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AB - Türkiye 

 

- Türkiye’nin Ufuk Avrupa Programı’na (Horizon 

Europe) katılımı 

konusunda 

yürütülecek 

müzakerelerin 

hazırlıkları için 

AB Komisyonu 

ile ön 

görüşmeler 

başlatıldı. AB’nin 

2021-2027 

döneminde 

yürüteceği ar-ge ve inovasyon çerçeve programı olan 

Ufuk 2020'nin devamı olarak uygulanmak üzere 

oluşturulan Ufuk Avrupa Programı için 100 milyar € 

büyüklükte bütçe öngörülmekte. İnternet bağlantısı için 

 

AB - Kıbrıs 

 

- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü tarafından yapılan 

açıklamaya göre BM Genel Sekreteri António 

Guterres Kıbrıs çözüm görüşmeleri ile ilgili olarak 

Nisan ayı içerisinde Türkiye, Yunanistan ve Birleşik 

Krallık’ın katılacağı gayrıresmi bir toplantı 

düzenleyecek. Yapılan açıklamada toplantının 

amacının, Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunması 

için ortak zemin mevcudiyetinin araştırılması olduğu 

belirtiliyor. İnternet bağlantısı için 

 

AB – Birleşik Krallık 

 

- AB Konseyi AB ile Birleşik Krallık arasında 

imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nın onay 

süreci kapsamında Avrupa Parlamentosu’nun 

onayını istedi. AB resmi dillerine çevrilmesi ve 

Avrupa Parlamentosu’nun onayını vermesi 

sonrasında AB Konseyi, AB ile Birleşik Krallık Ticaret 

ve İşbirliği Anlaşması içeriğindeki anlaşmaların 

sonuçlandırılmasına ilişkin kararı kabul ederek, yasal 

yürürlük kazanmasını temin edecek. AB ile Birleşik 

Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması içeriğinde şu 

anlaşmalar yer almakta: 

 

• AB - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması; 

• Vatandaşların güvenliği konusunda yakın 

ortaklık; 

• Kapsamlı yönetişim çerçevesi. İnternet 

bağlantısı için 
 

ASEM 

 

- Avrupa – Asya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi 

hedefiyle ilk defa 1 

Mart 1996’da 

düzenlenen ASEM 

toplantısının 

üzerinden 25 yıl 

geçmesi dolayısıyla 7 

Mart’ta sanal ortamda 

kutlama etkinlikleri 

gerçekleştirilecek. AB, Brüksel Güzel Sanatlar 

Merkezi ve Asya-Avrupa Vakfı tarafından 

düzenlenen etkinlik programına erişim için  

 

ASEM, ASEAN Sekreteryası ve AB ile 51 Avrupa ve 

Asya ülkesini bir araya getiriyor. İnternet bağlantısı için 

 

AB – Doğu Ortaklığı 

 

- AB Konseyi 

Başkanı Charles 

Michel 28 Şubat - 3 

Mart’ta Moldova, 

Gürcistan ve 

Ukrayna'da resmi 

temaslarda 

bulunacak. İkili 

ilişkiler ve Covid-19 

ile mücadele kapsamında ortak çabalar, AB Doğu 

Ortaklığı politikasının gelecek dönem öncelikleri 

Charles Michel’in görüşmelerinin gündemini 

oluşturacak. İnternet bağlantısı için 

 

- AB ve Ermenistan arasındaki Kapsamlı ve 

Gelişmiş Ortaklık Anlaşması 1 Mart itibarıyla 

yürürlüğe girdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, 

insan haklarının güçlendirilmesi, istihdam ve iş 

fırsatları yaratımı, mevzuat alanında iyileştirmeler, 

kamu güvenliği, çevre koruması ve ayrıca eğitim ve 

araştırmalar gibi alanları içeren ikili anlaşma aynı 

 

 

 

https://twitter.com/EUDelegationTur/status/1366368534008385536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AEUDelegationTur%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.avrupa.info.tr%2Ftr
https://www.euractiv.com/section/politics/news/un-chief-to-host-cyprus-meeting-in-april/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/asemday_inivitation-programme.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93757/asem-day-25-years-asia-europe-meeting_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/25/visit-of-president-charles-michel-to-the-republic-of-moldova-georgia-and-ukraine/
https://twitter.com/EUDelegationTur/status/1366368534008385536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AEUDelegationTur%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.avrupa.info.tr%2Ftr
https://twitter.com/eucopresident/status/1366302778650427392
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zamanda AB’nin Doğu Ortaklık politikası 

kapsamındaki ülkelere sunacağı etkileşim olanakları 

açısından olanaklar sunmakta. Anlaşma Kasım 

2017'de imzalanmış ve içeriğinin önemli bir bölümü 1 

Haziran 2018'de geçici kabulle uygulanmaya 

konulmuştu. İnternet bağlantısı için 

 

