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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ  

26 Ekim – 1 Kasım 2020 

 

Derleyen: Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL 

 

 

1. POLONYA’DA KÜRTAJ YANLISI PROTESTOLARI BASTIRMAK İÇİN ÇEVİK 

KUVVET GÜÇLERİ GÖREVLENDİRİLDİ. 

 

22 Ekim 2020 Perşembe günü Polonya Anayasa Mahkemesi geçen yıl Hukuk ve Adalet Partisi’nden 

birkaç milletvekilinin yapmış olduğu ülkede kürtajı sınırlandıran başvuruyu haklı buldu. Bu kararıyla 

Polonya Anayasa Mahkemesi bundan sonra kürtajın sadece tecavüz, ensest ya da annenin hayatının 

tehlikede olması durumlarında gerçekleştirilebileceğini, bununla birlikte ceninin ciddi sağlık sorunları 

olması durumunda yapılamayacağını kabul etmiş oldu. Polonya’da özellikle kadınlar ve yeni yasaya karşı 

olan vatandaşlar geçen haftadan beri sokakta… Yeni yasaya karşı gösteriler artıyor… 

 

                                                                                                                             Euronews, 20 Ekim 2020 

                                

Euronews, (20.10.2020) “Poland deploys riot police as pro-abortion protests continue for seventh day”. 

https://www.euronews.com/2020/10/28/riot-police-deployed-as-polish-pro-abortion-protest-enters-

seventh-day 

 

2. ERDOĞAN FRANSIZ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazreti Muhammed’in Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan 

karikatürü sonrası gerçekleşen gelişmeler ile bağlantılı olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa 

ülkelerinin “İslam düşmanlığı” yaptıklarını ileri sürdü. Erdoğan, Fransız mallarının satın alınmaması 

çağrısında bulundu. 

 

                                                                                                                              Euronews, 27 Ekim 2020 

 

Euronews, (27.10.2020) “Turkey leads boykott of French goods in Muslim countries. But how effective 

will it be?” https://www.euronews.com/2020/10/27/turkey-leads-boycott-of-french-goods-in-muslim-

countries-but-how-effective-will-it-be 
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3. AB, FOSİL YAKIT ŞİRKETLERİNİN DEVLETLERE İKLİM POLİTİKALARI 

SEBEBİ İLE DAVA AÇMASINI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR.  

 

AB üye devletleri iklim değişikliği ile mücadele hedefleri kapsamında fosil yakıt yatırımlarını yeşil enerji 

yatırımlarına dönüştürmeye çalışıyor. Bu durumdan rahatsız olan fosil yakıt şirketleri yeşil enerji 

üretimini destekleyen devletleri dava ediyorlar. 

 

                                                                                                             Climate Home News, 28 Ekim 2020 

 

Climate Home News, (28.10.2020) “EU tries to stop fossil fuel companies suing states over climate 

action”. https://www.climatechangenews.com/2020/10/28/eu-tries-stop-fossil-fuel-companies-suing-

states-climate-action/ 

 

4. AVRUPA’DA COVID-19 KRİZİNDE İKİNCİ DALGA İLE MÜCADELEDE SOKAĞA 

ÇIKMA YASAKLARI GERİ GELDİ. 

 

Avrupa’da son haftalarda Covid-19 vakalarında görülen hızlı artış sonucunda başta en büyük ekonomiler 

Almanya ve Fransa olmak üzere farklı seviyelerde yeniden sokağa çıkma yasakları uygulanmaya 

başlandı. 

 

                                                                                                                         BBC News, 29 Ekim 2020 

 

BBC News, 29.10.2020 “Covid: Lockdowns return as Europe confronts second wave”. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-54728893 

 

5. AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİ MANFRED WEBER AB FONLARININ ÜYE 

ÜLKELERE DAĞITIMINDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE SAYGININ KIRMIZI 

ÇİZGİLERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ. 

 

Avrupa Parlamentosu içerisinde Hristiyan Demokratları temsil eden Avrupa Halk Partisi’nin lideri 

Manfred Weber, AB bütçesinin ve özellikle korona virüs kurtarma fonunun üyeler arasındaki dağılımının 

2021 yılı bütçesinin onaylanma sürecindeki müzakerelerde kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. 

 

                                                                                                                            Euronews, 29 Ekim 2020 

 

Euronews, 29.10.2020 “Linking rule of law respect to EU funds is a red line for MEPs, says Manfred 

Weber”. https://www.euronews.com/2020/10/29/linking-rule-of-law-respect-to-eu-funds-is-a-red-line-

for-meps-says-manfred-weber 

 

6. BREXIT KAPSAMINDAKİ TİCARET GÖRÜŞMELERİNİ SONUÇSUZ 

BIRAKABİLECEK KONU: BALIKÇILIK 

 

Balıkçılık endüstrisinin Birleşik Krallık ekonomisine katkısı oldukça küçük. Bununla birlikte Brexit 

görüşmelerinde neden önemli?  

