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Hazırlayanlar: Ganim ARVAS, Aykut KARAKUŞ, Nazlı KOCA, Pelin YÜCEL 

 

1) KENYA’YA YARDIMLAR BEKLENEN ETKİYİ GÖSTERMEDİ 

Avrupa Denetçiler Mahkemesi tarafından yayınlanan bir raporda, Kenya’ya 2014-2020 yılları arasında 

Avrupa Gelişim Fonu’ndan yapılan 435 milyon avro tutarındaki yardımların ülkenin ekonomik gelişimi 

açısından gözle görülür bir etki yaratmadığı belirtildi. Denetçiler, Komisyon ve Avrupa Dış Eylem Servisi’nin, 

Gelişim Fonu’nu Kenya’da fakirliğin azaltılmasında etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını inceledi. Ülkeye 

yapılan 11. Gelişim Fonu Yardımı’nın, fakirliğin azaltılması için en etkili yöntem olan istihdam yaratmak için 

harcandığı konusunda yeterli kanıt görülmediği belirtiliyor. Tarım sektörünün ekonomide en büyük payı 

oluşturduğu ülkede, Avrupa Gelişim Fonu’nun yaptığı yardımların iş alanları yaratacak bir sektör olan imalat 

sektörü ile enerji ve ulaşım altyapısı sektörlerine yöneltilmediği ve fonların büyük bölümünün gıda güvenliği 

ile iklim dayanıklılığına harcandığı da raporda yer alıyor. Tarım alanına yoğunlaşan yardımlardan ise küçük 

çiftçiler ile kırsal toplulukların faydalandığı belirtilirken, tarımın modernizasyonuna önemli bir katkı 

sağlamadığı da ifade edilmekte. Kenya’da yolsuzluğun da yaygın bir sorun olduğu belirtilen raporda, 

yardımların çok sayıda sektör arasında dağıtılmasının faydalı sonuçlar yaratacak olan sektörlere 

yoğunlaşamamasına sebep olduğu vurgulanıyor. Avrupa Gelişim Fonu yardımları, AB bütçesi ile üye 

ülkelerin katkılarıyla ve belirli kriterlere dayalı olarak tahsis ediliyor. 11. Gelişim Fonu kapsamında 75 Afrika, 

Karayip ve Pasifik ülkesine toplam 15 milyar avro tutarında yardım yapıldı. Kenya gibi görece fazla nüfuslu 

ülkeler yapılan tahsisten oransal olarak daha az pay alıyor.  

European Court of Auditors Press Release, (8 Eylül 2020), EU development aid to Kenya needs better targeting to make an impact, 

say Auditors, Erişim Adresi: https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2009_08/INSR_EU_aid_to_Kenya_EN.pdf 

 

2) AB-ABD ARASINDAKİ TARİFELERİN DÜŞÜRÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIM  

Avrupa Komisyonu, AB’nin ABD’den ithal ettiği bazı mallardaki tarifelerin azaltılmasına yönelik bir önerge 

yayınladı. 21 Ağustos 2020’de AB ile ABD arasında imzalanan anlaşma kapsamında taraflar, karşılıklı olarak 

birbirlerinden ithal ettikleri mallara uyguladıkları tarifeleri indirecekler. Tarife indirimleriyle birlikte, AB ve 

ABD piyasalarına erişimde yıllık 200 milyon avroluk bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Komisyon’dan 

yapılan açıklamada, yıllık yaklaşık 1.3 trilyon avro tutarındaki ticaretle, dünyanın en önemli ekonomik 

ortaklığına sahip olan AB ve ABD arasındaki tarife indirimleri anlaşmasının, koronavirüs salgınının sebep 
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olduğu kriz ortamında transatlantik işbirliğini derinleştirmek adına her iki taraf açısından da büyük bir kazanç 

olduğu vurgulandı. Söz konusu anlaşmanın onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, AB ihraç 

ürünlerinin ABD’ye girişinde yılda 160 milyon dolar değerinde tarife indirimi beklenirken, ABD ihraç 

ürünlerinin AB’ye girişinde ise 111 milyon dolar tutarında bir indirim gerçekleşecek. Tarife indirimleri 

kapsamına giren ürünler arasında, AB’nin ihraç ettiği hazır yemek, kristal cam eşya gibi ürünler yer alırken; 

ABD’nin ihraç ürünü olarak da ıstakoz bulunuyor. Tarifelerin düşürülmesi, çok taraflı taahhütlere bağlı olarak 

alınan bir karar “En Çok Tercih Edilen Ülke” (MFN) temelinde uygulanıyor.  

