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1. AB Neden Yeni Bir Ticaret Stratejisine İhtiyaç Duydu? 

Avrupa Komisyonu, 18 Şubat 2021 tarihinde ticaret stratejisinin yenilenmiş halini 
kamuoyu ile paylaştı.1 Komisyonu böyle bir adım atmaya iten birkaç temel sebep var. 
Öncelikle AB’nin daha sürdürülebilir yeni büyüme modeli olarak açıklanan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve Dijital Stratejisi, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tamamıyla 
hayata geçirilmesi için gereken sürdürülebilirliğin artırılmasında,  iç ve dış politika 
alanlarının uyumlaştırılması konularında yenilenmiş bir ticaret politikasını gerekli 
kılıyordu.  Ayrıca dünyanın bir yılı aşkın süredir kıskacında olduğu koronavirüs salgını 
ile mücadelede ve salgın sonrasında hayata geçirilmek istenen ekonomik toparlanmada 
yeni bir ticaret stratejisine ihtiyaç olduğu Komisyon tarafından dile getirildi. Bu 
bağlamda AB’nin daha dayanıklı bir hale gelebilmesi için gereken salgın sonrası 
toparlanmanın sağlanması ve ikiz dönüşüm olarak tanımlanan yeşil ve dijital 
dönüşümlerin hayata geçirilmesi için yeni bir ticaret politikasına ihtiyaç duyuldu.  

Biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel bozulma ile birlikte baş gösteren iklim değişikliğine 
dikkat çeken Avrupa Komisyonu, 2050 yılı itibarıyla iklim nötr, sürdürülebilir, kaynak 
verimli ve dirençli bir ekonomi haline gelmek istiyor. Benzer şekilde sürdürülebilir 
kalkınmanın diğer katalizörü olarak Komisyon tarafından işaret edilen dijital dönüşüm 
ise aynı zamanda haksız rekabete ve yetersiz küresel yönetişime sebep olabiliyor. 
Bunların yanında koronavirüs salgını, ekonomilerin birbirine ne kadar bağlı olduğunu 
göstererek stabil ve öngörülebilir tedarik zincirleri ile ulaştırma yöntemlerine sahip 
olmanın önemini gözler önüne serdi. Bu noktada üretimde ve ticarette ulusal ve 
uluslararası aktörler arasında çeşitlendirme yapmanın önemi, gelecek yıllarda benzer 
krizler yaşanması durumunda ithal sağlık maddelerine bağımlılığın yüksek olmasının 
riskleri daha iyi anlaşıldı. Bu iki ana etmenin yanında son yıllarda artan tek taraflılığın 
getirdiği küresel belirsizlik, teknolojideki baş döndüren gelişmelerin yol açtığı 
eşitsizlikler, Çin’in hızla yükselmesinin küresel ekonomiye etkileri ve insana yakışır iş 
sayısında dünya genelindeki azalma da AB’nin yeni bir ticaret stratejisi benimsemesinde 
etkili olan faktörler arasında yer alıyor.  

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 

                                                           
1 Avrupa Komisyonu, (2021), Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy, 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2021 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf
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2. Yenilenmiş Ticaret Stratejisinin Üzerine İnşa Edildiği “Açık Stratejik 
Özerklik” Ne Anlama Geliyor? 

Açık stratejik özerklik (open strategic autonomy) kavramı, von der Leyen Komisyonu ile 
gündeme gelen önemli olgulardan bir tanesi. İç ve dış politika araçlarını bir arada 
kullanmayı hedefleyen bu kavram esasen AB’nin liderlik ve angajman ile kendi 
seçimlerini yaparken ve çevresindeki dünyayı şekillendirirken, bir yandan da stratejik 
çıkarlarını ve değerlerini yansıtması anlamına geliyor. Açık stratejik özerklik kavramı 
öncelikle AB’nin iyi işleyen, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir küresel tedarik zincirleri 
ile açık ve adil ticaret yapma taahhüdüne dayanan “açıklık” kavramına dayanıyor. Bunu, 
sürdürülebilirlik ile adalet ve atılganlık ile kural temelli dayanışma ilkeleri takip ediyor. 
Kısacası, açık stratejik özerklik kavramının üç ögesi var diyebiliriz.  

Birliğin sınırları içinde ve dışında açık ticareti benimsemesini ifade eden açıklık ögesi ile 
dünyanın en fazla mal ve hizmet ticareti yapmanın yanında ticaretin GSYH’sindeki payı 
en yüksek ülkeler grubu olan AB’nin bu gücünün, koronavirüs salgını sonrasında 
ekonominin yeşil ve dijital toparlanmasında rol oynayabileceği vurgulanıyor. Açık 
ticareti destekleyen AB, yenilenmiş ticaret politikası ile uluslararası iş birliği, çok 
taraflılık ve kural temelli olmaktan ödün vermemenin kendi çıkarlarına da hizmet 
edeceğinin farkında. Ayrıca iklim değişikliği gibi çevresel sorunların çözümünde 
açıklığın ve iş birliğinin gerekli olduğunu vurgulayan Avrupa Komisyonu, bunların tüm 
ülkelerin sorunu olduğunu ve sorumlu bir ticaret politikası ile bu alanda benzer 
görüşlere sahip ülkelerle birlikte bu sorun karşısında mücadele edilebileceğini ifade 
ediyor.  

