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Derleyenler: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

1. AB ÜYESİ ÜLKELERDEN KUZEY MAKEDONYA VE ARNAVUTLUK’A 

DESTEK 

Avusturya, Slovenya ve Çekya Dışişleri Bakanları, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a 

gerçekleştirdikleri ziyarette katılım müzakerelerinin “gecikmeden” başlatılması önerisinde 

bulundular. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar 

Osmani ise AB üyelik sürecini engelleyen Bulgaristan vetosuna dikkat çekerek, AB 

entegrasyonu önündeki engellerin diyalog ve adil platformlar ile aşılabileceğini vurguladı. 

İkili anlaşmazlıkların katılım sürecini sekteye uğratmaması gerektiğini vurgulayan 

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, geçtiğimiz günlerde taraflar ile temaslarda 

bulunan Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ve Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden 

Sorumlu Temsilcisi Olivér Várhelyi’nin planlarını desteklediğini belirtti. 

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın görevlerini yerine getirdiğine dikkat çeken Dışişleri 

Bakanı Anže Logar’a göre artık “sözünü tutma” sırası AB’ye gelmiş bulunuyor. 

European Western Balkans 24 Mayıs 2021 

EKathimerini, 20 Mayıs 2021 

European Western Balkans, (24.05.2021) “Foreign Ministers of Austria, Czechia and Slovenia 

Visit Skopje and Tirana, Support EU Accession Talks”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/foreign-ministers-of-austria-czechia-and-

slovenia-visit-skopje-and-tirana-support-eu-accession-talks/  

EKathimerini, (20.05.2021) “Austria, Slovenia, Czech Republic say no need for EU talks 

delay”. Erişim adresi: https://www.ekathimerini.com/news/1161672/austria-slovenia-czech-

republic-say-no-need-for-eu-talks-delay/  

 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/foreign-ministers-of-austria-czechia-and-slovenia-visit-skopje-and-tirana-support-eu-accession-talks/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/foreign-ministers-of-austria-czechia-and-slovenia-visit-skopje-and-tirana-support-eu-accession-talks/
https://www.ekathimerini.com/news/1161672/austria-slovenia-czech-republic-say-no-need-for-eu-talks-delay/
https://www.ekathimerini.com/news/1161672/austria-slovenia-czech-republic-say-no-need-for-eu-talks-delay/
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2. KOSOVA’NIN VİZE SERBESTİSİ VE AB’NİN TUTUMU 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 

Kosova’nın vize serbestisi için tüm kriterleri yerine getirmesine rağmen bu konuda ilerleme 

sağlanamadığını açıkladı. Kosova’yı vize serbestisi konusunda destekleyeceğini açıklayan 

Borrell, Kosova ve Sırbistan arasında devam eden “Belgrad-Priştine Diyaloğu” toplantısının 

Haziran ayında yapılacağını ifade etti. 

Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Slovakya, Romanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi ve İspanya’nın Kosova’nın vize serbestisi önündeki engellerden biri olarak 

görülüyor. 

European Western Balkans,  24 Mayıs 2021  

Euronews, 24 Mayıs 2021 

European Western Balkans,  (24.05.2021)  “Borell: Kosovo has met all criteria for visa 

liberalization”. Erişim adresi:  https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/borell-kosovo-

has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/  

 

Euronews, (24.05.2021)  “EU foreign policy chief Borrell: Kosovo has met all criteria for visa 

liberalization”. Erişim adresi: https://euronews.al/en/kosovo/2021/05/24/eu-foreign-policy-

chief-borrell-kosovo-has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/  

 

3. AB’NİN BELARUS YAPTIRIMLARI DEVAM EDİYOR 

Belarus’un 23 Mayıs’ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair uçuşuna müdahale ederek 

Minsk’e inmeye zorlamasına Avrupa Birliği’nden tepkiler gelmeye devam ediyor. Zorla 

Minsk’e indirilen uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltına alınmasının 

ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir açıklama yaptı. Twitter 

hesabından bir paylaşım yapan Komisyon Başkanı paylaşımında, Belarus’un müdahalesini 

“uçak kaçırma” olarak nitelendirdi. Von der Leyen, tutuklu gazetecinin derhal serbest 

bırakılmasını talep ederken; bu yasadışı eylemin mutlaka cezalandırılması gerektiğini de ifade 

etti. AB Zirvesi Başkanı Charles Michel ise Belarus’un hareketini “skandal” olarak niteledikten 

sonra yeni yaptırımların mutlaka gündeme geleceğini vurguladı.  

