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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ  

5 Ekim – 18 Ekim 2020 

 

Derleyen: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ezgi GÜRCAN 

 

1. BREXİT İÇİN SON HAMLELER  
 

Parlamento Dergisinin haberine göre AB Komisyonu 
Başkanı Ursula Von der Leyen ile Birleşik Krallık 
Başbakanı Boris Johnson arasında Brexit kördüğümünü 
çözme çabası bu hafta da devam etti. İkili arasındaki 
cumartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesini takiben 
yapılan resmî açıklamada Avrupa Birliği ve Birleşik 
Krallık ilişkilerinin geleceği için müzakerelerin başarıyla 
sonuçlandırılmasının önemi vurgulandı. 15 Ekim’deki 
zirve öncesi sonuçlandırılması düşünülen müzakereler 2 
hafta daha uzatıldı. Ancak balıkçılık, eşit şartlarda rekabet ve yönetişim gibi alanlarda her iki 
tarafın da taleplerinden ödün vermek istememesi Anlaşmasız Brexit ihtimalini güçlendirmeye 
devam ediyor. AB tarafı, üye ülkelerin yıl sonuna kadar anlaşmayı imzalayıp onaylamaları için 
müzakerelerin Ekim ayı içerisinde tamamlanmasının önemine vurgu yapmaya devam ederken, 
Johnson önderliğinde “Brüksel’den egemenlik haklarını geri alma” iddiasındaki Birleşik 
Krallık uzlaşma sağlanamaması durumunda “her iki tarafın kendi yoluna gitmesi” gerektiğine 
inanıyor. 

 The Parliament: Policy, Politics & People Magazine, 5 Ekim 2020 

 

Martin Banks, (05.10.2020) “EU and UK light fire under Brexit negotiators in last-ditch attempt to reach deal” 
Erişim adresi: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/eu-and-uk-light-fire-under-brexit-negotiators-
in-lastditch-attempt-to-reach-deal  

 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/eu-and-uk-light-fire-under-brexit-negotiators-in-lastditch-attempt-to-reach-deal
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/eu-and-uk-light-fire-under-brexit-negotiators-in-lastditch-attempt-to-reach-deal
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2. BÜTÇE TARTIŞMALARINDA HUKUK VURGUSU  

AB Parlamentosu’nun pazartesi günü yapılan genel 
oturumuna birçok parlamenterin geçen hafta kabul edilen 
Birliğin bütçesini korumaya yönelik koşulluluk rejimine 
eleştirileri damga vurdu. Son yıllarda AB üyesi birçok 
ülkede gözlemlenen ‘demokrasiden geri kayış’ AB 
fonlarının dağıtımına ve harcamaların takibine yönelik 
endişeleri arttırmıştı. Her ne kadar yeni rejim, AB fonlarının 
harcanmasında “hukuk devleti olma” kriterleri getirilmiş 
olsa da söz alan birçok parlamenter 2021-2027 AB Bütçesi 
ve de Koronavirüs kurma paketi dağıtımında bu kriterlerin 

nasıl uygulanacağına dair çekincelerini belirttiler. Yapılan tartışmalarda “hukukun üstünlüğünü 
koruma” koşullarını sağlamayan üye devletlere güçlü yaptırım olmaması (AB fonlarının akışını 
azaltma ya da durdurma mekanizmalarının oluşturulmaması) durumunda parlamenterlerin 
bütçeyi onaylamama hakkı olduğu vurgulandı. Özellikle 30 Eylül’de yayınlanan hukukun 
üstünlüğü raporunda demokrasi karnesi zayıf olan Polonya ve Macaristan tartışmaların odağı 
oldu. Tartışmalar sırasında AB Konseyi Dönem Başkanlığını Ocak 2021’e kadar elinde 
bulunduran Almanya da eleştirilerin hedefiydi. Bazı temsilciler yeni uygulamalarla üye 
devletlerin haksız eleştirilere ve saldırılara daha kolay hedef olacağını iddia etseler de çoğunluk 
AB içindeki demokrasi sorunlarına yönelik somut adımların önünde durulmaması gerektiğini 
vurguladı. 

Avrupa Parlamentosu, 5 Ekim 2020 
 

European Parliament, (05.10.2020) “Taxpayers deserve an effective protection of the EU budget and of the rule of 
law” Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88433/taxpayers-deserve-
effective-protection-of-the-eu-budget-and-of-the-rule-of-law  

 