 

Birleşik Krallık’ın 1973’te Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyeliği sonrası balıkçılık alanları diğer üye 

devletlerle paylaşılmaya başlanmıştı. Günümüzde Balıkçılık Örgütleri Birleşik Krallık sularındaki 

balıkların çoğunun diğer üye ülkelere tahsis edildiğini, Birleşik Krallık balıkçılarına ise az bir pay 

kaldığını ileri sürmekteler. Brexit sayesinde bu haksızlığın engelleneceği düşünülüyor. 

 

                                                                                                                    New York Times, 28 Ekim 2020 
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New York Times, 28.10.2020 “The issue that might sink the Brexit trade talks: Fishing”. 

https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/europe/fishing-brexit-trade-deal.html 

 

7. AVRUPA’DA POPÜLİST SÖYLEMLERE DESTEK DÜŞÜŞTE 

 

2020’de yapılan YouGov anketi sonuçlarına göre, sekiz Avrupa ülkesinde popülist eğilimlerde düşüş 

olduğu görüldü. Bu düşüşün Covid 19 krizi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor, bu sebeple krizin ekonomik 

boyutu kendini daha belirgin şekilde göstermeye başladığında popülist fikirlerin yeniden güçlenebileceği 

tahmin ediliyor. Amsterdam Üniversitesi’nden Matthijs Rooduijn Covid 19 krizinin popülizmde düşüşe 

sebep olduğunu ancak gelecekte popülizmin tekrar yükselmesi için arkasında uygun bir zemin bırakacağı 

görüşünde… Avrupa Covid 19’un ikinci dalgası ile mücadele ederken sağlık sorunlarının ciddiyeti 

popülist söylemleri zayıflatmaya devam ediyor. 

 

                                                                                                                       The Guardian, 26 Ekim 2020 

 

The Guardian, 26.10.2020 “European support for populist beliefs falls, YouGov survey suggests”. 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/european-support-for-populist-beliefs-falls-yougov-

survey-suggests 

 

 

8. İSPANYA BAŞBAKANI SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINA YÖNELİK ŞİDDETLİ 

PROTESTOLARIN ARDINDAN HALKI SAKİNLEŞMEYE DAVET ETTİ. 

 

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetin Covid 19 krizi ile mücadele kapsamında altı aylık 

olağanüstü hal ilan etme kararına karşı ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri yapan öfkeli azınlığın 

"şiddet içeren ve mantıksız davranışlarına" son vermesi çağrısında bulundu. 

 

                                                                                                                      The Guardian, 1 Kasım, 2020 

 

The Guardian, 01.11.2020 “Spain’s PM calls for calm after violent anti-lockdown protests”. 

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/01/spain-pm-calls-calm-after-violent-anti-lockdown-

protests 

 

9. KOSTA RİKA ÜLKEYE GELEN ZİYARETÇİLERİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ 

OLUMSUZ ETKİSİNİ TELAFİ ETMEYİ PLANLIYOR. 

 

Kosta Rika, sürdürülebilir turizmi desteklemek için ziyaretçilerin karbon ayak izlerini telafi etmeye 

başlayacak. Kosta Rika Turizm Kurumu (ICT) Kosta Rika’nın 2000’den fazla ‘türü tehdit altında ya da 

tükenmekte olan’ canlıya ev sahipliği yaptığını açıkladı. ICT, Kosta Rika’ya gelen ziyaretçilerin bu ülkeyi 

doğaya ve çevreye saygı duyan bir ülke olarak tanıdıklarını söyledi. Bu itibarı pekiştirmek için turistler 

artık yeşil ekonomiye katkıda bulunabilecek ve sebep oldukları karbon salımlarını telafi edebilecekler. 

 

                                                                                                                              Euronews, 1 Kasım 2020 

 

Euronews, 01.11.2020 “Costa Rica plans to offset visitors’s emvironmental impact”. 

https://www.euronews.com/2020/11/01/costa-rica-plans-to-offset-visitors-environmental-impact 

 

10. KANADA COVID 19’A RAĞMEN GELECEK ÜÇ YILDA 1,2 MİLYON GÖÇMEN 

KABUL EDECEK. 

 

Kanada Göçmenlik Bakanı Mendicino üç yıllık göçmenlik planlarını açıkladı. Plana göre toplam 1,2 

milyon vasıflı işçiye, aile üyelerine ve mültecilere ikamet ve çalışma izni verilecek. Kanada bu şekilde 
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hem nüfusta Covid 19 sebebi ile oluşan açığı telafi etmeyi hem de yaşlanan nüfusun iş hayatındaki açığını 

doldurmayı hedefliyor. 

 

                                                                                                                              Euronews, 1 Kasım 2020 

 

Euronews, 01.11.2020 “Kanada üç yıl içinde bir milyondan fazla göçmene ikamet ve çalışma izni 

verecek.” https://tr.euronews.com/2020/11/01/kanada-uc-y-l-icinde-bir-milyondan-fazla-gocmene-

ikamet-ve-cal-sma-izni-verecek?utm_source=newsletter&utm_medium=tr&utm_content=kanada-uc-y-

l-icinde-bir-milyondan-fazla-gocmene-ikamet-ve-cal-sma-izni-

verecek&_ope=eyJndWlkIjoiZjI4YjFkNDM0NjhhNDNhZGExZjkzMWRjZDA5MGNmNzgifQ%3D%

3D 

 

 