24-25 Mayıs’ta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nin gündeminde de Belarus’a uygulanacak 

yaptırımlar vardı. Zirve’den hemen önce konuşan Von der Leyen, toplantının gündemine vurgu 

yaparak basın ve ifade özgürlüğüne saygı duymaya başlayana kadar Belarus’a baskı yapmaya 

devam edeceklerini ifade etti. Komisyon Başkanı, bu kapsamda atılacak adımlardan birinin üç 

milyar avroluk AB yatırım paketinin askıya alınması olduğunu belirtti.  

1994’ten beri Belarus yönetiminde olan Alexander Lukashenko ise ulusal bir haber ajansına 

açıklama yaparak uçak indirme hareketinin arkasında olduğunu söyledi. Uçağın Minsk’e 

indirilmesinin yanlış olmadığını ısrarlı bir şekilde savunan Lukashenko, bomba ihbarının 

gerçek olduğunu, bombanın patlaması ihtimalini göz önüne aldığını ifade ederken; sözlerine 

“uçağın halkımızın başına düşmesine izin veremezdim” diyerek devam etti.  

https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/borell-kosovo-has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/24/borell-kosovo-has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/
https://euronews.al/en/kosovo/2021/05/24/eu-foreign-policy-chief-borrell-kosovo-has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/
https://euronews.al/en/kosovo/2021/05/24/eu-foreign-policy-chief-borrell-kosovo-has-met-all-criteria-for-visa-liberalization/
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Belarus’un uçak indirme hareketi, G7 Zirvesinin de gündemindeydi. G7 ülkeleri dışişleri 

bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği tarafından Portekiz’de gerçekleştirilen toplantı 

sonrasında yapılan açıklamada Belarus yönetimi kınandı. 

France 24, 24 Mayıs 2021 

Reuters, 24 Mayıs 2021 

Politico, 26 Mayıs 2021 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 27 Mayıs 2021 

France 24, (24.05.2021) “‘Aviation piracy’: EU leaders mull response to forced diversion of 

plane to Belarus”. Erişim adresi: https://www.france24.com/en/europe/20210524-aviation-

piracy-eu-leaders-mull-response-to-forced-diversion-of-plane-to-belarus 

Reuters, (24.05.2021) “EU investment for Belarus to be frozen until it embraces democracy”. 

Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/europe/eu-investment-belarus-be-frozen-until-

it-embraces-democracy-2021-05-24/ 

Mari Eccles, (26.05.2021) “Lukashenko defends Ryanair grounding that upends European air 

traffic rules”, Politico. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/belarus-plane-hijacking-

alexander-lukashenko-defends/ 

United States Department of State, (27.05.2021) “G7 Foreign Ministers’ Statement on Belarus”. 

Erişim adresi: https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-belarus/  

  

4. “SURE” PROGRAMININ DESTEK TUTARLARI AÇIKLANDI  

Avrupa Komisyonunun koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpları telafi 

etmek amacıyla hazırladığı SURE programı kapsamında sağlanacak finansal destekler 

açıklandı. Program kapsamında desteklerden yararlanmak için talepte bulunan 12 ülkeye 14,1 

milyar avro yardımda bulunulacağı ilan edildi. Program kapsamında İspanya’ya 3 milyar 370 

milyon avro, Yunanistan’a 2 milyar 540 milyon avro, Portekiz’e 2 milyar 410 milyon avro, 

Belçika’ya 2 milyar avro, Polonya’ya 1 milyar 560 milyon avro, İtalya’ya 751 milyon avro, 

Bulgaristan’a 511 milyon avro, Litvanya’ya 355 milyon avro, Estonya’ya 230 milyon avro, 

Malta’ya 177 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 124 milyon avro ve Letonya’ya 

113 milyon avro kredi tahsis edilecek. 

SURE programıyla, istihdamın korunması için üye ülkelerde kısa süreli çalışma ve ücret 

destek programlarında kullanılmak üzere krediler verilmesi hedefleniyor. 

