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1. AB’DEN GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIM 

AB Komisyonu; koronavirüs, sürekli kuraklık, iklim koşulları benzeri zorluklara karşı mücadele veren Güney 

Afrika ülkelerine 64 milyon Avro tutarında yardım sağlayacak. Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič 

“Avrupa Birliği, kuraklığın neden olduğu mahsul ve hayvancılık kayıplarından mustarip yoksullara ve 

hanelere hayat kurtaracak yardım sağlıyor. Yardım paketi bölge ülkelerinin koronovirüse karşı hazırlıklarını 

güçlendirecek.” açıklamasında bulundu.  Bu yardım paketi ile çocuk eğitimi, hane halklarına gıda yardımı ve 

kuraklıktan etkilenen çiftçiler için gerekli geçim araçlarının teminiyle birlikte, yerel sağlık sistemlerini 

desteklemek, sağlık koruyucu ekipmanlarına ve hijyene malzemelerine erişimi kolaylaştırmak gibi adımların 

atılması da hedefleniyor. Yardım paketi ile AB, Angola’ya 3 milyon Avro, Botsvana’ya 1,95 milyon Avro, 

Esvatini’ye 2,4 milyon Avro, Lesotho’ya 4,8 milyon Avro, Madagaskar’a 7,3 milyon Avro, Malavi’ye 7,1 

milyon Avro, Mauritius Cumhuriyeti’ne 250.000 Avro, Mozambik’e 14,6 milyon Avro, Namibya’ya 2 milyon 

Avro, Zambiya’ya 5 milyon Avro ve Zimbabwe’ye 14,2 milyon Avro tutarında insani yardımda bulunacak. 

European Commission News, (20 Temmuz 2020), Humanitarian Aid: €64 million for most vulnerable in Southern Africa, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1374  

 

2. AB’DEN YEMEN’E TUTUKLU GAZETECİLER ÇAĞRISI 

Avrupa Birliği, çatışmaların devam ettiği Yemen’de bütün taraflara tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması 

çağrısı yaptı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, cinayetlerin, keyfi gözaltıların, yıldırma 

eylemlerinin ve suikastların endişe verici boyutlara ulaştığı ve bu tip eylemlerin basın özgürlüğü ilkesine kabul 

edilemez saldırılar oluşturduğu vurgulandı. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1374
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Yapılan açıklamada ayrıca, gazeteci Nabil Hasan El Kaiti cinayetinin faillerinin bir an önce yargıya teslim 

edilmesi ve koronavirüs salgını yüzünden tüm dünyada oluşan riske bağlı olarak tutuklu gazetecilerin serbest 

bırakılması gerektiği belirtildi.  

Yeni Yemen, (20 Temmuz 2020), AB:Yemen’deki bütün tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın, Erişim Adresi:  

https://www.yeniyemen.com/post/view/34575  

Arabnews, (21 Temmuz 2020), Houthis intensify clampdown on opponents, Erişim Adresi: 

https://www.arabnews.com/node/1707576/middle-east 

Adenpres, (21 Temmuz 2020), EU calls for release of journalists, punishing Al-Quaiti's murderer, Erişim Adresi: 

http://en.adenpress.news/news/23607 

 

3. OLİVÉR VÁRHELYİ BOSNA-HERSEK YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI YAPTI 

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivér Várhelyi, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı 

Zoran Tegeltija ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 

Tegeltija ve Várhelyi koronavirüs salgını sonrası Bosna Hersek’teki mevcut durumu ve göçmen krizini 

tartıştılar. Başkan Tegeltija, koronavirüse karşı mücadelede Bosna Hersek’e verdiği destekten dolayı Avrupa 

Birliği’ne minnettar olduğunu ifade etti. Várhelyi ise AB’nin Batı Balkanlar’a yönelik ekonomik girişimleri 

ve yatırım planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Várhelyi, Bakanlar Kurulu üyelerinden Šefik Džaferović ile 

bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Várhelyi ve Džaferović göçmen krizini çözme üzerine fikir 

alışverişinde bulundu. 

