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1. AB LÜBNAN’A DESTEĞİNİ ARTIRIYOR 

Avrupa Birliği, 4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından 33 

milyon Avroluk yardımda bulunacağını taahhüt etti. Lübnan halkına yardım için gerçekleşen uluslararası 

konferansta AB Komisyonu, daha önce taahhüt ettiği maddi yardıma ek olarak 30 milyon Avro daha 

vereceğini bildirdi. Konferansta, 2011 yılından beri 660 milyon Avro insani yardım olmak üzere toplamda 2,3 

milyar Avro yardımda bulunarak Lübnan’a destek sağlayan AB’yi temsilen, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB 

Komiseri Janez Lenarčič, “AB, patlamanın hemen ardından Beyrut’a tıbbi yardım göndererek ve yüzlerce 

arama kurtarma uzmanını harekete geçirerek yardım etmekte. Dayanışmayı fiiliyata geçiren tüm Avrupa 

ülkelerine teşekkür ediyorum. Biz, ihtiyaçlar arttıkça, yardıma en muhtaç insanların yüz binlercesine insani 

destek sağlıyoruz. AB, bu kritik saatlerde, barınak, acil sağlık hizmetleri, su ile birlikte sanitasyon ve gıda 

yardımlarını temin ediyor. Lübnan halkının kısa ve uzun vadede iyileşmelerine yardımcı olmaya kararlıyız.” 

dedi.  

AB tarafından aktarılacak insani yardımlar; BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar üzerinden yüz 

binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılayacak. AB, Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla arama kurtarma, 

kimyasal değerlendirme ve sağlık ekipleri olmak üzere toplamda 300 kadar uzman göndererek yardım ediyor. 

Patlamadaki hasarı tespit etmek için COPERNICUS uydusunun harita sistemini etkinleştiren AB; kimyasal 

korucu giysiler, acil tıbbi malzemeler ve helikopter kapasiteli bir askeri gemi göndererek yaralıların tahliye 

edilmesini de sağlıyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 

AB’ye üye devletleri Lübnan’a daha fazla yardım yapılması yönünde teşvik etmekte. 

European Commission Press Corner, (9 Ağustos 2020), European Commission pledges additional €30 million in immediate 

support for Lebanon, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1466 

 

2. AB ÜLKELERİNDEN LİBYA’YA YAPTIRIM BASKISI 

Almanya, Fransa ve İtalya, iç savaşın devam ettiği Libya’ya uygulanan silah ambargosunu ihlal eden şirket 

ve kişilere yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını yürürlüğe koymayı planlıyor. Alman Haber Ajansı (DPA) 

tarafından verilen bilgiye göre, bu üç devletin Libya’ya silahların sevkiyatı için gemi, uçak veya diğer lojistik 
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destek sağlayan şirket ve kişilere yönelik bir liste üzerinde anlaşma sağladığı belirtildi. Listede Türkiye, Ürdün 

ve Kazakistan’dan üç şirketin yanı sıra, Libya’dan da iki kişinin yer aldığı belirtildi. 

Haziran ayının ortalarında bu üç AB üyesi ülke, Libya’ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal eden şirket ve 

kişilere yönelik yaptırım uygulanacağı uyarısını tekrarladı. Üç ülkenin hükümet başkanları yaptıkları ortak 

açıklamada "Kara, deniz ve hava ambargosuna yönelik ihlallerin devam etmesi halinde olası bir yaptırım 

uygulamayı değerlendirmeye hazırız.” ifadesini kullandı. Fransa özellikle Türkiye’ye ambargoyu ihlal ettiği 

gerekçesiyle eleştiri yöneltirken, AB silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce ‘IRINI Operasyonu’ 

adlı özel bir deniz misyonu kurdu. Ocak ayında Berlin’de yapılan Libya Zirvesi’nde ise taraflar Libya’daki 

gruplara silah ve askeri destek vermeme taahhüdünde bulunmakla birlikte, BM tarafından sevkiyatın hâlâ 

devam ettiği belirtildi. 

Arap isyanları başladıktan sonra 2011 yılında Libya’ya BMGK kararının ardından Fransa, Birleşik Krallık ve 

ABD’nin havadan askeri operasyonu sonrasında Kaddafi yönetimi sona erdi. İç savaşın hala devam ettiği 

ülkede, çatışmalar küresel aktörlerin dahliyle devam etmektedir. 

Aljazeera, (10 Ağustos 2020), Germany, France, Italy to push ahead with EU sanctions over Libya, Erişim Adresi: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/germany-france-italy-push-eu-sanctions-libya-200810084616535.html 

 

3. AB’DEN COVID-19 AŞISI MÜJDESİ 

Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Alman 

Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı aşının geliştirilebileceğine dair 

umutlu olduklarını ve bu yönde olumlu işaretler aldıklarını belirtti. İlk aşının yıl sonuna veya 2021’in başlarına 

doğru hazır olabileceğine dair iyimser olduklarını belirten Kyriakides, aşının öncelik olarak risk grubundaki 

kişilere yapılması gerektiğini ve kademeli olarak eskiye dönüşün başlaması gerektiğini vurguladı. Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerdeki vaka oranlarının artmasından duyduğu kaygıyı dile getiren Kyriakides, ülkelerin daha 

sıkı önlemler alınması gerektiğini ve böylelikle karantina gibi uygulamalardan kaçınılabileceğini dile getirdi. 