European Commission Press Corner, (8 Eylül 2020), Commission adopts proposal to make EU-U.S. agreement on tariffs effective, 

Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1572 

 

3) AB, KARADAĞ’DAKİ SEÇİMLERİ OLUMLU KARŞILIYOR 

Karadağ’da 30 Ağustos’ta başlayan genel seçimlerde, 30 yıldır iktidarda bulunan Sosyalistlerin Demokratik 

Partisi öncülüğündeki ittifak oyların yüzde 35,06’sını alırken, NATO karşıtı, Sırbistan ve Rusya yanlısı 

tutumuyla bilinen Demokrat Cephe öncülüğündeki ittifak ise yüzde 32,55 oy aldı. Parlamento içinde 

çoğunluğu sağlamak ve hükümeti kurmak için partiler arası görüşmeler devam ediyor.  

AB özelikle 30 yıl sonra Karadağ’da hükümet modelinin değişebilme durumunu olumlu karşılıyor. Konu ile 

ilgili olarak AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yeni parlamentonun 

oluşumunu ve hükümetin kurulmasını dört gözle beklediğini, Karadağ’ın AB ile müzakere sürecinde bir adım 

önde olduğunu ve seçimin ileriki süreçlerde hukukun üstünlüğü, siyasi ve ekonomik reformları derinleştirmek 

ve hızlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Varhelyi, Batı Balkanlar ile AB arasında ekonomik 

kalkınma açısından çok büyük bir uçurum olduğunu ve bunun giderilmesi durumunda, Batı Balkan ülkelerinin 

AB’ye katılabilme olasılığının artacağını vurguladı. Ek olarak Avrupa komisyonu sözcüsü Ana Pisonero, 

AB’nin Karadağ'ın katılım sürecini ve reformlarını, COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmasını Batı 

Balkanlar da dahil olmak üzere daha fazla desteklemeye kararlı olduğu açıklamasında bulundu. 

European Western Balkans News, (8 Eylül 2020), Pisonero: The EU expects dialogue and acceleration of reforms from 

Montenegro, Erişim Adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/09/08/pisonero-the-eu-expects-dialogue-and-acceleration-

of-reforms-from-montenegro/ 

European Commission News, (10 Eylül 2020), Remarks by Commissioner Olivér Várhelyi at the hearing on the EU 

Neighbourhood and Enlargement policies at the Committee on Foreign and EU Affairs of the Italian Chamber of Deputies Rome, 

Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-oliver-

varhelyi-hearing-eu-neighbourhood-and-enlargement-policies-committee_en   

 

4) RUSYA’YA NAVALNY YAPTIRIMLARI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK 

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin zehirlendiği iddiaları çeşitli uluslararası platformlarda tepkiyle 

karşılandı ve kınama açıklamaları yapıldı. AB’den de Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulanacağı açıklamaları 

gelse de, üye ülkelerin farklı çıkarları, bu konuda ortak hareket edilmesini engelliyor. Özellikle ekonomik 

yaptırım seçeneğine başvurulması zor gözüküyor. Bununla birlikte, ne tür yaptırımlar uygulanacağı 

konusunda net bir açıklama yapılmazken, ekonomik yaptırımlara başvurma ihtimali tamamen göz ardı 

edilmiyor. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi tarafından yayınlanan bildiride, Rusya’ya karşı bazı kısıtlayıcı 