3. PANDEMİ SÜRECİNDE İLK YÜZ YÜZE ZİRVE UKRAYNAYLA 

Kovid-19 nedeniyle diplomatik ilişkilerin de şekil değiştirdiği Avrupa’da ilk yüz yüze zirve 6 
Ekim’de Brüksel’de Ukrayna ile gerçekleşti. 22’ncisi düzenlenen zirveye Avrupa Birliği 
Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ve Avrupa 
Komisyonu’nu temsilen Josep Borrell katıldı. Görüşmelerde ana vurgu ekonomik iş birliği ve 
siyasi ortaklık üzerineydi. Zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride “Rusya'nın Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri" kınanırken, AB’nin Ukrayna’ya desteği tekrarlandı. 
Açıklamada ayrıca Kovid-19 salgını ile mücadele için yapılan ekonomik yardımlara da vurgu 
vardı. Liderler salgın ile mücadelede küresel iş birliği ve dayanışmanın önemini hatırlattı. 
Bildiride, ekonomik yardımlara ek olarak artan ticari ilişkilere de işaret edildi. AB-Ukrayna 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasıyla Ocak 2016’dan bu yana ikili ticaretin %65 oranında 
arttığı belirtildi. Ortaklık Anlaşması çerçevesinde Ukrayna’nın şimdiye kadar ekonomi, 
hukukun üstünlüğü, medya gibi alanlarda gerçekleştirdiği reformlar olumlu karşılanırken, 
sürecin devam etmesi gerektiğini vurgulandı.   

Avrupa Birliği Konseyi, 6 Ekim 2020 

Bütçe Demokrasi 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88433/taxpayers-deserve-effective-protection-of-the-eu-budget-and-of-the-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88433/taxpayers-deserve-effective-protection-of-the-eu-budget-and-of-the-rule-of-law
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Council of the European Union, (06.10.2020) “Joint statement following the 22nd EU-Ukraine Summit, 6 October 
2020” Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-
following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/  

 

4. AB-PAKİSTAN SİYASİ DİYALOG TOPLANTISI YAPILDI 

Haziran 2019’da imzalanan Pakistan-Avrupa Birliği Stratejik Diyalogu çerçevesinde 6. AB-
Pakistan Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi. Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans 
aracılığı ile toplanan taraflar iklim değişikliği, enerji ve güvenlik konuları başta olmak üzere 
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular. Görüşme sonrası 
yapılan ortak açıklamada, özellikle Pakistan’ın Afgan mültecileri topraklarında barındırmaya 
devam etmesinin ve de AB’nin pandemi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan’a yolladığı 150 
milyon avroluk yardımının üzerinde duruldu. Taraflar arasında ekonomik ve siyasi iş birliğinin 
devamının temenni edildiği toplantıda Pakistan’ın bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkların 
çözümündeki rolü vurgulandı. Hindistan, İran ve Çin ile ilişkilerin geleceği tartışıldı.  

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi, 7 Ekim 2020 

European Union External Action, (07.10.2020), “ Pakistan and the European Union held their 6th Political 
Dialogue” Erişim adresi:   https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86527/pakistan-and-
european-union-held-their-6th-political-dialogue_en  

 

5. PİRİNÇ SAVAŞINDA AB HAKEM OLACAK 

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin hedefinde bu sefer sınai ürünleri mülkiyet hakları 
var. Hindistan’ın eylül ayında Basmati pirincinin coğrafi işaretinin tescili için Avrupa 
Komisyonuna başvuruda bulunması Pakistan ile ilişkilerinde yeni bir krize neden oldu. Eğer 
basmati pirincinin coğrafi işaretinin Hindistan olarak tescillenirse, 2012/1151 sayılı Tarım 
Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında Kalite Tasarısı isimli Avrupa Konseyi Tüzüğü 
çerçevesinde diğer ülke üreticilerinin rekabet gücü ciddi oranda azalacak. Hindistan’dan 
sonraki en büyük ihracatçı Pakistan’da üreticiler ve ihracatçılar endişeli. Pakistan Ticaret 
Bakanlığı ve pirinç yetiştiricileri arasında düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada, 
ülkenin dünya pirinç ihracatındaki rolüne vurgu yapılırken, basmati pirincinin coğrafi işaretinin 
AB tarafından Hindistan olarak tanınmasının Pakistanlı ihracatçılar için büyük bir darbe olacağı 
belirtildi. İhracatçıları korumak için Pakistan itiraz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. 

Republic, 7 Ekim 2020 

 

Republic, (07.10.2020) “Pakistan To Challenge India's Claim For Exclusive GI Tag On Basmati Rice In EU” 
Erişim Adresi: https://www.republicworld.com/world-news/pakistan-news/pakistan-to-challenge-indias-claim-
for-gi-tag-on-basmati-rice.html  

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/06/joint-statement-following-the-22nd-eu-ukraine-summit-6-octobre-2020/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86527/pakistan-and-european-union-held-their-6th-political-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86527/pakistan-and-european-union-held-their-6th-political-dialogue_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151
https://www.republicworld.com/world-news/pakistan-news/pakistan-to-challenge-indias-claim-for-gi-tag-on-basmati-rice.html
https://www.republicworld.com/world-news/pakistan-news/pakistan-to-challenge-indias-claim-for-gi-tag-on-basmati-rice.html
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6. AB-MERCOSUR ANLAŞMASINA İKLİM DARBESİ  