Athina 9.84, 25 Mayıs 2021  

Thanos Paschalis, (25.05.2021) “EU: € 14,1 billion via SURE in 12 Member States - € 2,5 

billion in Greece”, Athina 9.84. Erişim adresi: https://www.athina984.gr/en/2021/05/25/ee-14-

1-dis-eyro-meso-sure-se-12-krati-meli / 

 

 

 

https://www.france24.com/en/europe/20210524-aviation-piracy-eu-leaders-mull-response-to-forced-diversion-of-plane-to-belarus
https://www.france24.com/en/europe/20210524-aviation-piracy-eu-leaders-mull-response-to-forced-diversion-of-plane-to-belarus
https://www.reuters.com/world/europe/eu-investment-belarus-be-frozen-until-it-embraces-democracy-2021-05-24/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-investment-belarus-be-frozen-until-it-embraces-democracy-2021-05-24/
https://www.politico.eu/article/belarus-plane-hijacking-alexander-lukashenko-defends/
https://www.politico.eu/article/belarus-plane-hijacking-alexander-lukashenko-defends/
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-belarus/
https://www.athina984.gr/en/2021/05/25/ee-14-1-dis-eyro-meso-sure-se-12-krati-meli%20/
https://www.athina984.gr/en/2021/05/25/ee-14-1-dis-eyro-meso-sure-se-12-krati-meli%20/
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5. ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AB’YE TEPKİ 

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Münih Güvenlik Konferansında Çin-AB ilişkilerine dair 

değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Parlamentosunun AB-Çin yatırım anlaşmasını 

onaylamama kararının ardından ilk defa açıklama yapan Çinli Bakan, AB’yi bu kararı sebebiyle 

eleştirirken; Birliğin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri iddialarını öne 

sürerek Çinli yetkilileri cezalandırma kararını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti. Bakan Vang, 

ticaret ile insan hakları gibi bir meselenin birbirine bağlanmasının yanlış olduğunu belirtirken, 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki toplama kamplarının varlığı ve soykırımla ilgili iddiaların 

“yalan ve söylenti”den ibaret olduğunu vurguladı. Ticaret anlaşmalarının bir iyilik olmadığını 

özellikle belirten Bakan, Sincan ile ilgili meselenin doğrudan Çin’in egemenliği ve güvenliğiyle 

alakalı olduğunu ifade etti. 

South China Morning Post, 26 Mayıs 2021 

Eduardo Baptista, (26.05.2021) “China’s foreign minister says EU parliament is wrong to tie 

investment deal to Xinjiang”, South China Morning Post. Erişim Adresi: 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134833/chinas-foreign-minister-says-

eu-parliament-wrong-tie  

 

6. AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI UYGULAMAYA GEÇİYOR 

Avrupa Parlamentosunun 20 Mayıs’ta “AB Dijital COVID Sertifikası” konusunda 

uzlaşmaya varmasının ardından teknolojik altyapının hazırlanması için çalışmalar başladı. AB 

Zirvesi Başkanı Charles Michel, 1 Temmuz’dan itibaren kullanılır hale gelmesi beklenen 

uygulama ile AB vatandaşlarının Birlik içerisinde özgürce hareket edebilme ehliyetine 

kavuşacağını açıkladı.  

Liderler Zirvesi sonrasında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise, 

Avrupa Birliği içerisinde aşılamanın hızla devam ettiğini, 30 Mayıs’a kadar 300 milyondan 

fazla doz aşının yapılacağını ve Haziran ayındaki hedefin 400 milyon doz olduğunu belirtti.   

India Today, 26 Mayıs 2021  

India Today, (26.05.2021) “EU summit welcomes Covid certificate to unlock travel”. Erişim 

adresi: https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/eu-summit-welcomes-covid-

certificate-to-unlock-travel-1806997-2021-05-26  

 

7. AVRUPA HAVACILIK EMNİYETİ AJANSINDAN BELARUS HAVA 

SAHASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA  

23 Mayıs’ta Belarus tarafından, hakkında bomba ihbarı yapıldığı iddia edilerek Minsk’e 

inmeye zorlanan Ryanair uçuşunun ardından Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansından bir 

açıklama geldi. Ajans tarafından 26 Mayıs’ta yayınlanan güvenlik bülteninde, 23 Mayıs’ta 

yaşanan olayın Belarus’un güvenli hava seyrüsefer hizmetleri sağlama kapasitesinin 

sorgulanmasına neden olduğu belirtilirken; Avrupa Birliği hava sahasında seyredecek uçakların 

acil durumlar dışında Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiye edildi.  

