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AB KONSEYİ BAŞKANI HERMAN VAN 

ROMPUY’UN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ 

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy 23 

Mayıs 2013 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret 

gerçekleştirdi. Rompuy, Ankara’daki temasları 

kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül ile görüştü. Görüşme sonrasında 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Herman 

Van Rompuy onuruna bir çalışma yemeği verildi. 

Rompuy çalışma yemeğinin ardından Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir 

konuşma yaptı. AB Konseyi Başkanı temaslarının 

son durağında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

ile görüştü ve görüşme sonrasında bir basın 

toplantısı düzenlendi. 

Kaynak: AB Bakanlığı 

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE İYİLEŞTİRME 

TÜRKİYE-AB ORTAKLIK KONSEYİ 

GÜNDEMİNDE  

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi 51. 

Toplantısı, Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu'nun katılımıyla Brüksel'de 

düzenleniyor. Toplantıda AB tarafını Dönem 

Başkanı İrlanda'nın Başbakan Yardımcısı ve 

Ticaret Bakanı Eamon Gilmore temsil edecek. 

Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle 

ilgili olarak bir önceki Ortaklık Konseyi 

toplantısından bu yana gerçekleşen gelişmeler ve 

AB ile ilişkiler görüşülecek. Dışişleri 

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Müzakere 

sürecimizde siyasi gerekçelerle önümüze 

çıkarılan engellerin kaldırılması ve yeni fasılların 

açılarak katılım sürecimize ivme kazandırılması 

talebimiz dile getirilecektir' denildi. Toplantıda 

aynı zamanda Gümrük Birliği'nin işleyişine 

ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı, Türkiye 

ve AB'yi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel dış 

politika konuları da ele alınacağı belirtildi. Dünya 

Bankası'nın sonbaharda sunması beklenen bir 

rapor, Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı  

 

serbest ticaret anlaşmalarından olumsuz 

etkilenmemesi için Gümrük Birliği'nin işleyişinde 

yeni düzenlemeler için görüşmelere dayanak 

oluşturacak. Toplantı öncesinde Avrupa 

Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk 

politikalarından sorumlu üyesi Stefan Füle ile bir 

araya gelecek olan Davutoğlu, akşam da AB 

dışişleri bakanları ve AB Dışişleri Yüksek 

Temsilcisi Catherine Ashton ile bir araya gelecek. 

Bakanların gündeminin önde gelen maddesinin 

Suriye olması bekleniyor.  

Kaynak: Euractiv 

 

 

İZLANDA AB ÜYELİĞİNİ 

REFERANDUMA GÖTÜRÜYOR 

İzlanda'da Avrupa Birliği karşıtı partilerin 

kurduğu yeni hükümet, AB'ye katılım konusunu 

referanduma götürme sözü verdi. Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği üyesi olan İzlanda, 2010 yılından 

bu yana AB'ye katılım müzakereleri yürütüyor. 

İzlanda'da İlerici Parti ve Bağımsız Parti'nin 

kurduğu merkez-sağ koalisyonun hükümet 

programında, 'Bir referandum düzenlenene dek 

Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine devam 

etmeyeceğiz' dedi. İzlanda, finans sektörünün 

çökmesinin ardından 2009 yılında AB üyeliğine 

başvurmuş ve 2010 yılında katılım 

müzakerelerine başlamıştı. Reykjavik, 

müzakereleri geçtiğimiz ay düzenlenen genel 

seçime kadar askıya almıştı. Avrupa Serbest 

Ticaret Birliği üyesi olan ve iç mevzuatı büyük 

ölçüde AB düzenlemeleriyle uyumlu durumda 

bulunan İzlanda, AB'ye katılım müzakerelerinde 

hızla yol kat etmişti. Yeni hükümet, 

müzakerelerde gelinen aşamayı ve referandumla 

ilgili teknik konuları görüşeceklerini açıkladı. 

Son anketler, İzlanda halkının büyük kısmının 

AB üyeliğine karşı olduğunu gösteriyor. 

Kaynak: Euractiv  

 