European Western Balkans News, (21 Temmuz 2020), Várhelyi holds video conferences with BiH leaders, Erişim Adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/21/varhelyi-holds-video-conferences-with-bih-leaders/  

 

4. BİRLEŞİK KRALLIK İLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIK ve ANLAŞMASIZ BREXIT İHTİMALİ  

Boris Johnson, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit müzakerelerinin birçok önemli konuda 

yaşanan büyük anlaşmazlıklar nedeniyle Ağustos ayının sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Avrupalı ve 

İngiliz müzakereciler anlaşma için ortak bir zemin bulmak için çalışmalarına devam ederken; Başbakan Boris 

Johnson’un taraflar arasındaki diyaloğu “biraz daha cazibeli” hale getirme çabasının sonuç vermemesi ve 

stratejik alanlardaki büyük uyuşmazlıklar yüzünden bu anlaşmanın yakın zamanda yapılması olası 

görülmüyor.  Boris Johnson’un sözcüsü tarafından 20 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada bir dizi 

konuda önemli farklılıklar olduğu vurgulandı. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği ile yapıcı iş birliğine devam 

edeceğini beyan eden sözcü, zamanın daralmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Sözcü, “Müzakerelerin 

sonbahara kadar uzamasını istemiyoruz. İşletmelere kesinlik ve netlik kazandırmak için olabildiğince çabuk 

ilerlemek istiyoruz. Bu niyetimizde bir değişiklik yok.” beyanında bulundu.   

Daha önce Boris Johnson müzakereler ve potansiyel anlaşma için Temmuz ayını son teslim tarihi olarak 

telaffuz etmiş olsa da, İngiliz basınının aktardığına göre taraflar arasındaki “uçurum” sebebiyle müzakerelerin 

Ağustos sonuna kadar devam edeceği her iki tarafça kabul edilmiş durumda. İngiliz tarafının aceleciliğine 

karşın Avrupa Birliği daha sakin bir tavırla potansiyel anlaşma için Ekim sonunu son tarih olarak gördüğünü 

belli ediyor.  Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki yeni müzakere serisi İngiliz müzakereci David 

Frost ve Avrupalı mevkidaşı Michel Barnier arasında yenen ortak akşam yemeğiyle 20 Temmuz Pazartesi 

günü Londra’da başladı. 

Capital, (21 Temmuz 2020), Brexit : risque croissant de no deal, “abîme” de désaccords avec le Royaume-Uni, Erişim Adresi: 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-risque-croissant-de-no-deal-abime-de-desaccords-avec-le-royaume-uni-

1375860  

https://www.yeniyemen.com/post/view/34575
https://www.arabnews.com/node/1707576/middle-east
http://en.adenpress.news/news/23607
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/21/varhelyi-holds-video-conferences-with-bih-leaders/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-risque-croissant-de-no-deal-abime-de-desaccords-avec-le-royaume-uni-1375860
https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-risque-croissant-de-no-deal-abime-de-desaccords-avec-le-royaume-uni-1375860
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5. İTALYA KURTARMA PAKETİNDEN MEMNUN 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in Mayıs ayında önerdiği kurtarma fonu 

fikrine sıcak bakmayan İtalya, Brüksel’deki görüşmelerden memnun ve mutlu olduğunu belli etti. İtalya, 

AB’nin standartlarına ve temel ilkelerine karşı gerekli hassasiyeti göstermeyen ülkelere verilecek yardım ve 

hibe miktarlarının ilk öneride fazla olduğu düşüncesindeydi. Son kurtarma fonunda tüm üye ülkelere verilecek 

hibe miktarının 500 milyar avrodan 390 milyar Avroya düşürülmesi ve İtalya’nın 209 milyar Avro destek 

alacak olması İtalyan kamuoyunu da memnun etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte “İtalya 209 milyar Avro 

ile yeniden toparlanma ve iyileşme olanağına sahip. Bu sonucu kurumlarımızın saygınlığını ve ülkemizin 

prestijini koruyarak aldık. Sonuçtan memnunuz.” açıklamasında bulundu. 

Notizie Geopolitiche, (21 Temmuz 2020), Trovata la Quadra a Bruxelles: 209 Miliardı Per L’İtalıa. Conte, ‘Possıamo Rıpartıre 

Con Forza, Erişim Adresi: https://www.notiziegeopolitiche.net/trovata-la-quadra-a-bruxelles-209-miliardi-per-litalia-conte-

possiamo-ripartire-con-forza/  

 

6. VİETNAM ve AB ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR 

Avrupa Birliği ile Vietnam arasında imzalanan mal ve hizmet ticaretini kapsayan “Serbest Ticaret ve 

Ekonomik Entegrasyon Anlaşması” 1 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giriyor. Anlaşma, iki taraf arasındaki 

gümrük vergilerinin neredeyse tamamen (%99) sıfırlanması, AB’nin Vietnam’a ihracatında gümrük 

vergilerinin ürünlerin %65’i için hemen ve geri kalan %35’i içinse kademeli olarak 10 yıl içinde sıfırlanması, 

Vietnam ile yapılan ticaretlerde mevcut olan tarife dışı engellerin çoğunun azaltılması ve Vietnam’ın hizmetler 

ve kamu alım pazarlarının AB şirketlerine açılması gibi maddeleri içermektedir.  