önlemlerin gündemde olduğu belirtildi. AB’den bir diplomat bu önlemlerin, seyahat yasağı ya da AB’deki 

mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel düzeyde yaptırımlar şeklinde olacağını ifade etti. Ekonomik 

yaptırımlar gündemde olmakla birlikte, AB’nin Macaristan, İtalya ve Güney Kıbrıs gibi bazı üye ülkeleri 

Rusya ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler içerisinde. Ayrıca Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de Rusya ile 

yakın ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor. Bu sebeple tüm üye ülkeler yaptırımlara sıcak bakmıyor. Navalny 

olayı bir yandan da, Kuzey Akım 2 Projesinin durdurulması çağrılarının yapılmasına sebep oldu. Almanya, 

https://qha.com.tr/haberler/politika/karadagda-secim-sonuclari-aciklandi/240384/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-oliver-varhelyi-hearing-eu-neighbourhood-and-enlargement-policies-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-oliver-varhelyi-hearing-eu-neighbourhood-and-enlargement-policies-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-oliver-varhelyi-hearing-eu-neighbourhood-and-enlargement-policies-committee_en
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kendi topraklarına doğal gaz sevkiyatını iki katına çıkarması beklenen 10 milyar avroluk projenin 

durdurulması yönünde baskı altında. ABD’nin de projede yer alan firmalara yaptırım uygulaması sonucu, 

Kuzey Akım 2 Projesinde birkaç aylık gecikme yaşanmıştı.  

Bu arada hem AB hem de NATO, Navalny’nin zehirlendiği iddialarının bağımsız bir uluslararası 

soruşturmaya tabi tutulmasını istedi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’ya karşı uluslararası 

bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak Navalny vakası Rusya topraklarında gerçekleştiği için, 

muhalefet liderini Rus istihbarat servislerinin zehirlediği iddiasını ispat etmek kolay değil. Oysa ki 2018’de 

İngiltere’de gerçekleşen eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesi olayı AB ve NATO üyesi olan bir ülkede 

gerçekleştiği için soruşturma şartları farklılık göstermekteydi.  

Ednh Hub News, (9 Eylül 2020), Haber kaynağı: Agence-France Presse/Martin Trauth, EU hobbled over Navalny sanctions 

response, Erişim Adresi: https://www.ednh.news/eu-hobbled-over-navalny-sanctions-response/ 

European Union External Action Joint Statements (9 Eylül 2020), G7 Foreign Ministers' Statement on the poisoning of Alexei 

Navalny, Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84866/g7-foreign-ministers-statement-

poisoning-alexei-navalny_en 

Deutsche Welle (3 Eylül 2020), Navalny poisoning: Confronting Russia, EU has limited options, Erişim adresi: 

https://www.dw.com/en/navalny-poisoning-confronting-russia-eu-has-limited-options/a-54809151 

European Council Press Release (3 Eylül 2020), Russia: Declaration of the High Representative on behalf of the EU on the 

poisoning of Alexei Navalny, Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/03/declaration-of-

the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-poisoning-of-alexei-navalny/ 

 

5) AB’NİN 2021 BÜTÇESİNDE UZLAŞI 

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu ile müzakere edilecek 2021 AB genel 

bütçe taslağı konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu uzlaşma sonucuna göre, AB Konseyi’nin gelecek 

yılın bütçesi için 162,9 milyar avro gelir, 164,8 milyar avro ise harcama üzerinden müzakereleri sürdüreceği 

belirtildi. Bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının 

ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek. 

2021 bütçesi AB'nin 750 milyar avroluk koronavirüs salgınının yarattığı mali hasarı onarma planı ile 

tamamlanacak. Ek olarak 2021 bütçesi AB bütçesi kapsamındaki ilk yıllık bütçe olmasıyla dikkat çekiyor. 

Council of the European Union, (9 Eylül 2021), EU budget for 2021: Council agrees position, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/09/eu-budget-for-2021-council-agrees-position/  

 

6) MED-7 ZİRVESİ SONUÇLANDI 

Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, Perşembe günü Fransa’nın öncülüğünde Korsika adasında bir 

araya geldi. Toplantı öncesi Doğu Akdeniz’de Türkiye ile diğer AB üyesi Akdeniz ülkeleri arasında yaşanan 

gerginliğe değinen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artık bir NATO müttefiki 

gibi davranmadığını söyledi.  

İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs liderleriyle Korsika’nın başkenti Ajaccio’da yaptığı 

görüşmelerin ardından konuşan Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak 

istiyoruz" dedi. Bu yumuşak tonlu açıklamaya rağmen, MED7 olarak adlandırılan toplantının açıklanan sonuç 

bildirgesinde “Türkiye’yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin tek taraflı 

faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” 

ifadeleri yer aldı. 

France 24, (10 Eylül 2020), Med leaders ready for EU sanctions on 'confrontational' Turkey, Erişim Adresi: 

https://www.france24.com/en/20200910-med-leaders-ready-for-eu-sanctions-on-confrontational-turkey  

https://www.ednh.news/eu-hobbled-over-navalny-sanctions-response/
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7) AB’DEN İNGİLTERE’YE BREXIT SÜRESİ 

İngiltere’nin Ocak ayında Avrupa Birliği ile imzaladığı geri çekilme anlaşmasının bazı bölümlerini yeniden 

düzenlemek için bu hafta bir yasa tasarısı yayınlamasının ardından AB’den tepki geldi. Boris Johnson'ın 

imzaladığı Brexit anlaşması üzerinde yapılması planlanan değişikliklerin ay sonuna kadar geri çekilmesini 

isteyen Avrupa Birliği, aksi takdirde ticaret görüşmelerinin tehlikeye gireceği uyarısı yaptı. Yapılmak istenen 

değişikliklerin aradaki güveni ciddi şekilde zedelediğini belirten Avrupa Birliği, İngiltere'ye karşı yasal işlem 

başlatmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. 

Öte yandan, İngiltere’de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove ise yaptığı 

açıklamada hazırlanan yasa tasarısının geri çekilmeyeceğinin altını çizdi. AB baş müzakerecisi Michel Barnier 

ise, İngiltere-AB ticaret müzakerelerinin Perşembe günü Londra'da tamamlanan son turu sonrası güvenin 

kritik bir konu olduğunu vurguladı. İngiltere'nin Başmüzakerecisi David Frost da serbest ticaret anlaşması 

konusunda "önemli" görüş ayrılıklarının sürdüğünü ancak görüşmelere önümüzdeki hafta Brüksel'de devam 

edileceğini belirtti. 

BBC, (10 Eylül 2020), Brexit: EU ultimatum to UK over withdrawal deal changes, Erişim Adresi: https://www.bbc.com/news/uk-

politics-54097320  

 

8) ÇİN’LE YAPILAN İKİLİ TİCARET ANLAŞMALARI AB KURALLARINI İHLAL EDİYOR  

AB’de 15 üye devletin 2015-2019 yılları arasında Çin’le imzaladığı ikili ticaret anlaşmaları, Avrupa 

Denetçiler Mahkemesi’nin yayınladığı raporda eleştirildi. Rapor, Çin’in “Kuşak ve Yol Projesi” adı verilen 

girişimi kapsamında imzalanan ikili ticaret anlaşmalarının, ekonomik, siyasi, sosyal pek çok alanda risk 

oluşturduğuna ve söz konusu üye devletlerin AB kurallarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğine dikkat çekti. 

1974 tarihli Konsey kararına göre üye devletler, üçüncü ülkelerle yaptıkları ekonomik ortaklıkları içeren 

işbirliği anlaşmalarıyla ilgili Komisyonu bilgilendirme yükümlülüğü taşıyor. Raporda, Çin’le ikili ticaret 

anlaşmaları imzaladığı belirtilen 15 üye devlet şunlar: Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, 

Romanya, Polonya, Lüksemburg, İtalya, Macaristan, Malta, Slovenya, Litvanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve 

Slovakya.  

