
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLONYA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURDU  

2011 yılında 47 ülkeyi bir araya getiren ve Avrupa Konseyi tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi, 

Polonya ve Avrupa Birliği’ni karşı karşıya getirdi. İstanbul Sözleşmesinden (Kadınlara Yönelik Şiddet ve 

Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) çekileceğini 

duyuran Polonya’nın bu kararı AB tarafından tepkiyle karşılandı. Uzun süredir insan hakları ihlalleriyle 

gündemde olan Polonya’daki sağcı hükümetin Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, sözleşmenin ebeveyn 

haklarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Sözleşmenin kadınların ve ailenin çıkarlarına zarar veren ideol ikinci 

bir bölüme sahip olduğunu iddia eden Ziobro, İstanbul Sözleşmesi’ni bir buluş, eşcinsel ideolojisini haklı 

çıkarmayı amaçlayan feminist bir yaratım olarak nitelendirdi. “Polonyalı gençleri, cinsiyetin insanların 

istedikleri gibi seçebilecekleri bir şey olduğuna dair eğitmemiz isteniyor ve bunu kabul edemeyiz” 

beyanında bulunan Bakan, LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışlarını sözleşme aracılığıyla bütün 

halka kabul ettirmeye çalıştığını savundu. 

Polonya’nın bu duyurusu Brüksel’in tepkisini çekti. Birçok AP üyesi durumu skandal olarak nitelerken, 

Avrupa Komisyonu sözcüsü Adalbert Jahnz, “Bu önemli bir sözleşme, kadına yönelik şiddeti engellemeyi 

amaçlıyor, bu sözleşme Avrupa toplumlarında yerini almalı. Bu yüzden hayata geçirilmesi için mücadele 

etmeye devam etmeliyiz.” açıklamasında bulundu. 

Marc Santora, (27 Temmuz 2020), Poland Considers Leaving Treaty on Domestic Violence, Spurring Outcry, The New York 

Times,  https://www.nytimes.com/2020/07/27/world/europe/poland-domestic-violence-treaty.html 

Euronews, (27 Temmuz 2020), İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini duyuran Polonya’ya AB’den tepki, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/07/27/istanbul-sozlesmesi-nden-cekilecegini-duyuran-polonya-ya-ab-den-tepki  
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2. AVRUPA KAMU SAVCILIĞI OFİSİ İÇİN YENİ ATAMALAR YAPILDI 

Avrupa Birliği üyesi 22 devletin katılımıyla 2017 yılında kurulan ve 2020 yılında faaliyete geçmesi 

öngörülen, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi için yeni atamalar yapıldı. Bağımsız bir yapıya sahip olan ve tüm 

AB ülkelerinde faaliyet gösterecek olan Savcılık Ofisi, AB üyesi devletlerin mali konularda daha yakın iş 

birliği kurması için çaba gösterecek. AB Savcılığı’nın, Birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen 

suçların failleri ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması 

öngörülüyor. Savcılık Ofisi bu suçlarla ilgili olarak, üye devletlerin yetkili mahkemelerindeki savcıların 

yürüttükleri görevlere benzer görevleri yerine getirecek. Ancak Savcılık Ofisi Eurojust ve Europol’un sahip 

olduğu cezai yaptırım gücüne sahip değil.  

Savcılık Ofisinin çalışmalarına başlayabilmesi için 27 Temmuz’da 22 üyeden 22 aday savcı
1
 6 yıllık süreyle 

göreve getirildi. Geçiş dönemi kurallarına göre;  6 yılın sonunda ise savcıların görev süreleri en fazla 3 yıl 

uzatılabilecek ve tekrar yenilenmeyecek. 

European Council News, (27 Temmuz 2020), EU Public Prosecutor’s Office (EPPO): Council appoints European prosecutors, 

Erişim Adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-

appoints-european-prosecutors/  

 

3. İSPANYOL BAKANDAN TÜRKİYE ZİYARETİ 

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, 27 Temmuz Pazartesi günü 

Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Laya ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında 

gerçekleşen görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. 

İspanyol Bakan görüşme sonunda yapılan basın toplantısında “Doğu Akdeniz’deki sondaj konusunda bir 

dönüm noktasına ulaştık. Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, mevcut gerginlikleri gidermek için 

faydalı bir diyalog oldu” dedi. Sözlerine devam eden Laya, “Bence keşfi en az bir ay duraklatma arzusu, 

taraflar arasındaki diyaloga yer açmak için bir güven işareti” beyanında bulundu. 

Çavuşoğlu toplantı sırasında bu konu hakkında bir yorum yapmadı ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı 

Sözcüsü İbrahim Kalın’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kalın, katıldığı bir televizyon programında, 

“Cumhurbaşkanımız, ‘madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim’ 

dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz” ifadelerini kullanarak Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama 

faaliyetlerinin beklemeye alındığını duyurdu. 

