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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 
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Derleyenler: Doç. Dr. Pınar GEDİKKAYA BAL, Araş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

1. AB “AVRUPA BARIŞ FONU” KURUYOR 

AB Konseyi 2021-2027 dönemi için yaklaşık 5 milyar avro değerinde bütçe dışı bir fon olan Avrupa 
Barış Fonu’nu onayladı. Bu fon AB üye devletlerinin katkılarıyla finanse edilecek. Avrupa Barış Fonu’nun 
nihai amacı AB’nin çatışmayı önleme, barışı koruma ve uluslararası istikrar ve güvenliği güçlendirme 
kapasitesini arttırmak olarak açıklandı. AB, bu fon ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında askeri 
ya da savunma amaçlı tüm dış eylemlerini kapsayacak yeni bir finansal araca kavuşmuş oldu. 

AB Konseyi, 22 Mart 2021 

European Council, (22.03.2021) “EU sets up the European Peace Facility”. Erişim adresi: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-
peace-facility/  

 
2. ERİTRE: AB’NİN HAK İHLALLERİ İDDİASI İLE UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR “KÖTÜ NİYETLİ”   

AB Eritre’ye yargısız infazlar, işkence ve keyfi tutuklamalar da dahil olmak üzere insan hakları 
ihlalleri iddiaları nedeniyle yaptırım uygulamaya başladı. AB, istihbarat, sorgulama ve tutuklamalardan 
sorumlu Eritre’nin Ulusal Güvenlik Ofisi’ni kara listeye aldı. Eritre, AB’nin kararını “kötü niyetli” olarak 
niteledi ve Birliğin Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) iktidara geri getirmeye çalıştığını belirtti.   

African News, 22 Mart 2021 

African News, (22.03.2021) “EU sanctions Eritrea for rights abuses, Eritrea calls it ‘malicious’”. Erişim 
adresi: https://www.africanews.com/2021/03/22/eu-sanctions-eritrea-for-rights-abuses-eritrea-
calls-it-malicious/ 
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3. ÇİN’DEN AB’YE UYGUR KARARLARINA KARŞILIK YAPTIRIM  

 Pekin, parlamenterler de dahil olmak üzere çok sayıda AB yetkilisine Çin'in egemenliğine "zarar 
verdikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını söyledi. AB, ABD, İngiltere ve Kanada, Sincan'daki insan 
hakları suistimalleri nedeniyle Pekin'e yaptırım uygulamaktalar… 

Deutsche Welle, 22 Mart 2021 

Deutsche Welle, (22.03.2021) “China sanctions EU officials for Uyghur row”. Erişim adresi: 
https://www.dw.com/en/china-sanctions-eu-officials-in-response-to-uyghur-row/a-56948924 

 

4. COP26 YAKLAŞIRKEN GLASGOW ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ KAZANDI 

Glasgow, karbon emisyonlarını azaltma konusunda etkileyici bir performansa sahip… 2015 yılına 
kadar 2020 için koymuş olduğu yüzde 30 azaltım hedefine ulaştı. Mayıs 2019'da acil iklim durumu ilan 
ettikten sonra Glasgow, 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı. Birleşik Krallık İklim 
Değişikliği Komitesi'nin hedeflerine (UK CCC) karşılık olarak Glasgow, beş temel yatırım alanında 
stratejiler geliştirdi.                                                                                              

   Euronews, 23 Mart 2021  

Tim Gallagher, (23.03.2021) “How Glasgow scooped the environment and sustainability prize on the 
road to COP26”, Euronews. Erişim adresi: https://www.euronews.com/living/2021/03/23/how-
glasgow-scooped-the-environment-and-sustainability-prize-on-the-road-to-cop26  

 
5. ABD NATO ÜYELERİNE MÜTTEFİKLİĞİ CANLANDIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ 

ABD Dış İşleri Bakanı Anthony Blinken 22 Mart’ta Brüksel’de başlayan NATO Zirvesi’nde üye ülke 
dış işleri bakanları ile yaptığı ilk yüz yüze görüşmede eski Başkan Donald Trump görevdeyken dört yıl 
süren gergin dönemin ardından güven vermeye çalıştı. NATO’yu tekrar canlandırıp, günümüz tehditleri 
karşısında güçlü ve etkin kılmak istediklerini belirtti. 

Euronews, 23 Mart 2021 

Euronews, (23.03.2021) “US tells NATO allies that it wants to ‘revitalize the alliance’”. Erişim adresi: 
https://www.euronews.com/2021/03/23/nato-foreign-ministers-hold-first-meeting-of-post-trump-
era?utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=nato-foreign-ministers-hold-first-
meeting-of-post-trump-
era&_ope=eyJndWlkIjoiZjI4YjFkNDM0NjhhNDNhZGExZjkzMWRjZDA5MGNmNzgifQ%3D%3D  

  

6. AB İNSAN HAKLARI ENDİŞELERİ NEDENİYLE FRONTEX BÜTÇESİNİ ONAYLAMIYOR 

27 devletten oluşan AB’nin dış sınırlarını denetlemekle görevli Frontex, başta Ege Denizi’nde 
Yunanistan  ve Türkiye arasında olmak üzere göçmenlere yönelik yasadışı tavırları yönündeki bir dizi 
iddianın ardından baskı altında… Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi bu iddialara açıklık 
getirilmeden Frontex bütçesinin onaylanmayacağını belirtti.   

