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1.  ANDRZEJ DUDA TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ 

Andrzej Duda, Polonya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda %51,2 oranında oy alarak seçimleri 

kazandı.  Liberal görüşleriyle ön plana çıkan Rafal Trazskowski ise %48,7 oy ile seçimleri ikinci sırada 

tamamlamış bulunuyor. Kürtaj, anti-semitizm ve yargı reformları konularında AB ile anlaşmazlık yaşadığı 

bilinen Duda’nın tekrar Polonya Cumhurbaşkanı olması bazı tartışmaların tekrar ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Özellikle 2018 yılında Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşlarını 70’ten 65’e çekilmesi, devamında 

27 hâkimin zorunlu olarak emekli edilmesi ve yeni atamaların kamuoyunu memnun etmemesi AB ile 

ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.  

Euronews, (13 Temmuz 2020), Polonya'da seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda kazandı, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/07/12/polonya-da-secim-sand-k-c-k-s-anketlerine-gore-cumhurbaskan-duda-yenden-kazand  

 

2. AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE GÜNDEMİYLE TOPLANDI                                                                                                                                                         

13 Temmuz 2020’de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Brüksel’de bir araya geldi. Pandemi sebebiyle Mart 

ayından beri uygulanan önlemlerin ardından ilk defa yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, bakanlar Türkiye 

gündemiyle toplandı.  Fransa’nın talebi üzerine gerçekleştirilen toplantıda AB tarafından ‘yasadışı’ olarak 

nitelendirilen Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri, insan hakları ihlalleri, 

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması, göçmen krizine karşı Avrupa Birliği'nin alacağı tutum ve 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunu delerek Libya'ya silah gönderdiği iddiaları üzerine 

değerlendirmeler yapıldı. Toplantıdan önce açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İlişkiler halihazırda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu önemli hususu 

görüşmek için ilginç bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum.” dedi ve AB Dış İlişkiler Konseyinin, 

gerginliği azaltmaya katkıda bulunacak ve iki taraf arasındaki sorunları anlamaya yönelik yollar arayacağını 

belirtti.  

Borrell görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye konusunda acil bir karar alınmadığını 

ancak Brüksel-Ankara arasındaki anlaşmazlıklardan birini oluşturan sondaj krizine ilişkin AB'nin bazı yeni 

“önlemler” alabileceğini açıkladı. Yüksek Temsilci, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin de dahil 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-53342667/poland-election-the-fight-for-lgbt-rights
https://tr.euronews.com/2018/10/11/polonya-da-tartismali-hakim-atamasi-ab-ile-iliskileri-gerdi
https://tr.euronews.com/2020/07/12/polonya-da-secim-sand-k-c-k-s-anketlerine-gore-cumhurbaskan-duda-yenden-kazand
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olduğu çeşitli sorunlara ilişkin öneriler getireceğini de belirtti. Avrupa Birliği bu önlemler kapsamında daha 

önce Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 

(TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı. Toplantıda seyahat yasağı uygulanan iki TPAO 

yöneticisinin AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar verildi. Bakanların konuyu Ağustos ayında 

Berlin’de yapılacak bir sonraki toplantıda tekrar ele almaları bekleniyor. 

Deutsche Welle, (13 Temmuz 2020), AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz için yeni yaptırım sinyali, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/abden-türkiyeye-doğu-akdeniz-için-yeni-yaptırım-sinyali/a-54164593 

BBC Türkçe, (13 Temmuz 2020), AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse ek önlemler gündeme gelebilir, Erişim Adresi: 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53395907 

 

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYASOFYA TEPKİSİ 

13 Temmuz 2020’de Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında 

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi konusu da masaya yatırıldı. Ayasofya’nın “güçlü bir sembolik, 

tarihi ve evrensel değer” taşıdığını söyleyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell de Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı. 