Reuters, (27 Temmuz 2020), Spain sees thaw in Europe-Turkey tensions on Mediterranean drilling, Erişim Adresi: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-spain-mediterranean/spain-sees-thaw-in-europe-turkey-tensions-on-mediterranean-

drilling-idUSKCN24S1S4 

T24, (28 Temmuz 2020), Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini beklemeye 

alabiliriz, Erişim Adresi: https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-dogu-akdeniz-deki-dogal-gaz-arama-

faaliyetlerini-beklemeye-alabiliriz,893490 

 

 

 

                                                           
1
 Frédéric Baab (Fransa), Cătălin-Laurențiu Borcoman (Romanya), Jaka Brezigar (Slovenya), Danilo Ceccarelli (İtalya), Gatis 

Doniks (Letonya), Yvonne Farrugia (Malta), Teodora Georgieva (Bulgaristan), Daniëlle Goudriaan (Hollanda), Petr Klement 

(Çekya), Tomas Krušna (Litvanya), Tamara Laptoš (Hırvatistan), Katerina Loizou (GKRY), Ingrid Maschl-Clausen (Avusturya), 

José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra (Portekiz), Juraj Novocký (Slovakya), Andrés Ritter (Almanya), Maria 

Concepcion Sabadell Carnicero (İspanya), Gabriel Seixas (Lüksemburg), Kristel Siitam-Nyiri (Estonya), Harri Tiesmaa 

(Finlandiya), Yves Van Den Berge (Belçika), Dimitrios Zimianitis (Yunanistan). 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-appoints-european-prosecutors/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-council-appoints-european-prosecutors/
https://www.reuters.com/article/us-turkey-spain-mediterranean/spain-sees-thaw-in-europe-turkey-tensions-on-mediterranean-drilling-idUSKCN24S1S4
https://www.reuters.com/article/us-turkey-spain-mediterranean/spain-sees-thaw-in-europe-turkey-tensions-on-mediterranean-drilling-idUSKCN24S1S4
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-dogu-akdeniz-deki-dogal-gaz-arama-faaliyetlerini-beklemeye-alabiliriz,893490
https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-dogu-akdeniz-deki-dogal-gaz-arama-faaliyetlerini-beklemeye-alabiliriz,893490
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4. BULGAR ÇİFTÇİLER YEŞİL ANLAŞMADAN MEMNUN DEĞİL 

Bulgar çiftçiler, AB’nin yeni yeşil politikaları kapsamında özellikle tarım ilaçlarındaki kimyasalların 

azaltması yönündeki kararın tarımda daha düşük kaliteye yol açacağını, ürün verimliliğini düşüreceğini ve 

bu sebeple daha düşük gelir elde edeceklerini iddia etti. Avrupa Yeşil Anlaşmasında bu ilaçların ve kimyasal 

pestisitlerin tarımda kullanımının toprak, su ve hava kirliliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik kaybına neden 

olduğu ve doğal hayata zarar verdiği ifade edildi. Bulgar çiftçiler böcek ilaçlarına erişimlerinin kısa bir süre 

içinde engellenmesinden ve alternatif biyolojik ilaçların pahalı olmasından şikâyet ederken, politikacılar ise 

bu kararların sürdürülebilir ekonomi ve doğal yollardan üretim için önemli olduğu beyan etti. 

Dragomir Nikolov, (28 Temmuz 2020), Bulgarian farmers fear Green Deal will lower their incomes, Euractıv, Erişim Adresi: 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/bulgarian-farmers-fear-green-deal-will-lower-their-incomes/ 

 

5. AVRUPA BİRLİĞİ KORONAVİRÜSE KARŞI REMDESİVİR SİPARİŞİ VERDİ 

Avrupa Komisyonu koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere “Remdesivir” adlı antiviral 

ilacın alımı için harekete geçti. Koronavirüsün tedavisinde kullanılmak üzere resmi onay almayı başaran ilk 

ilaç olan Remdesivir’den 30 bin hasta tedavisine yetecek dozda temin etmeyi planlayan AB, ABD’li Gilead 

Sciences ilaç şirketi ile sözleşme imzaladı. AB üyesi ülkelerin ve İngiltere’nin Ağustos ayından itibaren 

erişebileceği kaydedilen ilaca 63 milyon Avro ödeneceği belirtildi.   

Euronews, (29 Temmuz 2020), Avrupa Birliği, 30 bin Covid-19 hastası için Remdesivir siparişi verdi, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/07/29/avrupa-birligi-30-bin-covid-19-hastas-icin-remdesivir-siparisi-verdi  

 

6. YUNANİSTAN’DAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI 

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya Türkiye’nin ardından Atina’yı 

ziyaret etti.  Bakan Arancha Gonzalez Laya ve mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 

arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dendias, 

“İspanyol mevkidaşım, bugün Atina’ya dün Türk Dışişleri Bakanı’yla görüştüğü Türkiye’den geldi. Her 

şeyden önce şeffaf olacağım. Yeryüzündeki diğer halklara saygı gösterdiğimiz gibi Türk halkına da saygı 

duyuyoruz. Ancak Türk hükümetinin politikasını tüm Avrupa gibi biz de kararlılıkla kınıyoruz” beyanında 

bulundu. Konuşmasına “Avrupa; Türkiye’nin komşularına zarar veren yayılmacı politikasını ve Türkşye’nin 

Doğu Akdeniz’de barışı ve istikrarı bozan eylemlerini kınıyor” diyerek devam eden Dendias, “Eğer Türkiye, 

uluslararası hukuk normlarını görmezden gelme kararı aldıysa bunun sonuçlarını net bir biçimde anlamalı. 