Al Jazeera, 23 Mart 2021 
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Al Jazeera, (23.03.2021) “EU refuses to approve Frontex’s budget over human rights concerns”. Erişim 
adresi: https://www.aljazeera.com/economy/2021/3/23/eu-refuses-to-sign-off-on-frontex-budget-
over-human-rights-issues  

 

7. AVRUPA KOMİSYONU İSPANYA’YI YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT KISITLAMALARI 
KONUSUNDA TUTARLI OLMAYA ÇAĞIRIYOR 

İspanya bu yılki Paskalya tatilinde yabancı turistlerin İspanya’da tatil yapmasının mümkün 
olacağını, ancak ülke vatandaşlarının kendi bölgelerinin sınırları dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini 
açıkladı. İspanyollar arasında konuyla ilgili öfke ve kafa karışıklığı artarken Avrupa Komisyonu İspanyol 
hükümetine virüsün tüm AB ülkelerinde aynı virüs olduğunu hatırlatarak yurt içi ve yurt dışı 
kısıtlamalarda tutarlı olunması yönünde çağrıda bulundu. 

El Pais, 23 Mart 2021 

El Pais, (23.03.2021) “European Commission calls on Spain for ‘coherence’ over domestic, international 
travel restrictions”. Erişim adresi: https://english.elpais.com/society/2021-03-23/european-
commission-calls-on-spain-for-coherence-over-domestic-international-travel-restrictions.html  

 

8. YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NDEN TÜRKİYE MESAJI 

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılışının 200. yılı kutlamaları vesilesiyle bir araya gelen 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi 
öncesinde Ankara'ya yaptırım baskısının sürdürülmesini istedi. Mitsotakis, Anastasiadis ile 
gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “iki ülke, bir federasyon” planının hala masada 
olduğunu ve Yunanistan ve GKRY arasında Avrupa Konseyi'nin de bu yönde bir tavır takınması gerektiği 
konusunda bir fikir birliğine varıldığını söyledi. Bu bağlamda, AB’nin Türkiye’ye bu planı kabul 
ettirebilmesi için yaptırım kartını kullanması gerektiğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, Zirve’de 
alınacak kararların Avrupa Komisyonunun daha önceki tavrıyla uyum içerisinde olmasının yerinde 
olacağını da sözlerine ekledi. 

Reuters, 24 Mart 2021 

Reuters, (24.03.2021) “Greece, Cyprus want 'credible implementation' of EU dual-track approach to 
Turkey”. Erişim adresi: https://www.reuters.com/article/eu-turkey-greece-cyprus-idUSL8N2LM40B  

 

9. AB LİDERLERİ BAZI UYARILAR EŞLİĞİNDE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN CANLANDIRACAK  

AB liderleri, Türkiye ile göç ve ticaret konularında iş birliğini “aşamalı, orantılı ve geri 
döndürülebilir” bir şekilde yeniden başlatmayı kabul ettiler. Karar, Avrupa Konseyi'nin 25 Mart’ta 
yaptığı video konferansta alındı.  

Politico, 25 Mart 2021 
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Jacopo Barigazzi, (25.03.2021) “EU leaders will relaunch Turkey cooperation – with caveats”. Politico. 
Erişim adresi:  https://www.politico.eu/article/eu-leaders-will-relaunch-turkey-cooperation-with-
caveats/ 

 

10. AVRUPA KOMİSYONU: YEŞİL HEDEFLERE ULAŞABİLMEK İÇİN ORGANİK TARIM ARTMALI 

Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar Avrupa'nın tarım arazilerinin dörtte birinde organik tarım 
yapılması hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için siyasi ve finansal desteğini genişleteceğini söyledi. 
Tarım sektörü iklim değişikliğinin sebepleri arasında ön sıralarda yer alıyor ve AB sera gazı 
emisyonlarının yaklaşık %10’na sebep oluyor. 

The Poultry Site, 25 Mart 2021 

Global Ag Media, (25.03.2021) “European Commission says that organic farming must grow to reach 
green goals”, The Poultry Site. Erişim adresi: 
https://www.thepoultrysite.com/news/2021/03/european-commission-says-that-organic-farming-
must-grow-to-reach-green-goals  

 

11. URSULA VON DER LEYEN’DEN AŞI İHRACATI AÇIKLAMASI 

 AB Liderler Zirvesinde AB’nin aşı tedariki ve aşı ihracatı hakkında bilgiler veren Avrupa Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin kendi vatandaşlarına uyguladığı aşıdan daha fazlasını ihraç 
ettiğini ifade etti.  

