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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ   

22 Haziran – 3 Temmuz 2020 

 

Hazırlayanlar: Aykut KARAKUŞ, Melek Özlem AYAS, Nazlı KOCA 

         

1. AB-ÇİN ZİRVESİ 

Avrupa Birliği-Çin Zirvesi video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Zirve sonrasında, AB Dış İlişkiler 

Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Avrupa Birliği Çin ile iş birliği yapmak zorunda. Önceliğimiz Avrupa 

Birliği'nin çıkarları” beyanında bulundu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, “Hong Kong için 

önerilen güvenlik yasasına yönelik endişelerimizi dile getirdik. Çin'den Hong Kong ve uluslararası topluma 

yönelik verilen sözlerin tutulmasını istedik” dedi. 

Yetkililer, Avrupa Birliği ve Çin arasında son dönemde su yüzüne çıkan anlaşmazlıkları gidermek için 

müzakerelere devam etmektedir.  

European Council Press, (22 Haziran 2020), EU-China Summit: Defending EU interests and values in a complex and vital 

partnership - Press release by President Michel and President von der Leyen, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-

complex-and-vital-partnership/ 

 

2. AB VE SINIRLAR 

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 

Dendias ile beraber Yunanistan-Türkiye sınırındaki Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasına giderek Mart 

ayından beri kapalı olan sınır kapısına ziyarette bulundu.  Borell, “Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakta 

kararlı olduğumuz çok nettir” beyanında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise Türkiye ile 

müzakerelere hazır olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin Mart ayında sığınmacı ve göçmenler için Batı 

sınırlarının açılacağı sinyalini vermesinin ardından sınır kapılarında yaşanan yığılma Yunanistan’ı ve 

Yunanistan üzerinden sığınmacı akınına uğramaktan endişelenen Avrupa Birliği’ni tedirgin etmiş ve bu durum 

yüzünden Türkiye ile ilişkiler gerilmişti. 

Deutsche Welle, (24 Haziran 2020)AB'den Türkiye'ye "Sınırlarımızı korumaya kararlıyız" mesajı, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/abden-türkiyeye-sınırlarımızı-korumaya-kararlıyız-mesajı/a-53925108  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/22/eu-china-summit-defending-eu-interests-and-values-in-a-complex-and-vital-partnership/
https://www.dw.com/tr/abden-türkiyeye-sınırlarımızı-korumaya-kararlıyız-mesajı/a-53925108


2 
 

3.  BAYER DAVACILARA TAZMİNAT ÖDEYECEK 

Deutsche Welle’nin haberine göre, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesinin kansere yol açtığı 

gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman ilaç devi Bayer, davacılar ile anlaşma yoluna gitti. Firmaya ilk dava 

ABD’de glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla açıldı ve firma davalardan vazgeçmeleri için 

davacıların büyük bölümüyle anlaştı. Bayer’den yapılan açıklamada, 10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında 

125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği duyuruldu. Hakkında birçok ülkede çeşitli davalar açılan 

Roundup adlı ilaç Türkiye’de de satılıyor. 

Deutsche Welle, (24 Haziran 2020), Bayer Glifosat Davacılarına Milyarlar Ödeyecek,  Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/bayer-glifosat-davac%C4%B1lar%C4%B1na-milyarlar-%C3%B6deyecek/a-53932257  

 

4. FRANSA’DAN AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ TABUSUZ TARTIŞMAYA AÇMALI SÖYLEMİ 

Son dönemde Libya krizi sebebiyle çıkmaza sürüklenen Ankara ve Paris arasındaki ilişki, Akdeniz’de bir 

Fransız gemisine, Türkiye’ye ait bir firkateynden ateş açıldığı iddiasıyla daha da gerildi. Olayın ardından 

Fransa Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye’ye ait gemilerin saldırgan manevralar yaptığını 

söyleyerek NATO’yu “devekuşu politikasından” vazgeçmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron da “Türkiye Libya’da tehlikeli bir oyun oynuyor” uyarısında bulundu. Açıklamanın hemen ardından 

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız Senatosu’nda yaptığı açıklamada “Fransa, Avrupa 

Birliği’nin Ankara’yla ilişkilerinin geleceği hakkında hiçbir şeyi dışlamadan, saf olmadan, somut bir 

tartışmayı son derece hızlı bir şekilde açması ve kendi çıkarlarını sıkı bir şekilde savunmasını zaruri 

görmektedir, zira bunu yapacak olanakları vardır” dedi. 