Açık stratejik özerklik kavramının ikinci ögesi olan sürdürülebilirlik ve adalet, özellikle 
tedarik zincirlerinin dirençliliğini artırmak bağlamında ele alınıyor. Koronavirüs krizinin 
tedarik zincirlerinin dayanıklı olması gerektiğini kanıtladığı günlerde aynı zamanda 
ülkeler arasında ve özel sektör ile geliştirilecek bağların ve güvenin elzem olduğu 
anlaşıldı. Bu kapsamda AB; G20, DTÖ ve ikili ticaret ilişkilerinde kritik önemde olan 
tedarik zincirlerinin izlenmesini, açık tutulmasını ve hayati önem taşıyan ürünlere eşit 
erişimin sağlanmasını teşvik etmek istiyor. Bu noktada yenilenen ticaret stratejisinde 
koronavirüs aşısına da eşit erişimin önemine değinen Avrupa Komisyonu, küresel 
tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını sağlamaya kararlı. 
Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir kurumsal yönetişime ve ormansızlaşmaya ilişkin 
Komisyon tarafından açıklanacağı duyurulan tüzüklerin de bu alanda etkili olması 
bekleniyor. 
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3. Yenilenen Ticaret Stratejisi AB’nin Jeopolitik Çıkarlarına Nasıl Hizmet 
Edecek? 

Burada AB’nin öncelik haline getirdiği birkaç başlık bulunuyor. İlk olarak “jeopolitik 
Komisyon” olarak göreve geldiğini duyuran von der Leyen’in ticaretten sorumlu ekibi, 
jeopolitik çıkarların korunmasında DTÖ’nün reformuna büyük önem veriyor ve Birliğin 
hâlihazırda bu alanda atmakta olduğu adımların hızlandırılacağı ifade ediliyor. Küresel 
ekonominin büyük aktörleri arasında artan rekabet ortamında ticaret politikasını icra 
eden AB,  gerilimleri azaltmanın yollarını araması gerektiğini biliyor.  

AB’nin jeopolitik çıkarlarında üst sıralarda konumlanan Transatlantik ilişkiler, küresel 
arenadaki en büyük ve ekonomik açıdan en kârlı ilişkileri oluşturuyor. ABD’nin Joe 
Biden başkanlığındaki yeni yönetimi, DTÖ’nün reformu ile ekonomilerin yeşil ve dijital 
dönüşümü gibi konularda birlikte çalışma isteğini ortaya koydu. AB de bu sebeple ABD 
ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini yenilenen ticaret stratejisinde belirtiyor. Ticari 
ilişkilerin “önemli” ve “zorlu” olarak tanımlandığı Çin ile ise AB, daha adil ve kural 
temelli bir ekonomik ilişki tesis etmeyi öncelik haline getirdiğinin altını çiziyor.  Aralık 
2020’de müzakerelerinde sona gelinen AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nda (CAI) 
olduğu gibi AB, Çin karşısındaki tutumunun piyasa erişimi, eşit şartların sağlanması ve 
sürdürülebilir kalkınma taahhütleri eksenlerinde konumlandıracağını ifade ediyor.  

Yenilenen ticaret politikasında Birliğin jeopolitik çıkarlarını korumak için ilişkilerini 
güçlendirmesi ve derinleştirmesi gereken bir diğer coğrafyanın ise Afrika kıtası ve 
Afrika’daki ülkeler olduğu ifade ediliyor. Afrika ve Avrupa arasındaki kültürel, ekonomik 
ve tarihi bağların AB’nin hayata geçirmek istediği dijital ve yeşil dönüşümde faydalı 
olabileceğinin belirtildiği stratejide ayrıca Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi gerektiği de vurgulanıyor.  

 

            Kaynak: Politico 
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4. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisinin Orta Vadedeki Öncelikleri Neler? 

AB, orta vadede ticaret alanında kendisine üç hedef belirledi. Bunlardan ilki yeşil ve 
dijital dönüşüm hedefleri paralelinde AB ekonomisinin değişimini sağlamak ve salgın 
sonrasında toparlanmasına destek olmakken, ikincisi daha sürdürülebilir ve adil bir 
küreselleşme için küresel kuralları şekillendirmek. Üçüncü ve son hedef ise AB’nin 
çıkarları doğrultusunda davranmak ve haklarını korumak için özerklik de dâhil olmak 
için gereken kapasitesini artırmak.  

Bu öncelikler doğrultusunda Avrupa Komisyonu, Birliğin 2050 yılında ekonomisini iklim 
nötr hale getirme hedefinin, DTÖ’nün reform sürecinin hayata geçirilerek küresel 
ticaretin kurallara bağlı bir atmosferde gerçekleştirilmesinin ve Birliğin STA’larındaki 
sürdürülebilir kalkınma bölümlerinde yer alan taahhütlerin hayata geçirilmesinin altını 
çiziyor. AB’nin aynı anda hem uluslararası iş birliklerine açık olmak istemesi hem de 
daha atılgan bir görüş benimseyerek hakkını savunmasının ise birbiriyle çelişmeyeceği, 
aksine küresel arenada uluslararası hukuka uygun verdiği taahhütler kapsamda 
kendisini ticaret alanında haksız uygulamalardan bu şekilde koruyabileceği 
kaydediliyor.  

AB orta vadede ticaret politikası alanında kendine koyduğu üç hedefi gerçekleştirmek 
için kritik öneme sahip altı alan belirledi. Önümüzdeki dönemde bu altı alana 
odaklanacağını duyuran Avrupa Komisyonu, her bir alandaki yeniliği hayata geçirmesine 
yardımcı olacak temel eylem maddeleri de sundu. Söz konusu altı alan şunlar: 

 DTÖ’nün reformu, 
 Yeşil dönüşümün desteklenmesi, sorumlu ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin 

teşviki, 
 Dijital dönüşümün ve hizmet ticaretinin desteklenmesi,  
 AB’nin düzenleyici etkisinin güçlendirilmesi, 
 Komşu ülkeler, genişleme ülkeleri ve Afrika ile AB’nin ortaklıklarının 

güçlendirilmesi,  
 Birliğin ticaret anlaşmalarının uygulanmasının pekiştirilmesi ve AB işletmeleri 

için eşit şartlar sağlanması. 
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5. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi DTÖ’nün Reformuna ilişkin Neler 

Öngörüyor? 

