
 

 

  

 T Ü S İ A D  B U S I N E S S E U R O P E  Ü Y E S İ D İ R  A V R U P A  İ Ş  D Ü N Y A S I  K O N F E D E R A S Y O N U  
 
 ISTANBUL tusiad@tusiad.org 
 ANKARA   ankoffice@tusiad.org 
 BRUSSELS bxloffice@tusiad.org 
 BERLIN   berlinoffice@tusiad.org 
 LONDON   londonoffice@tusiad.org 
 PARIS   parisoffice@tusiad.org 
 BEIJING   tusiad.china@tusiad.org 
 WASHINGTON DC   usoffice@tusiad.org 
 

             

   www.tus iad.o rg 
 

 

13, AVENUE DES GAULOIS   B-1040  BRUXELLES      T: +32 2 736 4047 

 
HAZIRLAYANLAR :   Dilek İştar Ateş  –  Dilek Aydın     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B U  S A Y I D A :  

 

AB - TÜRKİYE 
AB - SURİYE 
AB - İRAN 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 

COVID-19 
SAVUNMA VE GÜVENLİK 

 

 
 
 
 
 

 

2021 / 13                                       6 Nisan 2 0 2 1  

mailto:tusiad@tusiad.org
mailto:ankoffice@tusiad.org
mailto:bxloffice@tusiad.org
mailto:berlinoffice@tusiad.org
mailto:parisoffice@tusiad.org
mailto:tusiad.china@tusiad.org
mailto:usoffice@tusiad.org
http://www.tusiad.org/


 

                        

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ   BRÜKSEL 

 
 

-   2  – 

 

 

AB - Türkiye 

 
- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 6 Nisan’da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

Ankara’da görüştü. Toplantıda AB ile Türkiye 

ilişkilerinde yapıcı olumlu gündem için atılacak 

adımlar ele alındı.  

AB Konseyi 

Başkanı Charles 

Michel Ankara 

temasları 

kapsamında 

Uluslararası Göç 

Örgütü (IOM), 

Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek 

Komiserliği 

(UNHCR), 

Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım 

Fonu (UNICEF) ve 

Birleşmiş Milletler 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ve Kadının 

Güçlendirilmesi Kurumu (UN Women) temsilcileriyle 

de bir araya geldi. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili blog yazısı 

yayımladı. 25-26 Mart tarihli AB Konseyi’nde AB 

Liderlerinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, üst 

düzey diyalogların yeniden başlatılması ve kişiler 

arası temasın yanı sıra göç yönetimi konusunda 

güçlendirilmiş işbirliği dahil olmak üzere Türkiye ile 

çalışmaya hazır olduklarını teyit ettiğini ifade eden ve 

Türkiye’nin 

önemli bir 

bölgesel güç 

olduğunu 

belirten Josep 

Borrell, 

Türkiye’nin 

“tarihi kaderinin” 

Avrupa Birliği 

bayrağı altında 

inşa edilen barış projesine katılmak olabileceğini 

belirtti. Borrell blog yazısında stratejik kutuplaşmanın 

dünya çapında yeniden su yüzüne çıkmakta olduğu 

bir dönemde Avrupa’nın Türkiye'yi içeren bir 

şekilde demokratik bir güç olarak yükselmesinin 

dengeleyici kilit unsur olabileceğini; Türkiye’nin de 

AB ile aynı derecede istekli olması ve olumlu 

söylemlerin eylemlerle pekiştirilmesi halinde karşılıklı 

yarar sağlayan bir gündem oluşturulmasına devam 

edilebileceğini vurguladı. İnternet bağlantısı için 

 

AB - Suriye 

 

- Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemeye yönelik 

beşinci Brüksel 

Konferansı AB ve 

BM 

eşbaşkanlığında 

29-30 Mart’ta 

çevrimiçi 

gerçekleştirildi. 

Uluslararası toplumun Suriye çatışmasına müzakere 

edilmiş siyasi çözüm bulunması çabalarına verdiği 

sürekli desteği yeniden vurgulamak amacıyla 

düzenlenen konferansta uluslararası toplum üyeleri 

2021 yılı ve sonrasında Suriye ve Suriyeli sığınmacı 

nüfusuna evsahipliği yapan komşu ülkeler için 5,3 

milyar € sağlamayı taahhüt etti. Bağışçı listesine erişim 

için Bu toplam 

miktarın 3,7 

milyar €'sı AB 

tarafından 

sağlanacak. 

