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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. AB Komisyonu Başkanı Ursula 

von der Leyen görüşmenin ardından yaptığı 

açıklamada dört işbirliği alanının ele alındığını belirtti. 

Bunlardan ilki olan ekonomik ilişkiler alanında 

gelişme kaydedilmesinin arzu edildiğine işaret eden 

von der Leyen Türkiye’nin AB’nin bir numaralı ithalat 

ve ihracat ortağı olduğunu, halihazırda AB’nin önemli 

değer zincirlerinin pek çoğunda Türkiye’nin önemli bir 

ortak olarak yer aldığını, ticarette daha fazla ilerleme 

kaydedilmesi için öncelikle Gümrük Birliği 

kapsamındaki aksaklıkların ele alınacağını ifade etti. 

AB Komisyon Başkanı açıklamalarında şunları 

kaydetti: 

 

• Yeşil ve dijital dönüşüme odaklanarak 

Gümrük Birliği'ni güncellemenin yanı sıra, 

kamu ve özel 

sektör işbirliğini 

güçlendirmek için 

yenilikçi yollar 

aranmaktadır. 

• Gelişmiş 

işbirliğinin ikinci 

alanı üst düzey diyaloglardır. Bunlar arasında 

en önceliklisi iklim değişikliğine karşı 

mücadele; ikincisi ise kamu sağlığı alanında 

olmalıdır. COVID-19 pandemisi, aşılama süreci, 

varyant virüsler ve Dijital Yeşil Sertifika 

tartıştığımız konular arasında yer almaktadır. 

• Görüşmelerde ele alınan üçüncü alan olan 

kişiler arası temaslar ve hareketlilik konuları 

kapsamında ise AB Komisyonu Türkiye ile 

işbirliğini güçlendirmenin yollarını araştıracaktır. 

Türkiye'nin Erasmus+ veya Ufuk Avrupa gibi 

AB programlarına geçmiş dönemlerdeki 

katılımının çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. 

Bunun önümüzdeki yıllara genişletilmesi iki 

tarafın da yararınadır. 

• Dördüncü işbirliği alanı sığınmacılar ve göç ile 

ilgilidir. 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi 

geçerliliğini korumakta ve olumlu sonuçlar 

sağlamaktadır. Düzensiz sığınmacıların geçiş 

hareketinin önlenmesi de dahil olmak üzere 

Türkiye taahhütlerinin arkasında durmalı ve 

bunları yerine getirmelidir. Yunan adalarından 

Türkiye'ye geri dönüş operasyonları gecikme 

olmaksızın yeniden başlatılmalıdır. AB 

sığınmacıları ve evsahibi toplumu 

desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede 

temel insani ihtiyaçlar, eğitim ve sağlık 

hizmetlerine ilişkin alanlar önceliklidir. Bu 

alanlarda AB finansmanının sürekliliğinin 

sağlanması yönündeki taahhüt güçlü bir şekilde 

vurgulanmaktadır.  

 

AB Komisyonu 

Başkanı Ursula 

von der Leyen 

temel haklar ve 

hukukun 

üstünlüğüne 

saygının 

Avrupa Birliği için çok önemli olduğunun altını çizerek 

bu ilkelerin AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir 

parçası olması gerektiğini ifade etti; Türkiye’nin 

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin endişe verici 

olduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von 

der Leyen Avrupa Birliği’nin olumsuz gelişmeleri dile 

getirmekten asla çekinmeyeceğini, bunun 

Yunanistan veya G.Kıbrıs gibi AB üyelerine karşı tek 

taraflı eylem için de geçerli olduğunu ileri sürdü.  

 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı 

açıklamada şunları kaydetti: 

 

• AB’nin stratejik menfaatleri Doğu Akdeniz’de 

istikrarlı ve güvenli bir ortam ve Türkiye ile 

karşılıklı fayda sağlayan olumlu ilişkilerde 

yatmaktadır. 

