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1. JOSEP BORRELL’İN ANKARA ZİYARETİ 

6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’ya gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın 

toplantısı düzenlendi. Borrell basın toplantısında sözlerine Türkiye’nin Avrupa Birliği için sadece bir komşu 

değil, aynı zamanda Birliğe katılım yolunda bir aday ülke ve kilit ortak olduğunu söyleyerek başladı. Avrupa 

içinde Türkiye hakkında yoğun ve sık tartışmaların yapılmasını ise Birliğin Türkiye ile olan ilişkisine verdiği 

önemin bir göstergesi olarak değerlendirdi.  AB ve Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut durumun ideal 

olmaktan çok uzak olduğunu söyleyen Borrell, bu durumdan kurtulmak için birtakım ciddi meselelerin hemen 

ele alınması gerektiğini söyledi. Borrell, bu konulardan birinin Doğu Akdeniz olduğunu dile getirerek 

bölgenin Avrupa için kilit öneme sahip olduğunu; iş birliği ve diyalog ile güven inşası, iyi komşuluk ilişkileri, 

istikrar ve güvenlik açısından elverişli bir yol yaratılması gerektiğini vurguladı.  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi önemli konularda 

üsteleneceği arabuluculuk misyonuna destek verilebileceğini kaydetti. “Yeter ki AB dürüst bir ara bulucu 

olsun. Üyelik dayanışması yerine tarafsız davransın, biz AB ile çalışmaya varız” diyen Çavuşoğlu, 

Türkiye’nin AB ile ilişkisini pozitif bir atmosferde geliştirmek istediğine dikkat çekti. Türkiye’nin bir süredir 

zirvelere davet edilmediğini hatırlatan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa Birliği, üst düzeyli 

diyalog ve temasları yasaklayan kararlar aldı. Normalde biz bu kararları uygulasak veya ‘Siz böyle kararlar 

aldınız’ desek Sayın Borrell’in bugün Ankara’da olmaması lazım. Ama biz AB’nin bu kararlarına rağmen bu 

diyaloğu sürdürüyorsak bu iyi niyet göstergesidir. AB’ye çok ihtiyacımız olduğundan değil. İkimizin de 

birbirine ihtiyacı var. AB’nin bu kararı tersine çevirmesi lazım. Önümüzdeki günlerde Komisyon toplantısında 

ve zirvesinde Türkiye’nin yine Fransa dahil malum ülkeler yüzünden gündemde olacağını görüyoruz. Burada 

Türkiye aleyhine kararlar almak sorunları çözmez, daha da derinleştirir. Biz gereken samimiyeti gösteriyoruz. 

AB Türkiye’ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman durum 

daha da gerginleşecek. Bunun faydası yok. Böyle bir kararın sorunların çözümüne katkısı olmayacak, daha da 
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derinleştirecek. AB’den beklentimiz sorunların çözümü konusunda sorunun tarafı olmak yerine çözümün 

tarafı olmasıdır.” 

AB Delegasyonu, (6 Temmuz 2020), Turkey: Remarks by HR/VP Josep Borrell at the press conference following his meeting with 

the Minister of Foreign Affairs Mevlut Çavuşoğlu, Erişim Adresi: https://www.avrupa.info.tr/en/pr/turkey-remarks-hrvp-josep-

borrell-press-conference-following-his-meeting-minister-foreign 

Sputnik News, (6 Temmuz 2020), Çavuşoğlu: AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını vermek zorunda kalacağız, 

Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007061042397916-cavusoglu-ab-turkiye-aleyhine-ilave-kararlar-alirsa-

karsiligini-vermek-zorunda-kalacagiz/  

 

2. JOSEP BORRELL HULUSİ AKAR ile GÖRÜŞTÜ 

Çalışma ziyareti için Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Önce baş başa görüşen ikili daha sonra heyetler 

arası görüşmeye başkanlık etti. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda daha önce yapılan konuşmaların 

devamı niteliğinde faydalı, samimi, verimli bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı. 

Borrell ve heyetine operasyonlar hakkında bilgi verdiklerini belirten Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

şunları söyledi: “Bu bilgiler çerçevesinde ikili ve başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda da 

görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile AB arasındaki etkin iş birliği hem iki taraf hem de bölgemiz için 

çok ciddi şekilde önem taşımaktadır. Barış, dostluk ve ortak değerlerimize saygı çerçevesinde AB ile özellikle 

savunma-güvenlik konularında iş birliği ve diyaloğumuzu daha da geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede AB’nin 

Türkiye’ye önyargılardan uzak şekilde ve objektif olarak yaklaşmasının her iki tarafa da büyük yarar 

sağlayacağını burada belirtmek istiyorum. Diğer bir deyişle önyargıdan uzak, objektif bir yaklaşımla bütün 

konuları kendileriyle görüşmeye, konuşmaya ve iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu da bilmelerini 

istiyoruz. Ama diğer taraftan ülkemizin de sahip olduğu hak, alaka ve menfaatleri dikkate almayan, onları bir 

tarafa bırakan, tek yanlı, objektif olmayan, önyargılı bazı yaklaşımların da kabul edilemez olduğu bir gerçek.” 