“Kuşak ve Yol Projesi” Asya, Avrupa ve Afrika’daki 80’den fazla ülkenin dahil olduğu altyapı ve yatırımları 

içeren bir girişim olarak görülüyor. Raporun baş denetçisi Annemie Turtelboom, AB içinde böl ve yönet 

durumunun görüldüğünü ancak AB’nin ve tüm üye devletlerin Çin gibi bir dünya gücüyle olan ekonomik 

ilişkilerinde daha güçlü bir birlik yaklaşımı geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Turtelboom, AB’deki Çin 

yatırımlarıyla ilgili olarak kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de belirtti. Baş denetçi 

ayrıca, Avrupa’da AB uyum fonlarıyla finanse edilen Kuşak ve Yol Projeleri olduğunu ve bu projelerin AB 

finansmanıyla yapılmasına rağmen Çin girişimi gibi görüldüğünü ifade etti. İlgili raporda, Çin teknoloji 

firması Huawei’ye de örtük bir gönderme yapılarak, birliğe AB üyesi olmayan ülkelerden siber saldırı 

tehdidine de yer verildi ve Çinli firmaların 5G teknolojisine üye devletlerin farklı yaklaşımlarına dikkat 

çekildi. ABD ile Çin konusunda benzer görüşlere sahip olan bazı Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri Çin’in 5G 

teknolojisine karşı muhalif bir tutum içindeyken, Almanya ve Belçika gibi ülkeler ise daha temkinli 

yaklaşıyor. 5G hizmetlerinin AB genelinde en geç 2020 sonuna kadar ortak bir yaklaşıma dayalı olarak 

sağlanması gerektiği ifadesi de raporda yer alıyor. Bu arada AB-Çin Zirvesi 14 Eylül tarihinde 

gerçekleştirilecek.  

Euractiv, (10 Eylül 2020), EU nations breaking rules in bilateral trade deals with China, Erişim Adresi: 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-nations-breaking-rules-in-bilateral-trade-deals-with-china/  
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European Court of Auditors, (10 Eylül 2020), The EU's response to China’s state-driven investment strategy /Review No 03 Erişim 

Adresi: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_EN.pdf 

 

9) BİRLEŞİK KRALLIK YASA TASARISINA AB’DEN TEPKİ: GÜVEN ZEDELENDİ 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Birleşik Krallık’ın 9 Eylül’de ortaya koyduğu “İç 

Pazar Yasa Tasarısı”nın, AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanmış olan Çekilme Anlaşması’nı ve aynı 

zamanda uluslararası hukuku ihlal ettiğini, taraflardan hiçbirinin anlaşmayı tek taraflı olarak değiştirme 

yetkisinin bulunmadığını ifade etti. Sefcovic, Çekilme Anlaşması’nın belli maddelerinin ihlal edilmesinin 

AB’nin Birleşik Krallık’a duyduğu güvene zarar verdiğini belirtti. Başkan Yardımcısı, İngiliz tarafının, İç 

Pazar Yasa Tasarısı’nın Hayırlı Cuma (diğer adıyla Belfast) Anlaşması’nı koruduğu yönündeki iddialarının 

gerçeği yansıtmadığını ve aslında durumun tam tersi olduğunu sözlerine ekledi. Birleşik Krallık hükümetine, 

yasa tasarısından Çekilme Anlaşması’nı ihlal eden maddeleri en kısa sürede ya da en geç bu ay sonunda 

çıkarması çağrısı yapan Sefcovic, Çekilme Anlaşması’nın ihlali halinde uygulamaya koyulacak bazı yasal 

mekanizmaları AB’nin kullanmaktan çekinmeyeceğinin de altını çizdi.  