Avrupa Birliği ve Güney Amerika ülkeleri arasında 20 yıllık müzakereler sonrası sonuçlanan 
tarihi serbest ticaret anlaşması, Brezilya Başkanı Jair Bolsanaro’nun iklim politikaları nedeniyle 
tehlikede. 6 Ekim’de Avrupa Parlementosu’nun temsilcileri ikili anlaşmanın yürürlüğe 
girebilmesi için gerekli olan AB’nin ortak ticaret politikasında değişiklik önerilerini 345’e 295 
oy ile reddetti. Oylama sonucu her ne kadar tüm anlaşmanın reddi anlamına gelmese de AB-
Güney Amerika arasındaki ticari iş birliğinin önünde önemli bir engel oluşturuyor. Anlaşmanın 
askıya alınmasında önemli bir rol oynayan Fransız Parlamenter Marie-Pierre Vedrenne yaptığı 
açıklamada oylama sonucunda Brezilya’nın son dönemde izlediği politikaların Paris 
Anlaşmasına ters olmasının etkisi olduğunu vurguladı. Hatırlanacağı üzere son dönemde 
Brezilya hükümeti Amazon yangınlarına karşı tutumu nedeniyle Fransa dahil birçok AB ülkesi 
temsilcilerince sert bir şekilde eleştirilmişti. Binlerce endemik hayvan ve bitkiyi türünü 
barındıran Pantanal bölgesinde tahribatın devam etmesi MERCOSUR anlaşmasının kısa süre 
içerisinde sonuçlanacağı izlenimini vermiyor. Ancak Brezilya hükümetinin de konu ile ilgili 
ciddi geri adımlar atması henüz söz konusu değil. Brezilya Başkan Yardımcısı General 
Hamilton Mourão’nun demeçlerinden AB’deki en güçlü lobi gruplarından tarım lobisinin 
baskısıyla sonunda anlaşmanın Brezilya lehine sonuçlanacağı umudunu taşıdığı gözlemleniyor.  

Paginá 12, 8 Ekim 2020 

Paginá 12, (08.10.2020) “Bolsonaro hunde el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur” Erişim adresi: 
https://www.pagina12.com.ar/297587-bolsonaro-hunde-el-acuerdo-entre-la-union-europea-y-el-merco  

   

7. AB’NİN YENİ PARA BİRİMİ: “DİJİTAL AVRO”  

Özellikle son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle teması azaltmak için kâğıt ve madeni para 
kullanımı yerine elektronik ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi dijital avroya geçiş 
tartışmalarını başlattı. Henüz düşünce aşamasında olan projede amaç AB vatandaşlarının 
varlıklarını özel bankalardan daha güvenli bir alanda tutabilmesini sağlamak. Bankacılık 
sisteminin dışında yer alan, özel girişimlerce yayınlandığı için kontrolü ve denetlenmesi 
zorlaşan kripto paraların küreselleşen dünyada gittikçe popülerleşmesi bu girişimin bir diğer 
nedeni. Konu ile ilgili Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu ay yayınladığı raporda dijital avronun 
finansal egemenliğe katkıda bulanacağını ve avroyu güçlendireceğini vurguladı. ECB dijital 
avroyu desteklese de dijital para için ne gibi altyapı düzenlemeleri gerektiği henüz netleşmiş 
değil. Her ne kadar riskler de barındırsa, dijital avro ile üye ülkeler arasında para birliğini devam 
ettirilirken, tüketicilerin hesaplarının da korunması hedefleniyor. Ancak avroda bir değişiklik 
kararı 2021 öncesi beklenmiyor.       

Deutsche Welle, 9 Ekim 2020 

Deutsche Welle, (09.10.2020) “The euro prepares for a digital makeover” https://www.dw.com/en/the-euro-
prepares-for-a-digital-makeover/a-55216942  

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/293491-se-quema-el-brasil-de-bolsonaro-y-de-sus-socios-del-agronego
https://www.pagina12.com.ar/297587-bolsonaro-hunde-el-acuerdo-entre-la-union-europea-y-el-merco
https://www.dw.com/en/the-euro-prepares-for-a-digital-makeover/a-55216942
https://www.dw.com/en/the-euro-prepares-for-a-digital-makeover/a-55216942
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8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE “DİJİTAL İKİZ” DEVRİ 
BAŞLIYOR 

Son yıllardaki dijital dönüşüme, siyaset ve siyasi aktörler de uyum sağlamaya çabalıyor. Avrupa 
Birliği doğal ve toplumsal hareketliliğin takip edilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının 
ortaya konabilmesi için iddialı bir dijital projeyi başlatma hazırlığında. DestinE (Destination 
Earth) adı verilen proje ile gezenin 3 boyutlu dijital ikizleri oluşturularak, çeşitli senaryolarla 
iklimden kriyosfere gezegenin sağlığının incelenmesi ve Yeşil Mutabakat çerçevesinde politika 
üretimi ve yaptırımlılarının olası etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Dijital ikizlerin 
gerçek dünyadaki tüm davranışların kopyalanmasına imkân tanımaları, her türlü olayı simüle 
etmeye, var olan ve olası sorunların tespit edilmesine ve potansiyel politikalarının sonuçlarının 
analizine yardımcı olacak.  Yaklaşık 10 yıl sürmesi planlanan projede, Avrupa Komisyonu’nun 
Ortak Araştırma Merkezi ilk çalıştaylara Ekim sonunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 
Ekim’de şiddetli hava olayları ve 22 Ekim’de ise iklim değişikliğine adaptasyon üzerine 
toplantılar değerlendirmeler yapılacak.      