Handelsblatt, (11 Ağustos 2020), “Sputnik-Moment“? Russland lässt ersten Corona-Impfstoff zu, Erişim Adresi: 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/pandemie-sputnik-moment-russland-laesst-ersten-corona-impfstoff-

zu/26084196.html?ticket=ST-7294872-zBHtqWrcgjD7YzKdIM4F-ap3 

 

4. DÖRT BÜYÜK AB EKONOMİSİNİN BİRLİK’TEN AYRILMAYA BAKIŞLARI  

Temmuz 2020’de Euronews haber kanalı ve Redfield&Wilton Strategies araştırma şirketi; Almanya, İtalya, 

İspanya ve Fransa’da – her ülkeden eşit sayıda olmak üzere - toplam 6000 kişiye “Birleşik Krallık 

ekonomisinde yeterli iyileşme görülmesi halinde ülkenizin AB’den ayrılmasını destekler misiniz?” sorusunu 

yöneltti. Anket sonuçları, ayrılık konusundaki en büyük desteğin İtalya’da olduğunu gösteriyor (yüzde 45).  

İtalyanları yüzde 38 ile Fransızlar, yüzde 37 ile İspanyollar ve yüzde 30 ile Almanlar takip etmekte. Sözkonusu 

anketten çıkan sonuçlara göre ayrıca, Birleşik Krallık’ın kısa dönemde bazı zorluklar yaşasa da, uzun dönemde 

Brexit’ten fayda sağlayacağını düşünenlerin oranı, Fransızlar’da yüzde 45, İtalyanlar’da yüzde 43, 

İspanyollar’da yüzde 35 ve Almanlar’da yüzde 31. İtalyanların AB’den ayrılmayı en çok destekleyen halk 

olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, AB karşıtı Italexit partisinin kurulmasından birkaç hafta sonra 

açıklandı. Katılımcılara yakın bir gelecekte AB’de kalınıp kalınmaması konusunda referandum yapılırsa hangi 

yönde oy verecekleri sorusunun yöneltildiği ankette, sırasıyla Almanların yüzde 67’si, İspanyolların yüzde 

63’ü, Fransızların yüzde 47’si ve İtalyanların yüzde 43’ü kalınması yönünde oy vereceğini belirtti. Anketten 

çıkan bir başka sonuca göre, İspanyolların yüzde 57’si AB üyeliğinin ülkeleri üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğu görüşünde. İspanyolları sırasıyla Almanlar (yüzde 47), Fransızlar (yüzde 39) ve İtalyanlar (yüzde 32) 

izliyor. Avro bölgesi ile ilgili de bir soru yöneltilen ankette, ülkelerinin parasal birlik içinde kalmasını 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/germany-france-italy-push-eu-sanctions-libya-200810084616535.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/pandemie-sputnik-moment-russland-laesst-ersten-corona-impfstoff-zu/26084196.html?ticket=ST-7294872-zBHtqWrcgjD7YzKdIM4F-ap3
https://www.handelsblatt.com/politik/international/pandemie-sputnik-moment-russland-laesst-ersten-corona-impfstoff-zu/26084196.html?ticket=ST-7294872-zBHtqWrcgjD7YzKdIM4F-ap3
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isteyenler dört ülkede de çoğunluğu oluşturdu. Buna göre Almanlar yüzde 70 oranla ilk sırada yer alırken, 

Almanları sırasıyla İspanyollar (yüzde 64), Fransızlar (yüzde 47) ve İtalyanlar (yüzde 41) izledi.   

Euronews, (10 Ağustos 2020), How likely are the 'big four' European economies to vote to leave the EU if Brexit works out?, Erişim 

Adresi: https://www.euronews.com/2020/08/10/nearly-half-of-italians-would-support-leaving-the-eu-if-brexit-is-successful-

according-to 

 

5. AB’DEN ARTAN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI 

Merkezi Stockholm’de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB üye ülkelerinde 

koronavirüsün hızlı bir artış göstererek yeniden canlanması durumunda, bazı kısıtlamaların geri 

getirilebileceğini belirtti. ECDC’ye bağlı AB sağlık yetkilileri, önlemlerin hafifletilmesi sonucunda 

koronavirüsün yayılma hızına bağlı olarak bazı ülkelerdeki vakalarda artış gözlendiğini belirtti. Ayrıca ECDC 

günlük vakaların yanı sıra 14 günlük vaka oranının da artmakta olduğunu ifade etti. İspanya, Romanya, Fransa 

ve Almanya’da, 2 Ağustos’tan önceki iki hafta içerisinde toplam 100.000 vaka artışı tespit edilmişti. ECDC, 

rtıl gözlemlenen ülkelerde, önlemlerin adım adım ve sürdürülebilir bir yaklaşımla kademeli bir şekilde eski 

haline getirilmesini öneriyor. Merke aynı zamanda, kısıtlamaların yeniden uygulanması veya 

güçlendirilmesinde başarısızlık söz konusu olursa riskin çok yüksek seviyelerde olacağı görüşünde. 

