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Derleyenler: Prof. Dr. Armağan GÖZKAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ezgi GÜRCAN, Ganim 
ARVAS 

  

1. EUROPOL’DEN SUÇ ÖRGÜTLERİ HAKKINDA UYARI 

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Ciddi ve Organize Suç Tehdit 
Değerlendirmesi Raporu” başlıklı çalışmada, organize suç örgütlerinin koronavirüs salgınını -özellikle 
uyuşturucu ticaretinde- fırsat olarak kullandıklarına dikkat çekiliyor. Rapora göre Şubat ayında 
Rotterdam ve Hamburg gibi Avrupa’nın bazı limanlarında rekor seviyede uyuşturucu madde ele 
geçirildi. Bu örgütlerin elde ettikleri kara parayı aklama çalışmalarında küresel salgın nedeniyle 
zayıflayan ekonomik sistemden faydalanıyor olmaları, raporda dikkat çeken bölümlerden birini 
oluşturuyor.  

       Avrupa Polis Teşkilatı, 12 Nisan 2021 

France 24, 12 Nisan 2021 

Europol, (12.04.2021), “European Union serious and organised crime threat assessment”. Erişim 
adresi: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-
and-organised-crime-threat-assessment  

France 24, (12.04.2021), “Covid, cocaine take Europe to 'breaking point': Europol” Erişim adresi: 
https://www.france24.com/en/live-news/20210412-covid-cocaine-take-europe-to-breaking-point-
europol  

 

2.  GECİKEN AB YARDIMLARI İSPANYA’DA YEREL YÖNETİMLERİ ENDİŞELENDİRİYOR 

Henüz 2008 krizinin etkilerinden kurtulamadan koronavirüs salgınının neden olduğu sorunlarla 
mücadele etmek zorunda kalan Cádiz yönetimi şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için AB’nin “Yeni Marshall 
Planı” olarak tanımlanan Yeni Nesil AB programının devreye girmesini bekliyor. Avrupa Komisyonunun 
hayat standartlarını ve geçim kaynaklarını korumak, ortak pazarla ilgili sorunları gidermek ve kalıcı bir 
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iyileşme sağlamak için hedeflediği bu program henüz tam anlamıyla işler hale getirilemedi. Bu gecikme 
sadece Macaristan’ın bütçe vetosu gibi dış etkenlere bağlı değil: Ulusal yönetim de ihtiyaçları 
belirlemede ve harcama taleplerini onaylayıp Brüksel’e bildirmede gecikmiş durumda. Yerel hükümetin 
hafta içinde kendi bütçe planını onaylayarak yetkililere bildirmesi bekleniyor. Ancak bu sürecin ne 
zaman tamamlanacağı ve ekonomik yardımların ne zaman şehre ulaşacağı henüz netlik kazanmadı.    

Diardo de Cádiz, 12 Nisan 2021 

Diardo de Cádiz (12.04.2021) “Cádiz mira con preocupación el retraso del plan de ayudas de la UE”. 
Erişim adresi: https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Cadiz-preocupacion-retraso-ayudas-
UE_0_1564345294.html  

 

3. DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONRASINDA AB İLE EKVATOR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ UMUDU 

Ekvator Cumhuriyeti’nde devlet başkanlığı seçimlerinin 11 Nisan’da gerçekleştirilen ikinci turunda, 
zafer, oyların %52,49’unu alan sağcı aday Guillermo Lasso’nun oldu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi 
Sözcüsü, yeni seçilen başkanı tebrik ederken, Ekvator halkını da demokrasiye bağlılıklarından doyalı 
kutladı. Kutlama mesajında ayrıca son dönemlerde Kito ile Brüksel arasında artan siyasi diyaloğun ve 
geliştirilen iş birliklerinin altı çizilerek, bu ivmenin sürdürüleceği belirtildi.  Adaylığı sırasında hem ABD 
hem de AB ile ticari ilişkileri geliştirmeyi vaat eden Lasso’nun seçilmesinin AB ile Ekvator arasındaki 
ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.   