Deutsche Welle, (24 Haziran 2020), Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli, Erişim Adresi: https://p.dw.com/p/3eI5p  

 

5. TÜRKİYE REKABET KANUNUNU AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU HALE GETİRDİ  

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23 Haziran 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7246 

Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Rekabet Kanununun 

Avrupa Birliği’nin uygulamalarıyla uyumlu hale getirildiğini açıkladı. Bakan Pekcan, bu sayede Rekabet 

Kanunu’nun dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara kavuşturulduğunu 

belirtti. Bakan Pekcan, 1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı Kanunun, Rekabet Kurumunun göreve 

başladığı 1997 yılından bu yana uygulandığını hatırlattı. Pekcan, bu süre zarfında gerek Türkiye'deki gerek 

ise uluslararası piyasalardaki değişimle beraber, AB rekabet hukukundaki önemli gelişmelerin ve edinilen 

deneyimin, kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ihtiyacı doğurduğunu belirtti. Bununla birlikte, bu yasal 

değişikliklerin modern araçlarla güçlendirilmesiyle birlikte, yeni düzenlemeyle “taahhüt” ve “uzlaşma” 

müesseselerinin hayata geçirilmesinin mümkün hale geldiğine kaydetti. 

Merve Özlem Çakır, (24 Haziran 2020), Ticaret Bakanı Pekcan: Yeni düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz AB ve gelişmiş 

uygulamalarla uyumlu hale getirildi,  Anadolu Ajansı,  Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-pekcan-

yeni-duzenlemeyle-rekabet-kanunumuz-ab-ve-gelismis-uygulamalarla-uyumlu-hale-getirildi/1887904  

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/bayer-glifosat-davac%C4%B1lar%C4%B1na-milyarlar-%C3%B6deyecek/a-53932257
https://p.dw.com/p/3eI5p
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-pekcan-yeni-duzenlemeyle-rekabet-kanunumuz-ab-ve-gelismis-uygulamalarla-uyumlu-hale-getirildi/1887904
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-pekcan-yeni-duzenlemeyle-rekabet-kanunumuz-ab-ve-gelismis-uygulamalarla-uyumlu-hale-getirildi/1887904
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6. AB 2021 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 

Avrupa Birliği, pandemi kaynaklı ekonomik durgunluktan ve daralmadan kaçınmak ve sektörleri 

canlandırmak için gerekli tedbirleri gündemine aldı. Bütçe Komiseri Johannes Hahn, 24 Haziran 2020’de 

sunduğu bütçe taslağı ile 2021 yılı için 166,7 milyar Avro bütçe önerdi. Bu bütçe tasarısı, Ortak Tarım 

Politikaları ve Araştırma Geliştirme faaliyetlerine 64,5 milyar Avro, İnsani Yardımlara 2,8 milyar Avro, 

Erasmus Plus Programına 2,89 milyar Avro, İltica ve Göç Fonuna ise 1,1 milyar Avro ayırıyor. Henüz AB 

liderleri tarafından kabul edilmeyen bütçe, 17-18 Temmuz’da Brüksel’de liderlerin şahsen katılımı ile 

gerçekleştirilecek zirvede tekrar ele alınacak. Almanya ve Fransa, bütçe konusunda olumsuz görüşe sahip olan 

İtalya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Hollanda hükümetlerinin desteğini almak için yoğun bir çaba sarf 

ediyor.  

European Commission News, (24 Haziran 2020) EU Budget 2021: An annual budget focused on European recovery, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171  

 

7. KOSOVA CUMHURBAŞKANI HAŞİM THAÇİ’NİN SAVAŞ SUÇU DAVASI 

Eski Yugoslavya içinde (1974 Yugoslavya Anayasasına göre) özerk bir statüye sahip olan Kosova’da, Josip 

Broz Tito’nin ölümü sonrası (1980) yerine geçen Slobodan Milošević 1989 yılında Kosova’nın özerkliğini 

kaldırdı. Daha sonra Yugoslavya Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etti, kimi bağımsızlık mücadeleleri 

büyük kayıplar verilerek elde edildi ancak Kosova 1998’e kadar Sırbistan egemenliğinde bulundu. 1998 

itibariyle Kosova’nın tam bağımsız bir devlet için mücadelesi başladı ve savaş boyutuna ulaştı. Bu savaşta 

Sırplara karşı savaşan gruplar içinde liderlik yapan Haşim Thaçi ve dokuz kişiye karşı insanlık ve savaş suçları 

bağlamında iddianame hazırlandı. İddianamede insanlığa karşı suçlar, yüz sivilin ölümünden sorumlu olma, 

işkence gibi başlıklar dikkat çekmekte. Thaçi kendisine yönelik suçlamaları sürekli olarak reddediyor.  