- Covid-19 pandemisiyle mücadele çabalarını 

desteklemek amacıyla 21.600 doz COVID-19 aşısı 

Romanya'dan Moldova'ya gönderilecek. Aşı 

teslimatı Moldova'nın AB Sivil Koruma Mekanizması 

yoluyla yaptığı talebe yanıt olarak gerçekleştirilecek. 

Moldova’nın daha önceki başvurularına karşılık 

olarak AB şu destekleri sağlamıştı: 

 

• Cerrahi maskeler, FFP3 maskeler, koruyucu 

giysiler ve eldivenler dahil yaklaşık 8 milyon 

adet ürün; 

• 55 vantilatör ve 405 bin adet cerrahi maske; 

• Sıvı dezenfektanlar ve yüz siperlikleri. İnternet 

bağlantısı için 

 

AB - İran 

 

- AB Konseyi İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na 

(JCPOA) AB’nin destek ve bağlılığını vurgulayan 

basın açıklaması yayımladı. Kapsamlı Ortak Eylem 

Planı'nı korumak ve tam uygulanmasını sağlamak 

için AB’nin uluslararası toplumla çalışmaya devam 

etme yönünde kararlı olduğu ifade edilen açıklamada 

ayrıca, Anlaşma’nın saydamlık hükümleri ve 

Anlaşma’ya Ek Protokol'ün geçici uygulamasını 23 

Şubat 2021 itibarıyla İran'ın askıya alma kararının 

derin endişeye yol açtığı belirtildi. Bu kararın tersine 

çevrilmemesi durumunda Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı’nın İran’daki nükleer malzeme ve İran’ın 

faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla sınırlı olduğunu 

doğrulama kapasitesinin önemli ölçüde kısıtlanacağı 

vurgulandı. AB Konseyi açıklamasında ayrıca, 

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na olası geri 

dönüşü yönündeki açıklamaların memnunlukla 

karşılandığı ifade edildi. İnternet bağlantısı için 

 

 

 

 

AB Liderler Zirvesi 

 

- AB liderleri Güney Komşuluk ülkeleri ile ilişkiler, AB 

güvenlik ve savunma politikası, Covid-19 salgını ile 

ilgili mevcut durum ve sağlık konusundaki acil 

durumlara hazırlık gündemine odaklanan 

toplantılarını 25-26 Şubat’ta gerçekleştirdi. 

Toplantıların 

pandemi ile 

ilgili son 

gelişmelerin 

değerlendirildiği bölümünde zorunlu olmayan 

seyahatlerin kısıtlanması gerekliliği konusunda 

uzlaşıya varıldı. 

AB’ye mal ve 

hizmetler 

akışının Yeşil 

Hat üzerinden 

ve diğer 

şekillerde 

sürmesi, 

seyahat 

yasaklarının ise 

ayrımcılığa yol 

açmadan, 

oransallık ilkesi 

ve sınır ötesi 

işbirliği 

içerisinde bulunan toplumların özel durumu dikkate 

alınarak uygulanmasına karar verildi. 

 

Covid-19 aşıları konusunda liderler yetkilendirme, 

aşıların üretimi, AB içinde dağıtımı ve halkın 

aşılanması gibi tüm süreçlerin hızlandırılması 

gereğini vurguladı. Yeni varyant virüslerin hızlı tespiti 

ve yayılmasını önlemek amacıyla takip ve tespit 

süreçlerine özel önem gösterilmesi gerektiği 

konusunda uzlaşıya varıldı. Aşı üretimine yönelik 

hammadde mevcudiyetini güvence altına almak, 

tedarik zincirleri boyunca üreticiler arasındaki 

anlaşmaları kolaylaştırmak, AB'de üretim ölçeğinin 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A0126(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_901
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/25/iran-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-joint-comprehensive-plan-of-action-jcpoa/
https://twitter.com/eucopresident/status/1365020963759419394
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artmasına yardımcı olmak amacıyla mevcut tesislerin 

tespiti, ar-ge çabalarının ilerletilmesi konularında AB 

Komisyonu’nun yürüttüğü çabalar değerlendirilerek, 

aşı şirketlerinin üretim süreçleri ve sözleşmelerinde 

belirtilen teslimat tarihlerine uyması gerektiği 

vurgulandı.  

