirilecek düzenlemelerin inşasını 

kolaylaştırmak için Birleşik Krallık aleyhinde başlatılan işlemler askıya alındı. Komisyon’dan 

yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın talebine atıfta bulunarak Kuzey İrlanda Protokolünün 

yeniden müzakere edilmesi ihtimali kesin bir dille tekrar reddedildi. Ancak Mart ayında 

Birleşik Krallık aleyhine başlatılan ihlal prosedürünün bir sonraki aşamasının gündeme 

alınmayacağı da ayrıca ilan edildi.   

La Croix, 29 Temmuz 2021 

RTBF, 29 Temmuz 2021 

Thomas Guichard, (29.07.2021) “Irlande du Nord : l’UE suspend les sanctions contre Londres”, 

La Croix. Erişim adresi: https://www.la-croix.com/Monde/Irlande-Nord-lUE-suspend-

sanctions-contre-Londres-2021-07-29-1201168461  

RTBF, (29.07.2021) “Brexit : la Commission européenne met sur pause la procédure contre 

Londres pour faciliter les discussions”. Erişim adresi: 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_brexit-la-commission-europeenne-met-sur-pause-la-

procedure-contre-londres-pour-faciliter-les-discussions?id=10814125  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://www.offshore-energy.biz/european-investment-bank-and-hydrogen-europe-team-up-on-hydrogen-projects/
https://www.offshore-energy.biz/european-investment-bank-and-hydrogen-europe-team-up-on-hydrogen-projects/
https://www.eib.org/en/press/all/2021-284-eib-signs-advisory-agreement-with-hydrogen-europe
https://www.eib.org/en/press/all/2021-284-eib-signs-advisory-agreement-with-hydrogen-europe
https://www.la-croix.com/Monde/Irlande-Nord-lUE-suspend-sanctions-contre-Londres-2021-07-29-1201168461
https://www.la-croix.com/Monde/Irlande-Nord-lUE-suspend-sanctions-contre-Londres-2021-07-29-1201168461
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_brexit-la-commission-europeenne-met-sur-pause-la-procedure-contre-londres-pour-faciliter-les-discussions?id=10814125
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_brexit-la-commission-europeenne-met-sur-pause-la-procedure-contre-londres-pour-faciliter-les-discussions?id=10814125
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10. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEK CUMHURİYETİ’NE MALİ DESTEK VERECEK 

Avrupa Komisyonu, AB devlet yardımı kuralları uyarınca hazırlanan ve 1 Ocak 2022’de 

yürürlüğe girmesi öngörülen Çek Cumhuriyeti’ne yardım planını kabul etti. Birlik üyeleri 

arasında görülen işsizlik, refah, pazar ve rekabet gibi yapısal zorlukları gidermeyi amaçlayan 

yardım ile Çek Cumhuriyeti’nin Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, 

Moravskoslezsko, Střední Čechy, Jihozápad ve Jihovýchod bölgelerindeki ekonomik 

standartların yükseltilmesi hedefleniyor. 

Avrupa Komisyonu, 30 Temmuz 2021 

European Commission, (30.07.2021) “State aid: Commission approves 2022-2027 regional aid 

map for Czechia”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3982  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

11. AB’DEN KÜBA’YA İNSAN HAKLARINA UYMA ÇAĞRISI 

AB, Küba’da bir süredir devam eden protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin 

serbest bırakılması çağrısında bulundu. İnsan haklarına ve bireysel özgürlüklere saygı 

duyulması gerektiğine dikkat çeken Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell, Küba Hükümetini kamuoyunun taleplerini göz önünde bulundurmaya 

ve her iki tarafın da müdahil olacağı bir diyalog süreci başlatmaya davet etti. Küba Dışişleri 

Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter'dan bir açıklama yaparak AB’nin taleplerini reddettiklerini 

açıkladı. 

Euractiv, 30 Temmuz 2021 

Euractiv, (30.07.2021) “EU urges Cuba to free ‘arbitrarily detained’ protesters”, Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-urges-cuba-to-free-arbitrarily-

detained-protesters/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

12. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DAYANIŞMA MESAJLARI 

Türkiye’de meydana gelen orman yangınlardan sonra Avrupa Birliği’nden dayanışma 

mesajı geldi. Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, eşi benzeri görülmemiş yangınlarla 

mücadele eden Türkiye’nin bu mücadelesine destek vermek için bölgeye 3 yangın uçağı 

gönderileceği ifade edildi. Türkiye’nin “AB Sivil Koruma Mekanizması”nı harekete geçirdiğini 

vurgulayan Komisyon, çağrıya acilen karşılık verildiğini ve Hırvatistan’ın 1, İspanya’nın 2 

yangın uçağı göndereceğini belirtti. Ayrıca açıklamada 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon 

Merkezi aracılığıyla Türkiye’deki durumun yakından izlendiği ve gereken yardımların 

sağlanabilmesi için Türk makamlarıyla iletişimde kalındığı da ifade edildi.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3982
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-urges-cuba-to-free-arbitrarily-detained-protesters/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-urges-cuba-to-free-arbitrarily-detained-protesters/
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Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič ise Avrupa Birliği’nin bu 

zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Janez Lenarčič tüm AB 

ülkelerinin sevdiklerini kaybeden Türk halkının ve yangınlara cesurca müdahale eden ekiplerin 

yanında olduğunu vurguladı.  Lenarčič, Avrupa Birliği’nin daha fazlasını yapmaya hazır 

olduğunu da sözlerine ekledi.  

Avrupa Komisyonu, 1 Ağustos 2021 

RFI, 2 Ağustos 2021 

European Commission, (01.08.2021) “Forest fires: EU mobilises planes to support Turkey”. 
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