The New York Times, (24 Haziran 2020), Kosovo President, 9 Others Indicted on War Crimes Charges,  Erişim Adresi: 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/24/world/europe/ap-eu-kosovo-war-crimes.html  

 

8. COVID-19 SONRASI LUFTHANSA’NIN EKONOMİK KRİZDEN KURTARILMASI PLANI 

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği, üzerinde haftalardır 

süren müzakere ve tartışmaların ardından açıklandı. Karara göre kurtarma paketinin hacminin 9 milyar 

Avroyu bulması ve devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olması öngörülüyor. Ayrıca Lufthansa'nın başka 

bir şirket tarafından devralınması tehdidi ile karşı karşıya kalması gibi istisnai durumlarda da bu hissenin 

yüzde 5 oranında artırılabileceği bildirildi. Bununla birlikte, devletin Lufthansa'nın aldığı kritik kararlara 

müdahale etmeyeceği vurgulandı. Daha önce 27 Mayıs’ta Berlin-Brüksel arasında gerçekleştirilen yoğun 

görüşmelerin sonucu olumsuz sonuçlanmış ve AB Komisyonu Rekabet Kurulu tarafından söz konusu yardım 

onaylanmamıştı. 

Euronews, (25 Haziran 2020), Lufthansa Hissedarlarından, 9 Milyar Euroluk Kurtarma Paketine Onay, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/06/25/lufthansa-hissedarlar-ndan-9-milyar-euroluk-kurtarma-paketine-onay  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1171
https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/24/world/europe/ap-eu-kosovo-war-crimes.html
https://tr.euronews.com/2020/06/25/lufthansa-hissedarlar-ndan-9-milyar-euroluk-kurtarma-paketine-onay
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9.  AVRUPA’YA YÖNELİK ARTAN ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURULARI 

Avrupa İltica Destek Ofisinin (EASO), Avrupa Birliği'nde (AB) sığınmacıların durumuna ilişkin 2020 raporu 

yayınlandı. Rapora göre 2019’da Avrupa Birliği’ne yapılan uluslararası koruma başvurularının arttığını ortaya 

koydu. Uluslararası koruma başvuruları 2015 yılından bu yana ilk kez 2019’da artış gösterdi. Raporda, 

“2019’da 2018'e göre yüzde 11'lik artışla AB ülkelerine yaklaşık 740 bin uluslararası koruma başvurusu 

yapılmıştır. Kısmen Venezuela ve diğer Latin Amerika vatandaşlarından gelen başvurulardaki keskin artış 

nedeniyle 2015'te yaşanan göç krizinden bu yana başvuru sayısı ilk kez artmaya başlamıştır” ifadelerine yer 

verildi. 

Euronews, (25 Haziran 2020),  Avrupa İltica Destek Ofisi: 2019'da Avrupa'ya yapılan uluslararası koruma başvuruları arttı, 

Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2020/06/25/avrupa-iltica-destek-ofisi-2019-da-avrupa-ya-yap-lan-uluslararas-koruma-

basvurular-artt  

 

10. TÜRKİYE VE KIBRIS RUM YÖNETİMİ ARASINDAKİ MÜZAKERELER 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Borell toplantıda, Doğu Akdeniz’deki 

sondaj çalışmaları yüzünden deniz sınırları konusunda gerilen Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye arasındaki 

ilişkileri düzeltmek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla AB üyesi Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakereleri 

destekleyeceklerini söyledi. Borrell, “Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle 

karşılıyoruz. Bölgenin istikrara kavuşturulması Avrupa Birliği'nin de önceliğidir” dedi. 

17-18 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği zirvesinde sondaj krizinin gündeme gelmesi 

bekleniyor. 

 

Gülsüm Alan, (26 Haziran 2020),  AB: Türkiye ile Kıbrıs Rum Yönetimi Arasında Sondaj Krizi Müzakerelerini Desteklemeye 

Hazırız, Euronews, Erişim Adresi:  https://tr.euronews.com/2020/06/26/ab-turkiye-ile-k-br-s-rum-yonetimi-aras-nda-sondaj-krizi-

muzakerelerini-desteklemeye-haz-r  

 

11. AB'DEN, COVID-19'DAN ETKİLENEN ÜLKELER İÇİN 4,9 MİLYAR AVRO YARDIM 

TAAHHÜDÜ 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans olarak düzenlenen “Küresel Hedef” adlı 

Covid-19 taahhüt etkinliğinde, salgın hastalık nedeniyle küresel sağlık örgütlerinin iş birliği yapması 

gerektiğini vurguladı. Salgının sona ermesi için dünyanın her yerinde bitmesi gerektiğini vurgulayan Von der 

Leyen, insanların nerede yaşadıklarına veya nereli olduklarına bakılmaksızın test, tedavi ve aşıya erişebilmesi 

gerektiğini söyledi. Yardıma ihtiyacı olan topluluklara destek vermenin önemine de işaret eden von der Leyen, 

AB kurumlarının salgından etkilenen savunmasız ülkelere test, tedavi ve aşı için 4,9 milyar Avro yardım 

taahhüdünde bulunduğunu söyledi. 