AB içerisinde üretim yapan şirketlerin dünyanın diğer bölgelerine söz verdikleri aşıları 
göndermeden önce Birlikle olan sözleşmelerini yerine getirmelerinin gerekliliğini vurgulayan von der 
Leyen, koronavirüs aşılarının ihraç prosedürlerinin katılaştırılmasının da gündemde olduğunu belirti. 
AB içerisinde yalnızca 62 milyon doz koronavirüs aşısı uygulanmasına rağmen Birlik topraklarından 
ihraç edilen doz sayısının 77 milyona ulaştığı biliniyor.  

The Washington Post, 26 Mart 2021 

Rick Noack, (26.03.2021) “EU says it has exported more vaccine doses than it has administered, but 
leaders play down threat to block shipments”, The Washington Post. Erişim adresi: 
https://www.washingtonpost.com/world/europe/covid-vaccines-eu-export/2021/03/25/01a1d788-
8cd3-11eb-a33e-da28941cb9ac_story.html  

 

12. AB İRİNİ OPERASYONU’NUN SÜRESİNİ UZATTI 

AB Konseyinden yapılan açıklamada, daha önce Birleşmiş Milletler’in Libya’ya uyguladığı silah 
ambargosunu denetlemek amacıyla Akdeniz’de başlatılan İrini Operasyonu'nun yetki süresinin 31 Mart 
2023'e kadar uzatıldığı ilan edildi. Kararın, Siyasi ve Güvenlik Komitesi tarafından yapılan stratejik 
değerlendirme sonrası alındığı vurgulanırken, operasyon sırasında ele geçirilen malzemelerin 
imhasında uygulanacak düzenlemelerin de daha kesin şekilde tanımlandığı kaydedildi.   

AB Konseyi, 26 Mart 2021 
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European Council, (26.03.2021) “Council extends the mandate of Operation IRINI until 2023”. Erişim 
adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/26/council-extends-the-
mandate-of-operation-irini-until-2023/  

 

13. FRANSA’DAN BİRLEŞİK KRALLIK’A “ŞANTAJ” SUÇLAMASI 

France Info kanalına açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, Birleşik 
Krallık’ın aşı tedariki kartını oynayarak AB’ye şantaj yaptığını iddia etti. AstraZeneca’nın vadettiği 
dozları temin etmesi konusunda Birleşik Krallık’ı iş birliği yapmaya çağıran Dışişleri Bakanı, AB’nin aşı 
temini noktasında ortak hareket etme kararlığında olduğunu vurguladı. Le Drian, Birleşik Krallık ve AB 
arasında bir “aşı savaşı” çıkmasının şok edici olacağını sözlerine ekledi. 

France Info, 26 Mart 2021 

France Info, (26.03.2021) “AstraZeneca : "Ce serait stupéfiant de se faire, entre le Royaume-Uni et 
l'Europe, une guerre des vaccins", déclare Jean-Yves Le Drian”. Erişim adresi: 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/video-astrazeneca-ce-serait-
stupefiant-de-se-faire-entre-le-royaume-uni-et-l-europe-une-guerre-des-vaccins-declare-jean-yves-
le-drian_4348093.html  

14. THIERRY BRETON: AB İÇİN TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ  

Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden Thierry Breton, aşılama süreci 
hızlandırılabilirse, Temmuz ortasına kadar tüm Avrupa’da sürü bağışıklığının oluşturulabileceğini 
söyledi. Birlik vatandaşlarının evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri koronavirüs test kitlerinin 7 
Nisan’dan itibaren eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebileceğini belirten Breton, bu sayede 
Paskalya’nın sorunsuz atlatılacağını öngördüklerini ifade etti.  

Le Temps, 28 Mart 2021 

Le Temps, (28.03.2021)  “Autotests en pharmacie, l'Europe voit «la lumière au bout du tunnel» à 
propos des vaccins: les nouvelles du 28 mars”. Erişim adresi: 
https://www.letemps.ch/monde/autotests-pharmacie-leurope-voit-lumiere-bout-tunnel-propos-
vaccins-nouvelles-28-mars  

 

15. AB, PUTİN’İN ‘RUS OLMAYANLARIN’ KIRIM’DA ARAZİ SAHİBİ OLMASINI ENGELLEME 
KARARINI KINADI 

‘Rus olmayan vatandaşların’ toprak sahibi olmasının engellendiği Rusya Federasyonu Sınır Bölgeleri 
listesine Kırım ve Sivastopol'un çoğunu ekleyen Rusya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kabulünden bir 
yıl sonra 20 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. AB, Kırım yarımadasının Rusya tarafından yasadışı ilhakını 
tanımıyor ve bu durumu uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak niteliyor. Bu nedenle, AB bu 
kararnameyi de tanımıyor ve yasadışı olarak ilhak edilmiş yarımadayı zorla Rusya'ya entegre etmeye 
yönelik bir başka girişim olarak kabul ediyor.    

Ukrinform, 28 Mart 2021 
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Ukrinform, (28.03.2021) “EU condemns Putin’s decision to prevent ‘non-Russians’ from owning land in 
Crimea”, Erişim adresi: https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3213826-eu-condemns-putins-
decision-to-prevent-nonrussians-from-owning-land-in-crimea.html 

 