Thelocal News, (11 Ağustos 2020), EU Urges Countries to Reinstate Cubs to Halt Coronavirus Resurgence, Erişim Adresi: 

https://www.thelocal.com/20200811/eu-urges-countries-to-reinstate-curbs-to-halt-coronavirus-resurgence 

 

6. AB’DEN BELARUS’A YAPTIRIM SİNYALİ 

Belarus’ta yapılan resmi seçim sonuçlarına göre yeni dönem devlet başkanlığını kazanan Aleksandr 

Lukaşenko’ya Avrupa Birliği tarafından seçimlerin “ne özgür ne de adil” olmadığı iddiası ile uyarı 

mahiyetinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından Belarus’ta gerçekleşen tartışmalı 

seçimler sonrası güvenlik güçlerinin Minsk ve diğer Belarus şehirlerinde protestocular ile çatışması ve bunun 

ile birlikte yaklaşık altı bin kişiyi gözaltına alması ülkeye Ağustos sonu itibariyle Avrupa Birliği tarafından 

yaptırım uygulanacağı haberlerini de gündeme taşıdı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell, Belarus’ta gerçekleştirilen seçimlerle ilgili uyarıda bulundu. Ayrıca Borrell, 

“Belarus makamlarının eylemlerini değerlendireceğiz ve AB’nin Belarus’la ilişkisini derinlemesine gözden 

geçireceğiz” ifadelerini kullanarak ülke içinde yaşanan protestolara karşı uygulanan orantısız şiddeti kabul 

edilemez olarak değerlendirdi.  

Deutsche Welle, (11 Ağustos 2020), AB’den Belarus’a yaptırım Sinyali, Erişim Adresi:  https://www.dw.com/tr/abden-belarusa-

yapt%C4%B1r%C4%B1m-sinyali/a-54533757  

Reuters, (13 Ağustos 2020), EU eyes sanctions over disputed Belarus election ‘as soon as end-August’ ,Erişim Adresi: 
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-eu-sanctions/eu-eyes-sanctions-over-disputed-belarus-election-as-soon-as-

end-august-idUSKCN2591M1 

 

7. YUNANİSTAN’DAN AB’YE ACİL ÇAĞRI VE TÜRKİYE’DEN TEPKİ 

Yunanistan, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik sebebiyle, Avrupa Birliği'ne 

acil toplantı çağrısında bulundu. Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Yunan Dışişleri 

Bakanı’nın AB Dışişleri Konseyi’ne acil toplantı çağrısında bulunacağı vurgulandı. 

Günlük basın toplantısında konuya yer veren Avrupa Birliği Komisyonu Dışişleri Sözcüsü Peter Stano ise 

Yunanistan'ın gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı için çağrıda bulunduğunu 

teyit etti ve üye ülkelerin konuyu görüşeceklerini belirtti. Stano, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin endişe 

https://www.dw.com/tr/abden-belarusa-yapt%C4%B1r%C4%B1m-sinyali/a-54533757
https://www.dw.com/tr/abden-belarusa-yapt%C4%B1r%C4%B1m-sinyali/a-54533757
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-eu-sanctions/eu-eyes-sanctions-over-disputed-belarus-election-as-soon-as-end-august-idUSKCN2591M1
https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-eu-sanctions/eu-eyes-sanctions-over-disputed-belarus-election-as-soon-as-end-august-idUSKCN2591M1
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verici olduğunu söyledi ve sorunları çözmek için diyalog yoluyla ve irtibat halinde, iyi komşuluk ilişkileri 

geliştirilmesi ve uluslararası hukuka uygun davranılması gerektiğinin altını çizdi. 

Yunanistan’ın AB’ye yönelik acil toplantı çağrısına Türkiye’den tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 

Türkiye’nin sorunun diplomatik yollardan çözümüne yönelik atılan adımların Yunanistan tarafından karşılık 

görmediğini ve Mısır ile anlaşma imzalanarak Türkiye’nin iyi niyetinin suistimal edildiğini vurguladı.  

Gerilim Pazartesi günü, Türk donanmasının Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis gemisinin 10-23 

Ağustos tarihleri arasında Antalya’nın güneyi ve Kıbrıs’ın batısını kapsayan bir bölgede sismik araştırmalar 

yapacağının açıklanması üzerine tırmandı. Sismik araştırmalar Yunanistan tarafından potansiyel hidrokarbon 

aramaları için hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi. 