1995 yılında hayata geçirilen DTÖ, sağladığı stabil ve öngörülebilir ticaret ortamı ile 
yıllar içerisinde küresel ticaretin çok önemli ölçüde gelişmesine ve hacminin artmasına 
vesile oldu. Ancak son dönemde İhtilafların Halli Mekanizması’nda yaşanan sorunlar 
sebebiyle ülkeler arasında meydana gelen ticari anlaşmazlıklar çözüme 
kavuşturulamıyor. Bu sebeple DTÖ’nün tüm fonksiyonlarını kapsayacak bir reform 
sürecine AB, büyük önem veriyor.   

Ekonomik toparlanma, kalkınma, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bakış açılarına 
dayanılarak reform sürecinin başlatılması önerilen DTÖ için AB, yenilenen ticaret 
stratejisinde çok taraflı anlaşmalar da dâhil olmak üzere örgütün işlevine ilişkin 
kuralların iyileştirilmesi ve dijital ile sürdürülebilir ticaret konularının gündeme 
getirilmesi hususlarında kararlılığını ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu ayrıca BM 
Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UN Commission for International Trade Law) 
kapsamında çok taraflı yatırım mahkemesinin kurulması gibi uluslararası ticaretin diğer 
alanlarında da hayata geçirilecek diğer reformları destekleyeceğini vurguluyor. 
Komisyonun DTÖ reformuna ilişkin olarak yenilenen ticaret stratejisinde sunduğu temel 
eylem maddeleri ise şunlar: 

 DTÖ’nün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmaya odaklanan ilk reform 
dizisinin kabul edilmesi ve devlet müdahalesi nedeniyle rekabetin bozulmasını 
önlemek için güçlendirilmiş kurallara ilişkin müzakerelerin başlatılması. DTÖ 
reformuna ilişkin Transatlantik iş birliğine öncelik verilmesi, 

 Reforme edilecek bir Temyiz Organı ile tamamen işlevini geri kazanacak 
İhtilafların Halli Mekanizması için çalışılması. 
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6. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi ile 
Sorumlu ve Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerinin Teşvikine ilişkin Neler 
Öngörüyor? 

AB her ne kadar Avrupa Yeşil Mutabakatı ile iklim değişikliği ve çevresel bozulma 
karşısında savaş açmış ve bunu ajandasının en önemli gündem maddelerinden biri 
haline getirmiş olsa da bu alanda ilerlemenin yönünü ve hızını özellikle yüksek karbon 
salınımı yapan ve çevre kirliliğine neden olan küresel aktörler belirleyecek. Avrupa 
Komisyonu 18 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı yeni ticaret stratejisinde 
temiz enerjiye yapılan yatırımların artırılması; döngüsel, sorumlu ve sürdürülebilir 
tedarik zincirlerinin teşvik edilmesi gibi ticaret araçlarıyla iklim nötr bir ekonomiye 
küresel geçişi hızlandırmayı amaçladığını duyurdu. Çevre, insan hakları ve emek 
piyasası gibi alanlarda daha yüksek standartlar benimsemeye ek olarak sürdürülebilir 
ürün ve hizmetlerin sayısını artırma yönündeki iradesini de ortaya koyan Avrupa 
Komisyonu, bu amaçlar doğrultusunda çok taraflı, ikili ve özerk olmak üzere tüm 
seviyelerde çalışma niyetini açıkladı. Kendisi gibi düşünen ortaklarla DTÖ kapsamında 
güçlü bir çevresel ajanda için çalışma isteğini vurgulayan Avrupa Komisyonu, bu 
kapsamda bir ticaret ve iklim inisiyatifi yaratılmasının takipçisi olacağını vurguluyor. 
Nitekim bazı mal ve hizmetlerin serbestleştirilmesi, şeffaflığın artırılması, ticaret 
yardımlarının yeşil dönüşümü içermesi ve fosil yakıtların sübvanse edilmesinin önüne 
geçilmesi gibi adımlar atılması planlanıyor.  

Ayrıca yeşil teknolojilerin, malların, hizmetlerin ve yatırımların artırılmasının 
planlandığı ikili ticaret anlaşmaları ile AB, STA’lardaki ticaret ve sürdürülebilir kalkınma 
bölümlerine ilişkin taahhütlerin yer almaya devam edeceğini, sürdürülebilirlik 
vizyonunun AB’nin ticaret ve yatırım anlaşmalarının diğer kısımlarının da parçası haline 
getirileceğini kaydediyor. Sürdürülebilirliğin; temiz ve daha etkili üretim metotlarının ve 
teknolojilerin yayılmasında, yeşil mal ve hizmetler için pazara giriş fırsatlarının 
yaratılmasında ve yenilenebilir enerjilerin üçüncü ülkelerin piyasalarına girmesinde 
etkili olabileceği dile getiriliyor. Ayrıca sürdürülebilirliğin, iklim nötr ekonomilere geçişi 
desteklemek için gerekli arzı yaratmak yolunda gereken hammadde ve enerji ürünleri 
ticaretinde ve yatırımlarında aksamaların yaşanmamasını destekleyeceği belirtiliyor. 
Komisyon önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek ticaret anlaşmalarında 
sürdürülebilir gıda sistemlerine ilişkin bir bölüm koyma planını da yenilenen ticaret 
strateji kapsamında paylaşmış bulunuyor.  