Ata Ufuk Şeker, (27 Haziran 2020), AB'den, Kovid-19'dan Etkilenen Ülkeler için 4,9 Milyar Avro Yardım Taahhüdü, Anadolu 

Ajansı, Erişim Adresi:  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-kovid-19dan-etkilenen-ulkeler-icin-4-9-milyar-avro-yardim-

taahhudu/1892214  

 

 

 

https://tr.euronews.com/2020/06/25/avrupa-iltica-destek-ofisi-2019-da-avrupa-ya-yap-lan-uluslararas-koruma-basvurular-artt
https://tr.euronews.com/2020/06/25/avrupa-iltica-destek-ofisi-2019-da-avrupa-ya-yap-lan-uluslararas-koruma-basvurular-artt
https://tr.euronews.com/2020/06/26/ab-turkiye-ile-k-br-s-rum-yonetimi-aras-nda-sondaj-krizi-muzakerelerini-desteklemeye-haz-r
https://tr.euronews.com/2020/06/26/ab-turkiye-ile-k-br-s-rum-yonetimi-aras-nda-sondaj-krizi-muzakerelerini-desteklemeye-haz-r
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-kovid-19dan-etkilenen-ulkeler-icin-4-9-milyar-avro-yardim-taahhudu/1892214
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abden-kovid-19dan-etkilenen-ulkeler-icin-4-9-milyar-avro-yardim-taahhudu/1892214
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12. İTALYA’DA COVID-19 VE AB TARTIŞMASI 

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukların ve sağlık ekipmanı eksikliklerinin İtalya’yı zor duruma 

düşürmesi ve Avrupa Birliği’nden beklenen yardımların gecikmesi, İtalya’da uzun zamandan beri tartışılan 

bazı konuları tekrar gündeme getirdi. Bu konuların yanında mülteciler konusunda İtalya’nın beklediği yardım 

fonlarını alamaması gibi farklı unsurlar, İtalya’da Avrupa entegrasyonunun başarısının tekrar gündeme 

getirilmesine sebep oldu. Istituto Affari Internazionali Direktörü ve Tübingen Üniversitesi Fahri Profesörü 

Nathalie Tocci “International Order and the European Project in Times of Covid-19” başlıklı makalesinde bu 

tutumun Avrupa özelinde milliyetçi içgüdülere ve dayanışma eksikliğine yol açarak, zaten AB’ye bakış 

açısında farklılığı bulunan İtalya’ya karşı AB sessiz kalarak, AB ülkelerinin Schengen sınırlarını tekrar 

kontrole açarak entegrasyon ve küreselleşme sürecine zarar verdiğini ifade etti. Birçok haber mecrasında 

yayınlanan “Così il Covid ha Scoperchiato il Vaso di Pandora dell UE (Covid AB'nin Pandora Kutusunu 

Ortaya Çıkardı)” gibi manşetler tartışmaları alevlendirdi. Bu tartışmaların yanında, İtalya Başbakanı Giuseppe 

Conte ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında AB komisyonunun 2021 yılı için hazırladığı bütçe 

taslağı üzerinde görüş farklılıkları bulunuyor. Bu farklılığın temel sebeplerinin kurtarma fonunun gecikmesi 

ve Avrupa dayanışması olduğu söyleniyor. Bir diğer sebebin ise Başbakan Conte’nin bütçenin sadece sağlık 

alanında kullanılması isteği olduğu iddia ediliyor. Bu durumun İtalya siyasetine de yansıdığını ve partiler 

arasında bütçe üzerine bir uzlaşı sağlanamadığı söylenebilir.   

Andrea Indini, (27 Haziran 2020), “Il Mes va usato", "Decido io". Ora è gelo tra Merkel e Conte, İl Giornale, Erişim Adresi: 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/mes-va-usato-decido-io-ora-gelo-merkel-e-conte-1873313.html  

13. POLONYA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 

Polonya’da halen Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Andrzej Duda’nın aday olduğu seçimlerin ilk turu 28 

Haziran 2020 itibarıyla tamamlandı. Merkez sağa yakınlığıyla bilinen ve AB ile ilişkileri geliştirmekten yana 

olan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski seçimlerde konuşulan bir diğer isim oldu. Seçimlerin ilk 

turunda Duda oyların yüzde 41,8'ini alırken, Trzaskowki yüzde 30,4’ünü aldı. İlk turda yeterli çoğunluk 

sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turun 12 Temmuz 2020’de gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

Kürtaj yasağı, LGBT bireyler ve azınlıklar gibi konularda Duda ve Trzaskowski arasında görüş farklılıkları 

bulunmakta. ABD Başkanı Donald Trump’ın Duda’yı desteklediği biliniyor. Polonya kamuoyunda Duda’nın 

otoriterleşmesi, AB ile ilişkilerde alınan pozisyon ve yargıya müdahale gibi konular gündemi oluşturuyor. 