Vietnam, Singapur’dan sonra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) en büyük ikinci ticaret ortağı 

olduğu için ayrı bir önem arz etmektedir. 50 milyon Avroluk pazarda AB ülkelerinin Vietnam’dan ithal ettiği 

başlıca ürünler telekomünikasyon ekipmanları, giyim ve gıda maddeleri olarak sıralanmaktadır. 

Ostim Dış Ticaret, (21 Temmuz 2020), Avrupa Birliği İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına Yenilerini Ekliyor, Erişim Adresi: 

https://www.ostimdisticaret.org/2020/07/avrupa-birligi-imzaladg-serbest-ticaret.html  

 

7. AB’NİN KORONAVİRÜS KURTARMA PLANI ve BÜTÇE ANLAŞMASI 

Dört gün süren AB Liderler Zirvesinde gerçekleştirilen görüşmeler sonunda koronavirüs salgını ve bütçe 

krizinin çözümü için anlaşmaya varıldı. 17 Temmuz’da başlayan Zirveye katılan üye ülkeler arasında İtalya, 

Hollanda ve Avusturya’nın başı çektiği bir grup ülkenin yardım ve hibe miktarları üzerinde diğer üye ülkelere 

nazaran farklı düşüncelere sahip olduğu biliniyordu. Zirve sonunda önümüzdeki 7 yıl boyunca geçerli olmak 

üzere toplamda 1,82 trilyon Avroluk paket üzerine uzlaşı sağlandı. Anlaşmaya göre koronavirüs kriz 

paketinden üye ülkelere 750 milyar Avroluk kaynak sağlayacak.  18 Mayıs’ta Fransa ve Almanya çift 

sübvansiyonlar için 500 milyar Avroluk bir plan önermişti. 27 Mayıs’ta, Komisyon Başkanı Ursula von der 

Leyen 250 milyar Avro kredi ekleyerek, toplam paketi 750 milyar dolara çıkararak ve toparlanma planını çok 

yıllı mali çerçeveyle birlikte bir sonraki Avrupa bütçesine entegre etmeyi teklif etmişti. Bu miktarın 390 milyar 

Avrosu hibe edilirken geri kalan 360 milyar Avroluk kısmının krediler şeklinde kullandırılması planlanıyor. 

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen kurtarma fonu için “Avrupa öncelikleriyle uyumlu toplam 1,8 trilyon 

Avroluk eşi benzeri görülmemiş bir paket.” ifadesini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Başardık. 

Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1 trilyon 74 milyar Avro 

olacak. Kurtarma paketine 750 milyar avro ayrılacak.” dedi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise 

“Yaşadığımız krize karşı en uygun ve iddialı programı onayladık. Bu sonucu, ülkemizin onurunu ve AB 

kurumlarının özerk yapısını koruyarak sağladık.” açıklamasında bulundu. 

https://www.notiziegeopolitiche.net/trovata-la-quadra-a-bruxelles-209-miliardi-per-litalia-conte-possiamo-ripartire-con-forza/
https://www.notiziegeopolitiche.net/trovata-la-quadra-a-bruxelles-209-miliardi-per-litalia-conte-possiamo-ripartire-con-forza/
https://www.ostimdisticaret.org/2020/07/avrupa-birligi-imzaladg-serbest-ticaret.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-liderleri-kurtarma-programi-ve-butce-konusunda-anlasti/1916998
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AB hukuk standartlarına ve temel ilkelerine uygun hareket etmeyen Macaristan ve Polonya’nın da bu 

yardımlardan faydalanacak olması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha önce yargı bağımsızlığı ve 

seçimler nedeni ile eleştirilerin odağı olan Macaristan ve Polonya’nın bu tarz uygulamalarını alınan yardımlar 

ile devam ettireceği yönünde kaygılar güncelliğini koruyor.   

Luke McGee, (22 Temmuz 2020), The EU struck a big rescue deal on Koronavirüs. But it might have dealt a blow to democracy, 

CNN, Erişim Adresi: https://edition.cnn.com/2020/07/22/europe/eu-budget-coronavirus-rule-of-law-analysis-intl/index.html   

Alternatives Economiques, (21 Temmuz 2020), Le plan de relance européen acte une avancée institutionnelle majeure, Erişim 

Adresi: https://www.alternatives-economiques.fr/plan-de-relance-europeen-acte-une-avancee-institutionnelle-majeure/00093451 

 

8. JOSEP BORRELL AZERBAYCAN ve ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ  

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in basın ofisinden yapılan 

açıklamaya göre 22 Temmuz Çarşamba günü Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve 

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’la telefon görüştü. Borrell her iki ülkeye de itidal 

çağrısında bulundu. Açıklamada Borrell’in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtildi. 