(1,12 milyar € 

AB 

Komisyonu, 

2,6 milyar €'sını AB ülkeleri sağlayacak) İnternet 

bağlantısı için  

 

AB - İran 

 

- İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Ortak 

Komisyonu toplantısı 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Çin, 

Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, AB ve İran 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmaya olası yeniden 
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katılımı ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir 

şekilde uygulanmasının ne şekilde sağlanacağı 

tartışıldı. Uzman gruplarının toplantıları da dahil 

olmak üzere yaptırımların kaldırılması ve nükleer 

önlemlerin uygulanmasına ilişkin sistemin açık bir 

şekilde belirlenmesi amacıyla Ortak Komisyon'un 

oturumuna 6 Nisan tarihi ile başlayan hafta içerisinde 

devam edilmesine karar verildi. Bu bağlamda ayrıca, 

tüm Ortak Kapsamlı Eylem Planı katılımcıları ve ABD 

ile temasların yoğunlaştırılacağı belirtildi. İnternet 

bağlantısı için 

 

Hukukun Üstünlüğü 

 

- AB Komisyonu Polonya'da 14 Şubat 2020'de 

yürürlüğe giren 20 Aralık 2019 tarihli yargı yasası ile 

ilgili karar alınması ve nihai karar alınana kadar 

geçici tedbirler uygulanmaya başlanması talebiyle 

Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu.  

 

AB Komisyonu Polonya’da yürürlükte olan bu 

yasanın yargı bağımsızlığını zayıflattığını ve AB 

hukukunun öncelikli olması ilkesiyle bağdaşmadığını 

savunuyor. AB Komisyonu ayrıca, yasanın disiplin 

soruşturmaları yürütmek de dahil olmak üzere, 

Polonya mahkemelerinin AB hukukunun yargı 

bağımsızlığını koruyan belirli hükümlerini doğrudan 

uygulamalarını ve bu tür davalarla ilgili ön kararlar 

için Adalet Divanı'na atıfta bulunmalarını 

engellediğini belirtiyor. 

 

Polonya'da yargı sisteminin işleyişini düzenleyen bir 

dizi yasal düzenlemeyi değiştiren 20 Aralık 2019 

tarihli yeni yasa 14 Şubat 2020'de yürürlüğe girmişti. 

29 Nisan 2020 tarihinde başlatılan ihlal süreci 

kapsamında AB Komisyonu Polonya'ya 3 Aralık 

2020 tarihinde resmi bildirimde bulunmuş, Polonya 

resmi makamlarının verdiği yanıtın yeterli 

bulunmaması sonrasında Komisyon gerekçeli 

görüşünü iletmiş ve Polonya’dan gelen yanıtın yine 

tatmin edici bulunmaması üzerine Komisyon 27 Ocak 

2021’de gerekçeli ek görüşünü karşı tarafa 

bildirmişti. Polonya’nın 26 Şubat 2021’de ilettiği 

cevap sonrasında AB Komisyonu süreci Avrupa 

Adalet Divanı'na taşıdı. İnternet bağlantısı için 

 

COVID-19 

 

- AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros 

Ghebreyesus “Pandemilerle İlgili Uluslararası 

Anlaşma” oluşturma amaçlı girişim kapsamında 

20’den fazla sayıda dünya liderinin ortak 

açıklamasını sunmak üzere ortak basın toplantısı 

düzenledi. Açıklamada pandemilere ilişkin 

uluslararası anlaşmanın odağında şu unsurların 

bulunması gerektiği savunuluyor: 

 

• Pandemilerin erken tespiti ve önlenmesi; 

• Gelecekteki pandemilere karşı dayanıklı 

sistemler kurulması; 

• Aşılar, ilaçlar ve teşhisler gibi tıbbi çözümlere 

eşit ve evrensel erişim sağlanarak gelecekteki 

pandemilere müdahale kapasitesinin 

güçlendirilmesi; 

• Küresel sağlık konularında eşgüdüm makamı 

olarak DSÖ’nün daha güçlü bir uluslararası 

sağlık çerçevesine sahip olması; 

• Sağlık açısından insanlar, hayvanlar ve 

gezegenin birbirine bağlı olduğunu kabul eden 

"Tek Sağlık" yaklaşımının benimsenmesi. 