El Telégrafo, 12 Nisan 2021 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 12 Nisan 2021 

El Telégrafo (12.04.2021) “La UE espera trabajar pronto con el presidente electo Guillermo Lasso” 
Erişim Adresi: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/guillermo-lasso-union-
europea-elecciones  

European External Action Service, (12.04.2021) “Ecuador: Statement by the Spokesperson on the 
second round of presidential elections”. Erişim adresi: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96492/ecuador-statement-
spokesperson-second-round-presidential-elections_en  

 

4. AB ÇİN’E ANTİ DAMPİNG VERGİSİ UYGULUYOR 

Avrupa Birliği’nde Çin’den gerçekleştirilen alüminyum ithalatına % 9,3 ile %46,7 arasında değişen 
oranlarda ek vergi getirildi. Avrupa Alüminyum Derneğinin talebi üzerine Avrupa Komisyonunun 
eyleme geçmesi sonucunda gerçekleşen bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi 13 Nisan olarak 
belirtildi. Ekim ayında tamamlanacak olan inceleme süreci sonunda Çin’e karşı beş yıllık bir tarifenin 
uygulanması bekleniyor.   

         Reuters, 12 Nisan 2021 

Reuters, (12.04.2021), “EU sets provisional tariffs on Chinese aluminium products” Erişim adresi: 
https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BZ0OV  

 

5. BREXİT SONRASI TİCARET ANLAŞMASI ONAYI YİNE ERTELENDİ 
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Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası için yapılan ticaret anlaşmasının Avrupa 
Parlamentosundaki (AP) onay tarihi yine ertelendi. Bu gecikme, Birleşik Krallık’ın Kuzey İrlanda sınırında 
gerçekleştirdiği kontrollerin anlaşmaya aykırı olmasından kaynaklanıyor. AP üyelerinden gelen 
açıklamalara göre, Londra’nın anlaşmaya uyacağına dair güvence vermemesi durumunda ticaret 
anlaşmasının onaylanması mümkün olmayacak.  

                Politico, 13 Nisan 2021 

Politico, (13.04.2021), “MEPs stall EU-UK trade deal ratification — again” Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/eu-uk-trade-post-brexit-deal-ratification-delayed-again/ 

 

6. AB İLE İRAN ARASINDA YENİ GERGİNLİK 

İran, AB ile arasındaki iş birliklerini askıya aldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu 
açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de benzer bir duyuru yapmıştı.  Söz konusu gerginlik, 
AB’nin İran'a uygulanan mevcut yaptırımların kapsamını genişleterek 13 Nisan 2022 tarihine kadar 
uzatma kararı almış olmasından kaynaklandı. AB’nin bu kararının temelinde 2019’da İran’da 
gerçekleşen protestolara İran makamlarının verdiği tepki yer alıyor.   

         Euractive, 13 Nisan 2021 

Euractive, (13.04.2021), “Iran suspends cooperation with EU in various fields over sanctions” Erişim 
adresi: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/iran-suspends-cooperation-with-eu-
in-various-fields-over-sanctions/  

  

7. GUATEMALA’DA ANAYASA MAHKEMESİ KRİZİ  

Guatemala Kongresi, on yıl boyunca Guatemala Anayasa Mahkemesinde sulh ve ceza hâkimi olarak 
görev yapmış olan ve yolsuzlukla mücadele konusunda verdiği hükümlerle tanınan Gloria Porras’ın 
Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak atanmasını reddetti. Avrupa Birliği'nin Guatemala Büyükelçisi 
Thomas Peyker, Twitter paylaşımlarında, bu kararın yargının bağımsızlığı ile ilgili endişeleri arttırdığını 
vurguladı. Konu ile ilgili ABD tarafından da benzer endişeler dile getirilirken, yaşanılan durumun ülkede 
“bağımsız bir yargıya ve yolsuzlukla sistematik mücadeleye olan bağlılığı” baltaladığının altı çizildi.    