Aynı zamanda Yüksek Temsilci iki tarafa da silahlı çatışmaya son verme ve gerginliği artıracak 

açıklamalardan kaçınarak; tüm bölgesel aktörlerin barışçıl amaçlar için çaba sarf etmesi çağrısı yaptı. 

European External Action Service, (22 Temmuz 2020), Armenia-Azerbaijan: HR/VP Borrell convenes call with the two Foreign 

Ministers, Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83266/armenia-azerbaijan-hrvp-borrell-

convenes-call-two-foreign-ministers_en 

 

9. AB’DEN KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARINA DESTEK PAKETİ 

2017 yılında kurulan Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonunun (CEPI) hem koronavirüs salgınıyla 

mücadele edebilmek hem de gelecekteki olası salgınlara karşı önlemler alabilmek için çalışma başlattı. Bu 

bağlamda koronavirüs aşılarının hızlı gelişimini ve küresel üretimini desteklemek için çağrıda bulunuldu. Bu 

çağrıya karşılık AB, CEPI’ye 100 milyon Avro tutarında yardım yapma kararı aldı. Avrupa Yenilik, 

Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlik Komiseri Mariya Gabriel “Koronavirüs tehlikesini ortadan kaldırmak 

için etkili tedavilere ve aşılara ihtiyacımız var. Bu nedenle en umut verici aşıları hızla geliştirme çabasında 

bulunan CEPI’yi desteklemekten gurur duyuyoruz.” açıklamasında bulundu. Mayıs 2020’de de benzer bir 

çağrıda bulunan CEPI, koronavirüs için ileri sürülen aşıları hızla geliştirmek ve bunların endüstri ortaklarıyla 

iş birliği içinde üretilmeye hazır olmasını sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Bu minvalde 

CEPI’nin hedefi iki milyar doz aşı üretimini ve bu üretimi eşit ölçekte dağıtılmasını amaçlıyor. 

European Commission News, (22 Temmuz 2020), Coronavirus: EU supports vaccine research with additional €100 million, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_en  

10. AB’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA ZİRVE 

Avrupa Birliği ülkelerinin 2020’nin ilk yarısında kullandıkları elektriğin %40’ı yenilebilir kaynaklardan, 

%34’ü ise fosil yakıtlardan elde edildi. Bu gelişmeyle birlikte, Avrupa’da ilk kez yenilenebilir kaynaklardan 

elde edilen enerji kullanımı, fosil yakıtları geride bıraktı. Bu gelişmeye bağlı olarak enerji sektöründen 

kaynaklanan karbondioksit emisyonu da %23 azaldı. Kömürün Avrupa Birliği genelindeki kullanımı ise %32 

azaldı. 

Climate Home News, (22 Temmuz 2020), Renewables overtake fossil fuels in EU electricity generation, Erişim Adresi: 

https://www.climatechangenews.com/2020/07/22/renewables-overtake-fossil-fuels-eu-electricity-generation/  

https://edition.cnn.com/2020/07/22/europe/eu-budget-coronavirus-rule-of-law-analysis-intl/index.html
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/coronavirus-global-response-eu-supports-vaccine-research-with-additional-e100-million-eu-commission-press/
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_en
https://www.climatechangenews.com/2020/07/22/renewables-overtake-fossil-fuels-eu-electricity-generation/
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11. AB’DE KAMU BORCUNUN GSYH’YE ORANI ARTTI 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından AB ve Euro Bölgesi’nin 2020 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve 

bütçe açığı verilerini yayımladı. 27 üyeli AB’de 2019 dördüncü çeyrekte %77,7 olan kamu borcunun 

GSYH’ye oranı, 2020 birinci çeyrekte %79,5’e çıktı. Öte yandan, Euro Bölgesi’nde ise kamu borcunun 

GSYH’ye oranı, aynı dönemde %84,1’den %86,3’e yükseldi. 

AB üyesi ülkeler arasında yılın birinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH’ye oranının en fazla olduğu ülke 

%176,7 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan’ı, %137,6 ile İtalya, %120 ile Portekiz, %104,4 ile 

Belçika ve %101,2 ile Fransa izledi. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH’ye oranının en az olduğu 

ülkeler ise %8,9 ile Estonya, %20,3 ile Bulgaristan ve %22,3 ile Lüksemburg oldu.  