Josep Borrell ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasında görüşmelerin artırılması gerektiğini söyledi. Yüksek 

Temsilci sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ile AB arasında yanlış anlaşılmaları önlemek ya da 

ilişkilerimizin kötüye gidişini engellemek için görüşülmesi gereken birçok konu var. Aramızdaki bazı 

konularda anlaşmazlıklar var ama bunu çözmenin yolu diyalogdur.” 

Borrell, çatışmaların ve anlaşmazlıkların çözümü için Avrupa Birliği’nin çaba sarf ettiğine dikkat çekti.  

Milli Savunma Bakanlığı, (6 Temmuz 2020), Bakan Akar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 

ile Bir Araya Geldi, Erişim Adresi: https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/672020-10105   

 

3. BREXIT MÜZAKERELERİ 

Koronavirüs sebebiyle bir süredir çevrimiçi devam eden Brexit müzakereleri, 6 Temmuz Pazartesi günü 

Londra’da yeniden açıldı. Avrupa Birliği’ni temsilen Londra’da bulunacak müzakereci Michel Barnier İngiliz 

mevkidaşı David Frost ile görüştü. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmelerden sonra 

geçtiğimiz hafta Brüksel’de yüz yüze yapılan toplantılarla devam eden toplantı süreci, 1 Ocak 2021’de 

uygulamaya geçecek bu ayrılığın ardından tarafların geleceğini tayin edebilmesi açısından önem arz ediyor. 

Taraflar anlaşmaya varamazsa, bu eski partnerlerin arasındaki ticari ilişkilerde yalnızca Dünya Ticaret 

Örgütü’nün kuralları uygulanacak. 

Le Figaro, (6 Temmuz 2020), Brexit: les négociations reprennent à Londres, Erişim Adresi: https://www.lefigaro.fr/flash-

eco/brexit-les-negociations-reprennent-a-londres-apres-une-semaine-difficile-a-bruxelles-20200706  

 

https://www.avrupa.info.tr/en/pr/turkey-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference-following-his-meeting-minister-foreign
https://www.avrupa.info.tr/en/pr/turkey-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference-following-his-meeting-minister-foreign
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007061042397916-cavusoglu-ab-turkiye-aleyhine-ilave-kararlar-alirsa-karsiligini-vermek-zorunda-kalacagiz/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007061042397916-cavusoglu-ab-turkiye-aleyhine-ilave-kararlar-alirsa-karsiligini-vermek-zorunda-kalacagiz/
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/672020-10105
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4. YUNANİSTAN’IN SIĞINMACILARI GERİ İTTİĞİ İDDİASI 

Avrupa Parlamentosu’nun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesine hitap eden Avrupa Komisyonu 

İçişlerinden Sorumlu üyesi Ylva Johansson, sığınmacılara uygulanan geri ittirme uygulamasının yasak 

olduğunu belirterek Yunanistan’a ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.  

Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğu, Avrupa Komisyonu Yunan makamlarının sığınma konusundaki 

AB mevzuatına uymalarını sağlamaya, şiddet kullanımını kınamaya ve ihlaller teyit edilirse Yunanistan’a 

karşı yaptırım uygulamaya çağırdı. Komiser Ylva Johansson, sığınmacılara yönelik şiddet iddialarının sadece 

Yunanistan’da değil, tüm AB’de soruşturulması gerektiğini söyleyerek “İnsan haklarını ihlal ederek 

sınırlarımızı koruyamayız” dedi.  

European Parliament, (6 Temmuz 2020), Investigate alleged pushbacks of asylum-seekers at the Greek-Turkish border, MEPs 

demand, Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200703IPR82627/investigate-pushbacks-of-

asylum-seekers-at-the-greek-turkish-border-meps-demand 

 

5. KUZEY DENİZİ ENERJİ İŞ BİRLİĞİ 

Kuzey Denizi Enerji İş Birliği (North Seas Energy Cooperation-NSEC) kapsamında Avrupa Enerji Komiseri 

Simson ve NSEC üyesi Bakanlar arasında Avrupa Komisyonu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Bu 

görüşmeler sonucunda Avrupa Komisyonu “Deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinin hızlandırılmış bir şekilde 

konuşlandırılması için mevcut engellerle mücadele edilmesi gerektiğini” ifade ederek ortak bildiri yayınladı. 

Böylece Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar sürdürülebilir enerjiler kapsamında üye ülkelerin kıyılarında rüzgâr 

enerjisi santralleri kurmayı planlanıyor. 