Sputnik News, (28 Haziran 2020), Poland's Duda, Opposition Candidate Trzaskowski Win 1st Round of Presidential Election, 

Erişim Adresi: https://sputniknews.com/europe/202006281079742465-polands-duda-opposition-candidate-trzaskowski-win-1st-

round-of-presidential-election/  

14. BREXIT MÜZAKERELERİ 

23 Haziran 2016’da gerçekleştirilen Brexit referandumuyla Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma kararı alan 

Birleşik Krallık’ın ayrılık süreci henüz nihayete ermedi. 1 Ocak 2021’de uygulamaya geçecek bu ayrılığın 

ardından tarafların geleceğini tayin edebilmek için 8 haftalık yoğun bir müzakere sürecine giriliyor. Mart 

ayından bugüne, müzakere sürecinde ilk yüz yüze görüşme İngiltere Baş Müzakerecisi David Frost ve AB 

Baş Müzakereci Yardımcısı Clara Martinez Alberola arasında Brüksel'de gerçekleştirildi. Teknik müzakereler 

sonucunda oluşturulacak rapor ve metin parlamentolarda onaylanacak veya reddedilecek. Müzakereler 

sonunda bir anlaşma sağlanamaması halinde, ayrılığın gerçekleşmesinin ardından İngiltere Avrupa Birliği için 

herhangi bir üçüncü ülke konumunda olacak. 

Ian Wishart, (28 Haziran 2020), Inside the Brexit Talks, Frustration Starts to Give Way to Hope, Financial Post, Erişim Adresi: 

https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/inside-the-brexit-talks-frustration-starts-to-give-way-to-hope  

 

https://formiche.net/2020/06/cosi-covid-scoperchiato-vaso-pandora-dellue/
https://www.ilgiornale.it/news/politica/mes-va-usato-decido-io-ora-gelo-merkel-e-conte-1873313.html
https://www.euronews.com/2020/06/30/who-is-rafa-trzaskowski-the-mayor-of-warsaw-challenging-for-poland-s-presidency
https://sputniknews.com/europe/202006281079742465-polands-duda-opposition-candidate-trzaskowski-win-1st-round-of-presidential-election/
https://sputniknews.com/europe/202006281079742465-polands-duda-opposition-candidate-trzaskowski-win-1st-round-of-presidential-election/
https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/inside-the-brexit-talks-frustration-starts-to-give-way-to-hope
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15. İNGİLTERE VE COVID-19 

Salgın sırasında 43 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle en çok can kaybı veren Avrupa ülkesi olan İngiltere’de, 

salgının uzun vadedeki etkileri üzerindeki tartışmalara devam ediyor. Salgını ülkesi için bir felaket olarak 

nitelendiren Boris Johnson “Pandemi, ülke için tam bir kâbus oldu, büyük bir şok yaşadık ancak böyle 

zamanlarda değişmek ve işleri düzeltmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz” dedi. Johnson, bu dönemin 

İngiltere’ye ihtiyacı olan becerileri, altyapıyı ve uzun vadeli yatırımları kazandırmak için doğru bir zaman 

olduğuna dikkat çekerek özellikle eğitim ve inşaat sektörlerindeki altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar 

yapılacağı vaadinde bulundu. 

Her ne kadar altyapı vaatleriyle ekonomi canlandırılmaya çalışılsa da, uzmanlar sene sonunda Brexit geçiş 

döneminin sona ermesiyle İngiltere’nin büyük bir ekonomik şok yaşayacağı görüşündeler.  

Conservatives, (30 Haziran 2020), Boris Johnson unveils a New Deal for Britain, Erişim Adresi: 

https://www.conservatives.com/news/boris-johnson-unveils-a-new-deal-for-britain  

 

16. AB’DE YEŞİL BÜTÇE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GÖRÜŞMELERİ 

31 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal Emisyon Azaltma Taahhütleri kapsamında 29 Haziran 

2020’de hızlı geçiş mekanizması başlatıldı. Bu taahhütler kapsamında, 2021-2027 dönemi boyunca iklim 

değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen AB bölgelerine 150 milyar Avro'nun üzerinde yatırım yapılması 

hedefleniyor. Ayrıca karbon salınımının ve hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde taahhütlerin gerektiği 

gibi uygulanabilmesi için gerekli teknik hizmetler ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.  