Borrell, toplantıdan sonra Pazartesi günü Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, “Bu karar kaçınılmaz olarak 

güvensizliği artıracak, dini topluluklar arasında yenilenen bölünmeyi tetikleyecek ve diyalog ve işbirliği 

çabalarımızı zayıflatacak” dedi. Borell sözlerine, Türk makamlarını bu kararı acilen gözden geçirmeye ve geri 

almaya çağıran çok sayıda görüş olduğunu söyleyerek devam etti.  

Toplantının başında söz alan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise “Ayasofya ile ilgili ağır bir 

darbe söz konusu. Ayasofya İstanbul'a Hristiyan bir katedral olarak inşa edildi. Papa ve daha birçok kişi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konu ile ilgili üzüntülerini dile getirdi. Ayasofya ile ilgili neler 

olduğuna baktığımda bunun bir geriye gidiş olduğunu görüyorum” dedi. Avusturya Dışişleri Bakanı 

Alexander Schallenberg de Ayasofya ile ilgili değişikliğin provokasyonlar zincirinde son halka olduğunu 

belirtti. Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin bir meydan 

okuma ve hakaretle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Danıştay’ın kararının ardından TRT’ye konuşan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürme kararına ilişkin uluslararası müdahaleyi reddetti. Çavuşoğlu, 

“Ayasofya cami olarak miras bırakıldı ve cami olarak kullanılmalı,” diyerek “Türkiye'nin egemenlik haklarına 

müdahale edecek yorumları şiddetle reddediyoruz.” ifadesini kullandı.  

Deutsche Welle, (13 Temmuz 2020), AB toplantısında Türkiye'ye Ayasofya eleştirisi, Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/ab-

toplantısında-türkiyeye-ayasofya-eleştirisi/a-54155009  

The Washington Post, (13 Temmuz 2020), EU, Turkey clash over Hagia Sophia, Mediterranean drilling, Erişim Adresi: 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/eu-ministers-criticize-turkey-over-hagia-sophia-

drilling/2020/07/13/aec64a0a-c4e9-11ea-a825-8722004e4150_story.html  

 

4. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ 

MAKALESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Politico Europe dergisinde “AB-Türkiye ilişkileri 

gergin, ancak üzerinde ilerleyebileceğimiz ortak bir zemin mevcut” başlıklı bir makale yayınladı. Çavuşoğlu, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin stratejik çıkarlarının ve hedeflerinin birçoğunu paylaştığını ve Avrupa’nın 

Türkiye'nin katkılarıyla güvenli ve müreffeh bir hale geleceğini yazdı. Bunun ortak komşuluk, bölgesel 

istikrar, sürdürülebilir barış ve kalkınma yolunda tarihsel ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu yazan Bakan, 

makalesinde AB ve Türkiye arasında ortaklıklar inşa edilebilecek güçlü bir müşterek zeminin mevcut 
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olduğunu ve bu kapsamda Avrupa’nın Türkiye konusunda kazan-kazan formülleri temelinde inşa edilecek 

yapıcı stratejilere ihtiyacı olduğunu beyan etti. Makalede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji araştırmaları, 

Libya ve Mısır krizlerine yaklaşımı, Suriye iç savaşı ve Türkiye’nin İdlib’teki varlığı gibi konulara da 

değiniliyor.  

Türkiye Cumhuriyet Dışişleri Bakanlığı, (13 Temmuz 2020), Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Politico Europe” 

dergisinde yayımlanan “AB-Türkiye ilişkileri gergin, ancak üzerinde ilerleyebileceğimiz ortak bir zemin mevcut” başlıklı makalesi, 

Erişim Adresi: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-makalesi-13-7-2020.tr.mfa 

 

5. AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMAYA AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TEPKİ 

Avrupa Dış Eylem Servisi Sözcüsü, 12-13 Temmuz 2020 tarihlerinde Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır 

silahların kullanıldığı ve can kaybına neden olan çatışmaları kınadı.  

AB’nin her iki tarafa silahlı çatışmayı durdurmak ve gerginliği kışkırtan eylemlerden kaçınmak için acil 

önlemler alma çağrısında bulunduğunu hatırlatan Sözcü; ateşkesin sağlanması, koronavirüs salgınıyla 

mücadeleye kaynak aktarılması ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde yürütülen müzakerelerin tekrar 

başlatılmasına Birlik tarafından verilen önemi de yineledi.  