 

Pandemi risklerinin izlenmesi ve özellikle 

hayvanlardan insanlara yayılan yeni bulaşıcı 

hastalıklar hakkında bilgi paylaşımının, gelecekteki 

olası pandemilerin önlenmesi açısından önemi 

vurgulanan ortak açıklamada bütün ülkelerde 

laboratuvar kapasitelerinin geliştirilmesi, araştırma 

merkezleri arasında küresel düzeyde gelişmiş 

işbirliği yürütülmesi ve genel kapasitenin 

güçlendirilmesi için küresel fonların iyi yönetilmesinin 

elzem olduğu belirtiliyor.  

 

Pandemiler ile İlgili Uluslararası Anlaşma’nın Dünya 

Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nda üye devletler 

tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Pandemiler ile 

ilgili uluslararası bir antlaşma önerisi ilk olarak AB 

Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından Kasım 

2020'de Paris Barış Forumu'nda duyurulmuştu. DSÖ 

kuruluş sözleşmesinin 19. maddesi "yetki alanına 

giren konularla ilgili olarak DSÖ’ye sözleşme ve 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96151/jcpoa-chairs-statement-following-meeting-joint-commission_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96151/jcpoa-chairs-statement-following-meeting-joint-commission_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1524
https://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty
https://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty
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anlaşmalar" müzakere etme ve tamamlama yetkisi 

veriyor. 

 

Girişim ile ilgili bilgi vermek üzere DSÖ Genel 

Direktörü Tedros 

Ghebreyesus ile 

düzenledikleri 

basın 

toplantısında 

gelecekte 

pandemi riskleri 

ile karşı karşıya 

gelme olasılığına 

dikkat çeken AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 

DSÖ’nün kuruluş anlaşmasına eklenecek 

uluslararası anlaşma maddeleri sayesinde 

pandemilere karşı ulusal, bölgesel ve küresel 

kapasitenin güçlendirilebileceğini ve veri paylaşımı 

ile erken uyarı sistemi kurulmasına olanak 

sağlayacak imkanların harekete geçirilebileceğini 

belirtti. Charles Michel ayrıca, sağlık açısından 

insanlar, hayvanlar ve gezegenin birbirine bağlı 

olduğunu kabul eden "Tek Sağlık" yaklaşımının 

benimsenmesi sayesinde uluslararası sistem 

içerisinde karşılıklı hesap verebilirlik ve işbirliğinin 

mümkün olabileceğini ifade etti. DSÖ Genel 

Direktörü Tedros Ghebreyesus COVID-19 

pandemisinin ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek 

üzere mevcut sorunları ele alarak, gelecekte yeni 

pandemilerin ortaya çıkma olasılığına karşı hazırlıklı 

olunmasının hedeflendiğini ifade etti ve aşılar dahil 

olmak üzere pandemiye karşı önlemlere zamanında 

ve eşit erişim sağlanmasının önemini vurguladı. 

İnternet bağlantısı için 

 

Savunma ve Güvenlik  

 

- AB Konseyi AB'nin güvenlik ve savunma kabiliyetini 

artırmak ve dünya çapında barışın korunmasına 

yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek askeri 

eylemleri finanse etmek üzere “Avrupa Barış Fonu” 

(European Peace Facility) kurulması kararını 

onayladı. 2021-2027 dönemi için AB üye ülkelerinin 

yaklaşık 5 milyar € tutarında katkısıyla finanse 

edilecek olan Avrupa Barış Fonu ile AB'nin Ortak 

Güvenlik ve Savunma Politikası eylemleri 

gerçekleştirilecek. AB’nin Ortak Güvenlik ve 

Savunma Politikası kapsamındaki askeri 

misyonlarını 2004 yılından bu yana desteklemekte 

olan ATHENA mekanizmasının yerini alacak olan 

yeni mali araç ortak maliyet unsurları kapsamını 

genişleterek, daha hızlı harekete geçilmesine olanak 

sağlayacak. İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 16 Nisan, Eurogrup Toplantısı 

• 19 Nisan, Dışişleri Konseyi 

• 20 Nisan, Genel İşler Konseyi 

• 7 Mayıs, Sosyal Zirve 

• 10 Mayıs, Dışişleri Konseyi 

• 24-25 Haziran, AB Liderler Zirvesi 
 

Konferanslar 
 

• 20 Nisan, “Green Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 

• 21 Nisan, “Living standards and financial 

resilience across Europe”, www.bruegel.org 

• 21 Nisan, “Bringing Iran back to the table”, 

www.friendsofeurope.org 

• 22 Nisan, “The MMF and Next Generation EU – 

a progress report”, www.friendsofeurope.org 
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https://twitter.com/DrTedros/status/1376884410205749252