Paris Anlaşması’nın önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek tüm ticaret ve yatırım 
anlaşmalarının vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesini öneren AB, benzer şekilde 
G20 ülkeleri ile akdedilecek yatırım ve ticaret anlaşmalarının Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) tavsiyeleri paralelinde iklim nötrlüğü sağlama konusunda ortak 
bir bakış açısına sahip olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca AB, ticaret ve yatırım 
anlaşmalarında Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin yer almasını öncelik haline 
getireceğinin de sinyalini veriyor. AB’nin ticaret ve yatırım anlaşmalarının yanı sıra 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi de ILO’nun sözleşmelerinde yer alan temel insan ve iş 
gücü haklarına saygıda önemli bir rol oynuyor. Bu taahhütlerin uygulanmasına özel 
önem verilmeye devam edileceğini belirten Komisyon, özellikle çocuk işçiliğine karşı 
sıfır tolerans yaklaşımını sürdüreceğinin altını çiziyor.  
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Mevcut ve gelecekteki ticaret anlaşmalarının tüm bölümlerinin sürdürülebilirliğe ilişkin 
yanlarının güçlendirileceğini vurgulayan yeni ticaret stratejisi, ticaret ve sürdürülebilir 
kalkınma taahhütlerinin Ticaret İcra Şefi’ne (Chief Trade Enforcement Officer – CTEO) 
iletilecek şikâyetler doğrultusunda güçlendirileceğini açıklıyor. Geçtiğimiz yıllarda 
STA’lardaki ticaret ve sürdürülebilir kalkınma (TSD) bölümlerinin etkili uygulanmasına 
ilişkin yayımlanan 15 maddelik Eylem Planı’nın 2021 yılında gözden geçirilmesi 
sürecinde daha fazla eylemin dâhil edilebileceği duyuruluyor.   

Ek olarak, ticaretin daha sürdürülebilir, sorumlu ve değerler ile uyumlu olması için 
özerk önlemlerin de alınacağı ifade ediliyor. Bu noktada Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism) üzerinde çalışıldığı hatırlatılıyor 
ve bu kapsamda karbon kaçaklarının önlenerek AB’nin kendi iklim politikalarının 
etkinliğinin azaltılmaması amaçlanıyor. Benzer şekilde Komisyon, 18 Şubat’ta paylaştığı 
ticaret stratejisinde ormansızlaşmaya ve orman bozulmasına yönelik paylaşma 
niyetinde olduğu mevzuatlar olduğu bilgisini de paylaşıyor. Ayrıca AB yeni küresel insan 
hakları yaptırımları rejimi bağlamında insan haklarını ihlal eden kişi, kurum ya da 
organlara yönelik yaptırımları hayata geçirebileceğini hatırlatıyor. Tüm bunlar 
kapsamında AB’nin bu başlık altında önerdiği temel eylem maddeleri şu şekilde 
özetleniyor: 

 DTÖ’de iklim ve sürdürülebilirliğe ilişkin hassasiyetleri teşvik edecek 
inisiyatifleri ve eylemleri ilerletmek, 

 G20 ortaklarından iklim nötrlüğe ilişkin taahhütler beklemek, Yeşil Mutabakat’ın 
biyoçeşitlilik, sürdürülebilir gıda politikası, kirlilik ve döngüsel ekonomi gibi 
diğer alanlarındaki iş birliklerini güçlendirmek ve Paris Anlaşması’nın 
gelecekteki ticaret anlaşmalarının bir parçası haline getirilmesini önermek, 

 15 maddelik Eylem Planı’nın 2021 yılındaki gözden geçirilme süreci vasıtasıyla 
ticaret anlaşmalarındaki sürdürülebilir kalkınma bölümlerinin etkili bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak, 

 Zorla çalıştırmanın AB şirketlerinin tedarik zincirlerinde yer bulmamasını 
sağlamak için etkili eylem ve yaptırım mekanizmaları dâhil, zorunlu durum 
tespiti önerisi yoluyla sürdürülebilir ve sorumlu tedarik zincirlerini teşvik 
etmek. Bağlayıcı hükümlere giden zamanı kısaltarak, Komisyonun hâlihazırdaki 
uluslararası durum tespiti kılavuzları ve ilkeleri doğrultusunda uygun önlemleri 
almada AB’deki iş dünyasına yardımcı olmasını sağlamak. 
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7. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi Dijital Dönüşümün ve Hizmet 
Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin Neler Öngörüyor? 

Avrupa Komisyonu, Birliğin ticaret politikasının AB’deki hizmet sağlayıcıların yenilikleri 
hayata geçirebileceği ve işletmelerini büyütebileceği bir ortam yaratabilmesi için bu 
alandaki uluslararası kuralların küresel çerçevesinin geliştirilmesi gerektiğini 
savunuyor. AB’nin dijital dönüşümünü dışa dönük bir yaklaşım benimseyerek 
gerçekleştirebileceğinden hareketle, kızışan küresel rekabetin ve kimi zaman Birliğin 
dijitalleşme yolundaki değer temelli yaklaşımını zorlayan gidişatın dikkate alınması 
gerekiyor. AB’nin dijital dönüşüm hedefinde ticaret politikası önemli rol oynayabilir. 
Veri AB’deki çoğu işletme için hayati öneme sahip ve tedarik zincirlerinin de ayrılmaz 
bir parçası. Ciddi verimlilik kazanımlarının sağlayıcısı olan veri ve dijitalleşme, kimi 
zaman ise Avrupa’nın değerlerini ve güvenliğini tehdit edebilecek bir hal alabiliyor. Bu 
sebeple içerde ve dışarda, fırsatların olduğu kadar tehditlerin de bilincinde bir politika 
benimsemesi gereken AB, yapay zekâ da dâhil olmak üzere yeni teknolojilerin daha 
iddialı küresel standartlara ve kurallara dayanarak düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.  

