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AB - Türkiye 

 
- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak’ta 

Türkiye’yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmelerde ikili ve bölgesel 

konuların yanı sıra 

Türkiye-AB ilişkileri 

ele alındı. 

Toplantı 

sonrasında 

düzenlenen basın 

açıklamasında 

Heiko Maas Türkiye ile AB arasındaki tartışmalı 

hususların geride kalmasını umduğunu ve ilişkilerin 

derinleşmesini arzu ettiğini söyleyerek, yapıcı bir 

işbirliğinin iki tarafın da yararına olduğunu ifade etti. 

 

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Avrupa Birliği 

ilişkilerinde son dönemde olumlu bir atmosfer 

olduğunu, özellikle Aralık ayındaki AB zirvesinden 

çıkan sonucun tamamen tatmin edici olmasa da 

olumlu bir sinyal olarak değerlendirildiğini ve adımlar 

atılmaya başlandığını belirtti. Avrupa Birliği’nden de 

olumlu adımların geldiğini açıklayan Çavuşoğlu, vize 

serbestisi gibi alanlarda ilerleme görmek istenildiğini 

ve karşılıklı olumlu adımlarla bu sürecin devam 

etmesinin arzu edildiğini belirtti. 

 

Çavuşoğlu ayrıca, önümüzdeki süreçte Almanya ile 

Türkiye arasındaki ikili diyalog mekanizmalarının 

canlandırılması konusunda mutabık kalındığını, 

Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) 

toplantıları ve diğer alanlardaki toplantıların 

gerçekleştirileceğini ve 

farklı alanlardaki 

işbirliğinin 

güçlendirilmesi için 

birlikte çalışmaya 

devam edileceğini 

söyledi.  

 

Görüşme öncesinde 

Almanya Dışişleri 

Bakanlığı tarafından 

yapılan açıklamada NATO ülkesi olan Türkiye’nin 

tüm uyuşmazlıkları uluslararası hukuk çerçevesinde 

müzakere etme ve bölge barışının tehlikeye 

düşmesinden kaçınma yükümlülüğü olduğu 

ifadesiyle, Türkiye’nin 2021 yılı başından itibaren 

olumlu mesajlar vermesinin memnunlukla 

karşılandığına işaret edilmişti. İnternet bağlantısı için 

 

- Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstikşafi 

Görüşmeler 25 

Ocak’tan itibaren 

başlanacak. 

Dışişleri 

Bakanlığı 

tarafından 

yapılan 

açıklamaya göre 

Türkiye ile Yunanistan arasında İstikşafi 

Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde 

İstanbul'da yapılacak. İnternet bağlantısı için 

 

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 21 Ocak'ta 

Brüksel'de resmi temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu 

Brüksel ziyareti kapsamında AB Konseyi Başkanı 

Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von 

der Leyen, AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens 

Stoltenberg, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho 

Sanchez ve Avrupa Parlamentosu Dostluk Grubu 

Başkanı Ryszard Czarnecki ile görüşecek. Dışişleri 

Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen arasındaki video konferans görüşmesi 

hakkında AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell'in sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımı yanıtlayarak, "Samimi ve sonuç 

odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi 

sabırsızlıkla beklediğini” ifade etti. 

 

Josep Borrell mesajında "Türkiye ile diyalog için 

çalışmaları sürdürmeye hazırız." ifadesini kullanmış, 

Aralık ayında yapılan AB Konseyi'nde Türkiye ile 

ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı 

görevlendirmeyi takip etmek üzere Mevlüt 

Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı beklediğini 

belirtmişti. İnternet bağlantısı için 

 

 

 

 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/turkiye-ile-almanya-ikili-diyalog-mekanizmalarini-canlandirmada-mutabakat-sagladi/2113952
http://www.mfa.gov.tr/no_-13_-turkiye-ile-yunanistan-arasinda-istiksafi-gorusmeler-hk.tr.mfa
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cavusoglundan-bruksel-ziyareti-oncesi-abye-samimi-ve-sonuc-odakli-diyalog-mesaji/2104736
https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1348697817347461121/photo/1
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AB – Birleşik Krallık 

 

- Birleşik Krallık ve AB arasında imzalanan ve 1 Ocak 

2021’de geçici kabulle uygulamaya konulan Serbest 

Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın Avrupa 

Parlamantosu’nda (AP) görüşülmesi sürecine 

başlandı. İlk olarak AP Uluslararası Ticaret ve Dış 

İlişkiler Komitelerinin ortak toplantısında 

değerlendirilen rapora ilişkin olarak milletvekilleri şu 

görüşleri açıkladı: 

 

• İmzalanan anlaşma ilişkilerin 

sürdürülmesine yönelik iyi bir çözüm olarak 

görülmekle birlikte içeriği beklenen kadar 

kapsamlı değildir. 

