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1. SİNTİ VE ROMAN SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ 

Her ne kadar Yahudi soykırımı kadar gündeme gelmese de Roman topluluğu da İkinci Dünya Savaşı sırasında 

Nazi Almanya’sının asimilasyon ve soykırımlarına maruz kalmıştır. Özellikle, 2 Ağustos 1944 yılında 

Nazilerin Auschwitz-Birkenau kampında bir günde yaklaşık 3 bin Romanı katlederek soykırıma uğratması, 

Roman topluluğunu derin bir acıya boğmuştur. Her yıl 2 Ağustos tarihinde Nazi soykırımına uğrayan ve 

hayatını kaybeden 300 binden fazla Roman çeşitli platformlarda anılmaya devam ediyor.  Avrupa Komisyonu 

bu seneki anma törenleri vesilesiyle “Nazi rejimi altında acı çeken herkesi hatırlamayı ahlaki bir görev olarak 

görüyoruz. Bu insanlar arasında Romanlar da vardı. Romanlar birçok Avrupalı için İkinci Dünya Savaşı’nın 

unutulmuş kurbanları. Onların maruz kaldığı bu tarihi zulmü anmak, bizlere bugün çoğu zaman gözden 

kaçırdığımız; fakat yaşamaya devam ettikleri zorluklarla mücadele etme ihtiyacını hatırlatıyor” açıklamasında 

bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise Roman karşıtlığı, nefret söylemi, ırkçılık ve 

zorbalığa karşı her alanda mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Roman Hakları Merkezi ise 

1945’te sona ermeyen zulüm ve baskıların Avrupa’daki birçok Roman tarafından hala hissedildiğine dikkat 

çekerek, Roman Soykırımının akademik yazın ve aktivizm dışında hala yeterli düzeyde ifade edilmediği 

açıklamasında bulundu.  

Deutschland.De, (3 Ağustos 2020), Victims of Sinti and Roma Holocaust remembered, Erişim Adresi: 

https://www.deutschland.de/en/news/victims-of-sinti-and-roma-holocaust-remembered 

Martin Banks, (5 Ağustos 2020), Ursula von der Leyen and David Sassoli appeal to Member States to step up fight against racism, 

The Parliament Magazine, Erişim Adresi: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/ursula-von-der-leyen-and-david-

sassoli-appeal-to-member-states-to-step-up-fight-against-racism  

 

 

http://www.romea.cz/en/news/world/european-romani-holocaust-memorial-day-marks-the-murder-of-more-than-4-200-roma-and-sinti-by-the-nazis-on-2-3-august-1944-a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1423
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion/fra-opinions
http://www.errc.org/press-releases/errc-launches-roma-holocaust-stories-remembrance-site
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/ursula-von-der-leyen-and-david-sassoli-appeal-to-member-states-to-step-up-fight-against-racism
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/ursula-von-der-leyen-and-david-sassoli-appeal-to-member-states-to-step-up-fight-against-racism
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2. AB’YE GÖÇ EDEN İNGİLİZLERİN SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR 

İngiliz The Guardian gazetesinin, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Eurostat verilerine 

dayandırdığı haberde; Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararının (Brexit) ardından 2008-2015 yılları 

arasında her yıl 56 bin 832 Birleşik Krallık vatandaşının AB’ye üye ülkelere göç ettiği ve bu sayının 2016-

2018 döneminde ise 73 bin 642’ye yükseldiği belirtildi. Bu başvurularda en çok tercih edilen ülkenin Almanya 

olduğu ifade edildi. Ayrıca haberde 2016’dan sonra 31 bin 600 İngiliz’in Alman vatandaşı olduğu ve bu 

sayının yüzde 2 binlik bir artışa denk geldiği aktarıldı. Brexit görüşmelerinin Birleşik Krallık vatandaşlarının 

serbest dolaşım haklarını garanti edememesi ve diğer ülkelerdeki istihdam ve ikamet olanaklarını 

kısıtlamasının göçü tetiklediği düşünülüyor. Birleşik Krallık vatandaşlarının en fazla göç ettiği ikinci ülke ise 

Fransa oldu. 

The Guardian, (4 Ağustos 2020), Number of UK citizens emigrating to EU has risen by 30yüzde since Brexit vote, erişim adresi: 

https://www.theguardian.com/politics/2020/aug/04/number-of-uk-citizens-emigrating-to-eu-has-risen-by-30-since-brexit-vote  

 

3. BİRLEŞİK KRALLIK ANLAŞMASIZ BREXIT İÇİN HAZIRLANIYOR  

Brexit referandumunun ardından Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci için çalışmalara başlayan Birleşik 

Krallık’ın ayrılık süreci henüz nihayete ermedi. AB ve Birleşik Krallık arasındaki yeni ilişkinin çerçevesini 

belirlemek ve 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan geçiş dönemini bir serbest ticaret anlaşmasıyla tamamlamak 

için yoğun tartışmalar devam ediyor. Ayrılığın uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için taraflar arasında 

müzakereler sürmeye devam ederken, Birleşik Krallık anlaşmasız Brexit ihtimaline hazırlanıyor.  