Hürriyet Bigpara, (22 Temmuz 2020), Avrupa Birliği’nde kamu borcunun GSYH’ye oranı arttı, Erişim Adresi: 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/avrupa-birliginde-kamu-borcunun-gsyhye-orani-artti_ID1463393/  

 

12. LİBYA’YA AB’DEN UYARI 

Avrupa Birliği, siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş Libya’da taraf olan bölgesel aktörlere uyarıda bulundu. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı 

açıklamada, sorunun çözümünün siyasi zeminde bulunması gerektiği ve tüm tarafların Birleşmiş Milletler 

öncülüğündeki Berlin Konferansı’nda verilen taahhütlere uymaları gerektiği belirtildi. 

Mısır Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye “Libya’ya müdahale” yetkisi veren bir tasarıyı 

onaylamasını ardından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceği vurgulandı. 

Anadolu Ajansı, (22 Temmuz 2020), AB: Libya’daki bölgesel aktörlerin askeri müdahale tehditleri tehlikeli, Erişim Adresi: 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-libyadaki-bolgesel-aktorlerin-askeri-mudahale-tehditleri-tehlikeli/1918089  

 

13. BOSNA-HERSEK AB ÜYELİĞİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI 

Bosna-Hersek’in AB üyeliği yolunda ilerlemesi için belirlenen 14 temel önceliklerden birinde daha gelişme 

sağlandı.  Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar’da 2008 

yılından beri yerel seçimler yapılamıyordu. Yeni seçim anlaşmasıyla Mostar şehri, 6 seçim bölgesine 

ayrılırken, bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle seçimlere gidilecek. Eskiden olduğu gibi her seçim 

bölgesinden 3’er, ortak listeden de 17 konsey üyesi seçilerek 35 üyeli şehir konseyi belirlenecek. Şehir 

Konseyi ise şehrin belediye başkanını seçecek. Yeni seçim anlaşmasının taraflarca kabul edilmesi AB 

tarafından memnuniyetle karşılandı.  Konu ile ilgili olarak Olivér Várhelyi twitter hesabından, alınan karardan 

memnun olduğunu ve 14 temel önceliklerden birinin yerine getirilmesinin AB üyeliği yolunda önemli bir adım 

olduğunu ifade etti. Boşnak siyasetçi Denis Zvizdić, ise “Bu anlaşma Bosna-Hersek’in gelecekte AB üyesi bir 

devlet olma taahhüdünü açıkça gösterdi.” açıklamasında bulundu. 

European Western Balkans News, (23 Temmuz 2020), Bosnia fulfilled one of 14 priorities from the European Commission’s 

Opinion, Erişim Adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/23/bosnia-fulfilled-one-of-14-priorities-from-the-european-

commissions-opinion/  

 

 

 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/avrupa-birliginde-kamu-borcunun-gsyhye-orani-artti_ID1463393/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-libyadaki-bolgesel-aktorlerin-askeri-mudahale-tehditleri-tehlikeli/1918089
https://www.aktiftv.eu/mostarda-12-yil-sonra-yeniden-secim-yapilmasinin-onu-acildi.html
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/23/bosnia-fulfilled-one-of-14-priorities-from-the-european-commissions-opinion/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/23/bosnia-fulfilled-one-of-14-priorities-from-the-european-commissions-opinion/
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14. URSULA VON DER LEYEN’DEN BÜTÇE YORUMU 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 21 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği 

üyelerinin tarihi bütçe ve kurtarma paketini hayata geçirebilmek için aralarında koronavirüsle ilgili araştırma 

programları için başlatılan yeni bir sağlık girişiminin de olduğu bazı programlar ve girişimler için ayrılan 

fonlardan “üzücü” kesintiler yapılmaya karar verildiğini söyledi.  

AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen “Next Generation EU’nun büyük 

bir sorumlulukları var ve biz, Avrupa’da reformlar ve yatırımlar yapmaya kararlıyız.” beyanında bulunarak 

“Yine de zor bir noktadan da bahsetmeliyim,” diye devam etti. Komisyon Başkanı bütçe uzlaşısıyla ilgili 

düşüncelerini “Uzlaşma arayışlarında, liderler yeni Çok Yıllı Finansal Çerçeve ve Next Generation EU’de, 

örneğin sağlık, göç, dış eylem, InvestEU’da geniş kapsamlı düzenlemeler yaptılar. Bu üzücü.” diyerek ifade 

etti.  

Von der Leyen, Brüksel’de yapılan bu düzenlemelerin AB bütçesini modernleştirme çabalarını engelleyecek 

bir hale gelmemesi konusunda da liderleri uyardı. Parlamento üyeleri ise yedi yıllık bütçenin, özellikle sağlık, 

araştırma, eğitim, iklim koruma, dijitalleşme, dış politika ve göç politikalarında ağır kesintiler içerdiğini ifade 

ederek, bu kesintilerin Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlarına aykırı olduğunu savundu. 