European Commission News, (6 Temmuz 2020), Progress on North Seas Energy Cooperation, Erişim Adresi:  

https://ec.europa.eu/info/news/progress-north-seas-energy-cooperation-2020-jul-06_en  

 

6. AB BÜTÇESİ ve YOLSUZLUK 

Avrupa Savcılığı Ofisi (The European Public Prosecutor’s Office-EPPO) Başsavcısı Laura Codruta Kövesi 

yolsuzluk ile mücadele kapsamında davaların soruşturulması ve suçların tespiti için Avrupa Birliği içinde 

gerçekleştirilecek iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Macaristan, Polonya, Danimarka ve İrlanda’nın 

EPPO’ya katılmamasına rağmen bu üye ülkelerle de iş birliği yapılacağı ve üye devletlerin sınırları içinde 

işlenen belirli suçların araştırılacağını söyledi. Daha önce Romanya Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Müdürü 

olarak görev yapan Laura Codruta Kövesi’nin 43 milletvekili ve 260 siyasetçiye açtığı soruşturma sonrası 

görevinden alındığı biliniyor. Euronews muhabiri ile bir röportaj gerçekleştiren Kövesi, Romanya ilgili olarak 

“Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü’nden iki yıl önce ayrıldım ve orada neler olup bittiği hakkında 

yorum yapmak güç. Bununla birlikte son 3 yıldır Romanya'da yargının sürekli saldırı altında olduğu gerçeğini 

dikkate almamız gerek. Birçok hâkim ve savcı birçok yönden taciz ediliyor. Çok sayıda disiplin işlemi 

başlatıldı ve hâkim ve savcılara karşı ceza davaları açıldı. Sonuç olarak yargının bağımsızlığı, saldırılar ve 

yasal değişikliklerden sürekli olarak etkilendi.” açıklamasında bulundu. 

Sandor Zsiros, (6 Temmuz 2020), Avrupa bütçesi yolsuzluk riski altında mı? Avrupa Başsavcısı Kövesi yanıtladı, Euronews, Erişim 

Adresi: https://tr.euronews.com/2020/07/06/avrupa-butcesi-yolsuzluk-riski-alt-nda-m-avrupa-bassavc-s-kovesi-yan-tlad 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200703IPR82627/investigate-pushbacks-of-asylum-seekers-at-the-greek-turkish-border-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200703IPR82627/investigate-pushbacks-of-asylum-seekers-at-the-greek-turkish-border-meps-demand
https://ec.europa.eu/info/news/progress-north-seas-energy-cooperation-2020-jul-06_en
https://tr.euronews.com/2020/05/05/317-rumen-siyasetciye-sorusturma-acan-yolsuzluk-savc-s-aihm-de-hakl-bulundu
https://tr.euronews.com/2020/07/06/avrupa-butcesi-yolsuzluk-riski-alt-nda-m-avrupa-bassavc-s-kovesi-yan-tlad
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7. AB IRKÇI POLİS KONTROLLERİNE KARŞI UYARDI 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (European Commission against Racism and 

Intolerance-ECRI), artan ırkçı hareketlerden dolayı Avrupa hükümetlerine uyarılarda bulundu. ECRI, diğer 

meslek gruplarında olduğu gibi, polislikte de ırksal profil oluşturmanın yasaklanması gerektiğinin altını çizdi. 

Ayrıca ECRI polislik istihdamında nüfus çeşitliliğinin göz önünde bulundurulması gerektiği tavsiyesinde 

bulundu. ECRI “Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin aşağılanma ve adaletsizlik hissine kapılarak topluma 

yabancılaştığı, bunun ise iyi toplum ilişkilerinin gelişmesine engel olduğu” açıklamasında bulundu. ECRI ve 

47 üyesi kısa süre önce, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı Romanların kendi ülkelerinin kültürel mirasına katkıda 

bulabilmeleri için Roman Tarihi ve Kültürü ile ilgili konuların okul müfredatına ve öğretim materyallerine 

alınma kararını da kabul etmişti. 

Council of Europe, (6 Temmuz 2020), ECRI warns against racial profiling in policing and calls for a systemic response to address 

racism in all areas,  Erişim Adresi:  https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-

warns-against-racial-profiling-in-policing-and-calls-for-a-systemic-response-to-address-racism-in-all-areas 

 

8.SREBRENITSA SOYKIRIMI ANMALARI 

Srebrenitsa Soykırımı, yıl dönümü olan 11 Temmuz’da, kimliği belirlenen sekiz kişinin de toprağa verilmesi 

vesilesiyle tekrar anılacak. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia-ICTY) tarafından Yugoslavya iç savaşında soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş 

hukuku ihlallerinden dolayı müebbet hapisle cezalandırılan Ratko Mladiç ve Zdravko Tolimir gibi isimlerle, 

henüz yargılama süreci devam ederken hayatını kaybeden Slobodan Miloseviç suçlu bulunmuştu. Ancak 

ICTY’nin 2017’de kapatılıp davaların ulusal mahkemelere geçmesiyle, yaklaşık üç bin dava dosyası 

soruşturulamamıştı.  

Konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi Srebrenitsa 

Soykırımının İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da yaşanan en büyük trajedi olduğunu ve tekrar böyle 

bir durumun yaşanmaması için suçluların cezalarını çekmesi gerektiğini ifade etti. Varhelyi’nin görev 

tanımları içinde; Balkan Ülkeleri ile ilişkileri geliştirme, hukuksal ve kurumsal reformları hızlandırma, Balkan 

ülkeleri ile müzakereleri açma ve geliştirme gibi sorumluluklar bulunuyor. 

Gülsüm Alan, (7 Temmuz 2020), Avrupa Komisyonu üyesi Varhelyi: 'Srebrenitsa soykırımı Avrupa'nın kanayan yarası', Euronews, 

Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2020/07/07/avrupa-komisyonu-uyesi-varhelyi-srebrenica-soyk-r-m-avrupa-n-n-kanayan-

yaras 

 

9. AVRUPA KOMİSYONUNDAN EKONOMİK DURGUNLUK RAPORU 

Avrupa Komisyonu “2020 Yaz-Ekonomik Tahminleri” isimli raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, 

koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa Birliği ekonomisinin, AB ve ulusal düzeyde alınan hızlı ve kapsamlı 

önlemlere rağmen, bu yıl derin bir durgunluk yaşayacağını öngörüyor. İlgili raporda, Avro Bölgesi’nin 2020 

yılında %8,7 küçüleceği, 2021’de ise %6,1 büyüyeceği tahminine yer verilirken; AB ekonomisinin 2020’de 

%8,3 küçüleceği, 2021 yılında ise %5,8 büyüyeceği öngörüldü. Tahminlere göre bu yıl Finlandiya 

ekonomisinin %6,3, İsveç ekonomisinin %5,3, İtalyan ekonomisinin %11,2, Fransa ekonomisinin %10,6 ve 

İspanya ekonomisinin %10,9 oranında küçülmeleri bekleniyor. Rapor, AB ekonomisinin yaşadığı şokun 

salgının tüm üye devletleri vurması nedeniyle simetrik olduğuna değinildi. Bunun yanında, 2020’de yaşanan 

ve yaşanacak ekonomik dalgalanmayla 2021’deki yükselişin gücünün belirgin şekilde farklı olacağı belirtildi. 

European Commission, (7 Temmuz 2020), Summer 2020 Economic Forecast: An even deeper recession with wider divergences, 

Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269 

 

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809eef05#globalcontainer
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-warns-against-racial-profiling-in-policing-and-calls-for-a-systemic-response-to-address-racism-in-all-areas
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/ecri-warns-against-racial-profiling-in-policing-and-calls-for-a-systemic-response-to-address-racism-in-all-areas
https://www.icty.org/en/cases/judgement-list
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/jul/09/i-prosecuted-srebrenica-war-criminals-but-i-know-others-are-still-walking-free
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi_en
https://tr.euronews.com/2020/07/07/avrupa-komisyonu-uyesi-varhelyi-srebrenica-soyk-r-m-avrupa-n-n-kanayan-yaras
https://tr.euronews.com/2020/07/07/avrupa-komisyonu-uyesi-varhelyi-srebrenica-soyk-r-m-avrupa-n-n-kanayan-yaras
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1269
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10. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARA YARDIM 

‘Acil Sosyal Yardım Planı’ kapsamında her ay Türkiye’de bulunan 1 milyon 700 bin sığınmacının temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için kişi başı 17 Avro para yardımında bulunan Avrupa Birliği, bu vesileyle 

sığınmacıların topluma entegre olmasını ve ekonomiye katkıda bulunmalarını hedefliyor.  

Suriye kaynaklı sığınmacı krizi sonrasında Avrupa Birliği kendi sınırlarını korumak ve sığınmacıları Birlik 

içine girmeden durdurabilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalardan biri olan ve 2016’da 

gerçekleştirilen Brüksel ve Ankara arasındaki anlaşmayla AB, Türkiye’ye 6 milyar Avroluk ödeme yapmayı 

kabul etti. Mart ayında Türkiye’ye 2,4 milyar Avroluk fonun insani yardıma için aktarıldığını açıklayan 

Avrupa Komisyonu, geri kalan 3 milyar Avronun ise 2025’e kadar Ankara’ya ulaştırılacağını beyan etti.  

Gülsüm Alan, (7 Temmuz 2020), AB, Türkiye’deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor, Euronews, Erişim 

Adresi:  https://tr.euronews.com/2020/07/07/ab-turkiye-deki-s-g-nmac-lara-kisi-bas-her-ay-17-euro-yard-mda-bulunuyor 

 

11. AVRUPA BİRLİĞİ ve TEMİZ ENERJİ 

Avrupa Birliği temiz enerjiye geçiş sürecinde yeni stratejisini açıkladı. Bu kapsamda fosilden veya 

yenilenebilir enerjiden elde edilebilen hidrojen kullanılmaya başlanacak. 2050 yılına kadar nötr karbon 

hedefini tutturmaya çalışan Avrupa Komisyonu, 1 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretme önerisinde 

bulundu. 2024 yılına kadar bu rakama ulaşmayı planlayan Komisyon’un 2030 hedefi 10 milyon tonluk üretim. 