La Hora, 13 Nisan 2021      

La Hora, (13.04.2021) “Unión Europea también expresa preocupación por la no juramentación de 
Porras”  Erişim adresi: https://lahora.gt/union-europea-tambien-expresa-preocupacion-por-la-no-
juramentacion-de-porras/  

 

8. BORÇ KISKACINDAKİ KARADAĞ’A RET 

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde 2014 yılında yaklaşık 810 milyon avro tutarında Çin Exim Bank 
(The Exportation Importation Bank of China) kredisi kullanan Karadağ’ın AB’den talep ettiği “geri 
ödeme yardımına” olumlu yanıt gelmedi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada “üçüncü 
taraflardan alınan” kredilerin AB tarafından ödenmeyeceğini belirtmesi, Karadağ’ın geri ödemelerde 
ciddi bir zorluk yaşayacağı anlamına geliyor.  
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Uzmanlara göre AB’den yardım gelmemesi nedeniyle Çin’in Avrupa’daki gücü artacak. Son 
dönemde Çin’in özellikle henüz AB üyesi olmamış Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey 
Makedonya gibi Batı Balkan ülkeleri ile bir borç diplomasisi içine girmiş olması da bu gücün boyutlarına 
yönelik endişeleri arttırıyor. 

Il Post, 14 Nisan 2021 

Politico, 12 Nisan 2021 

Il Post, (14.04.2021),“L’Unione Europea non vuole aiutare il Montenegro a pagare i suoi debiti con la 
Cina” Erişim adresi: https://www.ilpost.it/2021/04/14/unione-europea-debiti-montenegro-cina/  

Hans von der Burchard, “EU rebuffs Montenegro plea to help repay $1B Chinese highway loan”, 
Politico. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/eu-montenegro-billion-dollar-china-
unfinished-highway-loan/  

 

9. AB KOMİSYONU SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDECEK 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB’nin kıtada etkileri giderek artan suç 
örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleyi kazanmak için hazır olduğunu söyledi. Komisyon tarafından 
hazırlanan yeni strateji belgesine göre suç örgütleriyle mücadelede AB üyesi devletlerin ulusal kolluk 
kuvvetleri, Europol ve Interpol arasında işbirliği kurulacak ve istihbarat paylaşımının da dâhil olduğu bir 
mücadele yürütülecek. Bu strateji ile Avrupa’da faaliyet gösteren suç örgütlerinin iş modellerini ve 
yapılarını bozmak hedefleniyor. Belgede ayrıca suç örgütlerinden etkilenen kurbanlara sığınak ve özel 
tesisler aracılığıyla destek sağlanması da öngörülüyor.  

Schinas’ın paylaştığı verilere göre, suç örgütlerinin uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve bununla 
bağlantılı dokuz büyük suçtan elde ettikleri gelir 140 milyar avro civarında. Bu meblağ, AB’nin gayrisafi 
yurt içi hasılasının yaklaşık olarak %1’ine denk geliyor.  

         Euronews, 15 Nisan 2021 

Euronews, (15.04.2021) “Europe must tackle organised crime 'head-on', says EU Commissioner”. 
Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/04/15/europe-must-tackle-organised-crime-head-
on-says-eu-commissioner  

 

10. BORRELL, MOSKOVA ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞTI 

Josep Borrell, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından düzenlenen bir etkinlikte 
yaptığı konuşmada, AB’nin dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilciliğine atandığından beri en 
büyük zorluğu Moskova ziyareti sırasında yaşadığını söyledi. Borrell’e göre “sadece güç ilişkilerinden 
anlayan” Moskova yönetimi AB’yi bir “ortak” olarak görmüyor ve AB üye devletleriyle ayrı ayrı 
görüşmeyi tercih ediyor. AB’nin de bu nedenle katı ve “birleşik” olması gerekiyor. Yüksek Temsilci, eğer 
Rusya’ya bu ziyareti gerçekleştirmeseydi Navalny olayı nedeniyle AB’de Rusya’ya karşı bir yaptırım 
kararı alınması yönünde bir çoğunluk mutabakatının mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.  

