GENEL BİR BAKIŞ
Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri (ABBM) Aylık
Haber Bülteni’nin yeni sayısına hoşgeldiniz.
Bu sayıda Slovakya’nın Dönem Başkanlığı
özelinde AB-Türkiye ilişkilerine dair ayın öne
çıkan konuları ve Türkiye’de meydana gelen son
siyasi gelişmelere ilişkin kısa bir bilgi alma
fırsatını bulacaksınız.

ÖNE ÇIKAN KONU
Slovakya AB Dönem Başkanlığı

Slovakya, 1 Temmuz 2016 tarihinde ilk defa
olarak Avrupa Birliği Konseyi Dönem
Başkanlığı’nı Hollanda’dan devraldı. Slovakya
2004 yılından bu yana AB üyesidir ve dönem
başkanlığını 1 Temmuz 2016’dan 31 Aralık
2016’ya kadar sürdürecektir. Slovakya aynı
zamanda Schengen Bölgesi i ve Eurozone ii
(Euro bölgesi) üyesidir.
Slovakya’nın dönem başkanlığı;
Birleşik
Krallığın ayrılma kararı, göç krizi ve terör
saldırıları gibi AB’nin kendisini olağanüstü bir
durumda bulduğu bir zamana denk gelmiştir.
Geri gönderme ve geri kabul alanında etkin
işbirliği, örneğin AB ve Türkiye arasındaki
işbirliği hayati öneme sahiptir. Bu işbirliği
Ege’deki göç akınlarında önemli bir azalmaya
ve Batı Balkanlar güzergâhında durumun
istikrara kavuşmasına yol açmıştır. Dönem
Başkanı Slovakya bu alanda daha fazla
ilerleme sağlanması konusunda sorumluluk
hissetmekte ve Üye Devletler arasında
mutabakat olan alanlarda ilerleme sağlamak
istemektedir.
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AB’nin karşı karşıya olduğu güvenlik
tehditleri, AB’nin komşusu olan ülkelerdeki
istikrarsızlık, yeni radikalleşme ve terör
türlerinden dolayı önemli oranda artmıştır.
AB içindeki güvenliğin birincil sorumluluğu
Üye Devletlere ait olsa da bu soruna Avrupa
düzeyinde etkin ve eşgüdümlü bir yanıt
verilmesi gerekli hale gelmiştir. Dönem
Başkanı Birlik içindeki güvenliğe dair iddialı
bir yaklaşımı teşvik edecektir. Bu yaklaşımın
ön koşulları bilgi alışverişinin iyileştirilmesi,
operasyonel işbirliğinin arttırılması ve Üye
Devletlerin polis ve adli mercileri arasında
karşılıklı eşgüdümdür.
Bu zorluklar karşısında, Slovakya Dönem
Başkanlığı
sırasında
AB’nin
birliğini,
uyumunu, dış ve iç sorunlara karşı direncini
arttırmayı ve vatandaşların Avrupa projesine
güvenini yenilemeyi amaçlamaktadır. Dönem
Başkanlığı dört önceliğe dayanmaktadır:
ekonomik olarak güçlü bir Avrupa, modern
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tek pazar, sürdürülebilir göç ve sığınma
politikaları ve dünyaya angaje bir Avrupa.