Avrupa parlamenteri Claudia Gamon da yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği’nin karbonsuzlaştırma konusuna 

verdiği önemi vurguladı. Gamon, “Yenilenebilir yeşil hidrojen olarak neyin dikkate alınması gerektiği ve 

neyin böyle olmadığı konusunda net bir tanım yapılmalı. Bu çok önemli zira karbonsuzlaştırma konusuna 

odaklanmalıyız.” beyanında bulundu. 

Euronews, (8 Temmuz 2020), Avrupa Komisyonu temiz enerjiye geçiş sürecinde hidrojen üretimi planını açıkladı, Erişim Adresi:  

https://tr.euronews.com/2020/07/08/avrupa-komisyonu-temiz-enerjiye-gecis-surecinde-hidrojen-uretimi-plan-n-ac-klad 

 

12. MERKEL: “AVRUPA BİRLİĞİ ANLAŞMASIZ BREXIT SÜRECİNE KENDİNİ 

HAZIRLAMALI” 

Angela Merkel, Başbakan Boris Johnson’un Birleşik Krallık’ın anlaşmadan çekilmeye ‘hazır’ olduğu 

konusunda yaptığı uyarıya binaen, Avrupa Birliği’nin ticari bir anlaşma olmaksızın gerçekleşecek bir Brexit 

süreci için hazır olması gerektiğini söyledi. Avrupa Parlamentosunda konuşan Merkel, “İyi bir çözüm için 

çabalamaya devam edeceğim, ancak anlaşmasız bir senaryoya da hazırlanmalıyız.” dedi ve ekledi: 

“Sonbaharda anlaşmaya varabilmek için müzakerelerin hızlandırılması konusunda Birleşik Krallık ile 

anlaştık, yıl sonuna kadar bir anlaşma yapılmasını planlıyoruz." 

Birleşik Krallık 1 Ocak 2021’den itibaren Avrupa Birliği’nin üyesi olmayacak. 

The Telegraph, (8 Temmuz 2020), Angela Merkel tells EU to prepare for no trade deal Brexit, Erişim Adresi:  

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/07/08/angela-merkel-tells-eu-get-prepared-no-trade-deal-brexit-warning/ 

 

13. AB ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA GERİLİM 

2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılan Macaristan ile Birlik arasındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor. Daha 

önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine Avrupa Birleşik 

Devletleri kurmak istediğini ancak kendilerinin bunun bir parçası olmak istemediğini açıklaması ile artan 

gerilim; geçtiğimiz aylarda Orban’ın Facebook üzerinden paylaştığı Büyük Macaristan haritasına Avusturya, 

Sırbistan, Romanya ve Slovakya'nın büyük kısımlarını da katması nedeniyle tekrar alevlenmişti. Yakın 

https://tr.euronews.com/2020/07/07/ab-turkiye-deki-s-g-nmac-lara-kisi-bas-her-ay-17-euro-yard-mda-bulunuyor
https://tr.euronews.com/2020/07/08/avrupa-komisyonu-temiz-enerjiye-gecis-surecinde-hidrojen-uretimi-plan-n-ac-klad
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/07/08/angela-merkel-tells-eu-get-prepared-no-trade-deal-brexit-warning/
https://tr.euronews.com/2020/05/08/macaristan-basbakan-orban-avrupa-da-kurulmaya-cal-s-lan-imparatorlugun-bir-parcas-olmayaca
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zamanda ise Macaristan, AB’nin 14 güvenli ülkeye sınırlarını açma kararını reddetmesi ile gündeme geldi. 

Birliğin sınırlarını açma kararına Belçika, Avusturya ve Finlandiya da tepki göstermişti. 

Schengen News, (8 Temmuz 2020), Belgium Refuses to Open Borders for Residents of Third Countries Recommended by EU, 

Erişim Adresi: https://www.schengenvisainfo.com/news/belgium-refuses-to-open-borders-for-residents-of-third-countries-

recommended-by-eu/  

 

14. YUNANİSTAN ve AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ DÖNEM BAŞKANLIĞI 

15 Mayıs 2020 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Yunanistan 

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, 8 Temmuz’da açılış için bir konuşma yaptı. Sakellaropoulou, 

Avrupa’nın son yılların en büyük kavşağında olduğunu; özelikle salgının toplumlar, insanlar, demokrasiler 

nezdinde dayanıklılığı test ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, salgının azınlıkların ve çeşitli kimliklerin 

haklarına nasıl daha iyi saygı gösterileceğini ve kamu hizmetinin değeriyle evrensel doğasını hatırlattığını 

vurgularken; Yunanistan’ın demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne duyduğu inançla tüm 

ülkelere örnek olacağını açıkladı. 