Avrupa Birliği içinde karbon salınımının ve hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgeler arasında Polonya’nın 

Danube, Odra, Vistula ve Elbe nehirleri havzasıyla, Severozapaden bölgesi ön plana çıkıyor. Doğu Avrupa 

ülkelerini karbon salınımı konusunda savunmasız bölgeler olarak sınıflandırmak mümkün. Kritik bölgelerdeki 

karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar düşürülmesi hedefleniyor.  

European Commission News, (30 Haziran 2020), Final Report Regional Challenges in the Perspective of 2020, Erişim Adresi: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/region2020_phase2/challenge2020_report.pdf  

 

17. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN PAKİSTAN ULUSLARARASI HAVAYOLLARI’NA YASAK 

Pakistan’da patlak veren sahte ehliyet skandalından sonra Avrupa Birliği Pakistan Uluslararası 

Havayolları’nın (PIA) Avrupa uçuşlarını durdurma kararı aldı. Avrupa Birliği Havacılık Ajansı’ndan (EASA) 

yapılan açıklamaya göre Havayolu, AB üyesi ülkelere en az 6 ay süreyle uçamayacak.  

Geçtiğimiz hafta Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarqar Khan, Pakistan Parlamentosu’nda 860 

pilottan 262'sinin sahte lisana sahip olduğunu ve bu lisansları almak için ilgili sınava para vererek kendi 

yerlerine başkalarını soktuğunu açıklamıştı.  Avrupa Birliği Havacılık Ajansı’nın (EASA) uçuş yasağı kararı 

1 Temmuz 2020 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. 

The Guardian, (30 Haziran 2020), EU bans Pakistan national airline flights over pilot exam cheats,  Erişim Adresi:  

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/eu-bans-pakistan-national-airline-flights-over-pilot-exam-cheats  

 

 

 

https://www.conservatives.com/news/boris-johnson-unveils-a-new-deal-for-britain
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/region2020_phase2/challenge2020_report.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/eu-bans-pakistan-national-airline-flights-over-pilot-exam-cheats
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18. SURİYE’NİN VE BÖLGENİN GELECEĞİNİN DESTEKLENMESİ KONULU IV. BRÜKSEL 

KONFERANSI 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği ve 

Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Suriye’nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi konulu 

IV. Brüksel Konferansı’ndan önce, sanal ortamda bir açıklama paylaştı. Borell açıklamasında, “İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana görülen en vahim insani krize yol açan korkunç savaşın onuncu yılındayız. Yarım 

milyonu aşkın insan hayatını kaybetti ve toplam Suriye nüfusunun yarısı da evlerini terk etmek zorunda kaldı. 

Suriyeli çocuklardan oluşan bir neslin tamamı hayatında savaş dışında bir şey görmedi” diyerek Suriye’deki 

çatışmanın onuncu yılına girmesine dikkat çekti. Borell aynı zamanda Avrupa Birliği’nin üye devletleriyle 

birlikte Suriye krizinden etkilenen toplumlara en büyük uluslararası desteği sağlayan taraf olduğunu belirtti. 

Yüksek Temsilci, Suriyelilere 20 milyar Avro’yu aşkın insani yardım, istikrar ve dayanıklılık desteği 

sunulduğunu, sorunun çözülmesi için Suriye’ye ve Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelere 

gerekli mali desteğin verildiğini de ekledi.  

Birleşmiş Milletler’in kapsamlı ve uzun soluklu bir siyasi çözüm bulunması yönündeki çabalarına Avrupa 

Birliği’nin güçlü desteğini yinelen Borell, “İşte bu nedenle Birleşmiş Milletlerle birlikte Suriye ve bölgenin 

Geleceği için dördüncü Brüksel Konferansına ev sahipliği yaparak mevcut durumun çözüme kavuşturulması 

için gereken ilgili tüm tarafları bir araya getiriyoruz” dedi.  

AB Delegasyonu, (30 Haziran 2020), Suriye krizi: Suriye’nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi konulu IV. Brüksel 

Konferansı’na katılımı öncesi… Erişim Adresi: https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/suriye-krizi-suriyenin-ve-bolgenin-

geleceginin-desteklenmesi-konulu-iv-bruksel  

 

19. AVRUPA BİRLİĞİ SINIRLARINI AÇIYOR 

Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırlarını 14 ülkeye açmaya karar verdi. Vatandaşlarının Avrupa 

Birliği’ne seyahat etmesine izin verilen 14 ülke şunlardır: Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, 

Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay. Avrupa Birliği 

vatandaşlarına kapılarını açması halinde bu 14 ülkenin yanında listeye Çin de eklenecek. 

AB’nin oylamaya sunduğu tavsiye niteliğindeki listenin bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen Schengen 

sınırları içinde serbest dolaşma hakkından dolayı üye ülkeler kendi aralarında anlaşmayı kabul etti. 2 Haftada 

bir güncellenecek listenin içinde “güvenilir” ülke olarak görülmedikleri için ABD, Suudi Arabistan, Türkiye, 

Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail yer almıyor.  