AB GÜNDEMİ
Terörle Mücadele
Terör Avrupa için yeni bir olgu değildir;
ancak şiddeti itibariyle en üst düzeye
ulaşmıştır. En son terör saldırıları bu ay
Fransa’da
Nice’de
ve
Almanya’da
gerçekleşmiştir. 2013’ün başından bu yana
radikalleşme ve terör konuları düzenli olarak
AB’nin gündeminde yer almaktadır. Hem
içeride (örneğin AB Yolcu İsim Kayıtları
Direktifi, dış sınırlarda kontroller, bilgi
alışverişi) hem dışarıda (örneğin 3. ülkelerle
işbirliği) alınan önlemler dahil olmak üzere
kapsamlı bir yanıtın geliştirilmesi için yoğun
çalışmalar yürütülmüştür. En son 18
Temmuz’da Brüksel’de yapılan AB Dış
İlişkiler Konseyi toplantısında AB Bakanları
terörle mücadele konusunda devam etmekte
olan çalışmaları ele almışlardır.
Toplantıda Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikasından sorumlu Yüksek Temsilci
Federica Mogherini "Tüm Bakanlar Nice,
Dakka, Bağdat ve Avrupa, Afrika, Arap dünyası
ve Asya’yı vurduğunu gördüğümüz nefretin
kökünü kazımamız gerektiğinde mutabık kaldı.
Bu hepimizin karşı karşıya olduğu ortak bir
tehdittir. Ancak ortak bir yaklaşımla bu sorunu
çözebiliriz" demiştir.
Brexit: Sırada ne var?
Birleşik Krallık, Brexit olarak bilinen süreçte
bir referandumla AB’den ayrılmaya karar
vermiştir. Brexit kararı Birleşik Krallık
ekonomisini
etkilemeye
başlamıştır.
Sterlindeki değer kaybı, borsalardaki düşüş
ve yatırımın durması kısa dönemli etkilerin
ciddi olacağını gösteren, referandumun
hemen akabinde gördüğümüz etkilerdir iii .
Uzun dönemli etkilerini bekleyip göreceğiz;
ancak genel görüş odur ki Brexit, süreçle
ilişkili belirsizlikle de birlikte iş dünyası için
kötü olacak ve Birleşik Krallık ekonomisine
zarar verecektir.

Bir üyenin birlikten ayrılması AB tarihinde ilk
defa yaşanan bir durumdur. AB resmi
bildirim yapılmaksızın hiçbir müzakere
yürütmek niyetinde değildir. Bu bağlamda,
Konsey Başkanı Tusk "Birleşik Krallık
Birlikten ayrılma isteğini resmi olarak
bildirmediği
sürece
hiçbir
müzakere
yapılmayacaktır" diye vurgulamıştır. Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
Avrupa
Komisyonu’nun
eski
Başkan
Yardımcısı ve eski Fransız Bakan Michel
Barnier’i Birleşik Krallık ile yapılacak
müzakereleri yürütecek kişi olarak atamıştır.

Kaynak: http://www.wallstreet-online.de/

Bu arada, AB liderleri Birleşik Krallığı
Birlikten ayrıldıktan sonra tek pazara
erişimini korumayı istiyorsa insanların
serbest dolaşımı ilkesine uymak zorunda
kalacağı
yönünde
uyarmıştır.
Brexit
referandumu Birliğin geleceğine yönelik
tartışmaları
da
hızlandırmıştır.
Üye
devletlerin liderleri Eylül’de Bratislava’da bir
araya gelerek bu konuyu ele almaya devam
edeceklerdir.

Sırbistan
ile
Müzakereleri

Yürütülen

Katılım

Genişleme AB’nin en önemli gündem
maddelerinden
biri
olmaya
devam
etmektedir. AB Konseyi Dönem Başkanı
Slovakya ve Avrupa Komisyonu arasında 18
Temmuz’da Brüksel’de yapılan Katılım
Konferansı üçüncü toplantısı ile Sırbistan’ın
katılım müzakerelerinde iki önemli faslı
açacağına karar verilmiştir. Bunlar; Yargı ve
Temel Haklar başlıklı 23. Fasıl ve Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasıldır.
Müzakere edilecek toplam 35 fasıldan 4’ü
Sırbistan’la
müzakere
edilmek
üzere
açılmıştır. Sırbistan 2012’den bu yana AB
aday ülkesidir.
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AB –TÜRKİYE GÜNDEMİ
Türkiye’de
yaşanan
son
siyasi
gelişmelere ilişkin AB’nin görüşü
15 Temmuz gecesi başarısız olan darbe
girişiminin hemen ardından Türkiye’de
meydana gelen siyasi gelişmeler, AB
gündeminin en üst sırasında yer almaktadır.
Avrupa liderleri ve çeşitli Üye Devletler bu
girişimi kınamıştır. 18 Temmuz’da yapılan
Dış İlişkiler Konseyi toplantısında AB
Bakanları Türkiye’de meydana gelen son
gelişmeleri ele almış ve darbe girişimini
kınayan ve ülkenin meşru kurumlarına tam
desteğini
vurgulayan
Konsey
sonuç
bildirgesini kabul etmiştir.
Ayrı açıklamalarda AB liderleri darbe
girişiminden sonra, 20 Temmuz’da ilan
edilen Olağanüstü Hal ile ilgili son gelişmeleri
takip ettiklerini dile getirmişlerdir. Yüksek
Temsilci/Başkan
Yardımcısı
Federica
Mogherini ve Komiser Johannes Hahn Türk
yetkililere “her ne koşul altında olursa olsun
hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve
temel özgürlüklere ve her insanın adil
yargılama hakkına saygı gösterilmesi”
çağrısında
bulunmuşlardır. Ayrıca,
yürütmenin Olağanüstü Hal kapsamında
kararnameler ile çok fazla yetki sahibi olması
ile
ilgili
duydukları
kaygıları
da
paylaşmışlardır.
Ayrıca, bu konu 19 Temmuz’da yapılan
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu
Olağanüstü Toplantısında ele alınmıştır.
Komisyon üyeleri darbe girişiminin olası
sonuçlarını Genişlemeden sorumlu Komiser
Johannes Hahn ile ele almışlardır. Toplantının
sonunda Komisyon Başkanı Elmar Brok
“Türkiye’nin bundan sonra Avrupa’dan
uzaklaşabileceği tehlikesi” ile ilgili kaygısını
paylaşmıştır.