HPS Wire, 10 Ekim 2020 

HPS Wire, (10.10.2020) “EU to Create ‘Digital Twins’ of Earth, Run on EuroHPC Supercomputers” Erişim adresi: 
https://www.hpcwire.com/2020/10/10/eu-to-create-digital-twins-of-earth-run-on-eurohpc-supercomputers/  

 

9. AZERBAYCAN, ERMENİSTAN VE BELARUS’A YAPTIRIM ÇAĞRISI 
 
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalar ve Belarus’ta 
Lukaşenko hükümetinin gittikçe artan baskı rejimi üç ülkenin Doğu Ortaklığı’ndaki rolünü 
tartışmaya açtı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Estonya Avrupa Parlamentosu temsilcisi 
Urmas Paet, yaşanan gelişmeler doğrultusunda bu ülkelerin Doğu Ortaklığı’ndan çıkarılmasını 
ve AB’nin Moldovya, Gürcistan ve Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmeye odaklanması önerdi. 
Doğu Ortaklığı’nın ortak ülkelerin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve seçimlerin 
gerçekleştirilmesi alanlarında AB’nin norm ve startlarına uygun hareket etmesi gerektiğini 
hatırlatan Paet, 6 üyeli Ortaklığın 2 üyesinin birbirleriyle kanlı bir çatışma içerisinde olduğu, 1 
üyesinin de kendi halkına şiddet uyguladığı bir ortamda ne derece devam edebileceğinin 
sorgulanması gerektiğini vurguladı.   
 

Baltic Times, 11 Ekim 2020 
 

Baltic Times,  (11.10.2020),  “Estonian MEP: EU Eastern Partnership program no longer sustainable in current 
form”  Erişim adresi: 
https://www.baltictimes.com/estonian_mep__eu_eastern_partnership_program_no_longer_sustainable_in_curre
nt_form/  

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/destination-earth-destine
https://www.hpcwire.com/2020/10/10/eu-to-create-digital-twins-of-earth-run-on-eurohpc-supercomputers/
https://www.baltictimes.com/estonian_mep__eu_eastern_partnership_program_no_longer_sustainable_in_current_form/
https://www.baltictimes.com/estonian_mep__eu_eastern_partnership_program_no_longer_sustainable_in_current_form/
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10. RUSYA’YA NAVALNY YAPTIRIMLARI GELİYOR 

Rus muhalif Aleksey Navalny’nin zehirlenmesi ile 2018’de İngiltere’de eski Rus casusu Sergei 
Skripal ve kızının zehirlenmeleri arasındaki benzerlikler AB-Rusya arasındaki diplomatik 
problemlere yenisini ekledi. Pazartesi günü Lüksemburg’da toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, 
Almanya, Fransa ve İsviçre’nin olayla ilgili bulgularının Kimyasal Silahların Yasaklanması 
Örgütü (OPCW) tarafından da teyit edilmesinin ardından sorumlu tutulan kişilere ve kurumlara 
yönelik yaptırımlar uygulama kararı aldı. AB’nin kimyasal silahların kullanımı ve 
yaygınlaşmasına karşı kısıtlayıcı tedbirler rejimi çerçevesinde daha önce Rus ve Suriyeli 
yetkililer için uygulanan yaptırımlar, bu kez Navalny olayına karışanlar için uygulanacak. AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell kararı memnuniyetle karşılarken, 
yaptırımların kimleri ve hangi kurumları kapsayacağı sorusunu cevaplamadı.     

The Moscow Times, 12 Ekim 2020    

The Moscow Times, (12.10.2020) “EU Ready to Sanction Russia Over Navalny Poisoning” 
https://www.themoscowtimes.com/2020/10/12/eu-ready-to-sanction-russia-over-navalny-poisoning-a71727  

 

11. NİKARAGUA’YA YENİ YAPTIRIMLAR MI GELECEK? 
 

Cumartesi günü Leon’da yapılması planlanan Ulusal Koalisyon toplantısının keyfi 
uygulamalarla engellenmeye çalışılması ve Masaya’da düzenlenen toplantıyı takip edecek 
basına yönelik baskılar sonrası çıkan çatışmalarda 2 gazetecinin yaralanması, Daniel Ortega 
rejimine yönelik yaptırımların içeriğini tekrar gündeme getirdi. 12 Ekim’de halihazırda 
Nikaragua’ya uygulanan yaptırımları 1 yıl daha devam ettirme kararını açıklayan Avrupa 
Birliği Konseyi’nin, ülkede devam eden insan hakları ihlalleri ve muhalefete artan baskılar 
doğrultusunda yaptırımları genişletmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Daniel Ortega 
rejimine bağlı kolluk kuvvetlerinin muhalefeti ve basını yıldırma ve dizginleme çabalarına 
yenilerinin eklenmesinin bu kararda belirleyici olduğu düşünülüyor. Avrupa Birliği’nin 
Nikaragua halkına desteğinin vurgulandığı açıklamada, ülkede hukukun üstünlüğünün 
güçlendirmesi taleplerinin yanı sıra hak ihlallerinden sorumlu kişi ve kuruluşlara özel ve 
bireysel ek yaptırımlar uygulanabileceğinin altı çizildi.  