Politico, (21 Temmuz 2020), Von der Leyen laments ‘regrettable’ cuts in budget accord, Erişim Adresi: 

https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-laments-regrettable-cuts-in-budget-accord/  

Deutsche Welle, (23 Temmuz 2020), Avrupa Parlamentosu zirve kararına direniyor, Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/avrupa-

parlamentosu-zirve-kararına-direniyor/a-54300193 

 

15. AVRUPA’DA GÖÇE KARŞI ORTAK PLATFORM  

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 23 Temmuz Perşembe günü göçten etkilenen 20 ülkenin temsilcileri bir 

araya geldi. Sınır koruması, hızlı iltica prosedürleri ve izni olmayan göçmenlerin geri gönderilmesi amacıyla 

oluşturulan bu platform, geldikleri ülkede kalma hakları bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesi ve iltica 

prosedürlerinin daha hızlı yapılması konularında ülkeler ve AB arasında koordinasyon sağlanmasını 

hedefliyor. 

Merkezi Viyana olarak belirlenen platformun toplantısından sonra açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı 

Karl Nehammer, “Paralel yapılar yaratmak istemiyoruz. Var olan birimlerin etkinliğini arttırmak istiyoruz.” 

beyanında bulundu. Yine toplantıya katılan ve platformun “bir erken uyarı sistemi” olarak görev 

görebileceğini söyleyen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Batı Balkan rotasında, koronavirüs 

pandemisi öncesindeki döneme benzer bir göçmen yoğunluğu gözlemliyoruz.” açıklamasında bulundu.   

“Bütün üye ülkeler Avrupa’ya göç konusunda yeni bir dizi kurala ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikir” 

diyen ve göç konusunda AB’de var olan düzenin “iyi işlemediğini” belirten Seehoferi, yıl sonuna kadar yeni 

bir Avrupa iltica politikası üzerinde siyasi bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiğini de belirtti.   

Deutsche Welle, (23 Temmuz 2020), Avrupa’da göçe karşı ortak platform, Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/avrupada-göçe-

karşı-ortak-platform/a-54299740 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/avrupada-göçe-karşı-ortak-platform/a-54299740
https://www.dw.com/tr/avrupada-göçe-karşı-ortak-platform/a-54299740
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16. MICHEL BARNIER: “BREXIT PAZARLIĞINDA ŞU AŞAMADA ANLAŞMA OLASI DEĞİL” 

AB Başmüzakerecisi Michel Barnier, pazartesi günü Londra’da başlayan ikinci tur görüşmelerin ardından 

açıklama yaptı. İyimser konuşmayan Barnier, İngiltere’yi anlaşmazlığın çözülmesinde isteksiz davranmakla 

ve geri adım atmamakla suçladı. 

“Anlaşmaya hala çok uzağız” diyen Başmüzakereci İngiltere’nin son birkaç haftadır temel prensipler ve 

çıkarlar konusunda AB’nin gösterdiği çaba ve ilgiye karşılık vermediğini savunarak bu tavrın değişmemesi 

halinde anlaşmaya varılmaması riskinin olabileceği uyarısında bulundu. 

İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Aralık tarihinden sonra, ticaretten güvenliğe, sınır kontrollerinden 

denizlerin kullanımına iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin çeşitli sorunların çözülebilmesi 

için müzakereler devam ediyor.  

The New York Times, (23 Temmuz 2020), EU Negotiator Cites ‘Objective Risk’ of No Post-Brexit Deal, Erişim Adresi: 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/07/23/business/ap-eu-brexit-talks.html 

 

17. MACRON TÜRKİYE’YE AB YAPTIRIMI İSTEDİ 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri sebebiyle Avrupa 

Birliği tarafından yaptırım uygulanmasını istedi. Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı 

görüşmenin ardından açıklama yapan Macron, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de provokatif faaliyetlerde 

bulunduğunu ve Avrupa Birliği sularında ihlaller gerçekleştirdiğini iddia etti. Macron Türkiye’nin bu ihlalleri 

Birliğe üye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kıta sahanlığını ihlal ederek gerçekleştirdiğini ve 

AB’nin daha fazla bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. 

“Türkiye’nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan’ın tamamen arkasındayız. AB üyelerinin 

deniz alanlarının ihlal edilmesi ve tehdit altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları 

gerekir.” diyen Macron ve Fransa, Libya’da da Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Libya Ulusal 

Ordusu’nu destekliyor ve bu alanda da zaman zaman Türkiye ile karşı karşıya gelmektedir. 