Türkiye’deki
Suriyelilere
tarafından sağlanan Mali Destek

AB

AB, Türkiye’ye Suriyeli mültecilere sağladığı
yardım konusunda verdiği desteği “Mülteci
Aracı” ile hızlandırmaktadır. Suriyeliler için
sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik destek ve

Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa
Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek
Temsilcisi tarafından AB Üye
Devletleri adına Türkiye’deki
durumla ilgili yapılan açıklama:
“Türkiye, Avrupa Birliği için kilit bir
ortaktır. AB demokratik olarak
seçilmiş olan hükümeti, ülkenin
kurumlarını ve hukukun üstünlüğünü
desteklemektedir.
Türkiye’nin
anayasal düzenine bir an önce
dönmesi çağrısında bulunuyoruz.
Gelişmeleri yakından takip etmeye ve
28 Üye Devletle eşgüdüm içinde
bulunmaya devam ediyoruz’
insani yardım alanlarındaki çalışmaları
finanse etmek için toplamda 2 milyar
Avro’dan fazla bir miktar seferber edilmiştir.
Mülteci aracının toplam bütçesi 3 milyar
Avro’dur.

28 Temmuz’da Avrupa Komisyonu hem
Suriyeliler hem de onlara ev sahipliği yapan
ülkeler için ilave katkı olarak 1.4 milyar
Avro’nun üzerinde bir ‘Özel Tedbir’ kabul
etmiştir. Bu ilave tedbir eğitim, sağlık,
belediye ve sosyal altyapı ve sosyo-ekonomik
destek alanlarını kapsayacaktır. Türkiye
Mülteci
Aracı
Avrupa
Konseyi’nin
Türkiye’deki mültecileri desteklemek için
yaptığı ilave finansman çağrısına cevaben
oluşturulmuştu.
Aracın bütçesi 2016-2017 için 3 milyar
Avro’dur. AB bütçesinden 1 milyar Avro ve
AB Üye Devletlerinin sağladığı 2 milyar
Avro’dan oluşmaktadır. Tüm üye devletler
taahhüt ettikleri 2 milyar Avro tutarındaki
katkı belgelerini sunmuşlardır.
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3 milyar Avro’nun 2.115 milyar Avro
tutarındaki kısmı bugüne kadar insani ve
diğer alanlardaki yardım amacıyla tahsis
edilmiştir. Tahsis edilen 2.115 milyar
Avro’nun 229 milyon Avro’luk kısmı bugün
itibariyle sözleşmeye bağlanmıştır. Şimdiye
kadar sözleşmeye bağlanan 229 milyon
Avro’nun 105 milyon Avro tutarındaki
bölümü ödenmiştir.
Schengen Bölgesi 26 Avrupa ülkesinden oluşan
ve pasaport kontrolü ve diğer sınır kontrollerinin
kaldırıldığı, sınırların olmadığı bölgedir.
ii Eurozone (Avro Bölgesi), Avro’yu para birimi
olarak kabul eden AB Üye Devlerlerinden oluşan
Avro bölgesidir.
iii Giles, C. (2016, 27 Haziran ). Brexit in seven
charts. Alındığı kaynak:
https://next.ft.com/content/0260242c-370b11e6-9a05-82a9b15a8ee7
i
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