 

Aşı sertifikaları konusunda AB genelinde ortak bir 

yaklaşım belirlemek üzere çalışmaların devam 

etmesi ve bu konunun ileri tarihte 

değerlendirilmesine karar verildi. 

 

AB’nin sağlık alanında gelecekte olması olası yeni 

krizlere karşı dayanıklılık kapasitesini geliştirmesi 

amaçlı çalışmaların şimdiden başlatılması gerektiği 

konusunda uzlaşıya varıldı. Bu kapsamda AB’de şu 

alanlarda eşgüdüm geliştirilmesine karar verildi: 

 

• Hazırlık ve önleme sistemlerinin geliştirilmesi; 

• Olası krizlere yanıt gereçleri geliştirilmesi; 

• Tüm üye ülkeler için aşı ve kritik malzemelerin 

yeterli miktarda mevcut olmasının güvence 

altına alınması; 

• Güvenli ve etkili aşı ve ilaçlar geliştirilmesi 

süreçlerinin desteklenmesi ve ayrıca üretim 

kapasitesine erken yatırım yapılması; 

• Tıbbi araştırma ve sağlık hizmetleri için büyük 

verinin ve dijital teknolojilerin en iyi şekilde 

kullanımının sağlanması; 

• AB ülkelerinde ilaçlara erişimin güvence altına 

alınması. 

 

Pandeminin başlangıcından itibaren tüm süreçleri 

kapsayacak genel bir değerlendirme ve gelecek 

dönem için çıkarılacak dersleri içeren bir raporun AB 

Komisyonu tarafından Haziran ayında 

düzenlenecek AB Konseyi’ne kadar hazırlanmasına 

karar verildi.  

 

Diğer gündem başlıkları kapsamında alınan kararlar 

ve değerlendirmeler:  

 

Güvenlik ve savunma: NATO Genel Sekreteri Jens 

Stoltenberg ile AB-NATO ilişkileri alanında 

görüşüldü. NATO ile yakın işbirliği, BM ve önemli 

bölgesel ortaklarla işbirliklerinin güçlendirilmesi 

gerektiği belirtildi. AB'nin güvenliğini sağlama 

alanında daha fazla sorumluluk alma ihtiyacı ve 

AB'nin özerk hareket etme kapasitesini artırma 

gerekliliği yeniden teyit edildi. Güvenlik ve savunma 

alanlarında işbirliğini de içerecek şekilde ABD ile 

Transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi gereği 

vurgulandı. Bu 

alanda alınan 

diğer kararlar: 

 

• Avrupa 

Barış Aracı 

aracılığıyla 

AB'nin sivil ve 

askeri 

kapasitesinin 

güçlendirilmesi; 

• AB ülkelerinin “Savunma Üzerine Yıllık 

Eşgüdüm İncelemesi” (CARD) ve AB’nin 

“Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği” (PESCO) 

kapsamındaki çalışmalardan geniş kapsamlı 

olarak yararlanmaya teşvik edilmesi; 

• Avrupa Savunma Fonu da dahil olmak üzere, 

Avrupa'nın savunma ve sanayi teknolojisi 

tabanının güçlendirilmesi; 

• Avrupa'nın uzay, siber alan ve açık denizlere 

güvenli 

erişiminin 

sağlanması ve 

AB genelinde 

askeri 

hareketliliğin 

iyileştirilmesi; 

• AB Komisyonu’nun araştırma ve yenilikçilik, 

teknoloji gelişim ve stratejik değer 

zincirlerine ilişkin stratejik bağımlılıklarının 

azaltılması konularında bir “teknoloji yol 

haritası” hazırlayarak Ekim 2021'e kadar 

sunması; 

• Siber Güvenlik Stratejisi’nin uygulanmasına 

dair AB Komisyonu ve AB Dış Eylemler 

Dairesi’nin raporlamasının Haziran 2021’de 

tamamlanması; 

 