European Commission Press Corner, (10 Eylül 2020), Statement by the European Commission following the extraordinary 

meeting of the EU-UK Joint Committee, Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607  

The Brussels Times, (10 Eylül 2020), UK has ‘seriously damaged trust’ over Internal Market Bill, EU says, Erişim adresi: 

https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/130778/uk-has-seriously-damaged-trust-over-internal-market-bill-eu-says/ 

 

10) AB VE KANADA İŞBİRLİĞİ YAPACAK 

AB ve Kanada, koronavirüs salgını ve dışişleri ve güvenlik politikası çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, 

işbirliği yapacaklarına dair anlaşmaya vardı. Görüşme, hem daha önce uzlaştıkları işbirliği konularının teyidi 

üzerine hem de yeni işbirliği alanlarını belirleme amacı taşımakta. Görüşme sonrasında yapılan ortak 

açıklamada, AB ve Kanada’nın güçlü bir ilişkiye sahip oldukları belirtilerek hukukun üstünlüğü, demokrasi, 

insan hakları ve çok taraflılık ilkeleriyle birlikte küresel belirsizliklere ve zorluklara karşı ortak bir tutum 

içerisinde olacakları da beyan edildi. 

AB ve Kanada, koronavirüs mücadelesinde, Pandemiye Hazırlık ve Müdahale Üzerine Bağımsız Panel 

kurulması ve Dünya Sağılık Örgütü ile uluslararası toplumu kapsayan çok taraflı işbirliği yapan kurumların 

daha da güçlendirilmesi gibi konuları ele aldı. Koronavirüs aşıları için ortak hareket etme konusunun dışında 

ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yeşil bir ekonomi ve dijitalleşme konuları da 

görüşüldü.  

 AB ve Kanada, dışişleri ve güvenlik politikaları bağlamında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları 

ilkeleri ışığında ortak hareket etme kararı aldı. Venezuela, Mali, Belarus, Ukrayna ve Çin’de yaşanan insan 

hakları ihlallerine, adil ve özgür olmayan seçimlere, keyfi tutuklamalara AB ve Kanada karşı çıkarak 

ülkelerdeki siyasi krizlere barışçıl ve demokratik çözümler noktasında birlikte çalışacak. 

European Union External Action, (10 Eylül 2020), Joint press release following the European Union-Canada Ministerial Meeting, 

ErişimAdresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84921/joint-press-release-following-european-union-

canada-ministerial-meeting_en 

 

11) AB RUSYA’YA YAPTIRIMLARI UZATTI 

Rusya'ya karşı Mart 2014'ten bu yana Kırım'ın yasadışı ilhakına ve Ukrayna'nın kasıtlı olarak 

istikrarsızlaştırılmasına katkı sağladığı gerekçesiyle kademeli olarak kısıtlayıcı önlemler uygulayan Avrupa 

Birliği, bir defa daha Rusya üzerindeki yaptırımları uzattı. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_03/RW_EU_response_to_China_EN.pdf
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Perşembe günü Konsey, Rusya’nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar 

vermeye veya tehdit etmeye devam etmesi nedeniyle, kişi ve kuruluşları hedef alan yaptırımları 15 Mart 

2021'e kadar 6 ay daha uzatmaya karar verdi. Mevcut kısıtlayıcı tedbirler hem seyahat kısıtlamalarını hem de 

varlıkların dondurulmasını sağlıyor ve 175 kişi ile 44 kuruluş için geçerli olmaya devam edecek. 

Moskova’da haftalık basın toplantısında Avrupa Birliği’nin yaptırımları uzatma kararına yönelik açıklama 

yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, AB’nin yıkıcı bir siyaset izlediğini ve tek 

taraflı yaptırım politikalarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. AB'nin yaptırımları uzatarak Rusya ile 

ilişkilerdeki çıkmazdan kurtulma fırsatını kaçırdığını ekleyen Zaharova “AB’yi, uluslararası hukuk normları 

ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz.” ifadesini 

kullandı. 