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında çeşitli kriterler var. Bu kriterler arasında vatandaşlarının AB üyesi 

ülkelere seyahat etmesine izin verilecek ülkelerde son 14 günde tespit edilen yeni vaka sayısı, vaka sayısının 

pandemi sürecinde gösterdiği eğilim ve ilgili ülkelerin salgınla mücadele şekli kendine yer buluyor.  

Vie Publique, (30 Haziran 2020), Réouverture progressive des frontières de l'UE à 15 pays, Erişim Adresi: https://www.vie-

publique.fr/en-bref/274898-reouverture-des-frontieres-exterieures-de-lue-15-pays  

 

 

 

 

 

https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/suriye-krizi-suriyenin-ve-bolgenin-geleceginin-desteklenmesi-konulu-iv-bruksel
https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/suriye-krizi-suriyenin-ve-bolgenin-geleceginin-desteklenmesi-konulu-iv-bruksel
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274898-reouverture-des-frontieres-exterieures-de-lue-15-pays
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274898-reouverture-des-frontieres-exterieures-de-lue-15-pays
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20. VENEZUELA VE AB 

Avrupa Birliği'nin 11 Venezuelalı siyasetçiye yaptırım uygulama kararına Venezuela’dan karşı hamle geldi. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı basın toplantısında, AB’yi anayasaya saygı duyan 

Venezuelalara yaptırım uygulamakla suçlarken; AB’nin Karakas temsilcisine de ülkeyi terk etmek için 72 saat 

verdiğini açıkladı ve “Eğer Venezuela'ya saygı duymak istemiyorlarsa, gitsinler” beyanında bulundu.  

Le Monde, (30 Haziran 2020), Venezuela: Le Président Nicolas Maduro demande à l’ambassadrice de I’UE de quitter le pays, 

Erişim Adresi:  https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/venezuela-le-president-maduro-demande-a-l-

ambassadrice-de-l-ue-de-quitter-le-pays_6044638_3210.html  

 

21. AVRUPA BİRLİĞİ VE İŞSİZLİK 

Küresel salgın sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerinde artan işsizlik, Avrupa Komisyonu’nu harekete geçirdi. 

Genç işsizliğin yüzde 15,4’e ulaşması, Birlik içinde 2008 yılında yaşanan krizin tekrarlanma ihtimalini akıllara 

getirdi. Komisyon, “Gençlik Garantisi” programının genişletilmesini önererek programdaki yaş sınırlamasının 

29'a yükseltilmesini talep etti. Program kapsamında, 15-25 yaş arasındaki gençler iş veya staj teklifi 

bulabilmek için sisteme kaydolabiliyor.  

Avrupa Komisyonu'nun istihdam ve sosyal haklardan sorumlu üyesi Nicolas Schmit, ikinci kez ‘kayıp nesil’ 

sorunuyla karşı karşıya kalmak istemediklerini vurgulayarak “Şu an o durumda değiliz ancak gençlerin Covid-

19 nedeniyle mağdur duruma düşme riski var” dedi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis 

Dombrovskis ise salgın sebebiyle genç işsizliğin normal işsizlik dönemine kıyasla iki kat daha hızlı arttığını 

ifade etti. 

Gülsüm Alan, (1 Temmuz 2020), Avrupa Komisyonu: 'Gençleri vuran işsizlikle mücadele edilmeli, kayıp nesil istemiyoruz', 

Euronews, Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2020/07/01/avrupa-komisyonu-gencleri-vuran-issizlikle-mucadele-edilmeli-

kay-p-nesil-istemiyoruz  

 

22. FRANSA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GERGİNLİK AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAŞINIYOR  

Türkiye’nin Libya’daki mevcudiyetini ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini tasvip etmeyen Fransa, 

NATO ve Avrupa Birliği nezdinde harekete geçmeye karar verdi. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim sonrası 

NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'ndan çekilme kararı alan Fransa, yine kendilerinin talebiyle AB'nin 

Türkiye toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 

Parlamentoya hitap eden Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian “Bizim talebiminiz üzerine AB Dışişleri 

Bakanları 13 Temmuz'da sadece Türkiye meselesine odaklanan bir toplantı yapacak” bilgisini veren bakan, 

“Başka yaptırımlar da tasarlanabilir” diye ekledi. 