Greek Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe News, (8 Temmuz 2020), “The Council of Europe 

in the era of the COVID-19 pandemic: new challenges for democracy and the Rule of Law”, Erişim Adresi: 

https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/speech-by-the-president-of-the-republic-katerina-sakellaropoulou-at-the-central-event-

of-the-greek-chairmanship-of-the-council-of-europe-temple-of-olympian-zeus-wednesday-08-07-2020-the/?lang=en 

 

 15.AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SAHTECİLİĞE KARŞI UYARI SİSTEMİ  

Avrupa Birliği’nin sahteciliğe karşı oluşturduğu erken uyarı sistemi sayesinde ithal ürünlerde yapılan 

denetimlerde, potansiyel zararlı çeşitli eşyalar ve kişisel koruma malzemeleri ele geçirildi. Avrupa 

Komisyonu’nun tespit edilen ürünlerle ilgili 2019 yılına ilişkin paylaştığı verilerde, ilk sırada oyuncaklar 

geliyor. Denetime otomobil ve elektrikli ev eşyaları gibi ürünler de takıldı. 2020 itibarıyla sistemin tespit ettiği 

ürünlere pandemi nedeniyle ithalatı artan eldivenler, dezenfektan jeller ve maskeler de dahil oldu. 

Avrupa Komisyonu’nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, uyarı sisteminin gayet iyi çalıştığını 

belirterek “450 milyon kişilik ortak pazarda bir ülkedeki tehlikeli ürünün başka bir ülkedeki çocuğun eline 

geçme riski her zaman bulunur.” beyanında bulundu.  

Sistem sayesinde, AB üyesi ülkelerin kendi aralarında yaptıkları bilgi paylaşımlarıyla 2 bin 243 tehlikeli 

ürünün tespit edilmesi üzerine yerel otoriteler tarafından 4 bin 477 denetim gerçekleştirildi. Denetim sayısında 

2018’e göre %10, 2015’e göre %63’lük bir artış gerçekleşti.  

Emma Beswick, (9 Temmuz 2020), Avrupa Birliği uyarı sistemine rekor sayıda zararlı ürün takıldı; listede oyuncaklar ilk sırada, 

Euronews, Erişim Adresi: https://tr.euronews.com/2020/07/08/avrupa-birligi-uyar-sistemine-rekor-say-da-zararl-urun-tak-ld-

listede-oyuncaklar-ilk-s-rad 

 

16. AVRO BÖLGESİNE YENİ KATILIMLAR 

Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Avro Bölgesi yetkililerinin Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’nı 

(ERM-2) Bulgaristan ve Hırvatistan’ı da Avro para birimine geçirerek genişletmeye hazır olduklarını yazdı. 

Bulgaristan 2007’de’ Hırvatistan ise 2013’te Avrupa Birliği’ne katılmıştı. 

Halihazırda 19 üyesi bulunan Avro Bölgesi son genişleme sürecini 2015’te Litvanya’nın katılımıyla yaşamıştı. 

Piyasadaki olası spekülasyonları engellemek amacıyla kararın piyasalar kapalıyken duyurulacağını iddia eden 

kaynaklar, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının arasında yapılacak video konferans 

https://www.schengenvisainfo.com/news/hungary-rejects-eu-councils-recommendation-to-open-borders-to-14-third-countries/
https://www.schengenvisainfo.com/news/belgium-refuses-to-open-borders-for-residents-of-third-countries-recommended-by-eu/
https://www.schengenvisainfo.com/news/belgium-refuses-to-open-borders-for-residents-of-third-countries-recommended-by-eu/
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/speech-by-the-president-of-the-republic-katerina-sakellaropoulou-at-the-central-event-of-the-greek-chairmanship-of-the-council-of-europe-temple-of-olympian-zeus-wednesday-08-07-2020-the/?lang=en
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/speech-by-the-president-of-the-republic-katerina-sakellaropoulou-at-the-central-event-of-the-greek-chairmanship-of-the-council-of-europe-temple-of-olympian-zeus-wednesday-08-07-2020-the/?lang=en
https://tr.euronews.com/2020/07/08/avrupa-birligi-uyar-sistemine-rekor-say-da-zararl-urun-tak-ld-listede-oyuncaklar-ilk-s-rad
https://tr.euronews.com/2020/07/08/avrupa-birligi-uyar-sistemine-rekor-say-da-zararl-urun-tak-ld-listede-oyuncaklar-ilk-s-rad
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toplantısının ardından verilecek nihai onaydan sonra bu kararın yakın bir zamanda hayata geçirileceğini beyan 

etti. 

Reuters, (9 Temmuz 2020), EU to back Croatia, Bulgaria in first step to join euro, sources say, Erişim Adresi: 

https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy-croatia-bulgaria-

idUKKBN24A14F?taid=5f06f9e4ad0db1000109e937&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnth

em&utm_source=twitter 

 

17. ‘AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ’ PROJESİ 

‘Avrupa Üniversiteleri’ projesine aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi 

Üniversitesinin de bulunduğu toplam 24 yükseköğretim kurumu daha eklendi. Avrupa Komisyonu Avrupa 

Birliği genelinde öğrencilerin ve öğretmenlerin bir arada çalışmasını sağlayarak, yükseköğretim kurumları 

arasında uluslararası bir ittifak oluşturmak amacıyla Avrupa Üniversiteleri projesi üzerinde 2017’den beri 

çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Projeye geçtiğimiz yıl Avrupa’nın genelinden 17 üniversite katılmıştı. 41 

üniversiteyi kapsayan projeye Avrupa Birliği’nin 2021-2027 bütçesinden 287 milyon Avro ayrıldı. Bu miktar, 

Erasmus+ ve Horizon 2020 projelerine ayrılan bütçeden karşılanacak. 