Avrupa bir üye ülkenin egemenliği ihlal edilirken birlik olmalı” dedi.  

Tele 1, (29 Temmuz 2020), Yunanistan, Türkiye’ye sert çıktı! Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı, Erişim Adresi:  

https://tele1.com.tr/yunanistan-turkiyeye-sert-cikti-avrupa-birligine-cagri-yapti-196056/  

 

7. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN HONG KONG’A DESTEK 

Avrupa Birliği Komisyonu Hong Kong halkına destek verme kararı aldı. AB tarafından kabul edilen tedbir 

paketinde, göç ve iltica konusunda Hong Kong’daki üniversitelerle akademik değişim programı ile sivil 

topluma destek olunmasının yanında Hong Kong vatandaşlarına vize ve öğrenci bursu verme konularında 

çeşitli kolaylıkların da olacağı duyuruldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu kapsamda yaptığı 

açıklamada, “Biz Avrupalılar, Çin gibi büyük güçlerle anlaşma sağlarken temel ilke ve değerlerimizi 

korumak istiyorsak, bu konuda tek ses olmalıyız. Şimdi ortak bir paydada buluşuyoruz.” beyanında bulundu. 

AB yetkilileri, Çin’in Hong Kong Özerk Yönetimi için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası’nın insan 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/bulgarian-farmers-fear-green-deal-will-lower-their-incomes/
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haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Fransa ve Almanya’nın gündeme getirdiği 

tedbirler kapsamında Ulusal Güvenlik Yasası’nın Hong Kong’da uygulanış şeklinin takip edileceğini 

söyledi.   

Euronews, (29 Temmuz 2020), AB’den Çin’in Ulusal Güvenlik Yasası’na tepki, Hong Kong’a destek, Erişim Adresi:  

https://tr.euronews.com/2020/07/29/ab-den-cin-in-ulusal-guvenlik-yasas-na-tepki-hong-kong-a-destek 

 

8. AB İÇİNDEKİ ‘ROMAN AZINLIK’ SORUNLARI 

AB azınlıkları içinde en büyük nüfusa ve en geniş demografik dağılıma sahip olan Roman azınlığa yönelik 

şiddet ve polis tacizlerinin, koronavirüs öncesi sürece kıyasla artış gösterdiği kaydedildi. Romanlara yönelik 

şiddet eylemlerinin özellikle Slovakya, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya’da daha fazla meydana geldiği 

görülürken; Avrupa Roman Hakları Merkezi yetkililerinin yaptığı açıklamada Romanların, polislerin 

kelepçeleme sırasındaki sert tutumları, yerleşim yerlerine yapılan ani baskınlar, orantısız güç kullanımı ve 

salgın sürecinde sağlık ve hijyen ekipmanlarına ulaşamama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları da ifade 

edildi. Özellikle Bulgaristan’da diğer etnik gruplara göre ekonomik refah bakımından daha kötü şartlara 

sahip olan romanlar, pandemi sürecinde gecekondu bölgelerine hapsedilerek toplumdan izole edilmişti. 

Özellikle Batı Balkan devletlerinde roman çocukları internete ve bilgisayara erişimi noktasında yaşadıkları 

sorun nedeniyle uzaktan eğitim konusunda sorunlar yaşadı. Avrupa Birliği Halk Sağlığı Politika 

Koordinatörü Radost Zaharieva ise kötü şartlar altında hayatlarını sürdüren, temiz suya erişmekte sorun 

yaşayan, kanalizasyon alt yapılarındaki mevcut eksikliklerden muzdarip olan Romanlar arasında 

koronavirüs salgınının önlenemez boyutlara ulaştığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Romeo 

Franz ise “Koronavirüs bize Roman karşıtlığını, ülkelerin Roman halkının kadınlarını, çocuklarını ve 

bireylerini yaşama entegre etmedeki eksikliğinin etkilerini açıkça gösterdi.” dedi. 

Vlagyiszlav Makszimov, (29 Temmuz 2020), Roma equality strategy needs mandatory targets and earmarked funding, experts 

say, Euractıv, Erişim Adresi: https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/roma-equality-strategy-needs-

mandatory-targets-and-earmarked-funding-experts-say/  

UN NEWS, (2 Ağustos 2020), Leaving No Roma behind during a pandemic, and beyond: a UN Resident Coordinator’s Blog, 

Erişim Adresi: https://news.un.org/en/story/2020/08/1069331  

 

9. AB’DEN KOSOVA’YA REFORMLAR İÇİN YARDIM FONU 

Avrupa Birliği, Kosova’nın kamu yönetimi ve kamu mali yönetim reformlarını, hükümetin kendi 

stratejilerini uygulayabilmesi ve AB’nin belirlediği hedeflere ulaşabilmesini hızlandırmak amacıyla 9,9 

milyon Avro yardımda bulundu. Konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında Avrupa Birliği Kosova Ofisi 

yetkilileri “Hükümet şimdi, kamu idaresi reformunun bir parçası olarak yasama paketini uygulama 

taahhüdünü sürdürmeli ve bağımsız kurumların sorumluluğunu artırmalı, istikrara odaklanan makro 

ekonomik politikayı sürdürmeli, bütçe fonlarının ve kamuoyunun kullanımıyla ilgili olarak şeffaflığı 

artırmalı ve reformları hızlandırmalı.” açıklamasında bulundu. 