Anlaşmasız Brexit ihtimali dahilinde ilaç tedarik zincirinin sekteye uğraması olumsuz senaryolardan biri 

olarak değerlendiriliyor. Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021’de başlayacak Brexit sonrası sürece hazırlıksız 

yakalanmamak için çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Bakanlığı tarafından ecza firmalarına hitaben 

hazırlanan mektupta küresel tedarik zincirlerinin koronavirüs salgını yüzünden baskı altında olduğuna dikkat 

çekilirken, ecza firmalarının depolamayı hazırlıklarının önemli bir parçası haline getirmesi talep edildi. 

Bakanlık, sektördeki firmaların İngiltere topraklarında altı hafta yetecek kadar ilaç ve tıbbi ekipman stoku 

bulundurmalarını istedi. Birleşik Krallık hükümeti bu talebiyle, anlaşmasız Brexit’in sağlık hizmetleri 

üzerinde yaratacağı yıkıcı etkiyi önlemeye çalışıyor.   

20 Minutes, (4 Ağustos 2020), Brexit : Le Royaume-Uni veut stocker des médicaments pour se préparer à un « no deal », Erişim 

Adresi: https://www.20minutes.fr/monde/2834307-20200804-brexit-royaume-uni-veut-stocker-medicaments-preparer-no-deal 

 

4. AVRUPA YEŞİL ANLAŞMASININ İLK SAFHASI UYGULAMAYA KOYULACAK 

Avrupa Komisyonu, Yeşil Anlaşma (Green Deal) bağlamında 2030 yılına kadar 10 milyon tonluk 

yenilenebilir hidrojen üretme önerisinde bulunmuştu. Buna ek olarak Komisyon, sera gazı emisyonlarının 

2030 yılına kadar en az yüzde 50 veya yüzde 55’e düşürmeyi temel hedef olarak belirlemişti. Sürecin ilk 

adımında AB komisyonu, paydaşları ve vatandaşları bilgilendirmek için 3 Ağustos ve 21 Eylül arasını 

kapsayan yedi haftalık bir yol haritası belirledi. Komisyon Anlaşmanın amaçlarını ve hangi politika 

seçeneklerinin dikkate alınacağını içeren bu yol haritası ile kamuoyuna karşı şeffaf olmayı ve farklı görüşleri 

değerlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda yol haritasında; AB, 2030 İklim Hedef Planı, Biyoçeşitlilik 

Stratejisi, Enerji Sistemi Entegrasyon Stratejisi ve Hidrojen Stratejisi ve üye devletlerin ulusal enerji ve iklim 

planlarının AB yenilenebilir enerji hedefini yükseltip yükseltmeyeceğini ve talimatların diğer bölümlerini 

değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirecek. 

https://www.theguardian.com/politics/2020/aug/04/number-of-uk-citizens-emigrating-to-eu-has-risen-by-30-since-brexit-vote
https://www.20minutes.fr/monde/2834307-20200804-brexit-royaume-uni-veut-stocker-medicaments-preparer-no-deal
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001
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European Commission News, (4 Ağustos 2020), Review of renewables and energy efficiency directives - Commission launches 

first steps in process, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-

commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en  

 

5. GOOGLE’A AB SORUŞTURMASI 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli teknoloji firması Google’ın sağlık verilerini ölçen cihaz 

üreticisi Fitbit’i satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın ana konusunun Google’ın 

Fitbit’in sağlık takip sisteminden toplanan verilere erişim sağlayarak çevrimiçi reklam pazarında lider 

konumunu güçlendireceği endişesi olduğu açıklandı. AB Komisyonu, Google ile ilgili incelemeler ve 

soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendirecek. 

Geçtiğimiz aylarda, benzer hizmetleri sunan firmalar ve tüketici grupları, Kasım 2019’da açıklanan 2,1 milyar 

dolarlık Fitbit satın alımıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Google, bu endişelere Fitbit cihazlarından 

toplanan sağlık verilerini reklam alıcı kitlelerini belirlemek için kullanmayacağına söz vererek yanıt verdi 

fakat soruşturma açılmasını engelleyemedi. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi durumunda AB 

birleşmeleri ve satın almaları engelleyebilecek. 

Google’ın daha önce de benzer şikayetlerle dava edildiği ve para cezasına çarptırıldığı göze çarpıyor. 2019 

yılının Mart ayında Avrupa Komisyonu, şirketin AB'nin antitröst kurallarını çiğnediğini ve rakiplerini 

engelleyerek veya sınırlandırarak pazar hakimiyetini kötüye kullanmış olması nedeniyle, çevrimiçi 

reklamcılıktaki "kötüye kullanım uygulamaları" nedeniyle Google'a 1,49 milyar euro (yaklaşık 1,7 milyar 

dolar) para cezası verdi. 