AB’nin dijital ticarette, teknolojide ve inovasyonda lider pozisyona gelmesinin 
amaçlandığı bir konjonktürde başta veri güvenliği ve GDPR olmak üzere dijital 
standartlarda ve düzenleyici çerçevede küresel arenada AB’nin öncü bir rol oynaması 
gerekiyor.  Bunu başarmak için ise DTÖ’nün dijital ticaret için kurallar koyması ve 
bunların yaratılma sürecinde AB’nin merkezde konumlanması büyük önem taşıyor. Bu 
hayata geçirildikten sonra ise hizmetler ticaretinin serbestleşmesi için DTÖ kapsamında 
çok taraflı görüşmelerin başlatılması amacıyla AB’nin destek olacağı vurgulanıyor. 
Kendisi gibi düşünen ortaklarla bu alanda çalışma isteğinin altını çizen Avrupa 
Komisyonu, sınır ötesi veri transferinde güvenliğin artırılması ve veri yerelleştirmesinin 
yasaklanması gibi konularda açık ama değerlerine ve çıkarlarına dayanan atılgan bir 
yaklaşım benimseyeceğini kaydediyor. Komisyon, işletmelerinin sınır ötesi veri 
transferinden fayda sağlamasını ama aynı zamanda verilerinin korunmasını amaçlıyor. 
Yenilenen ticaret stratejisinde bu alana ilişkin sunulan temel eylem maddeleri şu şekilde 
özetleniyor:  

 En kısa sürede AB’nin veri koruma çerçevesi ve yüksek tüketici koruma 
standartları ile uyumlu veri kurallarına dayanan dijital ticarete ilişkin kapsamlı 
ve iddialı bir DTÖ anlaşmasının sonuçlandırılması, 

 Birliğin kendisi gibi düşünen ortaklarıyla dijital ticarete ilişkin konularda daha 
yakın düzenleyici iş birliği olasılıklarını keşfetmesi. 
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8. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi Birliğin Düzenleyici Etkisinin 
Güçlendirilmesine ilişkin Neler Öngörüyor? 

AB, yıllardır küresel ölçekte düzenlemelerin ve standartların koyulmasında öncü bir 
görev üstleniyor. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) gibi küresel alanlarda standart 
belirleyen kurumların çalışmalarına önemli katkılar sağlayan AB’nin bu yaklaşımı 
devasa pazarı ile birleşince kimi zaman küresel tedarik zincirlerinde Birliğin 
değerlerinin benimsenmesi sonucunu açığa çıkıyordu. Öte yandan yeni düzenleyici 
güçlerin ortaya çıkması ve meydana gelen yeni teknolojik gelişmeler AB’nin bu alandaki 
gücünün azalmasına yol açtı. AB’nin bu alandaki etkisini devam ettirebilmesi için 
özellikle yeşil ve dijital dönüşüm konularında uluslararası düzenleyici iş birliklerine 
yönelik daha stratejik bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. AB’nin bu alanda daha aktif 
bir yaklaşım benimsemesi, bunu yaparken de söz konusu stratejik alanları erken bir 
aşamada tespit etmesini sağlayacak iç ve dış politikasındaki sinerjiyi yakalaması 
gerekiyor.  

Komisyon, önemli düzenlemelerin etki değerlendirmelerinde düzenleyici politikalarının 
dış boyutuna ilişkin analizini güçlendirmek ve düzenleyici iş birliği için öncelikli 
ortaklarını belirlemek istiyor. Ticaret politikasının düzenleyiciler tarafından 
gerçekleştirilen aktivitelerin desteklenmesi için hazır olması ve bu amaçla ticaret 
anlaşmaları tarafından sunulan tüm fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor. Uluslararası 
ortaklıklar ve kalkınma iş birlikleri ile birlikte ticaret politikası, Birliğin gelişmekte olan 
ortaklarında uluslararası standartların teşviki için büyük rol oynayabilir. AB bu 
kapsamda Asya Pasifik’teki ve Latin Amerika’daki kendisi gibi düşünen ülkelerle 
düzenleyici diyaloglarını artırmaya kararlı olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak, 
demokratik, açık ve kapsayıcı toplumların değerleri ile aynı çizgideki düzenlemelerin 
hayata geçirilmesinde ABD ile iş birliklerinin kritik önemde olduğu dile getiriliyor. 
Yenilenen ticaret stratejisinde bu alana ilişkin sunulan temel eylem maddeleri ise şu 
şekilde özetleniyor: 

 AB’nin rekabetçiliği için stratejik olan alanlarda kendisi gibi düşünen ortaklarla 
düzenleyici diyalogların artırılması. Bu, AB ve uluslararası standart örgütleriyle 
düzenleyici iş birliği ve daha yakın bir diyalog için temel teşkil edebilecek öncelik 
alanlarının erken tespitini gerektiriyor. 

 AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi gibi platformlar vasıtasıyla yeşil ve dijital 
dönüşüme ilişkin daha yakın bir Transatlantik ortaklığının geliştirilmesi. 
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9. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi Komşu Ülkeler, Genişleme Ülkeleri ve 
Afrika ile AB’nin Ortaklıklarının Güçlendirilmesine ilişkin Neler 
Öngörüyor? 