European Western Balkans, (29 Temmuz 2020), EU support Kosovo budget with 9.9 million euros; the government must 

accelerate reforms, Erişim Adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/29/eu-support-kosovo-budget-with-9-9-million-

euros-the-government-must-accelerate-reforms/  

 

10. AVRUPA BİRLİĞİ SEYAHAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ 

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan sınırlarını belirli ülkelere açmaya karar veren Avrupa 

Birliği, Ağustos ayında dolaşım izni verdiği ülkelerin güncel listesini yayınladı. Seyahat izni verilen ülkeler 

https://tr.euronews.com/2020/07/29/ab-den-cin-in-ulusal-guvenlik-yasas-na-tepki-hong-kong-a-destek
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.22027825795174%2C23.141728746093754&z=6&mid=1Xz_UxOdjmrMqEP9Ovxwvn0MOiqj-MW_F
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.22027825795174%2C23.141728746093754&z=6&mid=1Xz_UxOdjmrMqEP9Ovxwvn0MOiqj-MW_F
https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovakia-closes-off-five-roma-settlements-due-to-coronavirus/
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/roma-equality-strategy-needs-mandatory-targets-and-earmarked-funding-experts-say/
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/roma-equality-strategy-needs-mandatory-targets-and-earmarked-funding-experts-say/
https://news.un.org/en/story/2020/08/1069331
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/29/eu-support-kosovo-budget-with-9-9-million-euros-the-government-must-accelerate-reforms/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/29/eu-support-kosovo-budget-with-9-9-million-euros-the-government-must-accelerate-reforms/
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arasına yeni bir ekleme olmazken, daha önceki listelerde yer almayan Türkiye yeni listede de kendine yer 

bulamadı. Daha önce kısıtlamaları kaldırılan Cezayir ise 15 günde bir güncellenen listedeki yerini 

kaybederek seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında girdi. Üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyan ve 

Avrupa Birliği tarafından açıklanan bu listede, önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, 

Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay yer alıyor.   

AB seyahat listesini güncellerken çeşitli kriterleri esas alıyor. Bu kriterler arasında öncelikle dolaşım izni 

verilmesi planlanan ülkede son 14 günde görülen vaka sayısının 100 bin nüfus başına AB ortalamasına 

yakın ya da daha az olması gerekiyor. Bunun yanında son 14 günün verileri bir önceki 14 günlük zaman 

dilimiyle kıyaslanarak vaka sayısında artış olup olmadığına da bakılıyor.  

European Council News, (30 Temmuz 2020), Travel restrictions: Council reviews the list of countries for which member states 

should gradually lift travel restrictions at the external border, Erişim Adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/07/30/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-

travel-restrictions-at-the-external-border/ 

 

11. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN RUSYA, ÇİN VE KUZEY KORE’YE YAPTIRIM KARARI  

Avrupa Birliği Rusya, Çin ve Kuzey Kore için çeşitli yaptırım kararları aldı. AB tarihinde ilk defa siber 

suçlarla ilgili bir yaptırım kararı verildi. Haziran 2017’de Avrupa’daki bazı şirketlere karşı siber saldırı 

yürütmekle ve büyük mali kayıplara yol açmakla suçlanan Rus askeri istihbarat servisinin özel teknolojiler 

departmanı AB yaptırımlarının hedefi oldu.  

Yaptırımlara maruz kalan bir diğer aktör ise Kuzey Koreli şirket Chosun Expo oldu. Kuzey Koreli şirket, 

2016 yılında Bangladeş Bankası’nın New York Federal Reserve Bank’taki 81 milyon dolarlık hesabını 

içeren bir soyguna karışmanın yanında dünya çapında bir dizi büyük saldırıdan sorumlu olan Lazarus 

Grubu’nu desteklediği şüphesiyle cezalandırıldı. AB yaptırımları, dünya çapındaki çok uluslu şirketlerden 

hassas ticari verileri çalmayı amaçlayan ve siber saldırıları desteklemekle suçlanan Çinli firma Haitai’yi de 

etkiledi. Saldırılarla ilgisi olduğu iddia edilen iki Çinli de yaptırımlara dahil edildi. 

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

açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerin siber alanda geçekleştirilen kötü niyetli davranışları 

defalarca kınayarak endişelerini çeşitli yollarla dile getirdiği ifade edildi. Ayrıca açıklamada Konseyin, siber 

alanda bu tür kötü niyetli davranışları önlemek ve bunlara yanıt vermek için siber saldırılara karışan altı kişi 

ve üç tüzel kişiye kısıtlayıcı önlemler uygulamaya karar verdiğine değinildi.   

