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AB – Türkiye 

 

- AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı AB Liderler 

Zirvesi 24 – 25 Haziran’da Brüksel’de düzenlendi. 

Zirvenin birinci gününde BM Genel Sekreteri Antonio 

Guterres ile başlanan görüşmelere COVID-19, 

ekonomik toparlanma, göç, Türkiye ve Rusya ile 

ilişkiler gündem maddeleri ile devam edildi.  

 

Zirve kararlarının Türkiye ile ilgili bölümünde 25 Mart 

tarihli ve daha önceki AB Konseyi kararlarıyla 

belirlenmiş olan koşulluluklara tabi şekilde AB-

Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB 

Komisyonu’nun yetkilendirilmesine yönelik teknik 

düzeyde çalışmaların başladığı not edildi ve Gümrük 

Birliği'ne ilişkin mevcut güçlüklerin ele alınması ve 

tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanması 

ifadelerine yer verildi.  

 

AB27 Devlet 

Başkanı ve 

Başbakanları 

tarafından 24 

Haziran’da kabul 

edilen Türkiye 

kararları aşağıda 

yer almaktadır: 

 

• “AB Konseyi Doğu Akdeniz'deki durum ve 

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri konularını 

ele almaya devam etmektedir ve Doğu 

Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ve 

Türkiye ile işbirliğine dayalı, karşılıklı yarar 

sağlayan bir ilişki geliştirilmesine yönelik AB’nin 

stratejik çıkarlarını hatırlatmaktadır. Doğu 

Akdeniz'de gerilimin azaltılması memnuniyetle 

karşılanmaktadır. Bu durumun AB Konseyi 

üyelerinin 25 Mart 2021 tarihli açıklaması 

doğrultusunda devam etmesi gerekmektedir. 

• AB Konseyi Mart ayında ve önceki AB Konseyi 

kararlarıyla belirlenmiş olan koşulluluklara tabi 

şekilde, AB'nin bir dizi ortak yarar alanında 

işbirliği geliştirmek üzere aşamalı, orantılı ve 

tersine çevrilebilir bir şekilde Türkiye ile ilişki 

kurmaya hazır olduğunu yinelemektedir.  

• Bu çerçeve doğrultusunda AB-Türkiye Gümrük 

Birliği'nin modernizasyonu (müzakereleri) için 

yetkilendirmeye yönelik teknik düzeyde 

çalışmaların başladığı not edilmekte ve Gümrük 

Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut 

zorlukların ele alınması ve Gümrük Birliği’nin 

tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde 

uygulanmasının sağlanması gerektiği 

hatırlatılmaktadır. Gümrük Birliği'nin 

modernizasyonu için yetkilendirme AB 

Konseyi'nin ilave yönlendirmesine tabi olarak 

Konsey tarafından kabul edilebilir. 

• Göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve 

bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkarları 

ilgilendiren konularda Türkiye ile üst düzey 

diyaloglar için hazırlık çalışmaları not 

edilmektedir. 

• Mart 2021 tarihli AB Konseyi Üyelerinin beyanı 

doğrultusunda ve AB'nin genel göç politikası 

bağlamında AB Komisyonu Türkiye, Ürdün, 

Lübnan ve bölgedeki diğer Suriyeli sığınmacılar 

ve evsahibi toplum için finansmanın 

sürdürülmesine ilişkin resmi teklifleri 

gecikmeksizin sunmaya davet edilmektedir. 

• AB Konseyi önceki sonuç kararlarını 

hatırlatmaktadır ve ilgili BM Güvenlik Konseyi 

kararları uyarınca Kıbrıs sorununun siyasi 

eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir 

federasyon temelinde kapsamlı bir şekilde 

çözüm taahhüdüne tümüyle bağlıdır. Maraş'ın 

statüsünün öneminin altını çizmekte ve başta 

5050, 789 ve 1251 sayılı kararlar olmak üzere 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına 

tümüyle saygı gösterilmesi çağrısında 

bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler himayesinde 

Cenevre'de gerçekleştirilen gayrıresmi 

toplantının, resmi müzakerelerin yeniden 

başlamasının önünü açmamasından üzüntü 

duyulmaktadır. Avrupa Birliği sürecin 

desteklenmesinde etkin rol oynamaya devam 

edecektir. 

• Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklar 

önemli bir endişe kaynağı olmaya devam 

etmektedir. Siyasi partilerin, insan hakları 

savunucularının ve medyanın hedef alınması 

insan hakları açısından büyük bir gerilemeyi 
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göstermekte ve Türkiye'nin demokrasi, hukukun 

üstünlüğü ve kadın haklarına saygı 

yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu 

konularda diyaloğun sürdürülmesi AB-Türkiye 

ilişkisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam 

etmektedir. 

• AB ve Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrara 

yönelik ortak çıkarları doğrultusunda AB 

Konseyi, Türkiye'nin ve tüm aktörlerin bölgesel 

krizlerin çözümüne olumlu katkıda bulunmasını 

beklemektedir. 

• AB Konseyi konuyu takip etmeye devam 

edecektir.” İnternet bağlantısı için 
 

- Dışişleri Bakanlığı’nın 24-25 Haziran 2021 tarihli 

AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen kararlara ilişkin 

açıklamasında “Türkiye” başlığı altında kabul edilen 

kararların beklenilen ve gereken adımları içermekten 

uzak olduğu, gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve 

işbirliğinin başlatılması bakımından Türkiye’nin 

üzerine düşeni 

fazlasıyla yerine 

getirdiği, AB’nin 

gerginliğin 

düştüğünü teslim 

edip, Gümrük 

Birliği’nin 

güncellenmesi 

dahil olumlu 

gündemi hayata 

geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelediği 

belirtildi. Türkiye’nin adaylık statüsüne atıfta 

bulunulmasından kaçınıldığı eleştirisine yer verilen 

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında göç işbirliğinin 

sadece mali boyuta indirgenmesinin büyük bir yanılgı 

olduğu, bu alanda yakın işbirliği hedeflenmesinin 

herkes için yararlı olacağı vurgusuna yer verildi.  

 

Yakalanan olumlu ivmenin sürdürülebilmesi ve 

Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifiyle “olumlu 

gündem” üzerinden ilerletilmesi için gerekenin, 18 

Mart Bildirisi’nin tüm yönleriyle ve bütüncül bir 

anlayışla gözden geçirilerek, günün ihtiyaçlarına ve 

ortak çıkarlara cevap verecek şekilde işler hale 

getirilmesi olduğu belirtildi. İnternet bağlantısı için 

 

AB - Kıbrıs 

 

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 

Haziran’da Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmeye 

ilişkin basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin 

Tatar’ın görevine ikinci dönem devam edecek 

olmasından ötürü BM Genel Sekreteri Guterres’i 

kutladığı, Kıbrıs’ta iki 

taraf arasında ortak 

zemin olup olmadığının 

tespitine yönelik BM 

Genel Sekreteri’nin 

yürütmekte olduğu 

çabaya teşekkür ederek, 

Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini 

ifade ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, BM Genel 

Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Tatar’ı Eylül 

2021 tarihinde gerçekleşecek olan BM Genel Kurulu 

çerçevesinde görmeyi beklediğini söylediği 

açıklandı. İnternet bağlantısı için 

 

AB – Liderler Zirvesi 

 

– AB ülkeleri Devlet Başkanları ve Başbakanları’nın 

bir araya geldiği AB Konseyi Liderler Zirvesi 24 – 25 

Haziran’da Brüksel’de düzenlendi. Zirve gündeminde 

COVID-19, ekonomik toparlanma, göç ve dış ilişkiler 

konuları ele alındı. Zirve sonuç belgesinde yer verilen 

kararlardan bazıları:  

 

• COVID-19 kapsamında Dijital Sertifika, AB 

içinde dolaşım ve AB'ye zorunlu olmayan 

seyahatlere ilişkin AB Konseyi önerilerinin 

gözden geçirilmesi konusunda varılan uzlaşı 

sayesinde sınır ötesi güvenli seyahatin 

kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

• AB Konseyi 74. Dünya Sağlık Asamblesi 

tarafından alınan Kasım 2021'de Pandemi 

Hazırlık ve Müdahale Çerçeve Sözleşmesi’ne 

ilişkin Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumu 

düzenlenmesi kararı olumlu karşılanmaktadır.  

• AB pandemilerle ilgili uluslararası bir anlaşma 

için çalışmalarını sürdürecektir.  

• Yeni Nesil AB - AB Toparlanma Fonu’nun 

uygulamaya konulmasına ilişkin son durum 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-24-25-june-2021/
https://www.mfa.gov.tr/no_-226_-24-25-haziran-2021-tarihli-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-nde-kabul-edilen-kararlar-hk.tr.mfa
https://kktcb.org/tr/cumhurbaskanligi-basin-aciklamasi-8529
https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1408357405327609857/photo/1
https://twitter.com/ersinrtatar/status/1408380141311561730
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gözden geçirilerek, “Özkaynaklar Kararının” 

yürürlüğe girmesi olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirildi. 

