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AB - Türkiye 

 
- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell İstanbul Sözleşmesi’nin kadına 

yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede yasal 

bağlayıcılığı olan ilk belge olduğunu, COVID-19 

pandemisi ve 

kadınların 

birinci sıradaki 

kurban olduğu 

birçok 

çatışmanın bir 

sonucu olarak 

kadınlar ve kız 

çocuklarına 

yönelik şiddetin tüm dünyada artmakta olduğu bir 

dönemde, İstanbul Sözleşmesi’nin her 

zamankinden daha fazla önem taşıdığını ifade etti. 

Dünyanın her yerindeki kadınlara ve kız çocuklarına 

temel yasal korumayı sağlamayı amaçlayan İstanbul 

Sözleşmesi’nden Türk Hükümeti’nin çekilme 

kararının üzüntü verici olduğu ve nedeninin 

anlaşılamadığını ifade eden Borrell alınan kararın 

Türkiye'de kadınlar ve kız çocuklarının temel 

haklarından ödün verilmesi riski taşıdığına dikkat 

çekti ve Türkiye'yi bu kararı değiştirmeye çağırdı.  

 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine 

ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kadına 

yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu, kadınların 

koruma için güçlü bir yasal çerçeveyi hak ettiğini ve 

İstanbul Sözleşmesi’nin tüm taraflarca onaylanması 

gerektiğini belirtti. İnternet bağlantısı için 

 

- Almanya Federal Dışişleri Bakanı ve Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Heiko Maas, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik 

Daems ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija 

Pejčinović Burić ortak açıklamalarında Türk resmi 

makamlarını kadınların şiddete karşı korunmasına 

yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya çağırdı. 

İnternet bağlantısı için 

 

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25-26 Mart 

tarihlerinde yapılacak AB Konseyi Liderler Zirvesi 

öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 19 

Mart Cuma günü video konferans görüşmesi 

gerçekleştirdi. AB tarafından yapılan açıklamaya 

göre görüşmede önümüzdeki günlerde 

düzenlenecek olan Kıbrıs ile ilgili görüşmeler dahil 

olmak üzere Doğu Akdeniz’deki durum ve AB-

Türkiye ilişkileri ele alındı; Türkiye’deki Suriyeli 

sığınmacıların durumu ile Libya ve Suriye dahil 

olmak üzere bölgeye ilişkin meselelere dair fikir 

alışverişinde bulunuldu. AB Konseyi Başkanı ve AB 

Komisyonu Başkanı daha olumlu bir AB-Türkiye 

gündemi hedefiyle gerginliklerin azaltılması süreci ve 

güven arttırıcı tedbirlerin güçlendirilmesinin önemini 

vurguladı. Mart ayında yapılacak AB Konseyi 

toplantısının ardından AB Konseyi Başkanı ve AB 

Komisyonun Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirmesi 

planlanan ziyaret de toplantıda ele alınan konular 

arasında yer aldı. İnternet bağlantısı için 

 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve 

AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden 

Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi tarafından yayımlanan 

ortak açıklamada TBMM Üyesi Ömer Faruk 

Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve 

dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP’nin 

kapatılması istemiyle açılan davanın büyük endişe 

uyandırdığı ifadesine yer verildi. Türkiye’nin ikinci 

büyük muhalefet partisinin kapatılmasının seçmen 

hakkının ihlal edilmesi anlamına geleceği belirtilen 

açıklamada, bu durumun AB’nin Türkiye’de temel 

haklar alanındaki gerilemeye ilişkin endişeleri 

artırarak, Türkiye’deki resmi makamların reformlara 

bağlılık yönündeki açıklamalarının inandırıcılığına 

gölge düşürdüğü belirtildi. 

 

Açıklamada ayrıca, AB’ye aday ve Avrupa Konseyi 

üyesi bir ülke olarak Türkiye’nin demokrasi, insan 

hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı dahil olmak 

üzere en temel demokratik yükümlülüklerini yerine 

getirmesi gerektiği ifade edildi. İnternet bağlantısı için 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95380/turkey-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-turkey%E2%80%99s-withdrawal-istanbul_en
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1
https://www.avrupa.info.tr/tr/news/avrupa-birligi-konseyi-baskani-ve-avrupa-komisyonu-baskaninin-cumhurbaskani-erdogan-ile-10600
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/turkiye-yuksek-temsilcibaskan-yardimcisi-josep-borrell-ve-komsuluk-ve-genislemeden
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1373405772990808072
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- Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bazı 

ülkelerin TBMM’deki 

gelişmelere ilişkin 

açıklamalarının hukuk devleti 

ilkesiyle bağdaşmadığı ifade 

edildi, devam eden hukuk 

süreçleriyle ilgili yorum 

yapılmasının hukuka 

müdahale olduğu ve 

bağımsız mahkemelerce 

yürütülen yargı süreçlerine 

saygı duyulması gerektiği belirtildi. İnternet bağlantısı 

için 

 