Yaptırımlar arasında seyahat yasakları ve varlık dondurmaları yer alıyor ve bu yaptırımlara muhatap 

olanların AB vatandaşları, şirketleri ve diğer kuruluşları tarafından desteklenmesini de yasaklıyor.  

Reuters, (30 Temmuz 2020), EU sanctions Russian intelligence, North Korean, Chinese firms over alleged cyberattacks, Erişim 

Adresi: https://www.reuters.com/article/us-eu-cybercrime-russia-sanctions/eu-sanctions-russian-intelligence-north-korean-

chinese-firms-over-alleged-cyberattacks-idUSKCN24V32Q 

European Council News, (30 Temmuz 2020), Declaration by the High Representative Josep Borrell on behalf of the EU: 

European Union response to promote international security and stability in cyberspace, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-

behalf-of-the-eu-european-union-response-to-promote-international-security-and-stability-in-cyberspace/ 

 

12. AB, YERLİ BATARYA İÇİN 350 MİLYON AVRO YATIRIM YAPTI 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 30 Temmuz Perşembe günü küresel pil pazarında önemli bir paya sahip 

olan İsveç merkezli Northvolt şirketine 350 milyon Avro kredi verdi. Northvolt şirketi yenilenebilir enerji ve 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-border/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-border/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-travel-restrictions-at-the-external-border/
https://www.reuters.com/article/us-eu-cybercrime-russia-sanctions/eu-sanctions-russian-intelligence-north-korean-chinese-firms-over-alleged-cyberattacks-idUSKCN24V32Q
https://www.reuters.com/article/us-eu-cybercrime-russia-sanctions/eu-sanctions-russian-intelligence-north-korean-chinese-firms-over-alleged-cyberattacks-idUSKCN24V32Q
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yerel kaynaklı hammaddeler ile elektrikli araçlar için lityum-iyon bataryası üretecek. Bu bağlamda 

Northvolt şirketi Kuzey İsveç’te gigafactory
2
 kurmaya hazırlanıyor. Northvolt’un planlarına göre, kurulacak 

fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 16 gigawatt-saat olacak ve bu üretim 40 GWh’ye kadar artabilecek. Bu 

bağlamda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič, AB ve AYB arasındaki yakın iş birliği 

sayesinde sektöre “küresel liderlik” edilebileceğini açıkladı. 

Sam Morgan, (30 Temmuz 2020), EU invests €350m in first domestic battery gigafactory, Euractıv, Erişim Adresi: 

https://www.euractiv.com/section/batteries/news/eu-invests-e350m-in-first-domestic-battery-gigafactory/  

 

13. AB TERÖRİZM LİSTESİ GÜNCELLENDİ 

Avrupa Birliği’nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından her altı ayda bir yayınladığı terörizm eylemlerinde 

yer alan ve kısıtlayıcı önlemlere tabi olan kişilerin, grupların ve tüzel kişilerin listesini güncelledi. Daha 

önceki liste, 14 kişi ve 21 birimden oluşuyordu. Güncellenen listeye, ismi ve uyruğu paylaşılmayan bir 

kişinin daha dâhil edildiği görüldü. Konsey bu kişiye seyahat yasağı ve varlık dondurulması gibi önlemleri 

içeren çeşitli kısıtlamalar uygulanması yönünde bir karara vardı. Ek olarak bu listedeki kişi, grup ve 

kuruluşların hem fonlarına hem de diğer finansal varlıklarının dondurulmasına ve ayrıca polis ve cezai 

konularda adli iş birliği ile ilgili geliştirilmiş önlemlere tabi tutulmasına karar verildi. 

The European Council News, (30 Temmuz 2020), EU fight against terrorism: terrorist list renewed for a further six months and 

one person added to the ISIL/Da’esh and Al-Qaida list, erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/07/30/eu-fight-against-terrorism-terrorist-list-renewed-for-a-further-six-months-and-one-person-added-to-the-isil-

da-esh-and-al-qaida-list/  

 

14. MİDİLLİ’DEKİ KORONAVİRÜS MERKEZİ KAPATILDI 

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins San Frontières-MSF), Yunan hükümeti tarafından Midilli 

Adası’ndaki koronavirüs merkezinin kapatılması yönünde baskı uygulandığını ve merkezin yerel 

makamların kentsel planlama düzenlemeleriyle ilgili çeşitli para cezaları vermesinin ardından Perşembe 

günü kapatıldığını duyurdu. MSF, virüse müdahale kapasitesini önemli ölçüde azaltacak olan bu hamle 

yüzünden Moria’daki mülteci kampında ortaya çıkacak olası bir salgının sonuçlarının korkunç olabileceği 

konusunda uyarıda bulundu.   

MSF’nin Yunanistan direktörü Stephan Oberreit, “İlgili paydaşların çabalarına rağmen, yerel makamların bu 

cezaları ve potansiyel suçlamaları yok edememesi bizde derin bir hayal kırıklığı yarattı” beyanında bulundu.  