• Toparlanma ve Dayanıklılık Aracı 

kapsamındaki finansman olanaklarından 

yararlanabilmeleri için AB üye ülkelerinin 

hazırladıkları ulusal planların AB Komisyonu 

tarafından incelenerek onaylanması sürecine 

devam edilmesine karar verildi. AB’nin mali 

çıkarlarının korunması ve ulusal planların tam 

ve zamanlı olarak uygulanmasının önemli 

olduğu vurgulandı. 

• Porto Sosyal Zirvesi’nde Avrupa Sosyal Haklar 

Sütunu Eylem Planı ile uyumlu olarak 

benimsenen temel hedefler onaylandı. 

• Çeşitli göç rotalarına ilişkin son durum gözden 

geçirildi. Son yıllarda alınan önlemlerin 

düzensiz göç akımlarını genel olarak azalttığı 

ancak, bazı güzergahlardaki gelişmelerin ciddi 

boyutta endişelere yol açtığı ve sürekli olarak 

teyakkuzda olunmasını gerektirdiği belirtildi. 

• Yaşam kayıplarını önlemek ve Avrupa sınırları 

üzerindeki baskıyı azaltmak için menşe ve geçiş 

ülkesi konumundaki ülkelerle karşılıklı yarar 

sağlayan ortaklıklar ve işbirliklerinin 

yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Bu 

kapsamda AB Komisyonu ve Güvenlik ve Dış 

Politika Yüksek Temsilcisi’ne 2021 sonbahar 

aylarına kadar olan dönem içerisinde öncelikli 

menşe ve geçiş ülkelerine yönelik somut 

eylemler belirlemeye, verilen somut desteği 

güçlendirmeye ve net hedefler, ilave destek 

önlemleri ve somut zaman çizelgeleri içeren 

eylem planları ortaya koymaya çağırılmaktadır. 

• AB Komisyonu göç ile ilgili eylemler için AB’nin 

Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği 

Mali Aracı (NDICI) bütçesinin en az %10’unu ve 

AB’nin diğer mali araçlarından da gerekli 

katkıları ayıracak şekilde planlama yapmaya 

davet edilmektedir.  

• Üçüncü ülkelerin sığınmacıları siyasi amaçlarla 

araçsallaştırma girişimleri reddedilmekte ve 

kınanmaktadır. 

• Rusya ile ilişkiler kapsamında AB Komisyonu 

ve Güvenlik ve Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi’nin raporu dikkate alınarak, AB'nin 

tutumunda herhangi bir önemli değişiklik için 

kilit koşulun Rusya’nın Minsk anlaşmalarının 

tam olarak uygulanmasını sağlama 

sorumluluğundan geçtiği belirtildi. AB Konseyi 

ayrıca ekonomik yaptırımlar da dahil olmak 

üzere AB Komisyonu ve AB Yüksek 

Temsilcisi’ni Rusya’ya karşı kısıtlayıcı ek 

önlemler için seçenekler sunmak amacıyla 

çalışma hazırlamasını istedi.  

• İklim ve çevre, sağlık gibi konuların yanı sıra 

bazı güvenlik ve dış politika konuları (İran ile 

nükleer anlaşma, Suriye, Libya, vb.) gibi AB'nin 

de ilgili olduğu alanlarda Rusya ile seçici bir 

etkileşime açık olunduğu yinelenerek, bu 

kapsamdaki koşulluluk temelli seçenekler 

üzerinde AB Komisyonu ve Yüksek Temsilci’nin 

çalışması istenildi. 

• Rusya'da temel özgürlükler ve sivil topluma 

getirilen kısıtlamalar kınanırken, Rus sivil 

toplumuna, insan hakları örgütlerine ve 

bağımsız medyaya AB'nin sürekli desteği 

vurgulandı; AB Komisyonu ve Yüksek 

Temsilci’nin bu konulara ilişkin öneriler sunması 

çağrısında bulunuldu. 

• AB Konseyi Belarus’ta Raman Pratasevich ve 

Sofia Sapega dahil tüm siyasi mahkumların 

derhal serbest bırakılması, sivil toplum ve 

bağımsız medya üzerindeki baskıların 

sonlandırılması çağrısını yineledi.  