Fransız Le Monde gazetesinin Macron’un açıklaması ile ilgili yaptığı haberde, iki ülkenin Akdeniz’de savaş 

gemilerinin karşı karşıya gelmesi sonrası ilişkilerinin bozulmaya başladığına dikkat çekildi. Fransa’nın 

Libya’da Hafter’i direk olarak desteklememekle birlikte, birliklerinin kazanmasını umduğu belirtilen haberde, 

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin İsrail, Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın enerji kaynaklarını kontrol etmek 

istemelerinin olduğu vurgulandı. 

Independent Türkçe, (23 Temmuz 2020), Macron’dan tehdit: Türkiye’nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılmaz, 

Erişim Adresi: https://indyturk.com/node/215621/d%C3%BCnya/macrondan-tehdit-t%C3%BCrkiyenin-avrupa-birli%C4%9Fi-

sular%C4%B1ndaki-ihlalleri-cezas%C4%B1z#.XxmKfSfzFuA.twitter  

Le Monde. (24 Temmuz 2020), Méditerranée : Ankara juge « nuls et non avenus » les propos d’Emmanuel Macron, Erişim Adresi: 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/24/mediterranee-ankara-juge-nuls-et-non-avenus-les-propos-d-emmanuel-

macron_6047137_3210.html. 

 

18. AB ve ÇİN COĞRAFİ İŞARETLER ANLAŞMASI İMZALAYACAK 

Avrupa Birliği Konseyi, Çin ile AB arasında coğrafi işaretler (GI) anlaşmasının imzalanmasına yetki verdi. 

Belirli bir coğrafi kökene sahip olan ve bu kökene bağlı niteliklere sahip ürünler üzerinde kullanılan ayırt edici 

bir işaret olan GI, ürünlerin fikri mülkiyet haklarının da korunmasını sağlamaktadır. 

https://indyturk.com/node/215621/d%C3%BCnya/macrondan-tehdit-t%C3%BCrkiyenin-avrupa-birli%C4%9Fi-sular%C4%B1ndaki-ihlalleri-cezas%C4%B1z#.XxmKfSfzFuA.twitter
https://indyturk.com/node/215621/d%C3%BCnya/macrondan-tehdit-t%C3%BCrkiyenin-avrupa-birli%C4%9Fi-sular%C4%B1ndaki-ihlalleri-cezas%C4%B1z#.XxmKfSfzFuA.twitter
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Konsey’den yapılan açıklamada, bu anlaşmayla birlikte Avrupalı üreticilerin fayda sağlayacağı ve ürünlerin 

üretildiği kırsal bölgelerin gelişiminin destekleneceği, bu yolla yüze yakın tarımsal gıda ürününün Çin 

pazarında korunacağı belirtildi. Söz konusu anlaşma AB ile Çin arasında imzalanan ilk önemli iki taraflı ticaret 

anlaşması olduğu için de dikkat çekmektedir. Öte yandan, bu anlaşma Çin için de önemli görülmekte. Daha 

önce Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada Çin-AB coğrafi işaretler anlaşmasının Çin 

ürünlerinin AB pazarına girmesini ve pazar tanınırlığı kazanması için güçlü bir garanti sağlayacağını 

vurguladı. 

İki tarafa da ticari güvence sağlayan GI anlaşması 2021'den önce imzalanması beklenen AB-Çin Kapsamlı 

Yatırım Anlaşması'nın (CAI) da bir başlangıcı olarak görülmekte. COVID-19 sebebiyle ekonomik olarak zor 

günler geçiren AB’nin toparlanmasının 2010 itibariyle görüleceği belirtiliyor ve bu süreçte Çin ile yapılacak 

yatırım anlaşmasının AB’nin ekonomik toparlanma sürecinde büyük rol oynayacağı öngörülüyor. 

CGTN News, (24 Temmuz 2020), EU-China cooperation: A key in economic rebound for both markets, Erişim Adresi: 

https://news.cgtn.com/news/2020-07-24/EU-China-cooperation-A-key-in-economic-rebound-for-both-markets-

So3WnPKn7i/index.html 

CRI Türk, (23 Temmuz 2020), AB ve Çin tarımsal ürünlerin “fikri mülkiyetini” GI anlaşmasıyla koruyacak, Erişim Adresi: 

https://www.criturk.com/haber/haber-lokasyon/ab-ve-cin-tarimsal-urunlerin-fikri-mulkiyetini-gi-anlasmasiyla-koruyacak-160057  

 

19. AB ve TÜRKİYE ARASINDA GÖÇ MUTABAKATI TARTIŞMASI 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Batı Balkan ülkeleri ve bazı AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının yanı 

sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın da katılımıyla gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz 

Rotasında Düzensiz Göçle Mücadele” konulu toplantıda, Türkiye-AB göç mutabakatı tartışıldı. Toplantı 

sonrası açıklamayı Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB 

Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas yaptı. 