James Vincent, (4 Ağustos 2020), EU launches full investigation into Google’s Fitbit acquisition over health data fears, The Verge, 

Erişim Adresi: https://www.theverge.com/2020/8/4/21353947/google-fitbit-acquisition-eu-investigation-antitrust-health-tracking-

data 

Bill Chappell, (20 Mart 2019), EU Fines Google $1.7 Billion Over 'Abusive' Online Ad Strategies, NPR, Erişim Adresi: 

https://www.npr.org/2019/03/20/705106450/eu-fines-google-1-7-billion-over-abusive-online-ad-strategies  

 

6. AB LÜBNAN’A YARDIM GÖNDERİYOR 

4 Ağustos’ta Lübnan’ın Başkenti Beyrut limanında meydana gelen patlamanın yarattığı yıkımı onarma 

çalışmaları sürerken, bir destek de Avrupa Birliği’nden geldi. Yaklaşık 10 yıl önce bir gemide ele geçirilerek 

limandaki depolarda saklanan 2 bin tondan fazla amonyum nitratın patlaması sonucu, şehrin büyük bir 

bölümünde maddi hasar meydana geldi. Patlamada, en son verilere göre 50’den fazla Lübnanlı hayatını 

kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Hâlihazırda ekonomik krizle ve koronavirüs salgınıyla mücadele eden 

Lübnan’da, patlamanın yarattığı maddi ve manevi yıkımı paylaşmak ve onarmak adına birçok ülke yardım 

ekipleri ve ilkyardım malzemeleri gönderdi. 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Lübnan Dışişleri Bakanı 

Şarbel Vehbe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  AB’nin Lübnan’a desteğini belirten Borrell şunları 

söyledi: “Lübnan’da yaşanan bu trajik olay, ülkenin karşı karşıya olduğu birçok zorluğa yanıt vermek için 

ulusal bir çaba etrafında tüm siyasi güçleri birleştirmesi için bir fırsatı olmalıdır. Avrupa Birliği, bu çabada 

Lübnan’ın ve Lübnan halkının yanında sağlam bir şekilde duracaktır. “ 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Birliğe üye ülkelerin 

hükümetlerine ortak bir mektup yazarak, Lübnan’a desteklerini yoğunlaştırmalarını istedi. Lübnan’da yaşanan 

ekonomik krizin koşullarının daha da zorlaşacağına dikkat çeken von der Leyen, bu çerçevede Lübnan’a 33 

milyon Avro yardımda bulunacaklarını belirtti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de 4 

https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://www.theverge.com/2020/8/4/21353947/google-fitbit-acquisition-eu-investigation-antitrust-health-tracking-data
https://www.theverge.com/2020/8/4/21353947/google-fitbit-acquisition-eu-investigation-antitrust-health-tracking-data
https://www.npr.org/2019/03/20/705106450/eu-fines-google-1-7-billion-over-abusive-online-ad-strategies
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Ağustos’taki patlamada büyük hasar gören Beyrut’u ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı ziyaret ederek, yıkımdan 

duyulan üzüntülerini dile getirdi ve Avrupa’nın dayanışma ve yardım için hazır olduğunu bildirdi. 

European Union External Action, (5 Ağustos 2020), Beirut blast: EU offers full support to Lebanon and the Lebanese people 

Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83777/beirut-blast-eu-offers-full-support-lebanon-

and-lebanese-people_en  

 Zaheena Rasheed ,Linah Alsaafin ,Farah Najjar. (4 Ağustos 2020), Beirut customs chief, port manager arrested in blast probe: 

Live, Aljazeera, Erişim Adresi:  https://www.aljazeera.com/news/2020/08/protests-lebanon-arrests-16-beirut-blast-live-updates-

200807062157963.html 

 

7. 2020 AVRUPA İNOVASYON BAŞKENTİ YARIŞMASI 

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen ve AB Araştırma ve Yenilikçilik Programı Horizon 2020 

tarafından finanse edilen yarışmada şehirlerin potansiyel sorunlara çözüm yaklaşımları, kamusal zorluklara 

karşı adımları ve insanların yaşamlarını iyileştirme çabaları 1 milyon Avro ile ödüllendiriliyor. Ödül, 

kazanılan şehrin yararına sosyal yardım ve iyileştirmelerde kullanılıyor. 2020 yılı Avrupa Yenilik Başkenti 

olmak için dokuz ülkeden on iki şehir yarışacak. Bu şehirler şu şekilde; Cluj-Napoca (Romanya), Espoo 

(Finlandiya), Ghent (Belçika), Groningen (Hollanda), Helsingborg (İsveç), Leeuwarden (Hollanda), Leuven 

(Belçika), Linz (Avusturya), Milano (İtalya), Reykjavik (İzlanda), Valencia (İspanya), Viyana (Avusturya). 

Yenilikçilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel; ‘yeniliğin’ 

şehirlerin zorlu süreçlerden sonra sürdürülebilir bir toparlanmayı sağlaması açısından önemli olduğunu 

vurgulayarak, yarışmanın Avrupa şehirlerini ileriye taşıyan en iyi ve en yenilikçi uygulamaları sergileyeceğini 

ifade etti. 