• Yunanistan ve Türkiye arasında ikili istikşafi 

görüşmelerin devam etmesi ve Yunanistan 

Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirmesi 

beklenen ziyareti memnuniyetle 

karşılanmaktadır.  

 

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/baskan-charles-michelin-ankarada-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-ile-gorusmesinin-ardindan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1603
https://twitter.com/vonderleyen/status/1379440802313744385
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• Kıbrıs’la ilgili olarak AB çözüm görüşmelerinin 

yeniden 

başlatılması 

konusundaki 

kararlılığını 

sürdürmektedir. 

AB aktif gözlemci 

olarak BM 

öncülüğündeki sürece tam destek vermektedir 

ve bu çerçevede birkaç hafta içerisinde gayri 

resmi toplantının gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Gerilimdeki azalma, 

sürdürülmesi ve desteklenmesi gereken olumlu 

bir gelişmedir. 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede AB’nin 

ekonomik işbirliği, göç ve insanlar arası temas - 

hareketlilik olmak üzere üç temel ayağı olan 

somut ve olumlu gündemi masaya koymaya 

hazır olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda 

ilişkiler kademeli, orantılı ve geri döndürülebilir 

olacaktır. Türkiye’nin bu fırsat penceresini 

değerlendireceği umulmaktadır. 

• Hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı, 

AB’nin temel değerleridir. Bu bağlamda 

Türkiye’de meydana gelen son gelişmeler 

dolayısıyla derin endişe duyulmaktadır.  

• Türkiye ile ilerlemeye dayalı gündem 

kapsamındaki gelişmeler Haziran ayındaki AB 

Konseyi toplantısında değerlendirilecektir. 

İnternet bağlantısı için 
 

AB - Kıbrıs 

 

- AB Komisyonu “Hellimin” menşe korumalı ürün 

olarak tescili kapsamında iki tedbirden oluşan bir 

yasa paketini kabul etti. Pakette yer alan 

düzenlemelerden birincisi geleneksel biçimde Kıbrıs 

Adası’nın tamamında üretilmekte olan Hellimin AB 

genelinde menşe korumalı ürün olarak tescilini 

düzenlerken ikincisi ise KKTC’deki üreticilerin bu 

korumadan yararlanabilmesini teminen AB’nin 

hayvan ve kamu sağlığına ilişkin standartlarını 

karşılayan Hellim ve üretileceği sütün Yeşil Hat 

düzenlemesi kapsamında ticaretini mümkün kılmayı 

hedeflemekte. İnternet bağlantısı için  

COVID-19 

 

- AB Komisyonu COVID-19 virüs varyantlarından 

kaynaklanan tehditle mücadele için araştırma ve 

inovasyon alanındaki projelere Ufuk Avrupa 

Programı kapsamında 123 milyon € kaynak 

sağlanacağını açıkladı. Sağlanacak kaynak ile: 

 

• SARS-CoV-2 ve ortaya çıkan varyantları 

hakkındaki bilgileri hızla geliştirmek amacıyla, 

Avrupa sınırlarının ötesindeki çalışmalar da 

dahil olmak üzere mevcut büyük ölçekli, çok 

merkezli, bölgesel veya çok uluslu işbirlikleri 

oluşturulması; 

• SARS-CoV-2 / COVID-19'a karşı tedavi veya 

aşılardan preklinik geliştirme aşamasını 

halihazırda tamamlamış olanların daha da 

geliştirilmesi; 

• Veri paylaşımının hızlandırılması, hızlı 

araştırma desteği ve uzmanlığı sağlanması, 

varyant virüslerle başa çıkılması ve yeni 

salgınlara karşı hazırlıklı olunması için 

araştırma altyapılarının desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

13 Nisan'da açılacak proje çağrıları için son başvuru 

tarihi 6 Mayıs 2021'dir. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Komisyonu İtalya’nın G20 Başkanlığı 

kapsamında 21 Mayıs’ta Roma'da gerçekleştirilecek 

Küresel Sağlık Zirvesi ile ilgili çevrimiçi siteyi 

yürürlüğe koydu. G20 ülkelerinin liderleri, 

uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ve 

küresel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 

düzenlenecek zirve, COVID-19 salgınından çıkarılan 

derslerin paylaşımı için bir platform sağlayacak.  