European External Action Service, (13 Temmuz 2020), Armenia-Azerbaijan: Statement by the Spokesperson on the recent armed 

clashes, Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82766/armenia-azerbaijan-statement-

spokesperson-recent-armed-clashes_en 

 

6. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN UGANDA’YA 24 MİLYON AVROLUK İNSANİ YARDIM 

Avrupa Birliği Uganda’ya 24 milyon Avroluk insani yardım sağlama kararı aldı. En çok ihtiyaç duyan 

kitleleleri hedefleyen yardımın dağıtılmasında mültecilere öncelik verilmesi, AB’nin destek şartları arasında 

yer alıyor. AB ayrıca, pandemiye karşı hazırlanan ulusal müdahale planına uygun olarak, Uganda'daki 

kuruluşlara koronavirüs hazırlığı ve kontrol önlemlerini desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla 1 milyon 

Avro aktaracak. 

European Commission News, (14 Temmuz 2020), Humanitarian aid: EU announces €24 million in Uganda amid coronavirus 

pandemic, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1341  

 

7. YUNANİSTAN’DAN AB TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULAYACAK İDDİASI 

AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Türkiye’nin Ayasofya kararının kınanmasının ardından 

Yunanistan’dan “yaptırım kararı alınacak” iddiası geldi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden 

Kathimerini’nin İngilizce baskısına konuşan Yunan yetkililere göre, AB Türkiye’ye bazı yaptırımlar 

uygulayabilir. Bu yaptırımların Türkiye’nin AB’ye giriş görüşmelerinin ve fonların askıya alınmasının hatta 

Gümrük Birliği Anlaşması’nın geri çekilmesinin de aralarında olduğu bazı seçenekleri kapsadığı belirtildi. 

Brüksel’den bu iddiaya ilişkin onay ya da ret gelmedi.  

Cumhuriyet, (14 Temmuz 2020), “Avrupa Birliği Türkiye’ye yaptırım uygulayacak” iddiası, Erişim Adresi:  

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avrupa-birligi-turkiyeye-yaptirim-uygulayacak-iddiasi-1751498 

 

 

 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avrupa-birligi-turkiyeye-yaptirim-uygulayacak-iddiasi-1751498
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8. MACRON’DAN AB’YE ORTAK AKDENİZ POLİTİKASI ÇAĞRISI 

14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde orduya hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya 

ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sebebiyle Avrupa Birliği’ne ortak politika oluşturma çağrısı yaptı. 

Bölgenin uzun vadeli tehlikeli sorunlar yaratma potansiyeli olduğuna dikkat çeken Macron, özellikle Libya 

konusunda derhal bir ateşkes masası kurularak, siyasi diyalog başlatma çağrısı yaptı. 

Sputnik, (14 Temmuz 2020), Macron: Avrupa, Akdeniz'in kaderini kendi ellerine almalı, Erişim Adresi:  

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007141042456500-macron-avrupa-akdenizin-kaderini-kendi-ellerine-almali/ 

 

9. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE NİSAN AYINDA DÜŞEN SANAYİ ÜRETİMİ MAYIS’TA YÜKSELDİ 

COVID-19 sebebiyle yaşanan küresel pandemi dönemi nedeniyle Nisan ayı verilerinde önceki yıllara göre 

düşüş kaydedilmişti. Mayıs ayında ise, önlemlerin gevşetilmesine bağlı olarak, üretimde artış gerçekleşti. 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) AB ve Avro Bölgesi'nde Mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi 

üretim verilerine göre Mayıs ayında önceki aya kıyasla % 12,4 artış 2019’un Mayıs ayına göre ise % 20,9 

azalma yaşandı. Öte yandan sanayi üretimi, Mayısta Nisan ayına kıyasla % 11,4 yükselirken, 2019’un aynı 

dönemine göre ise % 20,5 düştü. Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde 

en fazla artış % 42,1 ile İtalya’da, % 20 ile Fransa’da ve % 19,6 ile Slovakya’da gerçekleşti. Sanayi üretiminde 

en fazla düşüş yaşayan ülkeler ise % 9,8 ile İrlanda, % 3,5 ile Hırvatistan ve % 1,3 ile Finlandiya.  