• Anlaşma ile çizilen ticaret çerçevesinde kota 

ve tarifelerin olmaması, tarım ve otomotiv 

sektörleri de dahil olmak üzere birçok alanda 

DTÖ kurallarına geri dönüşten kaçınılması 

memnunlukla karşılanmaktadır. 

• Dış politika, güvenlik ve savunma 

alanlarında işbirliği ve Erasmus Programı 

gibi önemli unsurların anlaşma kapsamına 

dahil edilmemesi üzüntü vericidir. 

Tamamlanan anlaşma Başbakan Boris 

Johnson'ın müzakerelerden sadece aylar 

önce imzaladığı Siyasi Bildirge'nin içeriğinin 

çok gerisinde kalmaktadır. 

• Birleşik Krallık’ın yeni emisyon ticaret 

sisteminin 1 Ocak'tan beri yürürlükte olması 

ve AB sistemiyle nasıl bağlantı kurulacağına 

dair kesin bir bilgi bulunmaması, çevre 

standartlarının geleceğiyle ilgili endişelere 

yol açmaktadır. 

• Siyasi Bildirge'de yer verilmesine karşın 

AB’nin Coğrafi İşaretleme koruma 

çerçevesinin Serbest Ticaret ve İşbirliği 

Anlaşması kapsamına alınmaması olumsuz 

değerlendirilmektedir. 

 

AP milletvekillleri ayrıca AB-Birleşik Krallık ilişkileri 

konusunda Avrupa Parlamentosu ile Westminster 

arasında yakın diyaloğun teşvik edilmesinin önemini 

vurguladılar. AB ve Birleşik Krallık arasındaki 

anlaşmanın AP’deki incelenme sürecinin yalnızca 

hızlı bir onay işlemi olmaması, AP’nin bilgiye tam 

erişim konusunda ısrarcı olması ve anlaşmanın 

uygulanma sürecinin izlenmesinde de 

Parlamento'nun açık bir rolü olması gerektiği 

milletvekillerinin işaret ettiği konular arasında yer 

aldı. 

 

Raportörler tarafından hazırlanan öneriler AP Genel 

Kurulu’nda yapılacak oylama öncesinde Uluslararası 

Ticaret ve Dış İlişkiler Komitelerinde tartışılacak. 

İnternet bağlantısı için 

 

AB - Suriye 

 

- AB Bakanlar Konseyi Dışişleri Bakanı olarak 

görevlendirilmesi sonrasında Faysal Mekdad'ın 

AB'nin Suriye konusunda kısıtlayıcı tedbirlere tabi 

olan kişiler listesine eklenmesine karar verdi. Bu 

karar sonrasında AB’ye seyahat yasağı ve 

varlıklarının dondurulması yasağı kapsamına alınan 

kişi sayısı toplam 289'a ulaşmış oldu. Ayrıca 70 

işletme varlıkların dondurulması kararına tabi 

tutulmakta.  

 

Suriye rejimine karşı uygulanan yaptırımlar, sivil 

nüfusa yönelik şiddetli baskıya yanıt olarak 2011 

yılında uygulamaya konulmuştu. AB tarafından kabul 

edilen ek tedbirler arasında petrol ithalatının 

yasaklanması, belirli yatırımlara yönelik kısıtlamalar, 

Suriye Merkez Bankası’nın AB'deki varlıklarının 

dondurulması ve ülkede baskı amaçlı 

kullanılabilecek ekipman ve internet veya telefon 

iletişiminin izlenmesi ya da kesilmesi için 

kullanılabilecek teknolojinin Suriye’ye ihraç 

edilmesine yönelik kısıtlamalar bulunmaktadır. 