La Prensa Nicaragua, 12 Ekim 2020 
 

La Prensa Nicaragua, (12.10.2020) “Unión Europea prevé más sanciones contra funcionarios de Daniel Ortega” 
Erişim adresi: https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/politica/2732872-union-europea-preve-mas-sanciones-
contra-funcionarios-de-daniel-ortega   
   
 

12. İSPANYA HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE DESTEK İSTİYOR 

Hayvancılık sektöründe hem Avrupa’da hem de dünyada önde gelen ülkelerden İspanya, 
Kovid-19 nedeniyle zor durumdaki büyükbaş hayvancılık sektörüne gerekli desteğin 
sağlanması için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu. İspanyol Tarım, Balıkçılık ve Gıda 
Bakanı Luis Planas Puchades, mayıs ayında alınan önemleri olumlu karşılamakla birlikte, yaz 

https://www.themoscowtimes.com/2020/10/12/eu-ready-to-sanction-russia-over-navalny-poisoning-a71727
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/nacionales/2732591-ortega-desesperado-entra-en-la-fase-11-de-represion-contra-opositores-tras-sanciones-de-estados-unidos
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/nacionales/2732591-ortega-desesperado-entra-en-la-fase-11-de-represion-contra-opositores-tras-sanciones-de-estados-unidos
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/11/politica/2732597-policia-orteguista-rodea-y-asedia-local-en-masaya-donde-esta-reunida-la-coalicion-nacional
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/nicaragua-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/nacionales/2732591-ortega-desesperado-entra-en-la-fase-11-de-represion-contra-opositores-tras-sanciones-de-estados-unidos
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/politica/2732872-union-europea-preve-mas-sanciones-contra-funcionarios-de-daniel-ortega
https://www.laprensa.com.ni/2020/10/12/politica/2732872-union-europea-preve-mas-sanciones-contra-funcionarios-de-daniel-ortega
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dönemi ile ortaya çıkan yeni problemlere dikkat çekti. Salgın nedeniyle düşen turist sayılarının 
sadece restoran ve otelcilik gibi hizmet sektörlerinde olumsuz etkiler yaratmadığını, bu 
sektörlerle bağlantılı sığır endüstrisini de olumsuz etkilediğini vurguladı.  19-20 Ekim tarihleri 
arasında Lüksemburg’da yapılacak AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi toplantısında 
konunun detaylıca görüşülmesi bekleniyor.  

Agronews Castilla y León, 13 Ekim 2020 

Agronews Castilla y León, (13.10.2020) “España solicita a la Unión Europea la activación de medidas de apoyo 
para el sector del vacuno de carne” https://www.agronewscastillayleon.com/espana-solicita-la-union-europea-la-
activacion-de-medidas-de-apoyo-para-el-sector-del-vacuno-de       

 

13. BREXİT’TE BALIKÇILIK ÇIKMAZI  

İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasına çok az bir süre kalmış olsa da AB-İngiltere ticari 
ilişkilerinin geleceği henüz netleşmedi. Müzakereler de özellikle AB’li balıkçıların İngiltere 
sularına erişiminin şartları konusu ön plana çıkıyor. İngiltere’nin karasularının balıkçılar için 
önemli bir av sahası olması, Brexit anlaşmasını Avrupa’da balıkçılık sektörün geleceğini 
belirleyici hale getirdi. Ancak hem Fransız siyasetçiler hem de Avrupalı diğer liderler için av 
sahalarına erişim ekonomik değil sembolik bir sorun. AB içerisinde bir kısım İngiltere’nin bu 
alandaki taleplerinin kabul edilmesini ve bir an önce müzakerelerin Johnson’a da iç politika 
için bir zafer payı bırakacak şekilde sonlanmasından yana. Fransa ise böyle bir tavize karşı. 
Uzmanlar Macron’un sert tavrını yaklaşan 2022 seçimlerinin etkisi olarak yorumluyor. Ülkenin 
kuzeyinde Boulogne-sur-Mer ve etrafındaki bölgenin yaklaşan seçimlerde belirleyici olması, 
Fransa’nın sert tavrının temelinde yatıyor. Küresel salgın nedeniyle zaten ekonomik problemler 
yaşayan bölge balıkçıları, Anlaşmasız Brexit olasılığından tedirgin. Fransa’daki birçok balıkçı 
av sahalarına erişimin tamamen kesilmesindense İngiltere’nin belirleyeceği kotaların kabul 
edilmesinden yana. Ancak, AB-İngiltere arasında anlaşma sağlanması için de bölge 
balıkçılığının siyasi oyunlara kurban edilmesini de istemiyor.  