Reuters, (11 Ağustos 2020), Greece wants emergency EU ministers' meeting on Turkey tensions, Erişim Adresi: 

https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-pm/greece-wants-emergency-eu-ministers-meeting-on-turkey-tensions-

idUSKCN2571LY 

Suzan Fraser, Elena Becatoros. (11 Ağustos 2020), Turkey vows to press ahead with energy search amid tensions, Washington 

Post, Erişim Adresi: https://www.washingtonpost.com/world/europe/tension-high-between-turkey-greece-in-eastern-

mediterranean/2020/08/11/9f618b54-dbac-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html 

 

8. AB’DEN 128 MİLYON AVROLUK KORONAVİRÜS FİNANSMANI  

AB Komisyonu, dünya çapında devam eden koronavirüs salgınına karşı 23 yeni araştırma projesine 128 

milyon Avro tutarında destek vereceğini duyurdu. AB’nin araştırma ve buluş programı olan Ufuk 2020 

kapsamında uygulanan finansman desteği, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Koronavirüs 

Küresel Yanıt Girişimi için Mayıs 2020’de açıklanan ve Komisyon’un vereceğini taahhüt ettiği 1,4 milyon 

Avroluk desteğin içinde yer alıyor. Seçilen 23 projeyi destekleyecek olan AB finansmanı, 40 ülkeden 347 

araştırma ekibini fonlayacak. Bu 40 ülkeden 16’sı AB dışındaki ülkelerden oluşuyor. AB desteği, sanayi 

kapasitesinin güçlendirilerek araştırmacıların uygun çözümler üretmesi için tıbbi teknolojiler ve dijital araçlar 

geliştirmelerine, salgının davranışsal ve sosyo-ekonomik etkilerini anlama kapasitelerini arttırmaları 

bağlamında salgını ve sonuçlarını ele almalarına ve Avrupa çapındaki çok sayıda hastanın yaşadıklarından 

dersler çıkarmalarına olanak verecek. Araştırma faaliyetleri tanı, tedavi ve aşı geliştirilmesinde daha önce 

verilen uğraşların tamamlayıcısı durumunda. Araştırma projelerinin birçoğu Bosna-Hersek, İsrail, Norveç, 

Türkiye, Sırbistan ve İsviçre gibi Ufuk 2020 programına dahil olan ülkeler ve Arjantin, Avustralya, ABD, 

Brezilya, Kolombiya, Kongo, Gabon, Hindistan, Kore ve Güney Afrika gibi üçüncü ülkelerin projelerinden 

oluşuyor. AB Komisyonu’nun üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda, Ufuk 2020 kapsamındaki acil 

finansman desteğinin, araştırmacıların, hastalar, bakım hizmetleri görevlileri, hastaneler, yerel topluluklar ve 

şirketler için hızlı çözümler üretmelerine imkân vereceği hatırlatılıyor. Alınacak sonuçların koronavirüs ile 

mücadeleye katkı sağlayacağı ve yeni dijital sağlık çözümleri içeren fikirlerin uzun vadede faydalı olacağı 

öngörülüyor.   

European Commission (11 Ağustos 2020), Coronavirus: 23 new research projects to receive €128 million in EU funding, Erişim 

Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1460 

 

9. AB’DEN VENEZUELA’YA SEÇİM TEPKİSİ 

Avrupa Birliği, Venezuela hükümetini, özgür ve adil seçim koşulları oluşturmak amacıyla Millet Meclisi 

seçimlerini ertelemeye çağırdı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph 

Borrell,11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şeffaf, kapsayıcı, özgür ve adil bir seçim süreci için şartların yerine 

getirilmediğini belirtti ve muhalefetin talebini karşılamak için seçim süresinin uzatılması önerisini Maduro 

hükümetine ilettiğini aktardı. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/tension-high-between-turkey-greece-in-eastern-mediterranean/2020/08/11/9f618b54-dbac-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/tension-high-between-turkey-greece-in-eastern-mediterranean/2020/08/11/9f618b54-dbac-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 14 Ağustos Cuma günü 

Birliğe üye 27 ülkenin Dışişleri Bakanları ile bir video konferans toplantısı düzenledi. Borrell Venezuela’da 

yaklaşan milletvekili seçimlerinin de konuşulduğu toplantıda, Maduro hükumeti ve ana muhalefet grupları ile 

gerçekleştirdiği toplantılara dair temasları özetledi. Venezuela’daki siyasi duruma çözüm bulma arzusunun 

dile getirildiği toplantıda, Birlik üyesi devletlerin bakanları yaklaşan seçimlerde şeffaflık ve güvenilirliği 

sağlama adına bir Seçim Gözlem Misyonu oluşturulmasını tartıştı. 

Venezuela'nın Juan Guaido’nun başını çektiği ABD destekli muhalefeti, asgari katılım koşullarının 

sağlanmadığı gerekçesiyle bu ayın başlarında seçimleri boykot edeceğini ilan etti. Maduro’nun kazandığı 2018 

Mayıs ayındaki seçimlerde hile yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu iddia eden Guaido,2019 yılının 

Ocak ayında kendisini başkan ilan etti ve Maduro hükumetine karşı ABD destekli bir uluslararası kampanya 

başlattı. 