Hürriyet, (14 Temmuz 2020), Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi yükseldi, Erişim Adresi:  

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/avrupa-birliginde-sanayi-uretimi-yukseldi-41564375 

 

10. AB-HİNDİSTAN ZİRVESİ 

On beşinci AB-Hindistan zirvesi, 15 Temmuz’da gerçekleşti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yer aldığı zirvede Hindistan'ı Başbakan Shri Narendra Modi 

temsil etti. Zirvede stratejik ortaklığı güçlendirme, kültür ve eğitim alanında işbirliği, sürdürülebilir enerji 

kaynakları, ekonomi, pandemi ve barışçıl nükleer enerji için araştırma ve geliştirme konuları ele alındı. Michel 

AB-Hindistan zirvesi sonunda, “Güç dinamikleri değiştikçe, AB Asya'da ve tüm dünyada daha güçlü bir rol 

oynamak istiyor. Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ile sürdürülen diyaloglar AB'nin stratejik uzun 

vadeli hedeflerini güçlendirecek ve ilerletecek.” dedi. Bir sonraki AB-Hindistan zirvesinin 2021 yılında 

yapılması öngörülüyor.  

European Council News, (15 Temmuz 2020), Joint Statement - 15th EU-India Summit, 15 July 2020, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/ 

 

11. İSRAİL’İN BATI ŞERİA’YI İLHAK PLANI’NA AB’DEN KARŞI ADIM 

AB’ye üye Fransa, İtalya, Hollanda, İrlanda, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Portekiz ve 

Malta Dışişleri Bakanları İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planı uygulamasına karşı Avrupa Birliği’nin tepkisini 

belirten bir mektup kaleme aldı. Mektupta İsrail’i ilhak planından vazgeçirmek için geç kalınmaması gerektiği 

ve Filistin topraklarının ilhakının bölgenin barışına çok ciddi zararlar verdiği vurgulandı. Mektup, AB Dış 

İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e 10 Temmuz’da gönderildi. 

Şarku'l Avsat, (15 Temmuz 2020), Avrupa’dan İsrail’i ilhaktan caydırmaya yönelik adımların hızlandırılması çağrısı,                 

Erişim Adresi: https://turkish.aawsat.com/home/article/2391356/avrupa’dan-israil’i-ilhaktan-caydırmaya-yönelik-adımların-

hızlandırılması 

https://turkish.aawsat.com/home/article/2391356/avrupa’dan-israil’i-ilhaktan-caydırmaya-yönelik-adımların-hızlandırılması
https://turkish.aawsat.com/home/article/2391356/avrupa’dan-israil’i-ilhaktan-caydırmaya-yönelik-adımların-hızlandırılması
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12. APPLE’IN AVRUPA BİRLİĞİ ZAFERİ 

İrlanda’nın Apple için verdiği vergi imtiyazlarını inceleyerek bu kolaylıkları haksız rekabet olarak 

değerlendiren AB Komisyonunun 2016 tarihli kararı temyizde bozuldu. İmtiyazları yasa dışı kamu teşviki 

kapsamında değerlendiren Komisyon, bunların AB’nin rekabet hukukuna aykırı olduğu sonucuna varmış ve 

Apple’ın İrlanda’ya 13 milyar Avro ek vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Avrupa Adalet Divanına bağlı 

Genel Mahkeme, Apple ve İrlanda lehine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında AB Komisyonunun 

Apple'a özel ekonomik avantaj ve bu çerçevede devlet yardımı sağlandığı iddiasında haksız olduğunu ve 

iddiasında gerekli yasal temeli işaret etmede başarılı olamadığını belirtti. 