European Commission News, (5 Ağustos 2020), European Capital of Innovation 2020: 12 cities make it into the final round, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/info/news/european-capital-innovation-2020-12-cities-make-it-final-round-2020-aug-05_en  

 

8. BELGRAD VE PRİŞTİNE DİYALOĞU’NDA YENİ GELİŞMELER 

Kosova’nın Belgrad ve Priştine Diyaloğu koordinatörü İskender Hyseni, Washington’a yaptığı ziyaret 

kapsamında ABD Başkanı’nın Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Richard Grenell ile görüştü. 

Hyseni, Grenell’in Kosova ile Sırbistan arasındaki karşılıklı tanıma konusunu desteklediğini ifade etti. Bu 

görüşmeye AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano da katıldı. Stano, diyalog sürecinde 

ABD’nin AB için önemli bir ortak olduğunun altını çizdi. Ayrıca Stano, ABD ile bölgede aynı amaçlara sahip 

olduklarını vurgulayarak, Amerikalı ortaklarla iletişim kurmanın bir gereklilik olduğunu ve ABD’nin diyaloğa 

desteğinin AB tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Ek olarak AB, Sırbistan ve Kosova 

arasındaki sorunların çözümünü ve mevcut diyaloğun sürdürülmesini Sırbistan ve Kosova’nın Birliğe üye 

olabilmesinin ön şartlarından biri olarak kabul ediyor. 

European Western Balkans News, (5 Ağustos 2020), Hyseni: Grenell is still strongly committed to the Belgrade-Pristina dialogue, 

Erişim Adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2020/08/05/hyseni-grenell-is-still-strongly-committed-to-the-belgrade-

pristina-dialogue/  

 

9. ABD’NİN BULUT ÜSTÜNLÜĞÜ AVRUPA’YI VERİLER KONUSUNDA ENDİŞELENDİRİYOR 

Önemli bir veri zenginliğine sahip olan Avrupa’da bulut hizmetlerinin Avrupalı firmalar yerine, Google 

Amazon ve Microsoft gibi ABD’li teknoloji devleri tarafından sağlanması büyük endişe endişelere yol açıyor. 

Konuyla ilgili uzmanlar hazırladıkları raporda, AB’nin kıta ekonomisinde merkezi bir rol üstlendiğini ancak 

dijital alandaki etkisini kaybettiğini ve Avrupa verilerinin çoğunluğunun Avrupa dışında Avrupalı olmayan 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/protests-lebanon-arrests-16-beirut-blast-live-updates-200807062157963.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/protests-lebanon-arrests-16-beirut-blast-live-updates-200807062157963.html
https://ec.europa.eu/info/news/european-capital-innovation-2020-12-cities-make-it-final-round-2020-aug-05_en
https://europeanwesternbalkans.com/2020/08/05/hyseni-grenell-is-still-strongly-committed-to-the-belgrade-pristina-dialogue/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/08/05/hyseni-grenell-is-still-strongly-committed-to-the-belgrade-pristina-dialogue/
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firmalara ait sunucularda depolandığını ifade etti. Avrupalı şirketlerin Avrupa içinde bulut çözümü bulmak 

yerine ABD’li teknoloji şirketleriyle anlaşma yapmayı daha kolay gördüğünü vurgulayan rapor, bu durumun 

özellikle güçlü endüstrisi sayesinde zengin bir veri hazinesine sahip olan Almanya’da endişeyle karşılandığını 

gözler önüne seriyor. Uzmanların ve politikacıların endişesi, veri bütünlüğünün ötesinde, bu bilginin analiz 

edilmesi ve amacı dışında kullanılması noktalarında yoğunlaşıyor.  

Avrupa’da verilerin bulut ortamında saklanmasıyla ilgili endişelerin temel dayanaklarından biri ABD’nin 

Cloud Act yasası olarak değerlendirilebilir. 2018’de ABD’de kabul edilen Cloud Act düzenlemesi, sunucunun 

fiziki olarak nerede bulunduğuna bakılmaksızın, ABD’nin istihbarat organlarının ABD şirketlerinin tuttuğu 

veriye belli durumlarda erişilmesine imkân tanıyor. Bu durumu tehdit olarak addeden Avrupalı devletler, 

kendi bulut projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.  Fransız ve Almanların Haziran’da açıklanan ve 

rekabetçi bir Avrupa bulut teklifi getirmeyi amaçlayan, ortak projesi GAIA-X bu çalışmalardan biri olarak 

değerlendiriliyor. Bu proje çok farklı firmanın depolama, işleme, güvenlik ve yapay zekâ hizmetlerini 

sorunsuz bir şekilde sunabileceği standartlar getirmeyi ve müşterilerin Avrupa yetki alanını terk etme 

gerekliliği duymadan hizmetlere erişebileceği bir piyasanın faaliyet göstermesini amaçlıyor.   