Euronews, (9 Temmuz 2020), AB, ‘Avrupa Üniversiteleri’ projesini genişletti; Türkiye’den hangi üniversiteler var?, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/07/09/ab-avrupa-universiteleri-projesini-genisletti-turkiye-den-hangi-universiteler-var 

 

18. AVRUPA PARLAMENTOSUNDA TÜRKİYE OTURUMU 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Temmuz’da Avrupa 

Parlamentosu’nda düzenlenen ‘Akdeniz’de istikrar, güvenlik ve Türkiye’nin negatif rolü’ başlıklı oturumda 

konuştu. Hafta başında Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Borrell, Parlamenterlerin sorularını 

cevapladı.  

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki sağlıklı diyaloğun önemine vurgu yapan Yüksek Temsilci, Ankara’nın 

önemli bir partner olduğunu ancak yaşanan çeşitli olumsuz gelişmelere de kayıtsız kalınamayacağını söyledi. 

Borrell sözlerine, “Türkiye Avrupa Birliği’ne aday bir ülke konumunda olan önemli bir partner, bunu Türkiye 

dışişleri bakanına söyledim. Negatif ilişkilerimize artık son vermeliyiz, bu tersine çevrilmeli. Akdeniz’de 

misilleme bölgenin daha istikrarlı olmasını sağlamıyor. Bu sadece diyalog ve müzakere ile mümkün. 

Ankara’daki yetkililere ortak çıkar ilişkilerimizden söz ettim. Pazartesi günü Türkiye’nin durumunu 

incelemeye alacağız.” diyerek devam etti. 

Borrell, Türkiye’ye yapılan Avrupa Birliği kaynaklı yardımlar hakkındaki eleştirileri de cevapladı. Yüksek 

Temsilci, “Her şeyi birbiriyle karıştırmayın. Ön üyelik fonları ile Suriye’de bulunan 3,5 milyon göçmene 

yardım için gönderilen fonlar aynı değil. Bu fonlara nasıl son verebiliriz? Bu paralar doğrudan Türkiye’ye 

giden paralar değil. Kamplarda umutsuz durumda olan göçmenler için kullanılmak üzere, bölgede aktif olan 

sivil toplum örgütlerine gidiyor. Bu çok hayati bir gereklilik. Aynı şekilde Lübnan ve Ürdün’e de destek 

gönderiyoruz” beyanında bulundu. Borrell, 2007’den bu yana Türkiye’ye yapılan para yardımlarında bir 

milyar 300 milyon Avro civarında kesintiye gidildiğini de hatırlattı.  

Avrupa Parlamentosu’nun oturumunun ardından Fransa’nın talebiyle AB Dışişleri Bakanları, Borrell’in de 

işaret ettiği üzere,13 Temmuz Pazartesi günü Brüksel’de toplanarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını 

masaya yatıracak. 

European External Action Service, (9 Temmuz 2020), EP: Speech by HR/VP Josep Borrell on the 2019 Human Rights Annual 

report, Stability and security in the Mediterranean and the negative role of Turkey and the Situation in Belarus, Erişim Adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82625/ep-speech-hrvp-josep-borrell-2019-human-rights-annual-

report-stability-and-security_en 

https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy-croatia-bulgaria-idUKKBN24A14F?taid=5f06f9e4ad0db1000109e937&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy-croatia-bulgaria-idUKKBN24A14F?taid=5f06f9e4ad0db1000109e937&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://uk.reuters.com/article/uk-eurozone-economy-croatia-bulgaria-idUKKBN24A14F?taid=5f06f9e4ad0db1000109e937&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://tr.euronews.com/2020/07/09/ab-avrupa-universiteleri-projesini-genisletti-turkiye-den-hangi-universiteler-var
https://www.amerikaninsesi.com/a/ap-genel-kurulunda-turkiye-tartismas%C4%B1-savasa-mi-gidiyoruz/5495983.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82625/ep-speech-hrvp-josep-borrell-2019-human-rights-annual-report-stability-and-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82625/ep-speech-hrvp-josep-borrell-2019-human-rights-annual-report-stability-and-security_en
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19. AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ VERİLERİ AÇIKLANDI 

Avrupa Birliği ülkelerinin nüfus verilerini yayınlayan Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre, 2019 yılı 

başında 513,5 milyon olarak paylaşılan 28 ülkeden oluşan toplam Birlik nüfusu, 2020'de İngiltere'nin birlikten 

ayrılmasının ardından gerileyerek 447,7 milyona indi. Birliğin en kalabalık ülkesi 83,2 milyonluk nüfusuyla 

Almanya olurken, onu 67,1 milyon ile Fransa, 60,2 milyon ile İtalya, 47,3 milyonla İspanya ve 38 milyonla 

Polonya izledi. 