En önemli ilişkilerini coğrafi olarak kendisine yakın ülkelerle kurduğunun bilincinde 
olan AB’nin komşu ülkelerinde ve Afrika’da istikrarın ve refahın sağlanması, Birliğin de 
siyasi ve ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor. Koronavirüs salgınının etkilerinden 
kurtulmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının gerçekleştirilmesi için AB, 
ticaret ortaklarının çabalarını desteklemeye niyetli olduğunu ortaya koyuyor. Birliğin bu 
ülkelerle olan STA’ları yakın ekonomik bütünleşmeye ve bütünleşik üretim sistemleri ile 
hizmet ağlarının geliştirilmesine yönelik imkânlar sunuyor. AB yenilenen ticaret 
stratejisinde Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki yakın ortaklıklarını güçlendirme 
taahhüdünde bulunuyor. Benzer şekilde AB, 2020 yılının son günlerinde hayata geçirilen 
Ticaret ve İş Birliği Anlaşması’ndan azami faydalanmak amacıyla Birleşik Krallık ile 
yakın çalışmayı sürdüreceğini duyuruyor. AB doğru koşulların sağlanması şartıyla 
Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin güncellenmesini merakla beklediğini 
kaydediyor.   

Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı ülkeleri ile daha güçlü ekonomik ilişkilerin 
desteklenmesini amaçlayan AB, bunlardan ilki için güçlendirilmiş genişleme 
metodolojisi ile Ekonomi ve Yatırım Planı vasıtasıyla AB pazarı ile daha hızlı bir 
entegrasyon süreci için bir çerçeve çiziyor. Doğu Ortaklığı ve özellikle Ukrayna, 
Gürcistan ve Moldova’dan oluşan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı ülkeleri için 
AB, düzenleyici modelini özellikle yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında kullanmaya 
devam edeceğini duyuruyor. Bu ülkelerin AB’deki uzman gruplara dâhil olması gibi 
imkânlara ek olarak uygunluk değerlendirmesi gibi araçlarla ticaretin 
kolaylaştırılmasına ilişkin düşüncelerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Aynı 
zamanda AB’nin güney komşuluğu ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomik 
bütünleşme Birliğin uzun dönemdeki istikrarı için bir gereklilik olarak görülüyor. AB, 
Güney Akdeniz ülkelerine olan coğrafi, kültürel ve dil bağlarının, ekonomik ve ticari 
bütünleşmenin sağlanmasında büyük rol oynadığı belirtiyor. Bu kapsamda 2000’den 
itibaren Güney Akdeniz’deki sekiz ülke ile AB arasında STA’lar hayata geçirildi. Fas ve 
Tunus ile son yıllarda devam eden Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı 
müzakerelerine dikkat çekilen yeni ticaret stratejisinde diğer ortaklarla da ticaret ve 
yatırım ilişkilerini güncelleme isteği ortaya koyuluyor.  

AB bu başlık altında ekonomik potansiyellerinden faydalanmaları, ekonominin 
çeşitlendirilmesinin artırılması ve kapsayıcı büyümenin hayata geçirilmesi gibi 
amaçlarla Afrika’daki ortaklarıyla dirsek temasını artırma ve iş birliklerini güçlendirme 
isteğini de belirtiyor. Bu konu, kıtalar arasında bir ticaret anlaşmasını hayata geçirmeyi 
arzulayan Avrupa Komisyonunun uzun dönemdeki vizyonu ile de uyumlu. Afrika ile her 
seviyedeki ilişkilerin geliştirilmesi, bu kapsamda ekonomik ortaklık anlaşmalarının 
derinleştirilmesi ve genişletilmesi, ülkeler ile tarım, mal ve hizmetlerde sürdürülebilir 
yatırımların artırılması için ikili ilişkilerin de derinleştirilmesi amacı dile getiriliyor. 
Komisyon ayrıca Afrika’nın AB ile ticaretinde kullanılacak uyumlaştırılmış menşe 
kurallarının uygulanması için düğmeye basacağını da bildiriyor. Avrupa Komisyonu, 
yenilenen ticaret stratejisinde Afrika ve güney komşularından ilgilenenler ülkeler ile 
yeni bir sürdürülebilir yatırım inisiyatifi önereceğini ve bunun ya mevcut anlaşmaların 
güncellenmesi ya da yeni anlaşmalar akdedilmesi vasıtasıyla yapılacağını duyuruyor.  
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Yenilenen ticaret stratejisinde bu alana ilişkin sunulan temel eylem maddeleri ise şunlar: 

 Batı Balkanlar ve AB ile Kapsamlı ve Derin Serbest Ticaret Alanı oluşturmuş 
ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki diğer ülkelerde ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek daha 
yakın düzenleyici iş birliğine odaklanılması. AB ile daha yakın bütünleşmeyi 
sağlamayla ilgili Güney Komşuluğu ülkeleri ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin 
güncellenmesi, 

 Afrika ülkeleri ile angajmanın aşağıdaki yollar ile artırılması: 
o Afrika Birliği ve Afrika’daki ülkeler ile özel sektör ile ilişkilerin artırılması, 

bölgesel ve kıtasal bütünleşmenin derinleştirilmesinde ortak standartların 
teşvik edilmesi gibi yollarla Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi 
Anlaşması’nın (AfCFTA) sorunsuz uygulanması için iş birliğinin ve siyasi 
diyaloğun artırılması, 

o AB’nin Afrika’daki bölgesel ekonomik topluluklar ile var olan ticaret 
anlaşmalarının derinleştirilmesi ve geliştirilmesi ve bu anlaşmaların 
sürdürülebilirlik ögelerinin güçlendirilmesi,  

o AB ile ticarette daha uyumlu menşe kuralları gibi yollarla Afrika 
ülkeleriyle farklı ticaret düzenlemeleri arasındaki bağlantıları ve 
sinerjileri geliştirme olasılığının daha fazla araştırılması, 

o Afrika ve Güney Komşuluk ülkeleri ile sürdürülebilir yatırım 
anlaşmalarının hayata geçirilmesi.  
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10. AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisi Birliğin Ticaret Anlaşmalarının 

Uygulanmasının Pekiştirilmesine ve AB İşletmeleri için Eşit Şartlar 
Sağlanmasına ilişkin Neler Öngörüyor?  