Agence-France Press, (5 Ağustos 2020),  US ‘cloud’ supremacy has Europe worried about data, Erişim Adresi: 

https://www.ednh.news/us-cloud-supremacy-has-europe-worried-about-data/ 

 

10. AB PANDEMİNİN ZAYIFLATTIĞI VAHŞİ YAŞAM KORUMASI İÇİN ACİL DURUM FONU 

BAĞIŞLADI  

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), nesli tehlike altında olan türlerin kaçak avcılık riski altında olduğu 

konusunda uyarıda bulundu. Tehdit altındaki türlerin kırmızı listesini tutan İsviçre merkezli kuruluş, AB’nin 

korumayı desteklemek amacıyla 6 milyon Avroluk acil yardımda bulunacağını duyurdu. Salgın nedeniyle 

birçok ülkenin seyahatleri kısıtlaması ve hayvan yaşam alanlarını kapatması temel geçim kaynağı turizm olan 

yerel toplulukların gelirlerini azalttı.  Bu durum tehlike altındaki türlerin yiyecek ya da yasa dışı faaliyetler 

için avlanmaya artan bir şekilde maruz kalmalarına yol açtı. Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada AB 

hibesinin koronavirüsten etkilenen yerel toplulukların dayanıklılığını arttıracağı ve sayısı giderek artan kaçak 

avcılık vakalarını önlemeye çalışan devriyeleri destekleyeceği kaydedildi. Aynı açıklamada, doğal hayatı 

korumanın hayvanlardan insanlara geçen yeni hastalıkları önlemede temel bir araç olduğu ifade edildi. 

Deutsche-Press Agentur, (5 Ağustos 2020), EU grants emergency funds as pandemic weakens wildlife conservation, Erişim Adresi: 

https://www.ednh.news/eu-grants-emergency-funds-as-pandemic-weakens-wildlife-conservation/ 

 

11. JOSEP BORRELL VE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MALTA’DA TEKRAR BİR ARAYA GELDİ 

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

23 Temmuz’da gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Malta’nın başkenti Valetta’da tekrar bir araya 

geldi. Görüşmeden sonra “AB üyesi ülkeler, Türkiye ile mevcut olumsuz gidişi tersine çevirerek ikili 

ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor” açıklamasını yapan Borrell; AB Dışişleri Bakanları Toplantısının 27-

28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacağını, burada 13 Temmuz’daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının devamı 

olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bir kez daha ele alınacağını belirtti. Çavuşoğlu ise Twitter 

hesabından “AB ile ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB 

sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek.” 

açıklamasında bulundu.  

European Union External Action, (6 Ağustos 2020), Turkey: High Representative Josep Borrell held talks with Foreign Minister 

Mevlüt Çavuşoğlu in Malta, Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83841/turkey-high-

representative-josep-borrell-held-talks-foreign-minister-mevlyüzdeC3yüzdeBCt 

yüzdeC3yüzdeA7avuyüzdeC5yüzde9FoyüzdeC4yüzde9Flu-malta_en  

https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83841/turkey-high-representative-josep-borrell-held-talks-foreign-minister-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-malta_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83841/turkey-high-representative-josep-borrell-held-talks-foreign-minister-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-malta_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/83841/turkey-high-representative-josep-borrell-held-talks-foreign-minister-mevl%C3%BCt-%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flu-malta_en
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12. AVRUPA İKİNCİ DALGA İLE KARŞI KARŞIYA 

Avrupa’da birçok ülke, koronavirüs salgını bahar aylarında başarılı bir şekilde kontrol altına alınmasına 

rağmen yaz sonu itibarıyla yeniden yükselen salgınla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte, yeni koronavirüs 

dalgasının ne kadar güçlü olduğu ve baharda karşılaşılan durumdan farkı henüz bilinmiyor. Güneydoğu 

Avrupa’da Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler Temmuz ayında bu yılın 

başındaki rakamlardan daha yüksek rakamları gördü. Bu bölgedeki ülkelerden sadece Sırbistan Nisan 

ortasında görülen vaka sayılarına yakın sayılar açıkladı. Avrupa’da salgının en çok etkilediği ve en çok can 

kaybının görüldüğü ülkeler arasında olan İspanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Birleşik Krallık’ta da bir yükseliş 

söz konusu. Ancak en azından şimdiye kadar Mart ve Nisan aylarındaki gibi bir tablo ortaya çıkmış değil. 

Euronews, (6 Ağustos 2020), Is Europe having a coronavirus second wave? Country-by-country breakdown, Erişim Adresi: 

https://www.euronews.com/2020/08/06/is-europe-having-a-koronavirüs-second-wave-country-by-country-breakdown 

 

13. ALMANYA’DAN BİRLEŞİK KRALLIĞA BREXİT UYARISI 

Brexit sonrası süreç için Birleşik Krallık ve Almanya’nın dönem başkanlığındaki Avrupa Birliği arasında 

müzakereler devam ediyor. Ayrılık süreci, Almanya’nın koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik zorlukla 

beraber baş etmek zorunda kaldığı en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Almanya’nın Avrupa’dan 

Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth Berlin’de katıldığı bir röportajda Brexit sonrası süreçle ilgili 

açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallığı “gerçekçi ve pragmatik” olmaya çağıran Bakan, anlaşmasız Brexit 

ihtimalinin eskisinden daha yüksek olduğunu belirtti. Alman bakan, Londra’nın üzerinde anlaştığı siyasi 

deklarasyondan giderek uzaklaşmasını hayal kırıklığıyla karşıladığını belirtti.  