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134833/chinas-foreign-minister-says-eu-parliament-wrong-tie
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3134833/chinas-foreign-minister-says-eu-parliament-wrong-tie
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/eu-summit-welcomes-covid-certificate-to-unlock-travel-1806997-2021-05-26
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/eu-summit-welcomes-covid-certificate-to-unlock-travel-1806997-2021-05-26
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Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı bültende, Belarus’un uçak indirme eyleminin ülkenin 

uluslararası sivil havacılık kurallarına gösterdiği saygı konusunda şüpheler uyandırdığı 

vurgulanırken, operasyonel kontrolü kaptana ait olan bir hava taşıtının inişe zorlanmasının ciddi 

bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekildi.   

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, 26 Mayıs 2021 

The European Union Aviation Safety Agency, (26.05.2021) “EASA issues Safety Information 

Bulletin on operations in Belarus airspace”, Erişim adresi: 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-issues-safety-information-

bulletin-operations-belarus-airspace  

 

8. İSVİÇRE, AVRUPA BİRLİĞİYLE GÖRÜŞMELERİNİ SONLANDIRMA 

KARARI ALDI 

İsviçre Avrupa Birliği’yle ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla yedi yıldır sürdürdüğü 

müzakerelere son verme kararı aldı. İsviçre’den yapılan açıklamada iş birliği müzakerelerinin 

bitirilmesi serbest dolaşım, kamu yardımları, vatandaşlık hakları ve İsviçre’de çalışan AB 

vatandaşlarının sosyal yardım taleplerinin karşılanması gibi konulardaki önemli görüş 

farklılıklarına bağlandı.  

 Avrupa Komisyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son yıllarda kaydedilen 

ilerleme göz önüne alındığında bu karardan dolayı üzgünüz.” denildi. İsviçreli politikacılardan 

da tepkiler geldi. Sosyalist Parti Genel Başkanı Roger Nordmann müzakerelerin sona erdirildiği 

günü “Kara Çarşamba” olarak nitelendirirken, İsviçre Halk Partisi müzakerelerin sona ermesini 

memnuniyetle karşıladığını ilan etti ve bunu “İsviçre’nin kendi kaderini tayin etmesi yolunda 

bir zafer” olarak nitelendirdi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin ise, “Kara 

Çarşamba” nitelendirmesini reddederek, bu sürecin ilişkilerin yeniden inşası sürecine önderlik 

edecek verimli bir “sıfırlama” olacağını umduğunu ifade etti. İsviçre ve AB’nin ortaklıklarının 

süreceğini söyleyen Parmelin, anlaşma olmasa da etkililiği çoktan kanıtlanmış olan bu ortaklık 

yaklaşımının ortak çıkarları korumak namına sürdürüleceğini özellikle vurguladı. 

1972’den beri Serbest Ticaret Anlaşması’nın tarafı olan ve aynı zamanda Schengen bölgesine 

de dâhil olan İsviçre, AB ile yaptığı 120’den fazla ikili anlaşmayı tek bir çatı altında toplamak 

için 2014 yılında Birlikle müzakerelere başlamıştı.   

Avrupa Komisyonu, 26 Mayıs 2021 

BBC, 27 Mayıs 2021 

European Commission, (26.05.2021) “Commission Statement on the decision by the Swiss 

Federal Council to terminate the negotiations of the EU-Swiss Institutional Framework 

Agreement”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2683   

BBC, (27.05.2021) “Swiss abandon years of EU talks and reject treaty”. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57251681   

 

 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-issues-safety-information-bulletin-operations-belarus-airspace
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-issues-safety-information-bulletin-operations-belarus-airspace
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2683
https://www.bbc.com/news/world-europe-57251681
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9. JOSEP BORRELL’DEN SURİYEDEKİ SEÇİMLERE DAİR AÇIKLAMA 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 

Mayıs’ta Suriye’de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 

Borrel açıklamasında, Suriye’deki seçimlerin demokratik bir seçimin sahip olması gereken 

hiçbir kriteri karşılamadığını ve ülkedeki çatışma halinin düzelmesi için bir katkı sağlamadığını 

vurgularken, Avrupa Birliği’nin sonuçları tanımadığını da ifade etti.  

Seçimlerin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde yapılmadığını 

belirten Yüksek Temsilci, seçim sonuçlarının ancak ülke içinde yerinden edilmiş veya mülteci 

olarak ülkeden ayrılmak zorunda kalmış tüm Suriyelilerin katılımının sağlanması halinde 

güvenilir olacağını belirtti. Borrell, Avrupa Birliği’nin en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap 

verebilirlik standartlarına göre BM’nin gözetiminde gerçekleştirilecek ve tüm Suriyelilerin de 

katılacağı özgür ve adil bir seçim sürecini desteklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.  

