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Von der Leyen'dan Enerji Açıklaması 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde 

toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, 20-21 Ekim'deki AB Liderler 

Zirvesi hakkında bir konuşma yaptı. Von der Leyen, AB üye ülkelerinin gaz ve 

elektrik fiyatlarının artışını önlemek ve uzun vadede AB enerji piyasasının istikrarını 

sağlamak amacıyla, üye ülkelerden gaz alımlarında ortak hareket etmelerini ve 

muhtemel gaz kıtlığı halinde de zorunlu dayanışma mekanizmasına uymalarının 

önerileceğini açıkladı. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  
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AB Kritik Altyapı Koruma Tedbirlerini 
Artıracak 

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere enerji başta olmak üzere, iletişim, ulaşım ve uzay 

gibi yüksek riskli sektörlerde iş birliğini artırma ve temel altyapı korumasını 

güçlendirmeyi hedefleyen bir plan sunacak.  

 

Belgede, Eylül ayında Kuzey Akım'da yaşanan sızıntıların bir sabotaj olduğu 

belirtiliyor ve gelecekteki olası sabotajlara karşı kritik altyapıyı daha iyi korumak için 

Birliğe üye ülkelerin iş birliğini artırmak hedefleniyor. 

 

Haberin tamamı için tıklayınız. 
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Enerji Krizi Fransız Sanayisini Zorluyor 

Fransa'da yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimi durdurmak veya sınırlamak 

zorunda kalan sanayi kuruluşlarında artış yaşanıyor. 

 

Çelik üretimini Ekim'den Aralık'a kadar maksimum %50 oranında azaltma kararı 

alan Fransız çelik fabrikası Ascoval'in yanı sıra enerji maliyetlerindeki artıştan 

etkilenen bir diğer sektör olan alüminyumda Avrupa'nın en büyük üreticisi 

Aluminium Dunkerque, üretimini %22 oranında azalttı. Havacılık ve savunma 

sanayi gibi birçok stratejik ürünün imalat sürecinde kullanılan alüminyumda 

Avrupa'nın "varoluşsal bir tehditle" karşı karşıya olduğunu ifade eden Fransa 

Alüminyum Federasyonu yetkilileri tarafından Avrupa Komisyonu'na gönderilen bir 

mektupta, kıtadaki üretimde %50'lik bir düşüşe dikkat çekildiği bildirildi.  

 

Haberin tamamı için tıklayınız. 
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AB ASEAN ile Bağlarını Güçlendiriyor 

AB ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), iki bölge arasında doğrudan 

bağlantıları artırmayı amaçlayan kapsamlı hava taşımacılığı anlaşmasını imzaladı. 

Anlaşma, yürürlükteki 140'tan fazla ikili hava hizmetleri anlaşmasının yerini alarak, 

tek bir kural bütünlüğü çerçevesinde uygulama kolaylığı sağlamayı ve 

bürokrasinin   azalmasına   katkıda   bulunmayı hedefliyor. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F5DDBFA8D1696460CA968257834E5C21F%2Fa8b98c23a7df4baa0d083c2927d7f293%2F%3Fi%3Dc7d1ea071f6d260e7d073193781878015c55734e0b403b950b99ab559a12fe143dc724421b9a9f1626f83d294b28d195ee870f8cda6bcc0bed68a1887aacbad4217fbf1fa166c6a5ae186a0c96c8cff644b9777ebf51702376a560702bb17c1f734b351a6dac1266&data=05%7C01%7C%7Ce6537cee17e54941849808dab5be8363%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C638022127093648710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VkwIva%2FFsN6qGvITw3%2BrVbnLN1oyUesV85kuA5%2BdDRc%3D&reserved=0


 

AB'den Sürdürülebilir Ticaret Adımı 

AB Dışişleri Bakanları Konseyi, ticaret ve sürdürülebilirlik konusunda AB 

Komisyonu'nun 22 Haziran tarihinde sunduğu 15 unsurdan oluşan eylem planını 

kabul etti. 

 

Eylem planında; AB'nin ticaret ortağı konumundaki ülkeler ile sürdürülebilir ticaret 

hedefleri belirlenmesi, paydaşların bulunduğu Yerel Danışma 

Grupları'na   sürdürülebilirlik taahhütlerine yönelik ihlaller hakkında şikâyette 

bulunma hakkı verilmesi, Paris İklim Anlaşması'nın ve Uluslararası Çalışma 

Örgütü'nün (ILO) temel çalışma ilkelerinin önemli ölçüde ihlali durumunda ticari 

yaptırımlar uygulanması gibi adımlar yer alıyor. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.  
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Yenilikçi KOBİ'ler Çağrısı 

INNOSUP tarafından finanse edilen ADMA TranS4MErs'ın İmalat Endüstrisinde 

Yenilikçi KOBİ'ler çağrısı başvurularını bekliyor. Çağrı ile gelişmiş imalat 

sanayiinde aktif faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmak için 

destek sağlanması hedefleniyor. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 
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İstanbul Proje Akademisi faaliyetlerine 
devam ediyor 

İstanbul Proje Akademisi olarak ülkemiz sanayi kuruluşlarının Avrupa 

Birliği'nin      AR-GE ve inovasyon fonlarından daha fazla yararlanmasını 

sağlamak amacıyla çıktığımız yolda, çalışmalarımıza Ulusal Proje Pazarı 

Etkinlikleri ile devam ediyoruz. Etkinlikler kapsamında; İstanbul'daki Ar-Ge ve 

yenilik ekosisteminde etkileşimi artırıyor, Ufuk Avrupa proje başvurusu yapmak 

isteyen, proje hazırlığında olan tüm firma ve akademisyenlerimizi ulusal düzeyde 

konsorsiyum oluşturma amacıyla bir araya getiriyoruz. Üçüncüsü 27 Ekim tarihinde 

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Mobilite kümesine yönelik düzenlenecek olan Ulusal 

Proje Pazarı Etkinliğine Ufuk Avrupa Programı kapsamında proje başvurusu 

yapmak isteyen, proje hazırlığında olan tüm firma ve akademisyenlerimizi davet 

ediyoruz. 

Katılım için tıklayınız. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

Güncel haberlere ve önceki bültenlerimize ulaşmak için lütfen tıklayınız. 
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