Taraflar arasında uzun süredir devam eden müzakereler, Boris Johnson hükümetinin adil rekabet ve balıkçılık 

konularında anlaşmaktan kaçınmalarıyla çıkmaza girmiş durumda. Bu iki konunun yanında Boris Johnson, 

Brexit sürecini başlatan siyasi bildirgede verilen taahhüdün aksine, AB ile gelecekteki güvenlik ilişkilerini 

“kurumsallaştırma” taahhüdünü reddetmiş ve sürecin işleyişinin sekteye uğramasına sebep olmuştu. 

Capital, (6 Ağustos 2020), Brexit : risque de No Deal, l’Allemagne exhorte le Royaume-Uni à avoir le sens des réalités, Erişim 

Adresi: https://www.capital.fr/entreprises-marches/brexit-risque-de-no-deal-lallemagne-exhorte-le-royaume-uni-a-avoir-le-sens-

des-realites-1377332 

Express, (6 Ağustos 2020), Brexit rant unleashed on UK by Germany as Britain attacked for lack of 'realism', Erişim Adresi: 

https://www.express.co.uk/news/politics/1319455/brexit-news-eu-trade-talks-germany-uk-demands-latest-realism-pragmatism 

 

14. AVRUPA BİRLİĞİ, KORONAVİRÜS ve FRANSIZLAR 

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve krizden etkilenen ülkelere kaynak 

sağlamak amacıyla AB tarafından kabul edilen 750 milyar Avroluk kurtarma paketinin Avrupa 

kamuoyundaki yansımaları görülmeye başlandı. Elabe’nin Fransa’da gerçekleştirdiği ankete göre, her on 

Fransızdan dördü kurtarma paketinin ekonomik kriz karşısında etkili olacağına inanıyor. Bunun yanında 

Fransızların yüzde 58’i, Avrupa Birliği’nin koronavirüsün neden olduğu sağlık krizini ve ekonomik krizi 

yönetmede yetersiz kaldığını düşünüyor. Anketin sonuçlarını yorumlayan Elabe araştırmacısı Vincent 

Thibault, “Avrupa Birliği’nin koruyucu rolü, yapılan çalışmaları yerel düzeyde daha fazla gören Fransızlar 

tarafından algılanmıyor” yorumunda bulundu.  

Les Echos, (6 Ağustos 2020), Coronavirus : l’action de l’Union européenne ne convainc pas les Français, Erişim Adresi: 

https://www.lesechos.fr/poltque-socete/poltque/coronavrus-lacton-de-lunon-europeenne-ne-convanc-pas-les-francas-1228981 
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15. DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN ALMANYA’YA İRİNİ OPERASYONU 

ELEŞTİRİSİ 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya’ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret sırasında, AB’nin silah 

ambargosunu denetlemek üzere bölgede başlatmış olduğu İrini Operasyonu’nu eleştirerek; özellikle Berlin 

Konferansı’nın ev sahibi olan Almanya’nın bu konuda tarafsız olması gerektiğini dile getirdi. İrini, Birleşmiş 

Milletler tarafından 31 Mart tarihi itibari ile Libya’ya karşı silah ambargosunun uygulanması amacıyla 

başlatılmış Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri Akdeniz Harekatıdır. Harekâtı eleştiren, ayrıca Libya’da yaşanan 

gelişmelerin Avrupa ve Akdeniz’in kuzeyindeki ülkelere etkisinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa 

ülkeleri ile Libya arasında iş birliğinin tesis edilmesinin önemini vurguladı. 

Deutsche Welle, (6 Ağustos 2020), Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya İrini Eleştirisi, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/yüzdeC3yüzdeA7avuyüzdeC5yüzde9FoyüzdeC4yüzde9Flundan-almanyaya-irini-

eleyüzdeC5yüzde9Ftirisi/a-54470408  

Libya Herald, (7Ağustos 2020), Libya, Malta and Turkish Foreign Ministers Discuss in Tripoli latest Libya developments and 

cooperation between them , Erişim Adresi: https://www.libyaherald.com/2020/08/07/libya-malta-and-turkish-foreign-ministers-

discuss-in-tripoli-latest-libya-developments-and-cooperation-between-them/ 

 

16. YUNANİSTAN SIĞINMACILARI GERİ GÖNDERİYOR 

Yunanistan Avrupa Birliği’nin finansmanıyla, sığınmacıları kendi ülkelerine göndermeye başladı. Gönüllülük 

esasına dayanan geri gönderme programı, sığınmacı statüsü almasına ihtimal verilmeyen ve 1 Ocak 2020 

tarihinden önce Leros, Samos, Midilli, Kos ve Sakız adalarına ayak basmış 5 bin kişiyi kapsıyor. Ülkelerine 

geri dönmeyi kabul edenlere 2 bin Avro verileceği açıklanırken, Yunan hükümeti tarafından programa 

başvuruların bir ay süreyle açık kalacağı ve yeterli başvuru olmaması halinde sürenin bir ay daha 

uzatılabileceği beyan edildi. Söz konusu program kapsamında 6 Ağustos Perşembe günü Atina’dan kalkan 

uçağın 134 Irak vatandaşını Irak’a götürdüğü bildirildi. 