“[MSF olarak] Midilli’deki sağlık sisteminin, Moria kampındaki bir salgının neden olacağı yıkımla başa 

çıkamayacağını fark ettiğimiz için devreye girmiştik” diyen Oberreit sözlerine “Bugün Moria’nın 

koronavirüse verdiği yanıtın çok önemli bir bileşenini istemeden kapatmamız gerekti” diyerek devam etti.  

MSF’den yetkilileri Yunanistan hükümetine ve Avrupa Birliği’ne acil yardım çağrısında bulundu. 

Médecins San Frontières, (30 Temmuz 2020), MSF forced to close COVID-19 centre on Lesbos, Erişim Adresi: 

https://www.msf.org/msf-forced-close-covid-19-centre-lesbos-greece 

 

 

 

                                                           
2
 Gigafactory; Tesla Motors tarafından ABD’nin Nevada eyaletinde 558,000 m

2
 bir alanı kapsayan lithium-ion pil üretim fabrikası 

inşa etme projesidir. Yakın zaman içinde ise benzer şekilde devasa boyutlardaki fabrikaları tasvir etmek ve nitelemek için sıkça 

kullanılmaktadır. 

https://www.euractiv.com/section/batteries/news/eu-invests-e350m-in-first-domestic-battery-gigafactory/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-fight-against-terrorism-terrorist-list-renewed-for-a-further-six-months-and-one-person-added-to-the-isil-da-esh-and-al-qaida-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-fight-against-terrorism-terrorist-list-renewed-for-a-further-six-months-and-one-person-added-to-the-isil-da-esh-and-al-qaida-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-fight-against-terrorism-terrorist-list-renewed-for-a-further-six-months-and-one-person-added-to-the-isil-da-esh-and-al-qaida-list/
https://www.msf.org/msf-forced-close-covid-19-centre-lesbos-greece
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15. AB’NİN KUZEY KORE’YE YAPTIRIMLARI DEVAM EDECEK 

Birleşmiş Milletler’in 2006’da aldığı kararla uyumlu olarak Avrupa Birliği tarafından Kuzey Kore’ye karşı 

alınan ve her sene uzatılan yaptırım kararı, bir yıl daha uzatıldı. ABD ve BM’nin kararlarıyla uyumlu olan 

bu yaptırım kararının temel dayanağının Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği nükleer ve balistik füze 

denemeleri olduğu açıklandı. Alınan yaptırım kararı çerçevesinde Kuzey Kore’den demir, demir cevheri, 

deniz ürünleri, kurşun ve kurşun cevheri ithal edilmesi tamamen yasaklandı. AB’nin ilave yaptırım 

listesinde BM kararına uygun olarak, mal varlıkları dondurulmuş veya vize yasağı getirilmiş 50 şirket ve 

62 kişi bulunduğu bildirildi. AB’nin BM’nin yaptırım listesinden bağımsız olarak oluşturduğu kendi 

yaptırım listesinde ise Kuzey Kore’den 41 kişi ve 6 şirkete daha yaptırım uygulandığı ifade edildi. Ayrıca 

Kuzey Kore vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam edilmeleri de yasaklandı. Avrupa 

Birliği’nin aldığı yaptırım kararlarının Kuzey Kore’ye karşı alınan en sert tedbir ve yaptırımları içerdiği 

belirtiliyor.  

The European Council News,, (30 Temmuz 2020), North Korea: EU confirms autonomous sanctions for a year, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-autonomous-sanctions-for-a-

year/ 

16. ÇİN-AB İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR 

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Avrupa Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in 

katılımıyla Çin-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomi ve Ticaret Diyaloğu toplantısı gerçekleştirdi. 

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede ekonomik sorunlar ve durgunluk görülürken, ülkeler ikili 

ticaret anlaşmaları ve düzenlemelerle bu sorunu aşmaya çalışıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Çin 

arasında da ticari anlaşmalara son dönemde önem verilmeye başlandığı dikkat çekti. AB ve Çin arasında 

yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomi ve Ticaret Diyaloğu’nun, ekonomik durgunluğu aşma ve ticarette çok 

taraflılığı öncelemesinin de pazar güvenini artırma ve ikili iş birliği seviyesini en yükseğe çıkarma 

hedeflerine odaklanması bekleniyor. ABD’den sonra Çin’in ikinci büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği, 

salgın sonrası yaşanan ekonomik durgunluğu aşmada Çin ile güçlü ekonomik bağlar kurarak, bu sorunu 

aşmaya çalışıyor. 

CRI Türk, (30 Temmuz 2020), Beijing ve Brüksel iş birliği artıyor, Erişim Adresi: https://www.criturk.com/haber/haber-

lokasyon/beijing-ve-bruksel-is-birligi-artiyor-160902 

 

17. TELEGRAM’DAN AB’YE APPLE ŞİKÂYETİ 

Tüm dünyada 500 milyona yakın kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma programı Telegram, Avrupa 

Birliği’ne ABD’li şirket Apple aleyhinde anti tröst şikâyeti yaptı. Apple kullanıcılarının cihazlarına App 

Store dışında herhangi bir yerden yazılım yükleyememesinin Apple’ın tekel haline gelmesine yol açtığı 

uzun süredir bilinirken, bu konu birçok şirket tarafından dava konusu ediliyor. Öte yandan, Apple 

firmasının uygulama içi satın alma işlemlerinden %30 gibi yüksek bir komisyon bedeli talep etmesi, 

uygulama geliştiricilerinin bu payı ödemesini de mecburi hale getiriyor.  