COVID-19 

 

- AB Komisyonu “Dijital Yeşil Aşı Sertifikası” ile ilgili 

bildirgeyi 17 Mart’ta açıkladı. AB Komisyonu’ndan 

yapılan açıklamada aşı sertifikasının COVID-19’a 

karşı herhangi bir aşı 

uygulanan AB 

vatandaşlarına verileceği 

ancak, serbest dolaşıma 

ilişkin kısıtlamalardan 

muaf olunabilmesi için 

AB’de pazarlanmasına 

izin verilen aşıların 

dikkate alınacağı 

belirtiliyor. Ayrıca, AB'de 

verilen sertifikaların 

dünyanın başka yerlerinde de tanınmasını sağlamak 

amacıyla Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışıldığı 

ve hava yolculuğunu temsil eden uluslararası kuruluş 

olan ICAO ile de AB Komisyonu’nun temas halinde 

olduğu ifade ediliyor. AB Komisyonu önümüzdeki yaz 

aylarına ulaşıldığında, Dijital Yeşil Sertifikaların 

doğrulanmasını kolaylaştıracak dijital altyapı 

kurulmuş olmasını hedefliyor.  

 

Dijital Yeşil Sertifikalar bir kişinin; 

 

• COVID-19'a karşı aşılanmış olduğunu, 

• Yaptırdığı test 

sonucunun negatif 

olduğunu, 

• Ya da COVID-19 

virüsünden 

etkilenerek 

hastalandıktan 

sonra iyileştiğini 

gösterecek.  

 

AB aşı sertifikası dijital ya 

da kağıt ortamında, kare 

kod (QR) ile düzenlenecek ve vatandaşlara ücretsiz 

olarak verilecek. AB üye ülkelerinin resmi dilinde ve 

aynı zamanda İngilizce düzenlenecek olan 

sertifikalar tüm üye ülkelerde geçerli olacak. İnternet 

bağlantısı için 

 

Çevre 

 

- AB Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi 

(COREPER) 8. Çevresel Eylem Programı üzerinde 

anlaşma sağlanması hedefiyle AB Konseyi’ne 

Avrupa Parlamentosu ile müzakerelere başlama 

yetkisi verdi. 8. Çevresel Eylem Programı 2030 yılına 

kadar çevre ve iklim politikalarının oluşturulması ve 

uygulanması için bir rehber görevi üstlenecek. 

 

AB Komisyonu tarafından sunulan 8. Çevresel 

Eylem Programı 

önerisi Avrupa Yeşil 

Anlaşması 

içeriğinde 

ayrıntılandırılan 

eylemleri temel 

almakta. AB 

Konseyi’nin 

müzakerelerde izleyeceği tutumun içeriğine ise 

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel eylemleri 2024 

yılına kadar olan dönem içerisinde yürürlüğe 

konulduğunda, çevresel eylemlerin yeniden 

tanımlanmasına gerek olabileceğine ilişkin hükümler 

eklendi. AB Konseyi 2025 – 2030 dönemi için 

alınması gerekecek ek önlemleri programa dahil 

etmeye olanak sağlamak üzere AB Komisyonu’ndan 

2024'te ara dönem değerlendirmesi yapmasını ve 

 

 

 

 

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1372463932624019462/photo/1
https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1372463932624019462/photo/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1372463932624019462/photo/1


 

                        

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ   BRÜKSEL 

 
 

-   4  – 

 

bunun sonrasında 2025 yılında 8. Çevresel Eylem 

Programı üzerinde değişikliğe yol açan bir yasa teklifi 

sunmasını isteyecek.  

 

8. Çevresel Eylem Programı altı temel alana ilişkin 

hedefler içermekte: 

 

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması, 

• İklim değişikliğine uyum, 

• Sürdürülebilir büyüme modeli, 

• Sıfır kirlilik, 

• Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kayıpların 

eski haline getirilmesi, 

• Üretim ve tüketim faaliyetlerinden 

kaynaklanan çevre ve iklim ile ilgili baskıların 

azaltılması.  

 

AB Konseyi 4 Ekim 2019'da kabul ettiği karar 

çerçevesinde AB Komisyonu’nun 2021-2030 dönemi 

için kapsamlı bir içeriğe sahip 8. Çevresel Eylem 

Programı hazırlamasını istemiş ve AB Komisyonu 

hazırladığı önerisini Ekim ayında sunmuştu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Sürdürülebilir Finansman 

 

- Avrupa Bankacılık Makamı, Avrupa Sigorta ve 

Mesleki Emeklilik Kurumu ve Avrupa Menkul 

Kıymetler ve Piyasalar Kurumu çevresel yatırım 

hedefine katkıda bulunan ekonomik faaliyetlere 

yatırım yapan finansal ürünlerin kamuya yönelik 

bilgilendirmelerine ilişkin taslak “Düzenleyici Teknik 

Standartlar” konusunda paydaş danışma süreci 

başlattı.  