Council of the European Union, (10 Eylül 2020), Ukraine: EU extends sanctions against violations of territorial integrity for a 

further 6 months, Erişim Adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/10/ukraine-eu-extends-

sanctions-against-violations-of-territorial-integrity-for-a-further-6-months/  

TASS, (11 Eylül 2020), Pushing the EU into a dead end: Diplomat castigates Brussels’ anti-Russia sanctions policy, 

Erişim Adresi: https://tass.com/politics/1199697  

 

12) AB KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNE GİDİYOR 

Avrupa Birliği üyesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda maliye bakanları Cuma günü yaptıkları 

ortak açıklamada, stabil paralar gibi varlık destekli kripto para birimleri için yasal ve düzenleyici önlemler 

alınana kadar 27 üyeli Birlik içinde faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiğini söylediler. Facebook'un 

Libra'sı gibi varlık destekli sabit paralar da dahil olmak üzere, kripto paraların Birlik içinde mali dengesizlik 

yaratacağı endişesi doğdu. Bazı merkez bankaları ve mali düzenleyiciler, Libra'nın para politikasını 

istikrarsızlaştırabileceğinden, kara para aklamayı kolaylaştırabileceğinden ve kişisel mahremiyeti yok 

edebileceğinden endişe duyduklarını açıkladılar.  

Maliye bakanlarının Berlin’de yaptığı toplantı sonrası, alınacak önlemlerle AB'nin kripto paralara yönelik 

düzenleme çerçevesinin bloğun parasal egemenliğini korumasının ve para politikasına yönelik riskleri ele 

alması gerektiğini, ayrıca tüketicileri korumasının gerektiğini vurguladılar. Avrupa Komisyonu'nun 

düzenleyici önerileri bu ay içinde sunması bekleniyor. 

Christian Kraemer, Michael Nienaber, (11 Eylül Cuma), Big European states call for cryptocurrency curbs to protect consumers, 

Reuters, Erişim Adresi: https://www.reuters.com/article/us-eu-economy-cryptoassets/big-european-states-call-for-cryptocurrency-

curbs-to-protect-consumers-idINKBN26219G  

 

13) AB, LATİN AMERİKA ÜLKLERİNE İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ 

Güney Amerika’da bulunan ülkelere 1994’ten beri şiddet, doğal afet gibi sebepler yüzünden insani yardımda 

bulunan AB, şimdi de koronovirüs etkisinde kalan Peru, Latin Amerika ve Karayipler’e insani yardım hava 

köprüsü kurarak desteğe devam ediyor. Peru’nun Lima şehrine üç uçuş gerçekleştiren AB uçakları, ülkedeki 

insani yardım kuruluşlarına dört tondan fazla hayati malzeme taşıdı. Ayrıca, Orta ve Güney Amerika bölgesi 

ile Karayipler’e 30,5 milyon avro destekte bulunacağının duyurusu da yapıldı. Yardımın 15,5 milyon avro 

doğal afet hazırlıklarına, geriye kalan 15 milyon avro ise ülkelerdeki insani yardım projelerine aktarılması için 

verilecek. Bu yardımlar bağlamında Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarčič, Peru ve tüm 

Latin Amerika’daki muhtaç kişilere AB yardımlarının devam ettiğini belirtirken, Peru’nun koronavirüsle 

mücadelesinde, AB ile İspanya ve Peru yetkililerinin işbirliği sayesinde teslim edilen hayati yardımlar için de 

teşekkür etti.  
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European Commission, Press Corner, (11 Eylül 2020), Coronavirus global response: EU Humanitarian Air Bridge to Peru and 

€30.5 million for Latin America and the Caribbean, Erşim Adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1590 

 

14) AB KOLOMBİYA’YA ÇAĞRIDA BULUNDU 

AB, Kolombiya’da barış ve sükunetin korunması için çağrıda bulundu. AB yaptığı çağrıda, olayların daha 

fazla tırmanmasını önlemek ve tarafların arasında güven inşa etmek için destek verebileceğini bildirdi. 