• İrlanda ve Polonya dahil olmak üzere AB 

ülkelerine yönelik olarak son dönemde 

gerçekleştirilen kötü niyetli siber faaliyetler 

kınandı; siber diplomasi çerçevesinde AB’nin 

alabileceği uygun önlemlerin araştırılmasına 

karar verildi. İnternet bağlantısı için 

 

AB – Birleşik Krallık 

 

- AB Komisyonu Birleşik Krallık ile arasında kişisel 

verilerin serbest akışını sağlamak üzere Genel Veri 

Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Emniyet 

Yönergesi’ne ilişkin iki yeterlilik kararını kabul etti. 

Yeterlilik kararları adli konularda AB ve Birleşik 

Krallık arasında işbirliği yürütülmesinin yanı sıra iki 

taraf arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 

doğru şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.  

https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf


 

                        

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ   BRÜKSEL 

 
 

-   5  – 

 

İleride AB ve Birleşik Krallık arasında yasal farklılıklar 

ortaya çıkması olasılığı dikkate alınarak her iki 

kararın geçerlilik süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu 

süre sonrasında Birleşik Krallık’ın veri güvenliği 

açısından AB ile uyumda yeterliliği sağlamaya 

devam etmesi halinde kararların yenilenmesi 

mümkün olabilecek. İnternet bağlantısı için 

 

İklim Yasası 

 

- Avrupa Parlamentosu AB'nin 2030 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarını azaltma hedefini 1990 

seviyelerine kıyasla %40'tan en az %55'e yükselten 

AB İklim Yasası’nı kabul etti. Genel Kurul 

oylamasında AB İklim Yasası 203 karşı oy ve 51 

çekimser oy karşısında 442 oy ile kabul edildi. 

Kararın önümüzdeki kısa dönem içerisinde AB 

Konseyi tarafından onaylanması sonrasında AB İklim 

Yasası Yönetmeliği AB Resmi Gazetesi'nde 

yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten 20 gün sonra 

yürürlüğe girecek.  

 

AB Komisyonu 2030 hedeflerine ulaşabilmesi için 

gerekli yasa değişikliklerini kapsayan paketini (55 

Hedefine Uyum – Fit For 55) 14 Temmuz 2021'de 

sunmayı planlamakta. İnternet bağlantısı için 

 

 

Tarım 

 

- Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 

müzakerecileri 2023-2027 dönemi AB Tarım 

Politikası’nı yönlendirecek üç yasa üzerinde gayri 

resmi siyasi uzlaşıya 

ulaştı. Uzlaşı tarım 

politikası kapsamında 

ulusal doğrudan 

ödemelerin asgari 

%10'unun küçük ve orta 

ölçekli çiftlikleri 

desteklemek için 

kullanılmasını güvence 

altına alıyor. Ayrıca AB ülkelerinin genç çiftçileri 

desteklemek için Ortak Tarım Politikası bütçelerinin 

en az %3'ünü kullanabilmesi ve yeni çiftçilik 

girişiminde bulunanlara AB’nin kırsal kalkınma 

fonlarından destek sağlamalarına olanak veriliyor. Ek 

olarak, en geç 2025 yılına kadar AB ülkelerindeki iş 

denetimcilerinin AB çalışma yasaları ihlallerini 

cezalandırmak üzere Ortak Tarım Politikası ödeme 

kurumlarıyla etkileşim içinde olmalarını sağlayacak 

bir mekanizma kurulması gerekiyor. İnternet bağlantısı 

için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 1 Temmuz, Slovenya AB Dönem Başkanlığı 

• 5-8 Temmuz, Avrupa Parlamentosu Genel 

Kurulu 
 

Konferanslar 
 

• 1 Temmuz, “Carbon border adjustment design: 

Opportunities for international cooperation”, 

www.epc.eu 

• 1 Temmuz, “Ensuring competitiveness of low 

carbon investments”, www.bruegel.org 

• 5 Temmuz, “Aligning voices for a sustainable 

food system, www.friendsofeurope.org 

• 7 Temmuz, “The Belgrade-Pristina dialogue: 

Getting back on track?”, www.epc.eu 

• 13 Temmuz, “Italy’s experience of a dealing with 

a large stock of troubled assets”, www.bruegel.org 

 
       

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3183
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.epc.eu/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.epc.eu/
http://www.bruegel.org/
https://twitter.com/Europarl_EN/status/1409514345965424641