Deutsche Welle, (15 Temmuz 2020), Apple'ın AB mahkemesine karşı 13 milyar euroluk zaferi, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/appleın-ab-mahkemesine-karşı-13-milyar-euroluk-zaferi/a-54185227 

 

13. ARNAVUTLUK VE AB MÜZAKERE SÜRECİ  

Avrupa Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivér Várhelyi 15 Temmuz’da Arnavutluk'un yeni atanan AB Baş 

Müzakerecisi Zef Mazi ile bir araya geldi. Görüşmelerde Arnavutluk’un AB ile müzakere sürecinin 

başlatılmasına ilişkin hazırlıklar ve ileriki adımlar tartışıldı. Várhelyi, Twitter hesabından reformlar 

konusunda ilerlemenin önemli olduğunu ifade etti. Baş müzakereci Mazi ise “Hazırlık çalışmalarına ve ilk 

hükümetler arası konferansı düzenlemeye yönelik daha ileri adımlara odaklandık” açıklamasında bulundu. 

European Western Balkans News, (15 Temmuz 2020), Várhelyi met with Albania’s Chief Negotiator for EU integration Zef Mazi, 

Erişim adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/15/varhelyi-met-with-albanias-chief-negotiator-for-eu-integration-

zef-mazi/  

 

14. AVRUPA BİRLİĞİ VE AFRİKA BİRLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 

Avrupa yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel ve Afrika Birliği (AU) İnsan 

Kaynakları, Bilim ve Teknoloji Komiseri Sarah Agbor 16 Temmuz’da bir araya geldi. Video konferans 

aracılığı ile gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüsün insan sağlığına etkileriyle sosyo-ekonomik etkileri 

üzerine araştırma ve yenilik faaliyetlerine odaklanıldı. Toplantıda “Halk sağlığı, yeşil geçiş, bilim kapasitesi, 

inovasyon ve teknoloji” temel gündem maddeleri olarak belirlendi. Gabriel, “Afrika ile iş birliğimizde 

araştırma ve yenilik önemli bir rol oynuyor. Bilgi toplumu ve döngüsel ekonomi yaratmak için, mevcut 

akademik ve bilimsel iş birliğini daha da artırmalıyız. Özellikle kadınlar ve gençlerin becerilerini geliştirmek 

önceliklerimizden biri olmalı.” ifadelerini kullandı. Komiser Agbor ise “Bilim, teknoloji ve yenilik 

konusundaki ortaklığımız hem Afrika hem de Avrupa için zorlukları birlikte ele almak ve aynı zamanda 

büyümeyi ve ticareti tetiklemek için bir katalizör görevi görüyor…  Ayrıca bu tür salgınların üstesinden 

gelmek için yerel tıbbi bitkilerin ve geleneksel bilginin potansiyelini ortaya çıkarmalıyız.” dedi. 

European Commission News, (16 Temmuz 2020), European Union and African Union research and innovation ministers meet for 

the first time, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/info/news/european-union-and-african-union-research-and-innovation-

ministers-meet-first-time-2020-jul-16_en   

 

15. GÜNDE BİR YENİLENEN GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNDE TÜRKİYE YOK 

15 günde bir seyahat kısıtlamaları uygulanan üçüncü ülkelerin listesini güncelleyen Avrupa Birliği, 

yayınladığı son listede de Türkiye’ye yer vermedi. Mart ayında koronavirüs sebebiyle sınırlarını üçüncü 

ülkelere kapatma kararı alan Avrupa Birliği, son yayınladığı seyahat için güvenilir ülkeler listesinden Sırbistan 

ve Karadağ’ı çıkarma kararı aldı. İki ülkenin vaka sayılarındaki artış sebebiyle listeden çıkarıldığı öğrenildi. 

https://www.dw.com/tr/appleın-ab-mahkemesine-karşı-13-milyar-euroluk-zaferi/a-54185227
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/15/varhelyi-met-with-albanias-chief-negotiator-for-eu-integration-zef-mazi/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/15/varhelyi-met-with-albanias-chief-negotiator-for-eu-integration-zef-mazi/
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-and-african-union-research-and-innovation-ministers-meet-first-time-2020-jul-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-union-and-african-union-research-and-innovation-ministers-meet-first-time-2020-jul-16_en
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Rusya, Hindistan, ABD, Türkiye gibi ülkeler izin verilen ülkeler listesine dahil edilmedi. Çin’e ise AB 

vatandaşlarına sınırlarını açması karşılığında sınırların açılacağı teklifi götürüldü. 