Sputnik News, (1 Temmuz 2020), Fransa Dışişleri Bakanı: Talebimiz üzerine Türkiye için toplanacak AB'den yeni yaptırım 

gelebilir, Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368211-fransa-disisleri-bakani-talebimiz-uzerine-

turkiye-icin-toplanacak-abden-yeni-yaptirim-gelebilir/  

 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/venezuela-le-president-maduro-demande-a-l-ambassadrice-de-l-ue-de-quitter-le-pays_6044638_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/30/venezuela-le-president-maduro-demande-a-l-ambassadrice-de-l-ue-de-quitter-le-pays_6044638_3210.html
https://tr.euronews.com/2020/07/01/avrupa-komisyonu-gencleri-vuran-issizlikle-mucadele-edilmeli-kay-p-nesil-istemiyoruz
https://tr.euronews.com/2020/07/01/avrupa-komisyonu-gencleri-vuran-issizlikle-mucadele-edilmeli-kay-p-nesil-istemiyoruz
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368211-fransa-disisleri-bakani-talebimiz-uzerine-turkiye-icin-toplanacak-abden-yeni-yaptirim-gelebilir/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368211-fransa-disisleri-bakani-talebimiz-uzerine-turkiye-icin-toplanacak-abden-yeni-yaptirim-gelebilir/
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23. MERKEL: “PARİS-ANKARA GERİLİMİ ÇOK CİDDİ” 

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa ve Türkiye 

arasındaki krizi çok ciddi olarak nitelendirdi. Merkel, Fransa’nın Türkiye’ye dair şikâyetlerini NATO ve 

AB'ye taşımasıyla ilgili olarak “Bunu biz de çok ciddiye alıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı ile bu olay hakkında 

görüştüm. Orada tam olarak ne olduğu NATO'da inceleniyor. Rapor henüz hazır değil, ama NATO'ya üye 

devletler arasında bu tür olayların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor” dedi.  

Merkel aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinin ‘iki yönlü yaklaşımla yeniden tanımlanması’ gerekliliğine 

vurgu yaptı.  

Sputnik News, (1 Temmuz 2020), ‘Paris-Ankara gerilimi çok ciddi' diyen Merkel: Türkiye stratejisi hem bağlarımız hem 

eleştirilerimiz üzerinden yürümeli, Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368491-paris-ankara-gerilimi-

cok-ciddi-diyen-merkel-turkiye-stratejisi-hem-baglarimiz-hem-elestirilerimiz/  

 

24. AVRUPA BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞI 

1 Temmuz 2020 itibarıyla Almanya, 6 aylığına Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı Hırvatistan’dan devraldı. 

27 ülkeden oluşan Birlik’ te 6 ayda bir olmak üzere dönüşümlü olarak bir ülke Avrupa Birliği Dönem 

Başkanlığını üstleniyor. 2007 yılından bu yana bu görevi almayan Almanya Başkanlığı Ocak 2021’de 

Portekiz’e devredecek. 

European Parliament News, (1 Temmuz 2020),  “Together for Europe’s recovery”: Germany takes over Council presidency, 

Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200624STO81905/together-for-europe-s-

recovery-germany-takes-over-council-presidency  

 

25.TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLERE YASAK  

Almanya’da Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’ndan tek kullanımlık plastik ürünlerin 

kullanımının yasaklanması kararı çıktı. Yasa tasarısı, Avrupa Birliği’nin plastik kullanımını önlemek amacıyla 

getirdiği yasaktan sonra hazırlandı. Tek kullanımlık plastik yasağı, Almanya’da da Avrupa Birliği geneliyle 

aynı anda, 1 Temmuz 2021’de uygulanmaya başlanacak. Tasarıda plastik çatal, bıçak, kaşık, pipet, kahve ve 

çay karıştırma çubukları, kulak temizleme çubuğu ve plastik bardak gibi ürünlerin de yasaklanması 

öngörülüyor. Tasarı önce Meclis’e sunulacak. Meclis’te kabul edilmesinin ardından Eyaletler Meclisinde 

oylanacak ve cumhurbaşkanının imzasından sonra tasarı yasalaşacak. Bu girişim, AB tarafından plastik 

ürünlerin çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması amacıyla 2019’da kabul edilen direktif bağlamında 

önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

Deutsche Welle, (1 Temmuz 2020), Germany bans single-use plastic products, Erişim Adresi: https://www.dw.com/en/germany-

bans-single-use-plastic-products/a-53932107  

 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368491-paris-ankara-gerilimi-cok-ciddi-diyen-merkel-turkiye-stratejisi-hem-baglarimiz-hem-elestirilerimiz/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007011042368491-paris-ankara-gerilimi-cok-ciddi-diyen-merkel-turkiye-stratejisi-hem-baglarimiz-hem-elestirilerimiz/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200624STO81905/together-for-europe-s-recovery-germany-takes-over-council-presidency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200624STO81905/together-for-europe-s-recovery-germany-takes-over-council-presidency
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://www.dw.com/en/germany-bans-single-use-plastic-products/a-53932107
https://www.dw.com/en/germany-bans-single-use-plastic-products/a-53932107