Son yıllarda sayısı artan ticaret anlaşmalarının ardından bunlardan elde edilen faydayı 
artırmaya, pazar girişleri ve sürdürülebilir kalkınma taahhütleri dâhil olmak üzere 
anlaşmaların atılgan bir şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlı olan Avrupa 
Komisyonu, bilindiği üzere Asya-Pasifik ve Latin Amerika’ya yoğunlaşmış durumda. Bu 
kapsamda Mercosur ve Meksika ile olan anlaşmaların onay süreçlerinin tamamlanması; 
Şili, Avustralya ve Yeni Zelanda ile devam eden müzakerelerin ise sonuçlandırılması 
büyük önem taşıyor. Özellikle Mercosur STA’sına yönelik anlaşmanın sürdürülebilir 
kalkınmaya ilişkin taahhütlerindeki iş birliklerinin artırılması ve özellikle Paris 
Anlaşması’nın uygulanacağından emin olunması gerekiyor. Bu, AB’nin açık stratejik 
özerklik olgusu ve özellikle KOBİ’lerinin üçüncü ülkelerin pazarlarına girişi için son 
derece gerekli. Bu alanın AB için önemi, Temmuz 2020’de yaratılan Ticaret İcra Şefi 
(CTEO) pozisyonu ile açıkça ortaya koyuldu. Bu pozisyon ile AB ticaret politikasının şu 
alanlara odaklanacağı gözler önüne serildi: 

 Ticaret anlaşmalarının uygulanmasıyla açığa çıkacak tüm fırsatlardan 
yararlanılacak. AB, ticaret anlaşmalarındaki tüm esneklikleri, amaca uygun 
olmaları ve yeşil ile dijital dönüşüme ilişkin zorluklara yanıt vermeleri için 
kullanacak. AB, gelişmekte olan ülkelerin ticareti uygulamasına yardımcı olmak 
ve özellikle sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kurallara ve standartlara 
uyumlarını desteklemek için kullandığı ticaret yardımlarına devam edecek. 

 AB anlaşmalarının yarattığı fırsatları en iyi şekilde kullanmaları için paydaşlar 
desteklenecek. Komisyon, Access2Markets portalının üzerine başka işlevleri de 
entegre edecek ve özellikle KOBİ’ler için diğer önemli bilgi kanallarıyla bağlantı 
kuracak. Komisyon ayrıca, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve kalitesini 
desteklemeye odaklanarak, başta KOBİ’lerden oluşan AB tarım ve tarımsal gıda 
sektörünü desteklemeye devam edecek ve onları AB gıda sürdürülebilirlik 
sisteminin standart taşıyıcısı haline getirecek. 

 AB’nin ticaret anlaşmalarının gerektiği şekilde uygulanması ve icrası izlenecek ve 
Tek Giriş Noktası aracılığıyla pazara erişim engelleri ile ticaret ve sürdürülebilir 
kalkınma taahhütlerinin ihlallerine ilişkin şikâyetler kolaylaştırılacak. Komisyon, 
AB’nin ticaret ortakları tarafından uygulanmasını izlemek ve tutarlı bir yaklaşım 
sağlamak için AB Üye Devletleri, AP ve paydaşlar ile birlikte çalışacak. AB-Birleşik 
Krallık Ticaret ve İş Birliği Anlaşması’nın diğerlerinin yanı sıra ticaretle ilgili 
hükümlerinin uygulanması için gerekli olan özel bir yasal düzenleme önerilecek. 

 Diğer yolların başarısız olduğu durumlarda uyumsuzluklar, DTÖ veya ikili 
anlaşmazlık çözümü mekanizması yoluyla ele alınacak. 

 Komisyon, Avrupa sanayisinin haksız ticarete maruz kalmaması için ticaret 
savunma araçlarını sağlam bir şekilde kullanmaya devam edecek. Bu aynı 
zamanda, üçüncü ülkeler tarafından, örneğin yatırım finansmanı alanında, yeni 
sübvansiyon biçimlerinin izlenmesini ve bunları telafi edici vergiler ile uygun 
şekilde ele alınmasını da içeriyor. 

 Güvenlik alanında, Doğrudan Yabancı Yatırım İzleme Yönetmeliği kapsamında 
Komisyon, tüm Üye Devletlere belirli bir işletmenin, altyapının ya da teknolojinin 
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edinilmesinin veya kontrolünün AB’de güvenlik veya kamu düzeni için risk 
yaratıp yaratmadığından emin olunması konusunda çağrıda bulunacak.  

 Komisyon, güvenli tedarik zincirlerini desteklemek, uluslararası pazarları teşvik 
etmek ve güvenlik, insan haklarının korunması ve AB ihracatçıları için eşit şartlar 
yaratılması için hassas çift kullanımlı mallara ve teknolojilere ilişkin modernize 
edilmiş İhracat Kontrol Yönetmeliği’nin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak 
amacıyla Üye Devletlerin yetkilileriyle birlikte çalışacak. 

AB’nin yeni zorluklarla yüzleşmek ve Avrupa’daki şirketler ile vatandaşları hem içeride 
hem de dışarıda haksız ticaret uygulamalarından korumak için araçlarını geliştirmesi 
gerekiyor. 

 Komisyon, AB’yi üçüncü ülkelerin potansiyel zorlayıcı eylemlerinden korumak 
için ticaret politikası alanında yeni bir yasal araç önerecek. 

 Komisyon, AB Tek Pazarı’nda dış sübvansiyonların neden olduğu çarpıklıkları 
gidermek için yasal bir araç önerecek. 