BBC News, 14 Ekim 2020 

BBC News, (14.10.2020) “Brexit: Why France is raising the stakes over fishing” Erişim adresi: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-54526145  

 

14. LİDERLER ZİRVESİNDEN YENİ BREXİT VE İKLİM KARARLARI 

15 Ekim’de Brüksel’de toplanan Avrupa liderlerinin gündeminde Brexit ve iklim krizi vardı. 
Boris Johnson’ın perşembe gününe kadar görüşmelerin nihai bir sonuca varmaması durumunda 
Anlaşmasız Brexit sürecini başlatma tehdidine rağmen, Almanya’nın arabuluculuğunun da 
etkisiyle müzakerelerin uzatılması kararı çıktı. Liderler İngiltere’nin de uzlaşma için gerekli 
adımları atmasını bekliyor. Her ne kadar Macron ve Johnson arasında gittikçe artan siyasi 
gerilim Brexit anlaşması önündeki en büyük ticari problem olarak balık avlama sahaları ve 
yıllık av kotaları izlenimi verse de finans piyasası, adil rekabet koşulları ve devlet 
süspansiyonları gibi temel konularda taraflar halen daha uzlaşmaya varamadı. AB’nin Bretix 
Başmüzakerecisi Michel Barnier görüşmelerin uzatılmasını yorumlarken Avrupa Birliği’nin 

https://www.agronewscastillayleon.com/espana-solicita-la-union-europea-la-activacion-de-medidas-de-apoyo-para-el-sector-del-vacuno-de
https://www.agronewscastillayleon.com/espana-solicita-la-union-europea-la-activacion-de-medidas-de-apoyo-para-el-sector-del-vacuno-de
https://www.bbc.com/news/world-europe-54526145
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“adil bir anlaşmaya” varmak istediğini ve süreci sonuna kadar takip etmeyi planladığını belirtti. 
Barnier’in diplomatik demeçlerine karşın İngiliz meslektaşı David Frost ise sosyal medya 
üzerinden AB’ye sert eleştiriler yöneltti.   
        
Zirvenin diğer konu başlığı iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik hedeflerde sert tartışmalar 
yaşandı. Avrupa Komisyonu’nun 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını %55 düşürme hedefine 
sadece 11 ülke lideri koşulsuz destek verdi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi enerji kaynakları 
kömüre dayalı olan ülke liderleri, Birlik için genel bir kota yerine her ülke için ayrı hedefler 
belirlenmesi talebini dile getirdiler.  

Deutsche Welle, 15 Ekim 2020  
 

Deutsche Welle, (15.10.2020) “EU summit: Leaders agree to extend Brexit talks, defying London deadline” 
https://www.dw.com/en/eu-summit-leaders-agree-to-extend-brexit-talks-defying-london-deadline/a-55287370  

 
15. BOLİVYA SEÇİMLERİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI  

Son dönemde Kovid-19 salgını ile mücadele ederken seçim düzenleyecek ülkeler arasında 
Bolivya’da var. Bir sene önce Evo Morales’in istifası ile sonuçlanan ve küresel salgın nedeniyle 
uzunca bir süre tekrarlanamayan seçimler, 18 Ekim Pazar günü yapılacak.  Tartışmalı Başkanlık 
seçimleri öncesinde uluslararası örgütler ve Kilise taraflar arasında artan gerilimi düşürmek için 
ortak bir açıklama yaptı. BM, AB ve CEB (La Conferencia Episcopal Boliviana) temsilcilerinin 
yaptığı ortak açıklamada hem siyasilere hem de halka seslenilirken, seçim sürecinde şiddetten 
uzak durulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi’nin daha 
önce küresel salgın nedeniyle ertelediği seçimlerin “şeffaf, katılımcı ve güvenli” bir ortamda 
gerçekleştirilmesinin öneminin altı çizildi. Seçim sürecine ve seçim sonuçlarına saygı 
gösterilmesi gerektiği hatırlatılırken, halkın ve siyasetçilerin her türlü taleplerini ve eleştirilerini 
“yasal, barışçıl ve kurumsal” yollar ile aktarmalarının önemi belirtildi.  

Correo del Sur, 15 Ekim 2020 

Correo Del Sur, (15.10.2020) “ONU, Unión Europea y la Iglesia católica llaman a evitar la violencia en las 
elecciones” Erişim adresi: https://correodelsur.com/politica/20201015_onu-union-europea-y-la-iglesia-catolica-
llaman-a-evitar-la-violencia-en-las-elecciones.html  

 

16. ABD İLE GÜMRÜK VERGİSİ SAVAŞLARI DEVAM EDİYOR 
 
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki gümrük vergileri 
problemi Dünya Ticaret Örgütü arabuluculuk makamının Boeing-Airbus anlaşmazlığı üzerine 
son kararıyla yeni bir boyut kazandı. Son dönemde AB ile Trump yönetimi arasında yaşanılan 
ticaret savaşlarından en çok etkilenen ülkelerden İspanya, AB’nin ABD’ye uygulayacağı 
yaklaşık 3,400 milyar avroluk ek gümrük vergisinin iki taraf arasındaki ticari problemlerin 
aşılması için kullanılmasını istiyor. ABD’nin uyguladığı vergiler ile yüksek ekonomik kayıplar 
yaşayan ülkede, tarım-gıda endüstrisi temsilcileri Kasım ayında yapılacak Amerikan seçimleri 
sonuçları ne olursa olsun yeni vergilerin pazarlık kozu olarak kullanılmasını talep ediyor. 
Hükümet yetkilileri de benzer görüşleri paylaşıyor. Konu ile ilgili Sanayi, Ticaret ve Turizm 