Telegram’ın şikayetinin içeriğini de Apple’ın zorunlu pay ödetme ve tekelleşme sayesinde haksız rekabet 

yarattığı ve bu yolla kazanç sağlaması oluşturuyor. Birlik yetkilileri, Telegram’ın başvurusunun bu konuda 

yapılmış ilk başvuru olmadığını ve daha önce de farklı firmalar tarafından benzer şikâyetlerle Apple’a karşı 

başka davalar da açıldığını ifade etti. 

Financial Times, (30 Temmuz 2020), Telegram files EU antitrust complaint against Apple’s App Store, Erişim Adresi: 

https://www.ft.com/content/88589fc5-8410-4274-859c-d27b3d83fe20 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-autonomous-sanctions-for-a-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-autonomous-sanctions-for-a-year/
https://www.criturk.com/haber/haber-lokasyon/beijing-ve-bruksel-is-birligi-artiyor-160902
https://www.criturk.com/haber/haber-lokasyon/beijing-ve-bruksel-is-birligi-artiyor-160902
https://www.ft.com/content/88589fc5-8410-4274-859c-d27b3d83fe20
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18. AB’DEN POLONYA’DAKİ ALTI BELEDİYEYE YAPTIRIM 

Avrupa Birliği, LGBT topluluğuna karşı tutumları nedeniyle Polonya’da altı şehre eşleştirme programı 

kapsamında verilmesi planlanan hibeleri kesmeye karar verdi. Avrupa Komisyonunun, lezbiyen, gey, 

biseksüel, transseksüel, interseks ve queer topluluklarına karşı tutumları nedeniyle kendilerini ‘LGBT’siz’ 

bölgeler ilan eden altı Polonya şehrine eşleştirme programı kapsamında finansman sağlanmayacağını 

kurumun sözcüsü Adalbert Jahnz 29 Temmuz’da Associated Press’e verdiği demeçte teyit etti. Öte yandan, 

Avrupa Parlamentosu da Polonya’yı bu kararından dolayı kınadığını açıkladı. 

AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki 

rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projeler kapsamında şehirler ve belediyeler kardeş şehir olma 

başvurusunda bulunabiliyor ve böylece 5 ila 25 bin Avro değerinde bir mali yardımdan faydalanıyor. 

Özellikle Doğu Polonya’da Muhafazakâr Hukuk ve Adalet partisinin öncülüğünde 80’e yakın belediye 

2019 yılında kendilerini “LGBT ideolojisinden muaf” ilan etmişti. Bu ilanın hiçbir yasal sonucu 

olmamakla birlikte, Avrupa’da birçok dernek tarafından büyük bir şok ile karşılandı.  

Avrupa Komisyonu da 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada Polonya, Macaristan ve diğer AB ülkelerine 

temel hakları göz ardı etmeme yönünde bir uyarı yayınladı. Komisyon Başkanu Ursula von der Leyen 

imzalı açıklamada, “Antlaşmalarımız, Avrupa’daki her insanın istediği yerde yaşamasını, istediği kişi 

olmasını, istediği kişiyi sevmesini sağlar. Birlik içinde eşitliği sağlamak için baskı yapmaya devam 

edeceğim.” dedi.  

Politico, (30 Temmuz 2020), Commission to Poland: Respect fundamental rights or lose funds, Erişim Adresi: 

https://www.politico.eu/article/european-commission-poland-respect-fundamental-rights-or-lose-funds/ 

Ouest France, (30 Temmuz 2020), Pologne. La Commission coupe les fonds européens aux villes se disant « zones sans 

idéologie LGBT », Erişim Adresi: https://www.ouest-france.fr/europe/pologne/pologne-la-commission-coupe-les-fonds-

europeens-aux-villes-se-disant-zones-sans-ideologie-lgbt-6923201  

 

19. ÜYE DEVLETLERİN AB HUKUKUNA UYUM RAPORU YAYINLANDI 

AB Hukukunun uygulanması ve izlenmesi raporu kapsamında 2019 yılı içinde üye devletlerin AB hukukunu 

nasıl uyguladıkları ve çeşitli politik alanları nasıl entegre ettikleriyle ilgili faaliyet raporu yayınlandı. 

Raporda açık ihlal davalarının sayısının sabit kaldığı gözlenirken, yeni ihlal davalarının sayısının bir önceki 

yıla göre yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdiği kaydedildi. Lüksemburg, Estonya ve Litvanya AB 

yasalarının yanlış uygulanması veya yürütülmesi nedeniyle açılan davalarla en az muhatap olan ülkeler 

olurken, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ise bu içerikteki davalarla en fazla karşı karşıya kalan ülkeler 

olduğu raporlandı. 2019 için geçerli olan raporda, ihlal davalarının çoğunluğunun kararların geç iletilmesi 

ile ilgili olduğu belirtildi.  