 Komisyon, kamu alımlarında AB operatörlerinin karşılıklı erişimini artırmak için 
Uluslararası Satın Alma Aracı’nı ilerletmeye çalışacak ve Konseyden çalışmalarını 
acil olarak sonuçlandırmasını isteyecek. 

 Son olarak, yabancı rakiplerin hükümetlerinden aldığı mali destekle giderek daha 
fazla rekabet etmek zorunda kaldıkları üçüncü ülke pazarlarında AB 
işletmelerine daha eşit şartlar sağlamak için Komisyon, ihracat kredileri için AB 
stratejisi seçeneklerini araştıracak. Bu, AB ihracat kredisi mekanizmasını ve AB 
mali araçlarının geliştirilmiş koordinasyonunu içerecek. Yeşil Mutabakat’ın fosil 
yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak sona erdirme hedefi doğrultusunda, aynı 
zamanda iklim dostu teknoloji projeleri teşvik edilecek ve kömürle çalışan enerji 
sektörüne verilen desteğin derhal sona erdirilmesi ve üçüncü ülkelerde fosil yakıt 
bazlı enerji altyapı projelerine yapılacak tüm diğer yatırımların caydırılması 
önerilecek. Ancak bunlara Paris Anlaşması’nın uzun vadeli hedefleri ve mevcut en 
iyi bilim ile uyumlu, iddialı, açıkça tanımlanmış bir iklim tarafsızlığına giden yolla 
tamamen tutarlı olmaları halinde izin verilecek. 

Komisyon, başta KOBİ’ler olmak üzere AB’deki paydaşların çıkarlarını dikkate alarak 
Birliğin ticaret anlaşmalarındaki tercihli menşe kurallarının uyumlaştırılması için 
çabalarını artıracak. Bireyler ve şirketler için AB’nin ticaret anlaşmalarının faydalarını 
ortaya çıkarmak, mevcut engelleri daha sistematik bir şekilde aşmak ve yenilerinin 
ortaya çıkmasını önlemek tüm AB kurumlarının, Üye Devletlerin, sivil toplumun ve diğer 
paydaşların ortak çabasını gerektiriyor. Komisyon, AB Delegasyonları ve Üye Devletlerin 
ve ticaret birliklerinin üçüncü ülkelerde sahip olduğu ağların çalışmaları da dâhil olmak 
üzere çeşitli yollarla bu çabalara liderlik edecek. Tüm bunlar neticesinde yenilenen 
ticaret stratejisinde bu alana ilişkin sunulan temel eylem maddelerini şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

 Müzakereleri sonuçlandırarak ve bekleyen ikili anlaşmaları onaylayarak kilit 
büyüme bölgeleri (Asya Pasifik ve Latin Amerika) ile AB’nin ortaklıklarını 
artırmanın yollarını aramak, 

 Özellikle KOBİ’ler ve çiftçiler olmak üzere AB işletmeleri için müzakere edilen 
çıktıların faydalarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Ticaret İcra Şefi’nin 
görevini tam anlamıyla yerine getirmesi ve sürdürülebilir kalkınma da dâhil 
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olmak üzere anlaşmaların potansiyel faydalarını engelleyen sorunların ortadan 
kaldırılması, 

 Yeni sınamalarla başa çıkmak için AB’nin araçlarının daha da güçlendirilmesi ve 
Avrupalı şirketler ile vatandaşların adil olmayan ticaret uygulamalarından 
yolsuzluk karşıtı bir mekanizmanın hazırlanması da dâhil olmak üzere çeşitli 
yollarla korunması, 

 AB’nin işletmelerini ve özellikle KOBİ’lerini desteklemek için yeni bir çevrimiçi 
aracın geliştirilmesi.  
 
 

 
 
 
Kaynak: https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Free-Trade-Agreements/  

 
 

https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Free-Trade-Agreements/
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Bonus Soru: AB’nin Yenilenen Ticaret Stratejisinde Türkiye Vurgusu Var mı? 
Bu Stratejinin Türkiye-AB Ticari İlişkileri Üzerinde Nasıl Etkileri Olabilir? 

Avrupa Komisyonu 18 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı yeni ticaret 
stratejisinde tedarik zincirlerinin koronavirüs salgınının ardından daha dirençli hale 
getirilmesi amacıyla üretimin ve yatırımların yakın coğrafyasındaki ülkelere 
çekilebileceğini vurguladı. Burada Türkiye açık bir şekilde ifade edilmemiş olsa bile 
1996 yılından beri AB ile içerisinde olduğu Gümrük Birliği ilişkisi düşünüldüğünde ilk 
akla gelecek ülkeler arasında yer alması olasılıklar dâhilinde. AB ayrıca doğru koşulların 
sağlanması şartıyla Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güncellenmesini merakla 
beklediğini de duyurdu. Bu da yine uzun yıllardır güncellenmesine yönelik müzakereler 
için Konseyden yetki beklenen Türkiye-AB Gümrük Birliği için bir umut ışığı yakıyor. 
Ancak böyle bir sürecin başlaması halinde AB, bu ticaret stratejisinde de özellikle yeşil 
ve dijital dönüşüme atfettiği önemle Türkiye’yi de bu konularda kendisi ile uyumlu hale 
gelmeye davet edecektir. Bu sebeple başta ikiz dönüşüm olarak adlandırılan bu iki 
kavram başta olmak üzere Türkiye’nin Birliğin yayımladığı yeni ticaret stratejisinde 
altını çizdiği alanları dikkate alması hem AB ile mevcut ticaretinde hem de önümüzdeki 
dönemde başlayabilecek olası bir Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde elini çok 
güçlendirecektir. 

 

 

  

 

 

 