 

Zirvede gelecekte meydana gelebilecek küresel 

sağlık krizlerinin önlenmesi ve olası krizlere yanıt için 

yürütülecek işbirliğine rehberlik edecek ilkeleri 

içerecek bir bildirge (Roma Bildirgesi) 

benimsenmesi hedeflenecek. Çevrimiçi siteye erişim 

için 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1548
https://global-health-summit.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://global-health-summit.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/06/remarks-by-president-charles-michel-after-his-meeting-in-ankara-with-president-recep-tayyip-erdogan/
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Enerji 

 

- AB Komisyonu AB Hidrojen Stratejisi ile ortaya 

konulan hedeflerin başarılması amacıyla Avrupa 

Temiz Hidrojen İttifakı üyelerinin yatırım projesi 

önerilerini toplamaya başladı.  

 

Proje teslimi için öngörülen 7 Mayıs’a kadar iletilen 

projeler Hidrojen Forumu’nun 17-18 Haziran'daki 

toplantısında incelenerek, yatırım fırsatları açısından 

değerlendirilecek.  

 

AB Hidrojen Stratejisi Avrupa'da temiz hidrojenin 

dağılım ve kullanımını artırmayı hedeflemektedir. 

Strateji 2024 yılına kadar 6 GW; 2030 yılına kadar ise 

40 GW yenilenebilir hidrojen elektrolizörü 

kurulmasını amaçlamaktadır. 2024 yılına kadar 1 

milyon ton olarak hedeflenen yenilenebilir hidrojen 

üretiminin 2030 yılına kadar 10 milyon ton düzeyine 

ulaşması planlanmaktadır. İnternet bağlantısı için 

 

Sermaye Piyasaları  

 

- AB menkul kıymetler piyasaları düzenleyici 

makamı Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar 

Kurumu (ESMA) alternatif yatırım fonları sektörüne 

ilişkin üçüncü yıllık istatistik raporunu yayımladı. 

Rapor sektörün 2018 yılında 5,9 trilyon € olan net 

varlıkların 2019 yılında %15 büyüyerek 6,8 trn €'ya 

yükseldiğini gösteriyor. 

 

Raporda alternatif yatırım fonları sektörünün 

karşılaştığı başlıca riskler arasında varlıkların 

potansiyel likiditesi ile yatırımcılara sunulan itfa 

süresi arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekiliyor. Bu 

durumun özellikle gayrimenkul fonları ve fonları 

içeren fonlar bakımından geçerli olduğu belirtiliyor. 

Rapor ayrıca alternatif yatırım fonları sektörünün 

2020'nin ilk çeyreğinde COVID-19 ile ilgili piyasa 

baskılarından büyük ölçüde etkilendiğini belirtiyor. 

İnternet bağlantısı için 

 

Biyo-ekonomi 

 

- AB Komisyonu 

Ortak Araştırma 

Merkezi AB biyo-

ekonomisi için 

2050 hedefli dört 

olasılık 

senaryosu ortaya 

koyan bir çalışma 

yayımladı. 

Sürdürülebilir 

biyoekonominin doğal kaynakları ve ekosistemleri 

geliştirirken istihdam ve yeni iş olanakları yaratma 

potansiyeli sunduğunu belirten 2020 tarihli AB 

Komisyonu Stratejik Öngörü Raporu’na dayanan 

çalışma, aynı zamanda Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de dikkate alıyor. 

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 

 
       

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1681
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-report-highlights-liquidity-concerns-alternative-investment-funds
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/future-transitions-bioeconomy-towards-sustainable-development-and-climate-neutral-economy-foresight
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/