L’Opinion, 15 Nisan 2021 

Gilles Sengès, “Josep Borrell, l’outsider de la diplomatie européenne”, L’Opinion. Erişim adresi: 
https://www.lopinion.fr/edition/international/josep-borrell-l-outsider-diplomatie-europeenne-qui-
ne-veut-pas-faire-241766 
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11. ZELENSKY: “AB EYLEME GEÇMELİ” 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği demeçte, “Eğer 
Avrupa Birliği ve Fransa [Ukrayna’yı] Avrupa ailesinin bir üyesi olarak görüyorsa, eyleme geçmeliler” 
ifadesini kullandı. “Konuşmaya son verme” ve “karar alma” zamanının geldiğini belirten Zelensky; AB 
Zirvesi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Macron’un özellikle Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda önemli destek sağladıklarını kabul etmekle 
birlikte, tartışmaların “güvenlik sorunlarını” da kapsaması gerektiğini düşünüyor. “Avrupa’nın güvenliği 
Ukrayna’nınkine bağlı” diyen Zelensky, “sonsuza kadar AB’nin ve NATO’nun bekleme odasında yer 
alamayız” diyerek Ukrayna halkının bu üyelikleri arzuladığını da vurguladı. 

Le Figaro, 16 Nisan 2021 

Isabelle Lasserre, (16.04.2021) “Face à la menace russe, le président ukrainien appelle l’Europe à 
l’aide”, Le Figaro. Erişim adresi: https://www.lefigaro.fr/international/face-a-la-menace-russe-
zelensky-le-president-ukrainien-appelle-l-europe-a-l-aide-20210415 

 

12. AFRİKA-KARAYİP-PASİFİK ÜLKELERİ GRUBUYLA YENİ BİR ANLAŞMAYA DOĞRU 

Avrupa Birliği, ACP (Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleri grubu) ile yeni bir anlaşmaya çok yakın. Taraflar 
arasında Benin’in başkenti Kotonu’da 2000 yılının Haziran ayında imzalanan anlaşmanın yerini alacak 
olan metinde iklim, insan hakları ve göç başlıkları öne çıkıyor.  

Yeni düzenlemeye ilişkin müzakereler, gerek katılımcı sayısı (79 Afrika ülkesi ve 27 AB üyesi) 
gerekse insan hakları, göç ve cinsiyet eşitliği gibi konularında fikir ayrılıklarının olması nedeniyle uzun 
sürdü. Anlaşmanın 2021’in ikinci yarısında imzalanması bekleniyor. Yürürlüğe girmesi için de tarafların 
gerekli iç usulleri yerine getirmeleri gerekiyor.  

        Deutsche Welle, 16 Nisan 2021 

Avrupa Komisyonu, 15 Nisan 2021 

Deutsche Welle, (16.04.2021) “Post-Cotonou: EU reaches agreement with African, Caribbean and 
Pacific States”. Erişim adresi: https://www.dw.com/en/post-cotonou-eu-reaches-agreement-with-
african-caribbean-and-pacific-states/a-57220259  

European Commisson, (15.04.2021) “Post-Cotonou negotiations on new EU/Africa-Caribbean-Pacific 
Partnership Agreement concluded”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1552  

 

13. AB’NİN YENİ MEKSİKA BÜYÜKELÇİSİNDEN DEĞERLENDİRMELER 

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador’un elektrik sektörüne ve fosil yakıtlara yönelik 
tartışmalı reformları, ülkedeki yabancı yatırımcıları endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan 
AB’nin Meksika Büyükelçisi Gautier Mignot, yeni düzenlemeler nedeniyle “oyunun kurallarının 
değiştiğini” ve ülkeye yapılan yatırımların karlılığıyla ilgili soru işaretlerinin oluştuğunu söyledi. AB ve 
Meksika arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Mignot, ikili ilişkilerin sadece ticaret alanında 
değil, koronavirüs salgını ile mücadelede de önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. Yeni görevine ilişkin de 
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açıklamalar yapan büyükelçi, hem resmi makamlarla hem de sivil toplumla çok yakın bir diyalog 
kurmayı hedeflediğini belirtti.   