European Commıssıon News, (31 Temmuz 2020), Member States’ compliance with EU law in 2019: more work needed, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1389  

 

20. AB EKONOMİSİ KÜÇÜLDÜ 

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluğun etkisi gözlemlenmeye devam 

ediyor. Bu bağlamda Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2020 yılı ikinci çeyrek 

büyüme oranlarına ilişkin rakamlar açıkladı. Verilen bilgiye göre Avro’yu ortak para birimi olarak kullanan 

19 B üyesi ülkede mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe 

kıyasla %12,1 azaldı, 2019’un aynı dönemine göre ise %15 geriledi. 

https://www.politico.eu/article/european-commission-poland-respect-fundamental-rights-or-lose-funds/
https://www.ouest-france.fr/europe/pologne/pologne-la-commission-coupe-les-fonds-europeens-aux-villes-se-disant-zones-sans-ideologie-lgbt-6923201
https://www.ouest-france.fr/europe/pologne/pologne-la-commission-coupe-les-fonds-europeens-aux-villes-se-disant-zones-sans-ideologie-lgbt-6923201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1389
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Avrupa Birliği’nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe 

kıyasla % 11,9, 2019’un ikinci çeyreğine göre de % 14,4’lük düşüş gösterdi. GSYH, ikinci çeyrekte birinci 

çeyreğe kıyasla İspanya’da % 18,5, Fransa’da % 13,8, İtalya’da % 12,4, Almanya’da % 10,1 Belçika’da % 

12,2, Avusturya’da % 10,7, Portekiz’de % 14,1 oranında geriledi. Sonuç olarak, Avrupa Birliği ve Avro 

Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümlerin başladığı 1995 yılından beri en sert düşüşü yaşadığı 

görüldü.  

Salgının en büyük olumsuz etki yarattığı Avrupa Birliği’nin dördüncü büyük ekonomisi İspanya’da, 

Başbakan Pedro Sanchez ekonominin yeniden inşası ve AB kurtarma fonlarının dağıtılması konularını 

görüşmek üzere Cuma günü ülkenin bölge liderleriyle bir araya geldi. Almanya ise 1970'te üç aylık kayıtlar 

tutmaya başladığından beri GSYİH'da en büyük düşüş oranını açıkladı. 

Salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinden kurtulmak adına AB liderleri uzun süren görüşmelerin 

ardından 750 milyar Avro değerinde bir “Kurtarma Fonu” üzerinde uzlaşmıştı. Bu fon üye ülkelere kredi 

ve hibe olarak dağıtılacak. 

Bigpara, (31 Temmuz 2020), Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 11.9 küçüldü, Erişim Adresi: 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/avrupa-birligi-ekonomisi-yuzde-119-kuculdu_ID1463571/ 

Deutsche Welle, (31 Temmuz 2020), Eurozone GDP drops 12.1% in record pandemic plunge, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/en/eurozone-gdp-drops-121-in-record-pandemic-plunge/a-54389876 
 

21. LİBYA’DAKİ AB MİSYONUNDAN TUTUKLU GAZETECİLER ÇAĞRISI 

Birçok gazetecinin çatışma bölgelerinde görev yapmaktan ötürü hayatlarının tehlikede olması sebebiyle, 

Yemen’den sonra Libya’daki AB Misyonu da tutuklu gazetecilerle ilgili çağrı yaptı. AB Misyonu gazeteci 

İsmail Ebu Zeribe’nin Libya’da yargılama yapılmaksızın iki yıl gözaltında tutulup, ardından Bingazi’de bir 

askeri mahkemede yapılan yargılamada 15 yıl hapse mahkûm edilmesinden büyük endişe duyduğunu 

bildirdi. AB Misyonu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,Ebu Zeribe de dâhil olmak üzere tüm 

gazetecilerin derhal serbest bırakılarak temel haklara ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması çağrısında 

bulundu. 

2010’daki Arap İsyanları sonrası birçok Arap Devleti gibi Libya’da da halk ve iktidar arasında yaşanan 

çatışmalar, NATO’nun Libya’ya askeri müdahalesi sonrası Yemen ve Suriye örneklerinde olduğu gibi iç 

savaşa dönüştü. Yaşanan bu iç savaşta, diğer devletin çatışmalardaki taraflara destek vermesiyle birlikte iç 

savaş çok taraflı bir uluslararası bir sorun haline geldi. Libya’da bugün İtalya, BM, Türkiye, Katar destekli 

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter öncülüğünde Fransa, Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, 

Yunanistan olmak üzere iki grup bulunmaktadır ve çatışmalar hala devam etmektedir. Çatışmalı bölgelerde 

çalışan gazetecilerin yaşadığı hak ihlalleri artarak, yıllık raporlara yansımaktadır.  

Delegation of the European Union to Libya, (1 Ağustos 2020), Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/delegations/libya_en 
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