 

https://twitter.com/EUCouncil/status/1366041970724904963
https://twitter.com/EUCouncil/status/1365587476190961664
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• Hibrit tehditler ve dezenformasyonla 

mücadele yönünde işbirliği ve eşgüdüm 

çalışmalarının artırılması. 
Güney Komşuluk ülkeleri ile ilişkiler: Güney 

Komşuluk kapsamındaki ülkeler ile siyasi ve stratejik 

ortaklığın tartışıldığı toplantıda AB Konseyi'nin Aralık 

2020 sonuçları teyit edilerek “Güney Komşuluk 

Ülkeleri ile Yenilenen Ortaklık“ başlıklı bildirge kabul 

edildi. İnternet bağlantısı için 

 

İklim 

 

- AB Komisyonu iklim değişikliğine uyum hedefli 

strateji belgesini açıkladı. Belgede: 

 

• iklime bağlı aşırı hava koşullarından 

kaynaklanan ekonomik kayıpların giderek 

arttığı,  
• AB’nin yıllık ortalama ekonomik kaybının 12 

milyar €’ya ulaştığı,  
• iklim değişikliğine uyum için eylemlerin daha 

sistemli olması gerektiği,  
• finansman olanakları da dahil olmak üzere 

uluslararası eylemlerin daha çok hızlanmasına 

ihtiyaç olduğu vurgularına yer veriliyor.  

Uyum stratejisi belgesinin istihdam politikaları 

açısından da bazı yasal düzenlemelere yol açması 

beklentisi bulunmakta. AB Komisyonu iklim 

değişikliğine uyum konusundaki eylemlerin 

toplumun tüm kesimlerini, AB içindeki ve dışındaki 

tüm yönetişim düzeylerini kapsaması gerektiğini 

vurguluyor. Yerleşim, inşaat, kıyı bölgelerindeki 

işletmelerin yatırımları, çiftçilerin ürün planlamaları 

gibi birçok faaliyetin, iklim değişimine uyum 

eylemlerinin ve ilgili tüm kararların mevcut güçlü 

veriler ve risk değerlendirme araçlarıyla 

desteklenmesi gerektiğini savunan AB Komisyonu, 

Avrupa Çevre Ajansı’nın da katkısıyla daha fazla ve 

doğru veri toplanabilmesini sağlamak amacıyla 

Climate-ADAPT portalı oluşturdu. Aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerine özgü 

bilgilerin yer alacağı Climate-ADAPT portaline erişim 

için. 

 

 

Teknoloji 

 

- AB Komisyonu Avrupa'nın teknoloji alanında sanayi 

tabanının güçlenmesini sağlamak amacıyla sivil, 

savunma ve uzay endüstrileri arasında sinerji 

yaratılması hedefli bir eylem planı sundu. Eylem 

planının ana hedefleri: 

 

• Araştırma, geliştirme ve yaygınlaştırma 

alanlarını kapsayan AB programları ve araçları 

arasındaki tamamlayıcılığı artırmak ve 

yatırımların verimliliğini sağlayarak, elde edilen 

sonuçların daha etkili olmasına olanak 

sağlamak;  

• Savunma ve uzay da dahil olmak üzere 

araştırma ve geliştirmeye yönelik AB 

finansmanının Avrupa vatandaşları için 

ekonomik ve teknolojik getirileri olacağına 

yönelik farkındalığı artırmak; 

• Sivil sanayi araştırma başarılarının ve sivil 

odaklı inovasyonun Avrupa savunma işbirliği 

projelerinde kullanımını kolaylaştırmak. 

 

Transatlantik ortaklık ve AB ile benzer yaklaşımdaki 

ülkelerle işbirliğinin, AB’nin bu alanlardaki çabalarını 

destekleyebileceği açıklandı. İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AB Kurumları 
 

• 4 5 Mart, Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı 

(Gymnich) 

• 11-12 Mart, İçişleri Konseyi 

• 24 Mart, Üçlü Sosyal Zirve 

• 25-26 Mart, AB Liderler Zirvesi  
 

Konferanslar 
 

• 3 Mart, “The circular economy action plan – One 

Year After”, www.epc.eu  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/turkey
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_651
http://www.epc.eu/
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• 22 Mart, “A European prescription for smart, 

resilient health systems”, www.friendsofeurope.org 

 
       

http://www.friendsofeurope.org/