TRT Haber, (10 Temmuz 2020), Avrupa Birliği'nin nüfusu 447,7 milyon oldu, Erişim Adresi: 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-4477-milyon-oldu-500484.html 

 

20. ABD’NİN İDAM CEZASI KARARINA AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TEPKİ 

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin dört hükümlü için 13 Temmuz, 17 Temmuz ve 28 Ağustos 

tarihlerinde federal idam cezasını infaz etmeye karar vermesi, Avrupa Birliği’nde tepkilere sebep oldu. 

ABD’de idam cezası vermeye yetkili olan federal mahkemelerin bu kararları 2003'ten beri uygulanmıyordu.  

Avrupa Birliği’nden 10 Temmuz Cuma günü yapılan açıklamada, 17 yıl aradan sonra ABD'nin federal 

infazlara devam etme kararına Birliğin “şiddetle karşı çıktığı” beyan edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve 

Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözcüsü Peter Stano, “ABD yönetimini 13 

Temmuz’dan itibaren planlanan federal infazları tekrar gözden geçirmeye ve bu kararları uygulamamaya 

çağırıyoruz.” dedi. 

Açıklamada, bu kararın dünya çapında ölüm cezasının kaldırılması yönündeki genel eğilime aykırı olduğuna 

ve Avrupa Birliği’nin ölüm cezasına her koşulda sert bir şekilde karşı olduğuna vurgu yapıldı. Bu ceza, 

“acımasız, insanlık dışı, onur kırıcı ve devredilemez yaşam hakkı ile bağdaşmayan bir uygulama” olarak 

değerlendirilirken; bu cezanın geri alınamayan ve suç davranışına karşı bir caydırıcılığı olmayan bir uygulama 

olduğuna dikkat çekildi. 

Le Figaro, (10 Temmuz 2020), L'UE «s'oppose fermement» à la reprise des exécutions fédérales aux États-Unis, Erişim Adresi: 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-s-oppose-fermement-a-la-reprise-des-executions-federales-aux-etats-unis-20200710 

 

21. AVRUPA EKONOMİSİNDE BREXIT ŞOKU 

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel 10 Temmuz Cuma günü, Birleşik Krallık’ın yokluğundan doğacak 

ekonomik şoku dengelemek için kullanılmak üzere 5 milyar avroluk bir fon önerdi. 

Brexit refrandumu sonrasında kesinleşen Birleşik Krallık’ın Birlik’ten ayrılış süreciyle ilgili bir anlaşmaya 

varılması için Londra ve Brüksel arasında yapılan müzakereler, koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir 

durmuştu. Uzmanlar, yakın zamanda tekrar başlayan müzakere sürecinde tarafların gelecekteki siyasi ve ticari 

ilişkileri konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde, bu ayrılığın potansiyel sonuçlarının oldukça yıkıcı 

olacağını belirtiyor. 

Le Figaro, (10 Temmuz 2020), L'UE propose un fonds de 5 milliards d'euros pour absorber le choc du Brexit, Erişim Adresi: 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-ue-propose-un-fonds-de-5-milliards-d-euros-pour-absorber-le-choc-du-brexit-20200710 

 

22. BİRLEŞİK KRALLIK ve TÜRKİYE ARASINDA KARANTİNASIZ SEYAHATLER BAŞLADI 

Birleşik Krallık, ülkeye girişler için uygulamaya koyduğu karantina kurallarını esnetti. 10 Temmuz’dan itibari 

ile Birleşik Krallık’a Türkiye dahil 56 ülkeden yapılacak seyahatler sonrasında 14 günlük karantina kuralı 

uygulanmayacak. Bu kararın ardından hükümet, zorunlu olmadıkça seyahate çıkılmaması yönündeki uyarısını 

da yineledi. Ayrıca hükümet “İngiltere'deki diplomatik misyon ve konsolosluk görevlileri ve memurları, 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-4477-milyon-oldu-500484.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-ue-s-oppose-fermement-a-la-reprise-des-executions-federales-aux-etats-unis-20200710
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-ue-propose-un-fonds-de-5-milliards-d-euros-pour-absorber-le-choc-du-brexit-20200710
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uluslararası kuruluşların temsilcileri, bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve aileleri” karantinadan 

muaf kişiler olarak belirledi. 

Euronews, (10 Temmuz 2020), İngiltere ile Türkiye arasında karantinasız seyahat başladı, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/07/10/ingiltere-turkiye-dahil-60-ulkeye-karantina-uygulamas-n-kald-rd  

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://tr.euronews.com/2020/07/10/ingiltere-turkiye-dahil-60-ulkeye-karantina-uygulamas-n-kald-rd