Programın hayata geçirilebilmesi için gereken bütçe, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson tarafından Mart 

ayında taahhüt edilmişti ancak koronavirüs salgını sebebiyle uygulanamamıştı.  

The European Gazette, (6 Ağustos 2020), Athens – Greece begins voluntary migrant repatriation flights, Erişim Adresi: 

https://www.eu-journalists.eu/2020/08/06/athens-greece-begins-voluntary-migrant-repatriation-flights/ 
Infomigrants, (7 Ağustos 2020), Greece begins voluntary repatriation flights, Erişim Adresi:  

https://www.infomigrants.net/en/post/26524/greece-begins-voluntary-repatriation-flights 

 

17. AB FAS’A SEYAHAT KISITLAMASINI TEKRAR GETİRDİ 

Avrupa Birliği, seyahat listelerini yenileyerek sınırlarını kademeli olarak açmaya devam ediyor. Cuma günü 

Birliğin Bakanlar Konseyi tarafından yapılan toplantı sonrası Fas’ın seyahat sınırlaması olan ülkeler listesine 

tekrar eklenmesine karar verildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Fas, Cumartesi günü bin 18 yeni 

enfeksiyonla birlikte 30 bin 662 vaka bildirdi. Ülkede toplam 461 kişi hayatını kaybetti. 

Son yapılan düzenlemeye göre sadece Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney 

Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’da ikamet edenler AB’ye herhangi bir kısıtlamaya uğramadan seyahat 

edebiliyor. Yapılan açıklamalara göre, yayınlanan liste salgının ülkelerdeki bulaşma ve hasta rakamlarına göre 

güncellenmeye devam edecek. 

Agnes Szucz, (7 Ağustos 2020), EU to end int’l couples’ virus separation, AA English, Erişim Adresi: 

https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-to-end-intl-couples-virus-separation/1934938# 

https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-almanyaya-irini-ele%C5%9Ftirisi/a-54470408
https://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-almanyaya-irini-ele%C5%9Ftirisi/a-54470408
https://www.libyaherald.com/2020/08/07/libya-malta-and-turkish-foreign-ministers-discuss-in-tripoli-latest-libya-developments-and-cooperation-between-them/
https://www.libyaherald.com/2020/08/07/libya-malta-and-turkish-foreign-ministers-discuss-in-tripoli-latest-libya-developments-and-cooperation-between-them/
https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-to-end-intl-couples-virus-separation/1934938
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18. AB SEYAHAT LİSTESİNE TÜRKİYE YİNE ALINMADI 

Pandemi sebebiyle sınırlarını Birlik dışındaki ülkelere kapatan AB, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ülkeler 

listesini güncellemeye devam ediyor. 8 Ağustos’ta son güncellemelerin yapıldığı listede Türkiye bir kez daha 

seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı ülkeler listesine dahil edilmedi. Listedeki tek değişiklik Fas’ın seyahat 

yasağının tekrar uygulamaya konulması oldu.  AB Konseyi listeyi iki haftada bir güncelliyordu, fakat son 

yapılan güncelleme sadece bir hafta aralıkla yapıldı ve 30 Temmuz’da gerçekleşti.  

Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınma çağrısının yanı sıra, Konsey’in yayınladığı bu liste yasal olarak 

bağlayıcı olmamakla birlikte, tavsiye niteliği taşımaktadır. Ayrıca AB üyesi devletlerin listeyi uygulamama 

yetkisi bulunmaktadır. 

Euronews, (7 Ağustos 2020), AB seyahat listesini güncelledi; Türkiye’ye yönelik kısıtlama devam edecek, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/08/07/ab-seyahat-listesini-guncelledi-turkiye-ye-yonelik-k-s-tlama-devam-edecek 

 

19. AB ÜLKELERİ BELARUS SEÇİMLERİ SIRASINDA BAĞIMSIZ GÖZETİM ÇAĞRISINDA 

BULUNDU 

1994 yılından beri görevde olan Alexsandr Lukaşenko yeni dönem için seçim kampanyaları yürütürken ülke 

içindeki muhalif seslerin ve protestoların hedefindeydi. Lukaşenko’nun en yakın rakiplerinin ülkede seçim 

kampanyaları yürütüldüğü sırada karışmış oldukları yolsuzluk iddiaları sebebiyle kabul edilmemesi ile 

başlayan halk protestoları ülkede gerilimi arttırdı. Ülke içinde yaşanan protestolar ise, “Avrupa’nın son 

diktatörünün sonu” şeklinde tanımlanırken; Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görev 

süresinin sona ermesi nedeniyle ülke cumhurbaşkanlığı referandumuna giderken, AB üyesi ülkeler özgür ve 

adil bir seçim gerçekleştirilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Almanya, Fransa ve Polonya ülkede 

gerçekleştirilecek seçimlerde AGİT ve Avrupa Konseyi’nden gözlemcilerin bulunmaması dolayısıyla üzüntü 

duyduklarını bildiren ortak bir bildiri yayınladı. 