AB Konseyinden yapılan açıklamada ise 2011’den beri Suriye’ye uygulanan yaptırımların 

1 Haziran 2022’ye kadar devam edeceği açıklandı. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 27 Mayıs 2021  

Avrupa Dış Eylem Servisi, 27 Mayıs 2021 

European Union External Action, (27.05.2021) “Syria: Statement by the High Representative 

Josep Borrell on the presidential elections”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99087/syria-statement-high-

representative-josep-borrell-presidential-elections_en  

European Union External Action, (27.05.2021) “Syria: Council extends sanctions against the 

regime for another year”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/05/27/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/   

 

10. AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI DAVID SASSOLI’DEN GÜNDEME 

DAİR AÇIKLAMALAR 

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne katılımının 

40. yıl münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere 27-28 Mayıs tarihlerinde Atina’yı 

ziyaret edecek. Sassoli, törenden önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou 

ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile görüşecek.  

Sassoli ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Roma’da gerçekleştirilen Küresel Sağlık 

Zirvesi, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, AB-Türkiye ilişkileri ve Yunanistan’dan 

Litvanya’ya giden bir yolcu uçağının Belarus tarafından Minsk’e zorla indirilmesi konularına 

değindi. 

David Sassoli, Avrupa’nın yoksul ve orta gelirli ülkelere yardım eden tek küresel güç 

olduğunu belirterek, diğer büyük güçlerin hem aşı ihracat yasaklarını kaldırmaları hem de aşı 

üretim kapasitelerini arttırmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca Sassoli, Avrupa 

Parlamentosunun Türkiye kararına atıfta bulunarak, Türkiye’deki iç gelişmelerden endişe 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99087/syria-statement-high-representative-josep-borrell-presidential-elections_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99087/syria-statement-high-representative-josep-borrell-presidential-elections_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
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duyduklarını ve bu koşullarda AB’nin Türkiye’ye karşı tutumunda bir değişiklik olmayacağını 

ifade etti. 

EKathimerini, 27 Mayıs 2021 

Avrupa Parlamentosu, 27 Mayıs 2021 

Yannis Palaiologos, (27.05.2021) “Solidarity is what will save us,’ EU Parliament president 

tells Kathimerini”, EKathimerini, Erişim adresi: 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1161846/solidarity-is-what-will-save-us-

eu-parliament-president-tells-kathimerini/   

European Parliament News, (27.05.2021) “Visit to Athens for the 40 anniversary of Greece’s 

accession to the EEC”. Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/weekly-

agenda/2021-21#agenda-day20210527   

 

11. AVRUPA PARLAMENTOSU DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİNDEN BOSNA 

HERSEK KARARI 

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde 27 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen 

toplantıda, Avrupa Konseyine Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne entegrasyonunu 

desteklemesi için çağrıda bulunuldu. Komiteden yapılan açıklamada Bosna-Hersek’in AB 

üyeliğinin, ulusal egemenlik hakkının, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının desteklendiğini 

vurgulanırken; bu desteğin öncelikle Bosna-Hersek’in demokratik ve çok kültürlü yapısının 

korunmasına, barış ve istikrarın devam ettirilmesine bağlı olduğu ifade edildi.  

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Paulo Rangel, Bosna-Hersek’in 

jeopolitik önemine ve etnik çeşitliliğine dikkat çekerek “Bosna-Hersek’in AB yolunda 

ilerlemesini, aday statüsü elde etmesine olanak sağlayacak reformları ve diyalogları 

destekliyoruz” dedi. 

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinin hazırladığı rapor 50 evet, 8 hayır ve 12 

çekimser oyla kabul edildi. 