Argus Media, (11 Ağustos 2020), EU urges Caracas to postpone December election, Erişim Adresi: 

https://www.argusmedia.com/en/news/2131558-eu-urges-caracas-to-postpone-december-

election#:~:text=The%20EU%20is%20urging%20Venezuela's,establish%20free%20and%20fair%20conditions.&text=Maduro's

%20government%20planned%20the%20election,of%20opposition%20leader%20Juan%20Guaido 

European Council Council of the European Union, (12 Ağustos 2020), Declaration by the High Representative on behalf of the 

EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela, Erişim Adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/08/12/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-

on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-the-situation-in-venezuela/ 

 

10. AB KAMBOÇYA’YA AYRICALIKLI MUAMELESİNİ KALDIRDI 

Avrupa Birliği, Kamboçya’ya uyguladığı ticaret düzenlemesini 12 Ağustos 2020 itibariyle askıya aldı. AB, 

“Generalised Scheme of Preferences” uygulaması kapsamında en az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini 

geliştirmelerini amaçlıyor. GSP’nin bir parçası olan ve ayrıcalıklı muamele sağlayan “Everything But Arms” 

(EBA) ticaret düzenlemesi de Kamboçya’nın ihraç ürünlerinin AB pazarına gümrük vergilerine tabi olmadan 

ve kotasız bir şekilde girmesine olanak tanıyor. Ancak AB Komisyonu, Şubat 2019’da Kamboçya için EBA’yı 

askıya alma prosedürünü başlattı. Bunu takiben Komisyonun 12 Kasım 2019 tarihinde hazırladığı raporda, 

toprak anlaşmazlıklarının yanı sıra işçi ve insan haklarını çiğneme gibi ciddi ve sistematik ihlallerde bulunan 

Kamboçya’nın Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne aykırı davrandığı belirtildi. Buna 

istinaden 12 Ağustos 2020’de AB tarafından tek taraflı uygulanan ticaret düzenlemesi geçici olarak kaldırıldı. 

EBA, Kamboçya’nın AB’ye ihraç ettiği ürünlerin sadece yüzde 20’si için geçici olarak kaldırıldı. Bu ihracat 

ürünleri giysiler, ayakkabılar ve seyahat malzemelerinden oluşuyor. Geriye kalan ihracat ürünlerinin yüzde 

80’i, EBA’nın imkanlarından faydalanmaya devam ediyor. AB, Kamboçya’nın Uluslararası Medeni ve Siyasi 

Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin koşulları ve gerekli reformları yerine getirmesiyle birlikte EBA’nın tamamından 

yararlanacağını belirtiyor. Bu hususta Ticaretten Sorumlu AB Komiseri Phil Hogan, “Kamboçya'ya, ihracata 

yönelik bir endüstri geliştirmesine izin veren ticaret fırsatları sunduk ve binlerce Kamboçyalıya istihdam 

sağladık. Şu an salgının neden olduğu zor koşullarda da onların yanındayız. Fakat devam eden desteğimiz, 

Kamboçya'nın insan haklarına ve çalışma haklarına saygı duyması için acil ihtiyacı azaltmıyor. Bu konuda 

önemli bir gelişme görmemiz şartıyla, vaadimize devam etmeye ve Kamboçya'dan gelen ürünler için AB 

pazarına tamamen serbest erişimi yeniden sağlamaya hazırım.” sözlerini dile getirdi.  

European Commission Press Corner, (12 Ağustos 2020), Cambodia Loses Duty-Free Accsess to The EU Market Over Human 

Rights Concersns, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1469 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1469
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11. AB’DEN 8 ÜLKEYE COVİD -19 YARDIMI 

Avrupa Birliği, 8 ülkeye Covid-19 salgını sebebiyle toplam 2 milyar 650 milyon Avroluk finansal destek 

vermeye hazırlanıyor. Gürcistan’a 150 milyon, Arnavutluk’a 180 milyon, Ürdün’e 700 milyon, Kosova’ya 

100 milyon, Moldova’ya 100 milyon, Karadağ’a 60 milyon, Kuzey Makedonya’ya 160 milyon ve son olarak 

Ukrayna’ya 1,2 milyar Avro finansal destek sağlanacağı ifade edilirken, söz konusu yardımların ülke içindeki 

yolsuzluk ile mücadele ve çeşitli reformların gerçekleştirilmesi gibi koşullara bağlı olduğu da belirtildi.  