Liste, ülkelerdeki koronavirüs yayılım durumuna ve vaka sayısına göre iki haftada bir güncelleniyor.  

Sputnik News, (16 Temmuz 2020), AB korona açısından güvenli ülkeler listesini güncelledi: Türkiye yine alınmadı, Erişim Adresi: 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007161042470445-ab-korona-acisindan-guvenli-ulkeler-listesini-guncelledi-turkiye-yine-

alinmadi/ 

 

16. BELGRAD VE PİRİŞTİNE ARASINDA DİYALOG VE UZLAŞI SÜRECİ 

Avrupa Birliği genişleme ve komşuluk ilişkileri bağlamında Balkanlar’da sorunlara çözüm aramaya devam 

ediyor. Bu bağlamda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin 

genişleme ve komşuluk ilişkileri temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ve 

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti 12 Temmuz Pazar günü video konferans ile bir araya geldi. Görüşmelerde 

Kosova’nın bağımsızlığının Belgrad tarafından kabulü, kayıp ve yerinden edilmiş kişiler, Sırp mallarına %100 

vergi uygulanması süreci, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taki'ye Lahey’de açılan savaş suçu davası ve iki 

tarafında AB ile müzakere süreçleri gibi konular ele alındı. Piriştine tarafı AB üyesi İspanya, Yunanistan, 

Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendilerini hala bağımsız bir devlet olarak 

tanımaması nedeniyle karşılıklı tanıma konusuna büyük önem veriyor. AB ise iki ülkenin üye olabilmesinin 

şartlarından biri olarak diyalogların sürdürülmesi ve sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Belgrad ile Priştine arasındaki 

görüşmelerin gelecek hafta uzmanlar düzeyinde devam ettirilmesini kabul ederken, bir sonraki üst düzey 

toplantının Eylül ayı başlarında yapılması planlandı. 

European Western Balkans News, (17 Temmuz 2020), Vučić and Hoti: Talks between Belgrade and Priština will continue next 

week at the expert level, Erişim Adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/17/vucic-and-hoti-talks-between-belgrade-

and-pristina-will-continue-next-week-at-the-expert-level/  

 

17. ARNAVUTLUK İÇİN YARDIM PAKETİ 

AB Komisyonu, Kasım 2019 depreminden sonra Arnavutluk'un rehabilitasyon ve yeniden yapılanma 

çabalarını desteklemek için 100 milyon Avroluk yardım paketini kabul etti. Yardım paketi ile ilgili olarak 

Olivér Várhelyi,  “100 milyon Avro değerindeki mali paketin kabul edilmesiyle birlikte Avrupa Birliği olarak 

Arnavutluk’u COVID-19 krizinde desteklediğimiz gibi, deprem sonrasında yeniden yapılanma çabalarında da 

Arnavutluk'a yardım etme taahhüdünü sürdürüyoruz. Arnavutluk vatandaşlarının yanında olma sözümüzü 

yerine getirdik, Arnavutluk ve Avrupa geleceğine olan desteğimizi yeniledik” açıklamalarında bulundu. 

European Commission Press Corner, (17 Temmuz 2020), EU approves €100 million for the post-earthquake reconstruction in 

Albania, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1368  

 

 

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/serbia-kosovo-talks-back-on-track-after-video-meet/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kosova-sirbistan-diyalogu-ab-catisi-altinda-yeniden-basliyor/1911085
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/17/vucic-and-hoti-talks-between-belgrade-and-pristina-will-continue-next-week-at-the-expert-level/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/17/vucic-and-hoti-talks-between-belgrade-and-pristina-will-continue-next-week-at-the-expert-level/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1368