Kolombiya’da koronavirüs için alınan önlemlere uymayan Javier Ordóñez adlı kişinin gözaltı sırasında polis 

memurları tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protestolar daha trajik bir hal alarak çok sayıda ölü ve 

yaralılara sebep oldu. Ölen ve yaralananların yakınlarının yanında olduğunu söyleyen AB, barışçıl protesto 

hakkının demokrasilerde esas olduğunu fakat korku ve düzensizliğe sebep olan her türlü vandalizm ve şiddet 

eylemlerinin karşısında olduklarını belirtti. Ayrıca AB, vatandaşlarını korumakla görevli olan kişilerin 

uyguladıkları şiddetin kabul edilemez olduğunu ve faillerin adalet karşına çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Uluslararası standartlara uygun koronavirüs önlemleri alınarak olayların tekrarlanmasının önüne 

geçilebileceği ifade edildi. 

European Union External Action, (11 Eylül 2020), Colombia: Statement by the Spokesperson on violence in Colombia after the 

death of Javier Ordóñez, Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84989/colombia-statement-

spokesperson-violence-colombia-after-death-javier-ord%C3%B3%C3%B1ez_en 

Nasdaq, (11 Eylül 2020), Colombia defense minister asks forgiveness after second night of protests, Erişim Adresi: 

https://www.nasdaq.com/articles/colombia-defense-minister-asks-forgiveness-after-second-night-of-protests-2020-09-11 

Sbs News, (12 Eylül 2020), 'Tired of police abuse': Apology fails to stop protests in Colombia over man's death in custody, Erişim 

Adresi: https://www.sbs.com.au/news/tired-of-police-abuse-apology-fails-to-stop-protests-in-colombia-over-man-s-death-in-

custody 

 

15) AB LÜBNAN’DA GÜVENİLİR BİR HÜKÜMET KURULMASINI İSTİYOR 

AB, 4 Ağustos’ta Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası Lübnan’a şimdiye kadar 79 milyon avro tutarında 

yardımda bulundu. Ancak AB yetkililerinin yaptığı son açıklamalarında göre yeni yardımların yapılabilmesi 

için Lübnan’da güvenilir bir hükümetin kurulabilmesinin önemine vurgu yapıldı. Benzer şekilde IMF’de 

Lübnan’da yeni bir hükümet kurulur ise Lübnan’ın sosyal ve ekonomik krizi aşması için yardımların iki katı 

kadar artırabileceği açıklamasında bulundu. AB'nin kriz yönetiminden sorumlu komiseri Janez Lenarcic, 12 

Eylül'de Lübnan'a yaptığı ziyarette, patlama ve koronavirüs nedeniyle sıkıntı içinde olan ve bunların etkisi ile 

geçim sıkıntısı içinde olanlara acil yardım sağladıklarını ve son yapılan yardımın 54 ton insani yardım 

malzemesi, ilaç ve tıbbi ekipman içerdiğini ifade etti.  

Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrasında eleştirilerin odağında olan Başbakan Hassan Diyab liderliğindeki 

hükümet 10 Ağustos’ta istifa etmişti. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, yeni kabine kurulana 

kadar geçici olarak mevcut hükümetin görevde kalmasını istemişti. 

Republic World News, (13 Eylül 2020), EU Plans To Hold Next Round Of Funding Until 'credible' Govt Formation In Lebanon, 

Erişim Adresi: https://www.republicworld.com/world-news/europe/eu-plans-to-hold-next-round-of-funding-until-govt-formation-

in-lebanon.html,  

The Jordan Times, (13 Eylül 2020), EU wants 'credible' Lebanon gov’t before more blast aid, Erişim Adresi: 

http://www.jordantimes.com/news/region/eu-wants-credible-lebanon-govt-more-blast-aid  

 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84989/colombia-statement-spokesperson-violence-colombia-after-death-javier-ord%C3%B3%C3%B1ez_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84989/colombia-statement-spokesperson-violence-colombia-after-death-javier-ord%C3%B3%C3%B1ez_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1637
https://www.republicworld.com/world-news/europe/eu-plans-to-hold-next-round-of-funding-until-govt-formation-in-lebanon.html
https://www.republicworld.com/world-news/europe/eu-plans-to-hold-next-round-of-funding-until-govt-formation-in-lebanon.html
http://www.jordantimes.com/news/region/eu-wants-credible-lebanon-govt-more-blast-aid