Avusturya İçişleri Bakanı Karnl Nehammer, düzensiz göçün önlenmesi, AB sınırlarının korunması Birlik 

içerisinde kalma hakkı bulunmayan kişilerin sınır dışı edilmesi gibi konularda daha aktif politikalar izlenmesi 

gerektiğini belirtti. 

Mutabakatın hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Almanya İçişleri Bakanı Horst 

Seehofer, problemi çözmek için göçmenlerin geldikleri ülkelerle iletişime geçilmesi gerektiğini söyledi. Güçlü 

bir geri gönderme politikasının kabul edilmesi ve uygulanması gerektiğini belirten Seehofer, sorunun asıl 

çözümünün Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göç mutabakatının yeniden hayata geçirilmesi olduğunun 

altını çizdi. 

Independent Türkçe, (23 Temmuz 2020), Alman Bakan Seehofer: AB ve Türkiye arasındaki göç mutabakatı yeniden hayata 

geçirilmeli, Erişim Adresi: https://www.indyturk.com/node/215656/haber/alman-bakan-seehofer-ab-ve-t%C3%BCrkiye-

aras%C4%B1ndaki-g%C3%B6%C3%A7-mutabakat%C4%B1-yeniden-hayata  

 

20.  JOSEP BORRELL’İN TÜRKİYE ve LİBYA AÇIKLAMASI 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ile Libya üzerine yapmış olduğu görüşmelere dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

Türkiye ve Fransa arasında yaşanan radar kitlenmesi ve Libya krizi sonrası yürütülen diyaloglar ilişkilerin 

yumuşaması ile sonuçlandı. Borrell, “Gerilimin düşürülmesi ve Gymnich Konseyi öncesinde görüşmek üzere 

mutabık kaldık. Ayrıca Berlin Süreci çerçevesinde Libya'da ateşkes için birlikte çalışma konusunda anlaştık. 

Libya’nın birliğinin sağlanması için tüm tarafların samimi taahhütleri ile Berlin süreci içinde çatışmanın 

sonlandırılması için birlikte çalışmalıyız.” ifadesini kullandı. 

https://www.criturk.com/haber/haber-lokasyon/ab-ve-cin-tarimsal-urunlerin-fikri-mulkiyetini-gi-anlasmasiyla-koruyacak-160057
https://www.indyturk.com/node/215656/haber/alman-bakan-seehofer-ab-ve-t%C3%BCrkiye-aras%C4%B1ndaki-g%C3%B6%C3%A7-mutabakat%C4%B1-yeniden-hayata
https://www.indyturk.com/node/215656/haber/alman-bakan-seehofer-ab-ve-t%C3%BCrkiye-aras%C4%B1ndaki-g%C3%B6%C3%A7-mutabakat%C4%B1-yeniden-hayata
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Sputnik News, (24 Temmuz 2020), AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız, Erişim 

Adresi: https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007241042514871-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-libyada-ateskes-icin-turkiye-ile-

birlikte-calisacagiz/   

 

21. AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYELERİ KURTARMA BÜTÇESİNDEN MEMNUN DEĞİL 

AB Parlamentosu üyeleri 21 Temmuz’da kurtarma planının açıklanmasıyla alınan kararın eksik ve kusurlu 

olduğuna dikkat çekti. Kurtarma planında yeşil anlaşma bütçesinin ve iklim konularına ayrılan fonlarda 

kesintiye gidilmesi tepki ile karşılandı. Parlamenterler “kötü bir anlaşmayı kabul etmek zorunda 

kalmayacaklarını ve tarihin en uzun zirvelerinden birinin kabul edildiği konsey ve kararlarının yalnızca AB 

devlet başkanları ve hükümetler arasında siyasi bir anlaşma olduğu” şeklinde açıklamada bulundular. Avrupa 

Parlamentosu Başkanı David Sassoli Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Gereksiz saydığımız 

kesintilere cevap vermek için müzakerelerin Parlamento ile açık olmasını istiyoruz.” dedi. 

Florence Schulz, (24 Temmuz 2020), MEPs warn of insufficient control over EU climate spending, Euractıv, Erişim Adresi: 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/meps-warn-of-insufficient-control-over-eu-climate-spending/  

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007241042514871-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-libyada-ateskes-icin-turkiye-ile-birlikte-calisacagiz/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202007241042514871-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-libyada-ateskes-icin-turkiye-ile-birlikte-calisacagiz/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/meps-warn-of-insufficient-control-over-eu-climate-spending/