Euronews, (12 Ağustos 2020), AB’den 8 ülkeye 2 milyar 650 milyon euroluk covid-19 yardımı, Erişim Adresi: 

https://tr.euronews.com/2020/08/12/ab-den-8-ulkeye-2-milyar-650-milyon-euroluk-covid-19-yard-

mhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457  

 

12. AVRUPALILARIN GÖÇÜ ULUSAL TEHDİT ALGISI 

İngiliz YouGov kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Avrupa vatandaşlarının beşte biri göçü en 

büyük ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Ankete, 13 Avrupa Birliği ülkesi (Almanya, İsveç, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya) ve 

İngiltere vatandaşları katılırken, ankete katılanların yüzde 21’i göçü en önemli ulusal güvenlik tehdidi olarak 

gördüğünü ifade etti. Anket sonuçları arasında 2. sırada ise iklim değişikliği ulusal güvenlik tehdidi olarak yer 

aldı. Terörizmi ulusal güvenlik tehdidi olarak görenlerin oranı Avrupa Birliği genelinde yüzde 13 olarak 

görülürken; Avrupalıların yüzde 46’sı askeri savunmayı iyileştirme konusunda AB’ye güvenmediklerini dile 

getirdi. 

Deutsche Welle (12 Ağustos 2020), Anket: Avrupalıların beşte birine göre göç en büyük tehdit, Erişim Adresi: 

https://www.dw.com/tr/anket-avrupal%C4%B1lar%C4%B1n-be%C5%9Fte-birine-g%C3%B6re-g%C3%B6%C3%A7-en-

b%C3%BCy%C3%BCk-tehdit/a-54534901 

 

13. HAZİRANDA AVRO BÖLGESİ SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nde Haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim 

verilerini yayımladı. Verilere göre Haziran ayında Avro bölgesine dahil olan ve koronavirüse yönelik 

önlemlerin gevşetildiği birçok ülkede sanayi üretimi arttı. 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, 

Haziran'da önceki aya kıyasla yüzde 9,1 artarken, 2019'un Haziran ayı ile kıyaslandığında yüzde 12,3 geriledi. 

Aynı dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 21.7 ileSlovakya’da 

gerçekleşti. Slovakya’yı yüzde 17,1 ile Macaristan ve yüzde 16,3 ile Romanya takip ediyor. Sanayi üretiminde 

en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile Belçika ve yüzde 0,8 ile Finlandiya'da görüldü. 

Eurostat, (12 Ağustos 2020), Industrial production up by 9.1% in both euro area and EU, Erişim Adresi: 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/4-12082020-AP 

 

14. AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI ACİL GÜNDEMLE TOPLANDI 

Belarus'ta Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan gösterilere polisin 

müdahalesine yönelik AB liderlerinden tepkiler gelirken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki AB 

dışişleri bakanlarından konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Toplantı Cuma günü video konferans 

yoluyla ve 27 Avrupa Birliği dışişleri bakanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sadece Belarus değil, 

aynı zamanda Lübnan krizi ve Doğu Akdeniz'deki gerginlik de masaya yatırıldı. 

Liberation gazetesinin ulaştığı bir Avrupa Komisyonu kaynağına göre ise toplantıdan Belarus ile ilgili ortak 

bir karar çıkması zor görünüyor. Yine aynı kaynağa göre, aynı konuda 27 Ağustos'ta Berlin'de yapılması 

planlanan geleneksel Avrupa zirvesi "Gymnich" tartışmalarının gündeminde yer alması da bekleniyor. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457
https://www.dw.com/tr/anket-avrupal%C4%B1lar%C4%B1n-be%C5%9Fte-birine-g%C3%B6re-g%C3%B6%C3%A7-en-b%C3%BCy%C3%BCk-tehdit/a-54534901
https://www.dw.com/tr/anket-avrupal%C4%B1lar%C4%B1n-be%C5%9Fte-birine-g%C3%B6re-g%C3%B6%C3%A7-en-b%C3%BCy%C3%BCk-tehdit/a-54534901
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/4-12082020-AP
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Tatiana Serova, (13 Ağustos 2020), Sommet de l'UE sur la Biélorussie : la Pologne à l’initiative, la Russie aux aguets, Libération, 

Erişim Adresi: https://www.liberation.fr/planete/2020/08/13/diplomatie-europeenne-la-pologne-a-l-initiative-la-russie-aux-

aguets_1796810 

 

15. AB KONSEYİ BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son 

dönemde yaşanan gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başta Doğu Akdeniz’deki 

gelişmeler olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu 

Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını dile 

getirdiği, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade ettiği 

aktarıldı. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, (13 Ağustos 2020), Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile 

telefonda görüştü, Erişim Adresi: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-ab-konseyi-baskani-

michel-ile-telefonda-gorustu-1308/ 

 

16. İRLANDALI SEÇMENLER AB’YE DÖNÜŞ İÇİN BİRLEŞİK İRLANDA’YI DESTEKLEYECEK  

İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Fein’in başkan yardımcısı Michelle 

O’Neill, Brexit’in önümüzdeki on yıl içinde tüm adanın AB’de yer almasını sağlayacak birleşik bir İrlanda’ya 

giden yolu açacağını ifade etti. O’Neill hem Brexit hem de koronavirüs salgınının tüm İrlandalıları Birleşik 