FORBES México, 17 Nisan 2021  

FORBES México (17.04.2021) “Embajador de Unión Europea admite preocupación empresarial por 
reformas de AMLO” Erişim adresi: https://www.forbes.com.mx/embajador-de-union-europea-
admite-preocupacion-empresarial-por-reformas-de-amlo/ 

 

14. SALGIN SONRASI MALİ TABLOLARLA İLGİLİ ŞÜPHE VE UMUTLAR 

Koronavirüsün etkileri Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Vaka sayılarında sürekli artış yaşanan AB 
ülkelerinin salgından kaynaklanan borçlarını nasıl ödeyecekleri de merak konusu. Avro Bölgesi’nde 
İstikrar ve Büyüme Paktının askıya alınması, artan kamu borçları ve bütçe açıkları nedeniyle gelecekte 
yeni ekonomik krizlerin yaşanmasından korkuluyor.  

Bununla birlikte, yapılan tüm yorumlar kötümserlik içermiyor. Avrupa Parlamentosu (AP) 
üyelerinden finans uzmanı Markus Ferber, DW’ye verdiği demeçte son on yılda ekonomilerin tatmin 
edici seviyede yeniden yapılandırıldığını vurguladı. Örneğin Yunanistan, her ne kadar %200 borçlanma 
oranına sahip olsa da, salgın sonrasında kurtarma planını reformlara bağlamış olması nedeniyle bir 
ekonomik krizin merkezi olmayacak gibi gözüküyor. Feber’e göre en büyük mali kriz riski, %180 
borçlanma oranıyla İtalya için söz konusu. Ancak yeni Başbakan Mario Draghi’nin büyüme politikası 
sayesinde bunun önüne geçilebilir.  

Deutsche Welle, 17 Nisan 2021 

Deutsche Welle, (17.04.2021) “Who's paying for Europe's COVID-related debts?” Erişim adresi: 
https://www.dw.com/en/whos-paying-for-europes-covid-related-debts/a-57233153 

 

15. RUS MUHALİF NAVALNY’NİN DURMUYLA İLGİLİ ENDİŞELER ARTIYOR 

Cezaevinde bulunan Aleksey Navalny’nin sağlık durumunun belirsizliği destekçilerini 
endişelendiriyor. Navalny, ve bacaklarındaki uyuşukluk ile sırt ağrıları nedeniyle tedavi alamıyor 
olmasından ötürü 31 Mart’ta açlık grevine başlamıştı. Rus muhalifin doktorları, durumun ciddiyetine 
dikkat çekerken, Rusya’nın yeterli tıbbi tedaviyi sağlamasını talep ettiler. Konu, AB ülkelerinin de 
gündeminde. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 3 televizyon kanalına verdiği demeçte, 
Navalny’nin hem sağlığını hem de özgürlüğünü geri kazanmasına yönelik adımların bir an önce 
atılmasını beklediklerini vurguladı. Alman mevkidaşı Heiko Maas’ın Bild gazetesindeki ifadelerinde de 
benzer talepler yer alıyor. Navalny’nin sağlık durumu yarın yapılacak AB dışişleri bakanlarının 
düzenleyeceği video konferansının gündeminde olacak.  

The Times of Israel, 18 Nisan 2021 

RTE, 18 Nisan 2021  

The Times of Israel, (18.04.2021) “EU foreign ministers to discuss Navalny situation at Monday 
meeting” Erişim adresi: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/eu-foreign-ministers-to-
discuss-navalny-situation-at-monday-meeting/  

RTE, (18.04.2021) “EU 'concerned' over Navalny's health in Russian penal colony” Erişim adresi:  
https://www.rte.ie/news/world/2021/0418/1210593-alexei-navalny/  