https://twitter.com/DavidGHFrost/status/1316785715943014400
https://www.dw.com/en/eu-summit-leaders-agree-to-extend-brexit-talks-defying-london-deadline/a-55287370
https://correodelsur.com/politica/20200322_tse-posterga-elecciones-de-mayo-indefinidamente.html
https://correodelsur.com/politica/20201015_onu-union-europea-y-la-iglesia-catolica-llaman-a-evitar-la-violencia-en-las-elecciones.html
https://correodelsur.com/politica/20201015_onu-union-europea-y-la-iglesia-catolica-llaman-a-evitar-la-violencia-en-las-elecciones.html
https://elpais.com/economia/2020-08-13/los-aranceles-de-ee-uu-cuestan-al-campo-espanol-200-millones-en-siete-meses.html
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Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Trump yönetiminin gümrük vergilerini kaldırmaması 
durumunda “AB’nin yaptırım uygulamaktan başka seçeneği olmayacağı” vurgulandı. Henüz 
Amerikan tarafının AB ile ticari ilişkilerinde resmi bir değişiklik yok. Ancak sorunun 
çözülmesine yönelik diyalog istediği belirtiliyor. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.    

 
El País, 15 Ekim 2020 

 
El País, (15.10.2020) “El sector agroalimentario presiona para que se eliminen los aranceles de EE UU”, Erişim 
adresi: https://elpais.com/economia/2020-10-14/el-sector-agroalimentario-presiona-para-que-se-eliminen-los-
aranceles-de-ee-uu.html  
 
 

17. FASLI MUHALİFLERDEN AB’YE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÇAĞRISI   

Fas ve Cezayir arasında uzun yıllardır devam eden Batı Sahra sorunu AB dış yardımlarının nasıl 
ve kimler tarafından harcandığı eleştirilerine bir yenisini ekledi. Kamplardaki nüfus oranın 
gerçeği yansıtmadığı ve yapıların yardım miktarlarının ihtiyaçtan fazla olduğuna yönelik 
iddialar daha önce de AB’nin Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofis’i tarafından hazırlanan birçok 
raporda da doğrulanmış ve AB yaptığı yardım miktarında ciddi kesintiler yapmıştı. Ancak Fas 
tarafına göre yolsuzluk bitmiş değil. Fas muhalefet partisi İstiklal, AB Parlamentosu’na 
yolladığı mektupta Batı Sahra’ya yapılan yardımların silahlı Polisaryo Cephesi tarafından gasp 
edildiğini belirterek, insani ve parasal yardımların daha iyi denetlenmesini talep ettiler. 
Mektupta, Cezayir Hükümeti de Polisaryo’yu desteklemesi nedeniyle hedefteydi. Muhalifler, 
Cezayir’in Cenevre sözleşmesini ihlal ederek Sahralı mültecileri kamplarda zorla tutmaya 
devam ettiğini ve de yapılan yardımların halk için harcanmadığını dile getirdiler.  

The Nort Africa Post, 16 Ekim 2020 

The Nort Africa Post,  (16.10.2020), “Moroccan political party alerts EU parliament to aid embezzlement by the 
Polisario” Erişim adresi: https://northafricapost.com/44585-moroccan-political-party-alerts-eu-parliament-to-aid-
embezzlement-by-the-polisario.html  

 

18. RUSYA İLE NAVALNY KRİZİ DEVAM EDİYOR 

Rus muhalif politikacı Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak, aralarında Putin yönetiminden 
iç istihbarat servisi FSB'nin başkanı Aleksander Bortnikov ve Başkanlık İdaresi Başkan 
Yardımcısı Sergey Kiriyenko’nun da bulunduğu 6 kişiye ve Kremlin’e bağlı Kimya ve Teknoloji 
Araştırma Enstitüsü’ne AB’nin yaptırım uygulama kararına Rusya’da tepki artıyor. Yaptırım 
kararın alınmasında önemli rol oynayan Almanya ve Fransa eleştirilerin hedefi oldu. 
Zehirlenme olayına karıştığı düşünülen Rus yetkililerin AB ülkelerindeki mal varlıkları 
dondurulup, AB’ye girişleri yasaklanırken, Rus hükümetinin de benzer yaptırımları uygulamayı 
planlıyor. Rusya’nın yaptırımlarının kimleri kapsayacağı ise henüz netleşmiş değil. Konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada Rusya AB Daimî Temsilcisi Vladimir Chizhov AB’nin kararına tepki 
gösterdi. Demecinde özellikle Almanya ve Fransa’nın rolüne vurgu yapan Chizhov, bu iki ülke 
ile ilişkilerin önümüzdeki dönemde yeniden gözden geçirileceğinin sinyalini verdi.   