Krallık’ın geleceği ve birleşik bir İrlanda olasılığı üzerinde tartışmaya sevk ettiğini ve bu tartışmanın aslında 

faydalı olduğunu belirtti. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının Kuzey İrlanda tarafından istenmediğini ve 

seçmenlerinin bu yönde oy kullandıklarını söyleyen O’Neill, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının İngiliz 

hükümetinin İrlanda’daki halkın ihtiyaç ve çıkarlarını ön plana almadığının bariz bir göstergesi olduğunu 

sözlerine ekledi. Sinn Fein’in başkan yardımcısı, İrlanda’daki tüm siyasi görüşlerin birleşik İrlanda konusunda 

sağlıklı bir tartışma içine girdiğini ve şimdi yapılması gerekenin halkın gerçekler konusunda bilgilendirilerek 

İrlanda’nın geleceğiyle ilgili doğru kararlar vermelerini sağlamak olduğunu belirtti. Birleşik İrlanda’yla ilgili 

olarak hayatının hiçbir döneminde bu kadar yoğun bir tartışmaya şahit olmadığını söyleyen O’Neill, Brexit 

sayesinde önümüzdeki on yıl bitmeden seçmenlerin büyük çoğunluğunun Birleşik İrlanda için oy kullanacağı 

ve bunun tüm adanın AB’ye dönüşünü sağlayacağı görüşünde. 

The New European, (13 Ağustos 2020), Voters will back united Ireland in next 10 years as a way back into EU, predicts Sinn 

Féin, Erişim Adresi: https://www.theneweuropean.co.uk/top-stories/guardian-podcast-on-sinn-fein-and-brexit-1-6791386 

 

17. AB’DEN ABD’NİN TARİFELERİ SÜRDÜRME KARARINA TEPKİ  

ABD yönetimi AB’nin Dünya Ticaret Örgütü kararlarına uyum konusunda yeterli çabayı göstermediğini 

belirtti. AB ise ticari anlaşmazlıkları çözmek için yoğun gayret gösterilmesi çağrısında bulundu. Avrupalı 

ticaret grupları ABD’nin AB mallarına uyguladığı gümrük vergilerini sürdürme kararını üzüntüyle 

karşıladıklarını bildirdi. Avrupalı üretici birlikleri de tarifeleri sürdürme kararının Avrupalı ihracatçılara ağır 

bir darbe olduğunu ve vergiler yürürlüğe girdiğinden beri ihracat oranlarının düştüğünü vurguladı. ABD 

yönetimi geçtiğimiz Çarşamba günü Airbus uçağına %15 ve yüzden fazla Avrupa ürününe %25 oranında tarife 

uygulamasının devam edeceğini açıklamıştı. AB’nin yürütme organı olan Komisyon ise ihtilafa bir çözüm 

bulunması için görüşmeler yapılması gerektiğini belirtirken; Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada, 

koronavirüs salgının havacılık sektörüne olan ekonomik etkilerinin ticari anlaşmazlığa çözüm bulunmasını 

daha acil bir hale getirdiğini söyledi. İngiltere Ticaret Bakanı da gümrük vergilerinin Atlantik Okyanusu’nun 

her iki tarafındaki endüstri ve geçim kaynaklarına zarar verdiğini ve ABD’li mevkidaşıyla yapacağı 

https://www.liberation.fr/planete/2020/08/13/diplomatie-europeenne-la-pologne-a-l-initiative-la-russie-aux-aguets_1796810
https://www.liberation.fr/planete/2020/08/13/diplomatie-europeenne-la-pologne-a-l-initiative-la-russie-aux-aguets_1796810
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görüşmede tarifelerin en kısa zamanda indirilmesini önereceğini vurguladı. ABD Avrupalı uçak imalatçısı 

Airbus için uygulanan yasadışı sübvansiyonlara karşı önlem olarak tarifeleri yürürlüğe koymak için 2019 

Ekim ayında Dünya Ticaret Örgütünün onayını almıştı. ABD Ticaret Temsilcisi geçtiğimiz günlerde AB ve 

üye devletlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyum sağlamadığını belirtirken, AB kurallara uyduğunu 

ifade etmişti. Ticaret Temsilcisi ABD’nin ticari anlaşmazlığa uzun dönemli bir çözüm bulunmasından yana 

olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca ABD tarife uygulanacak Avrupa mallarının listesinin güncelleneceğini 

duyurdu. Buna göre, örneğin Yunanistan peyniri ve Büyük Britanya kurabiyeleri listeden çıkarılırken, 

Almanya ve Fransa reçelleri listeye eklenecek. Bazı Avrupa gıdaları ve şarap ile alkollü içeceklerde tarifeler 

devam ederken, ABD yönetimi daha önce aksi yönde söylemleri olmasına rağmen, votka, cin, bira gibi 

içeceklere gümrük vergisi eklemedi. ABD tarafından tarife güncellemelerinin 1 Eylül’de yürürlüğe gireceği 

açıklandı.  