Euronews, (30 Temmuz 2020), Who is making sure Belarus’presidential election is free and fair? Erişim Adresi: 
https://www.euronews.com/2020/07/23/who-is-making-sure-belarus-presidential-election-is-free-and-fair 

TRTWORLD, (7 Ağustos 2020), EU nations call for ‘independent surveillance’ during Belarus election, Erişim Adresi: 

https://www.trtworld.com/europe/eu-nations-call-for-independent-surveillance-during-belarus-election-38722  

Euronews, (08 Temmuz 2020), Belarus elections: Could mass protests lead to the downfall of ‘Europe’s last dictotor’? Erişim 

Adresi:https://www.euronews.com/2020/08/08/belarus-elections-could-mass-protests-lead-to-the-downfall-of-europe-s-last-

dictator 

 

20. AVRUPA BİRLİĞİ’NE YASADIŞI GEÇİŞLER 

Avrupa Birliği’ne yönelik mevcut göç hareketleri konusunda hazırlanan ve gizli olarak sınıflandırılan Avrupa 

Komisyonu Raporuna göre, 2020 yılının ilk altı ayında 10 bin 257 kişi Türkiye üzerinden Avrupa Birliği 

sınırlarına yasadışı girmeyi başardı. Welt Am Sonntag gazetesinin ulaşmayı başardığı rapora göre 2019 

yılının aynı döneminde ise 19 bin 812 kişi Birlik sınırlarına Türkiye üzerinden yasadışı giriş yapmıştı. 

Raporda 2020 yılında, 9 bin 682 kişinin Yunanistan’a, 275 kişinin İtalya’ya, 11 kişinin Bulgaristan’a ve 289 

kişinin tekneyle Kıbrıs’a ulaştığı belirtildi.  

Aynı raporda daha önce sığınmacılar tarafından sıklıkla tercih edilen Almanya’nın bu özelliğini yitirdiği de 

vurgulandı.  2020’nin ilk yarısında Almanya’nın rolünü 45 bin 736 iltica başvurusu ile İspanya üstlenerek 

en fazla sığınmacı başvurusu kabul eden ülke oldu. Almanya’ya 41 bin 158 başvuru yapılırken; Fransa’ya 

https://www.euronews.com/2020/07/23/who-is-making-sure-belarus-presidential-election-is-free-and-fair
https://www.trtworld.com/europe/eu-nations-call-for-independent-surveillance-during-belarus-election-38722
https://www.euronews.com/2020/08/08/belarus-elections-could-mass-protests-lead-to-the-downfall-of-europe-s-last-dictator
https://www.euronews.com/2020/08/08/belarus-elections-could-mass-protests-lead-to-the-downfall-of-europe-s-last-dictator
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ise 36 bin 817 başvuru yapıldı.  

Welt, (8 Ağustos 2020), Trotz Erdogans Grenzöffnung – Zahl der illegalen Einreisen aus der Türkei sinkt, Erişim Adresi: 

https://www.welt.de/politik/ausland/article213093302/Migration-Zahl-der-illegalen-Einreisen-aus-der-Tuerkei-

sinkt.html?cid=onsite.onsitesearch  

 

21. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ AB DANIŞMA MİSYONU BAŞLATILDI 

Orta Afrika Cumhuriyeti AB Danışma Misyonu (EUAM RCA), Orta Afrika Cumhuriyeti’nin güvenlik 

sektöründeki reformları desteklemek, barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla 2022 yılının Eylül ayına 

kadar sürmesi planlanan 2 yıllık programını başlattı. Bu program aracılığıyla, hukukun üstünlüğü ve insan 

hakları ilkelerine uygun olarak demokratik seçimler ile yönetme erkini elde etmiş hükümetin reformlarını ülke 

çapında genişletilmesi amaçlanmakta.  Bu sayede AB, Orta Afrika Cumhuriyet Kurumlarını desteklemek ve 

stratejik düzeyde tavsiye ve uzmanlık sağlamakta. Ek olarak misyonun başkanlığını Portekiz Jandarma 

Teşkilatı kıdemli subayı Paulo Soares yürütmektedir. 

European Union External Action, (9 Ağustos 2020), About EU Advisory Mission in the Central African Republic (EUAM RCA), 

Erişim Adresi: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/euam-rca/83307/about-eu-advisory-mission-central-african-

republic-euam-rca_en  

Foreign Brief, (9 Ağustos 2020), EU mission to train Central African security forces begins, Erişim Adresi: 

https://www.foreignbrief.com/daily-news/eu-mission-to-train-central-african-security-forces-becomes-operational/ 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article213093302/Migration-Zahl-der-illegalen-Einreisen-aus-der-Tuerkei-sinkt.html?cid=onsite.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/ausland/article213093302/Migration-Zahl-der-illegalen-Einreisen-aus-der-Tuerkei-sinkt.html?cid=onsite.onsitesearch
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/euam-rca/83307/about-eu-advisory-mission-central-african-republic-euam-rca_en
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/euam-rca/83307/about-eu-advisory-mission-central-african-republic-euam-rca_en