İnternet bağlantısı için 

 

Covid – 19  

 

- AB Komisyonu Valneva ilaç şirketinin COVID-19'a 

karşı geliştirmekte olduğu aşıyı satın almak amacıyla 

yürütülen keşif görüşmelerinin tamamlandığını 

açıkladı. Valneva ile öngörülen sözleşme, tüm AB 

ülkelerinin birlikte 30 milyon doz aşı satın almasına 

olanak sağlayacak. Ek olarak 30 milyon doz daha 

satın alınabilecek. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95311/new-eu-uk-agreement-is-welcome-but-thorough-scrutiny-remains-insist-lead-meps
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/15/syrian-foreign-affairs-minister-added-to-eu-sanctions-list/
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AB Komisyonu aşı satın almak amacıyla Novavax ile 

gerçekleştirilen keşif görüşmelerinin de 

tamamlandığını açıklamıştı.  

 

Üye ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkelere aşı 

bağışlama ya da ihtiyaç fazlası aşıları diğer Avrupa 

ülkelerine yeniden yönlendirme seçenekleri 

bulunuyor.  

 

AB Komisyonu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 

Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac ve 

Moderna ile halihazırda imzalanmış olan sözleşmeler 

dahil olmak üzere Avrupa için geniş bir aşı 

portföyünü halihazırda güvence altına almış oldu. 

Bunlar arasından BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın 

ürettiği aşılara AB içinde kullanım için onay verildi. 

İnternet bağlantısı için 

 

Yeşil Mutabakat 

 

- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 

2020 Birliğe Sesleniş konuşmasında duyurduğu 

“Yeni Avrupa Bauhaus” girişiminin tasarım aşaması 

başlatıldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 

gerçekleştirilmesine yardımcı olmak hedefiyle 

tasarım, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yatırım 

unsurlarını birleştirmeyi amaçlayan çevresel, 

ekonomik ve kültürel bir proje olan Yeni Avrupa 

Bauhaus’unun başlatıldığını açıklayan AB 

Komisyonu, en acil gerekliliklerin tasarım aşaması 

kapsamında belirlenmesinin hedeflendiğini duyurdu.  

 

2021 yılı sonbahar aylarında tasarım aşamasına 

ilişkin olarak en az beş AB ülkesinde AB fonlarının 

kullanılması yoluyla gerçekleştirilecek projelere 

ilişkin teklif çağrılarının yapılması planlanmakta.  

 

Hazırlanan özel 

websitesinde 

sanatçılar, 

tasarımcılar, 

mühendisler, bilim 

insanları, girişimciler, mimarlar, öğrenciler ve tüm 

ilgili paydaşlar Yeni Avrupa Bauhaus'un nasıl 

şekillendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği hakkındaki 

fikirlerini paylaşabilecekler. Yenilikçi ortak tasarım 

süreci olarak adlandırılan bu sürecin bir sonraki 

adımı olan "yürürlüğe koyma" aşamasında yeni 

sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümleri şık bir şekilde 

birlikte tasarlamak için beş pilot proje oluşturulacak. 

"Yaygınlaştırma" olarak adlandırılan üçüncü 

aşamada ise Yeni Avrupa Bauhaus'unu tanımlayan 

fikir ve kavramların yeni projeler yoluyla Avrupa ve 

ötesinde yaygınlaşitırılması sağlanacak. İnternet 

bağlantısı için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 18 – 21 Ocak, Avrupa Parlamentosu Genel 

Kurulu 

• 18 Ocak, Eurogroup Toplantısı 

• 19 Ocak, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi 

• 25 Ocak, Dışişleri Konseyi 

• 26 Ocak, Genel İşler Konseyi 
 

Konferanslar 
 

• 20 Ocak, “Monetary and Fiscal Policy Interaction 

in Times of Next Generation EU”, www.bruegel.org 

• 22 Ocak, “Protecting citizens’ health- Lessons 

learned from COVID-19 and the way forward”, 

www.epc.eu 

• 26 Ocak, “Rethinking EU healthcare delivery 

models for chronic patients“, 

www.friendsofeurope.org 

• 28 Ocak, “The way forward: plastics in a circular 

economy”, www.friendsofeurope.org 

• 9 Şubat, “Mobilizing Equity Finance For Europe’s 

Recapitalization Challenge”, www.bruegel.org 

 
       

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_51
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_111
http://www.bruegel.org/
http://www.epc.eu/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