Deutsche Welle, (13 Ağustos 2020), EU trade bodies slam US decision to retain tariffs, Erişim Adresi: https://www.dw.com/en/us-

tariffs-eu-products/a-54548656 

 

18. FRANSA, ALMANYA’DAN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASINA DESTEK ALAMADI 

Video konferans aracılığıyla toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları Doğu Akdeniz, Lübnan ve 

Venezuela’daki gelişmeleri değerlendirdi. Avrupalı yetkililere göre, Almanya, Doğu Akdeniz bölgesinde 

Fransa’nın askeri anlamda varlığını arttırmasını desteklemiyor. Bu anlamda bölgede yaşanacak sıcak 

gelişmelerin ve gerilimlerin Berlin hükümeti tarafında tedirginlik yarattığı ifade edilirken; Türkiye Hükümeti 

tarafından sınırların açılıp yeni bir sığınmacı akını ile karşılaşılması ihtimali üzerinde duruldu. Avrupa Birliği 

bakanları, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e yetki verirken, 

27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak AB Toplantısında, Türkiye’ye karşı alınacak yaptırım kararları 

açıklanabileceği ifade edildi. 

Euronews, (14 Ağustos 2020), AB toplantısı: Almanya, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını desteklemiyor, Erişim 

Adresi: https://tr.euronews.com/2020/08/14/ab-toplant-s-almanya-fransa-n-n-dogu-akdeniz-deki-askeri-varl-g-n-desteklemiyor 

 

19. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN DOĞU AKDENİZ İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI 

Türkiye’nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz’e sismik arama çalışmaları sebebiyle göndermesi ile başlayan 

Atina- Ankara hattındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Taraflar arasında çatışma riskini azaltmak amacıyla 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yapıldı. AB dışişleri bakanları da toplantılar 

düzenleyerek süreci değerlendirdi. Görüşmelerde, Yunanistan ve Mısır arasında gerçekleştirilen yetki 

sınırlandırması anlaşması sonrası Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeniden başlayan enerji araştırma 

çalışmalarından kaynaklanan gerilim masaya yatırılırken, toplantıda öne çıkan başlıklar ise dayanışma, 

gerilimi azaltma ve diyalog oldu. 

TrtWorld, (14 Ağustos 2020), Eu urges Turkey, Greece to engage in dialogue over Eastern Mediterranean, Erişim Adresi:  

https://www.trtworld.com/turkey/eu-urges-turkey-greece-to-engage-in-dialogue-over-eastern-mediterranean-38912  

 

20. LİTVANYA’DAN AB ÜLKELERİ İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER 

Litvanya hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine uyguladığı ülkeye giriş sınırlamalarını 

kaldırmayı planlıyor. Mevcut uygulamalar kapsamında sadece kendi vatandaşlarına giriş izni veren 

Litvanya’da Bakanlar Kurulu’nun yeni düzenlemeyi kabul etmesi halinde, AB ülkelerinde ikamet edenler 

herhangi bir kısıtlama olmadan Litvanya’ya girebilecek. Ancak, ülkeye giriş yapanların iki hafta boyunca 

kendilerini izole etme kuralıyla ilgili bir değişiklik öngörülmüyor. Yeni kurallar Birleşik Krallık, İsviçre, 

Norveç ve İzlanda için de geçerli olacak.   

https://tr.euronews.com/2020/08/14/ab-toplant-s-almanya-fransa-n-n-dogu-akdeniz-deki-askeri-varl-g-n-desteklemiyor
https://www.trtworld.com/turkey/eu-urges-turkey-greece-to-engage-in-dialogue-over-eastern-mediterranean-38912
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LRT English (15 Ağustos 2020), Lithuania plans to open borders to all EU countries, https://www.lrt.lt/en/news-in-

english/19/1210901/lithuania-plans-to-open-borders-to-all-eu-countries  

 

21. AB’DEN TÜRKİYE’YE ÇAĞRI 

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışmalı alanda gerilime neden olan gaz arama faaliyetlerini 

en kısa zamanda durdurma çağrısı yaptı. AB’nin çağrısı Ankara’nın önümüzdeki haftadan itibaren Kıbrıs’ın 

güneybatısında sondaj faaliyetlerini genişleteceği açıklamasının ardından geldi. Öte yandan, Türkiye’nin son 

yaptığı açıklama geçtiğimiz Cuma günü AB dışişleri bakanları tarafından, görüşmelerin devam etmesi ve 

çatışma riskinin azaltılması çabalarını zayıflatan bir girişim olarak değerlendirildi. Türk Deniz Kuvvetlerinin 

Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, geçtiğimiz birkaç aydır Kıbrıs açıklarında bulunan sondaj gemisi 

Yavuz’un 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında adanın güneybatı bölgesinde keşif faaliyetleri yapacağını 

belirtmesi, bölgede gerilimin devam edeceğinin işareti olarak görülüyor.  

The Eurasian Times (16 Ağustos 2020), EU Urges Turkey To Halt Gas Hunt In East Mediterranean, Erişim adresi: 

https://eurasiantimes.com/eu-urges-turkey-to-halt-gas-hunt-in-east-mediterranean/ 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1210901/lithuania-plans-to-open-borders-to-all-eu-countries
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1210901/lithuania-plans-to-open-borders-to-all-eu-countries