 

Sürdürülebilir yatırımı kolaylaştırmak amacıyla yasal 

çerçevenin kurulmasına ilişkin “(EU)2020/852” sayılı 

AB Yönetmeliği (Taksonomi Yönetmeliği) 22 Haziran 

2020’de AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştı. 

Yönetmelik “(EU) 2019/2088” sayılı ve 2019 tarihli 

yönetmelik üstünde değişiklikler getirerek, finansal 

hizmetler sektörünün sürdürülebilirlik ile ilgili 

ürünlerine ilişkin bilgi açıklama yükümlülüklerine etki 

ediyor. İnternet bağlantısı için 

 

 

İnovasyon 

 

- Bilimsel fikirlerin çığır açan inovasyonlara 

dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla 2021-

2027 dönemi için 10 milyar € bütçeyle oluşturulan 

Avrupa İnovasyon Konseyi çalışmalarına başladı. 

Başlıca hedefler: 

 

• Yürürlüğe konulan “Hızlandırıcı Uygulama” 

sayesinde yeni girişimcilerin ve KOBİ'lerin 

basitleştirilmiş bir süreç aracılığıyla 

istedikleri zaman finansman başvurusunda 

bulunabilecekleri sade bir başvuru sistemi 

sağlanacak. 

• Gelişen teknolojiler üzerine KOBİ’ler ve yeni 

kurulan girişimciler tarafından yürütülecek 

araştırmaların “Hızlandırıcı Uygulama” ve 

Avrupa İnovasyon Konseyi bütçesinden 

sağlanacak 3 milyar € tutarındaki Avrupa 

Yenilik Konseyi Fonu ile desteklenmesi 

sağlanacak. 

• Avrupa İnovasyon Konseyi yöneticilerinden 

oluşan bir ekip hücre ve gen tedavisi, yeşil 

hidrojen, beyin hastalıklarını tedavi etmeye 

yönelik araçlar gibi teknolojik ve inovasyon 

atılımları için vizyon geliştirecek; proje 

portföylerini yöneterek, fikirleri uygulamaya 

geçirmek için ilgili paydaşları bir araya 

getirmekten sorumlu olacak. 

• Kadın yenilikçilerin desteklenmesi için 

getirilen yeni önlemler kapsamında “kadın 

liderlik programı” yürürlüğe konulacak ve 

Avrupa İşletmeler Ağı ile ortak çalışma 

yürütülerek, kadın yenilikçiler ve ayrıca 

yenilikçilik çalışmalarına daha az katılım 

sağlayan bölgelerden KOBİ'lerin proje 

geliştirmelerine destek sağlanacak. 

 

Başlangıç etkinliği 18 Mart’ta düzenlenen Avrupa 

İnovasyon Konseyi Nisan ve Mayıs aylarında 

projelere ilişkin tanıtım etkinlikleri düzenleyecek. Bu 

etkinlikler çevrimiçi izlenebilecek. İnternet bağlantısı 

için 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/17/8th-environment-action-programme-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/17/8th-environment-action-programme-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-taxonomy-related-sustainability-disclosures
https://www.youtube.com/watch?v=UeB-wPksDxk
https://eic.ec.europa.eu/events_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1185
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Ekonomi 

 

- AB COVID-19 krizine acil yanıt olarak geliştirilen 

SURE mali yardım aracının 2021 yılı içerisindeki 

ikinci ödemesi kapsamında yedi AB ülkesine toplam 

9 milyar € ödeme gerçekleştirildi. AB Komisyonu’nun 

sağladığı ödemelerden bu defa Çek Cumhuriyeti, (1 

milyar €), İspanya (2,87 milyar €), Hırvatistan (510 

milyon €), İtalya (3,87 milyar €), Litvanya (302 milyon 

€), Malta (123 milyon €) ve Slovakya (330 milyon €) 

yararlandı. Sağlanan kaynak, bu ülkelerin istihdamı 

korumak için yapmak durumunda kaldıkları kamu 

harcamalarının dengelenmesine yardımcı olacak. 

Şimdiye kadar 16 AB ülkesi SURE mali finansman 

aracı kapsamında toplam 62,5 milyar € kredi aldı. 

İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 24 Mart, Üçlü Sosyal Zirve 

• 25-26 Mart, AB Liderler Zirvesi  

• 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 
 

• 25 Mart, “The state of the policy debate on the 

EU crisis management anddeposit insurance 

framework”, www.bruegel.org  

• 31 Mart, “Europe-China dialogue Dual 

circulation: China’s place on the global stage”, 

www.friendsofeurope.org 

• 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/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1144
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/