РИА Новости, 17 Ekim 2020 

https://elpais.com/economia/2020-10-14/el-sector-agroalimentario-presiona-para-que-se-eliminen-los-aranceles-de-ee-uu.html
https://elpais.com/economia/2020-10-14/el-sector-agroalimentario-presiona-para-que-se-eliminen-los-aranceles-de-ee-uu.html
https://northafricapost.com/44585-moroccan-political-party-alerts-eu-parliament-to-aid-embezzlement-by-the-polisario.html
https://northafricapost.com/44585-moroccan-political-party-alerts-eu-parliament-to-aid-embezzlement-by-the-polisario.html
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РИА Новости, (17.10.2020) “Россия примет зеркальные меры на санкции ЕС по Навальному, заявил 
Чижов” Erişim adresi: https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248052.html  

 

19. “RUSYA DÜŞMAN DEĞİL!” 

AB’nin Navalny yaptırımlarına tepkiler devam ediyor. Devlet kanalı 360’a verdiği demeçte 
Federasyon Konseyi temsilcisi Vladimir Dzhabarov, artık AB’nin ve Batı’nın Rusya’yı düşman 
gibi görmekten vazgeçerek, bir ‘ortak’ gibi davranmaya başlaması gerektiğini belirtti. 
Konuşmasında ikili ilişkilerin gittikçe kırılganlaşmasının Moskova ve Brüksel arasında iş 
birliğini zorlaştırdığına dikkat çekerken, her iki ülkenin birbirlerine bağımlılığına vurgu yaptı. 
Dzhabarov, ikili ilişkilerde her zaman karşılıklı çıkarların üstün tutulması gerektiğinin altını 
çizdi.  

Temsilciye göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın tek taraflı olarak 
alınan bu yaptırımlar uluslararası hukuka aykırı. AB’nin sert tutumunun ve Rusya-Avrupa 
ilişkilerin bu derece bozulmasının suçlusu ise Amerika. Rus muhalif siyasetçi Alexei 
Navalny’nin zehirlenmesinde somut kanıtlar olmadığı halde Rusya’nın sorumlu tutulması yeni 
bir Amerikan korku hikayesinden başka bir şey değil. Dzhabarov, Washington’ın Rusofobisi 
ve siyasi baskısının hem AB’li yetkililerin hem de özellikle Almanya’nın Rusya karşıtı 
tutumunda belirleyici olduğu görüşünde. 

360, 17 Ekim 2020 

360, (17.10.2020) “«Стены быть не должно»: в Совфеде оценили отношения России и Европы после случая 
с Навальным” https://360tv.ru/news/mir/steny-byt-ne-dolzhno-v-sovfede-otsenili-otnoshenija-rossii-i-evropy-
posle-sluchaja-s-navalnym/   

 

20. BREXİT ÖNCESİ SANAYİCİLER VE İŞÇİLER ENDİŞELİ 
 

İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci sona yaklaştıkça 
siyasiler arasında karşılıklı restleşmenin devam etmesi 
İngiltere’de ekonomik kaygıları arttırdı. Müzakerelerin 
halen daha sonuca varamamış olması nedeniyle 18 Ekim 
Pazar günü aralarında İngiliz Endüstri 
Konfederasyonu’nun (CBI) da bulunduğu farklı 
sektörleri temsil eden 70’ten fazla ticari kurum ve 
meslek örgütü kısa süre içinde anlaşmaya varılması için 
iki tarafa da çağrıda bulundu. Halihazırda Kovid-19 
salgını nedeniyle zor günler geçiren ticari kuruluşlar, 
İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasıyla ortaya 
çıkacak ekonomik koşullarla baş edebilmek için belirsizliğin bir an önce sonlanmasını talep 
ettiler. Özellikle ekonominin %80’ini oluşturan servis sektörü olası bir Anlaşmasız Brexit ile 
ortaya çıkacak gümrük kotaları ve vergi tehdidine çözüm bulunmasını istedi. Bildiride Brexit 
sonrası İngiltere’nin yatırımcılar için cazibeli olmaya devam etmesi ve Kuzey İrlanda 
Protokolü’nün sorunsuz uygulanması için siyasi liderliğin önemine de vurgu yapıldı. 

https://ria.ru/20201017/sanktsii-1580248052.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/10/17/n_15093037.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://360tv.ru/news/mir/steny-byt-ne-dolzhno-v-sovfede-otsenili-otnoshenija-rossii-i-evropy-posle-sluchaja-s-navalnym/
https://360tv.ru/news/mir/steny-byt-ne-dolzhno-v-sovfede-otsenili-otnoshenija-rossii-i-evropy-posle-sluchaja-s-navalnym/
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Otomotivden tıbbi ürünlere kadar farklı sektörlerin temsilcilerinin konu ile ilgili görüşlerini de 
içeren bildiride “2021 yılının pişmanlıklarla değil, yeniden inşa süreçleri” ile anılması temenni 
edildi. 

The Observer, 18 Ekim 2020 
 

Michael Savage, (18.10.2020) “Experts claim Boris Johnson’s ‘thin’ EU deal will cause major economic upset” 
https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/18/experts-claim-boris-johnsons-thin-eu-deal-will-cause-major-
economic-upset  
 
 

https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/18/experts-claim-boris-johnsons-thin-eu-deal-will-cause-major-economic-upset
https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/18/experts-claim-boris-johnsons-thin-eu-deal-will-cause-major-economic-upset