Avrupa Parlamentosu, 27 Mayıs 2021 

European Western Balkans, 27 Mayıs 2021 

European Parliament, (27.05.2021) “MEPs support Bosnia and Herzegovina’s integration with 

the EU”. Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210523IPR04627/meps-support-bosnia-and-herzegovina-s-integration-with-the-eu   

European Western Balkans,  (27.05.2021)  “EP Foreign Affairs Committee adopts the report 

on Bosnia and Herzegovina”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/27/ep-foreign-affairs-committee-adopts-the-

report-on-bosnia-and-herzegovina/  

 

 

 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1161846/solidarity-is-what-will-save-us-eu-parliament-president-tells-kathimerini/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1161846/solidarity-is-what-will-save-us-eu-parliament-president-tells-kathimerini/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/weekly-agenda/2021-21#agenda-day20210527
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/weekly-agenda/2021-21#agenda-day20210527
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04627/meps-support-bosnia-and-herzegovina-s-integration-with-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04627/meps-support-bosnia-and-herzegovina-s-integration-with-the-eu
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/27/ep-foreign-affairs-committee-adopts-the-report-on-bosnia-and-herzegovina/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/05/27/ep-foreign-affairs-committee-adopts-the-report-on-bosnia-and-herzegovina/
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12. AB’DEN BM BARIŞ GÜCÜ GÜNÜ MESAJI 

AB Dış İlişkiler Servisi BM Barış Gücü Günü (29 Mayıs) vesilesiyle kutlama mesajı 

yayınladı. Ayrıca AB Dış İlişkiler Servisinin sosyal medya hesabından yayınlanan video 

mesajında “AB ve BM’nin istikrar, güvenlik ve barış için tüm dünyada yan yana çalıştığı, hatta 

AB’nin yürüttüğü 17 operasyon ve misyonun 13 tanesinin BM ile aynı bölgede 

gerçekleştirildiği” yer aldı. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de BM Barış Gücü 

Günü vesilesiyle açıklama yaptı. AB ve BM’nin ortak barış operasyonlarına dikkat çeken 

Borrell “BM’ye yatırım yapıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Çünkü bunun kendi çıkarımıza ve 

tüm dünyanın çıkarına olduğunu biliyoruz.” dedi. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 29 Mayıs 2021 

 European External Action Service, (29.05.2021) “Honouring UN peacekeepers and giving 

young people a stake in a more peaceful future”, Erişim adresi: 

https://www.google.com/search?q=European+External+Action+Service&rlz=1C1GCEU_trT

R893TR893&oq=e&aqs=chrome.2.69i60j69i59l3j35i39j69i60l3.1873j0j7&sourceid=chrome

&ie=UTF-8  

 

13. AB, ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDAKİ GELİŞMELERDEN 

ENDİŞE DUYUYOR 

AB Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Peter Stano, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son 

gelişmelerin hem tehlikeli hem de endişe verici olduğunu açıkladı. Stano, taraflara gerginliği 

bir an önce düşürme, askeri eylemlerden kaçınma ve 12 Mayıs’tan önceki pozisyonlarına geri 

çekilme çağrısında bulundu. Ayrıca Stano, Azerbaycan’ı tüm savaş esirlerini ve tutuklularını 

serbest bırakması yönünde uyardı. 

Peter Stano, Güney Kafkasya için sürdürülebilir refah ve barış için gerekli olan sınırların 

belirlenmesi ve güven artırıcı önlemlerin alınması noktasında yardıma hazır olduklarını 

açıkladı. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 28 Mayıs 2021 

Europost, 29 Mayıs 2021 

European External Action Service, (28.05.2021) “Armenia/Azerbaijan: Statement by the 

Spokesperson on recent developments on the border”. Erişim adresi:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99246/armeniaazerbaijan-

statement-spokesperson-recent-developments-border_en  

Europost, (29.05.2021), “EU urges Armenia, Azerbaijan to refrain from any further military 

actions”. Erişim adresi: https://europost.eu/en/a/view/eu-urges-armenia-azerbaijan-to-refrain-

from-any-further-military-actions-34930  

 

https://www.google.com/search?q=European+External+Action+Service&rlz=1C1GCEU_trTR893TR893&oq=e&aqs=chrome.2.69i60j69i59l3j35i39j69i60l3.1873j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=European+External+Action+Service&rlz=1C1GCEU_trTR893TR893&oq=e&aqs=chrome.2.69i60j69i59l3j35i39j69i60l3.1873j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=European+External+Action+Service&rlz=1C1GCEU_trTR893TR893&oq=e&aqs=chrome.2.69i60j69i59l3j35i39j69i60l3.1873j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99246/armeniaazerbaijan-statement-spokesperson-recent-developments-border_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99246/armeniaazerbaijan-statement-spokesperson-recent-developments-border_en
https://europost.eu/en/a/view/eu-urges-armenia-azerbaijan-to-refrain-from-any-further-military-actions-34930
https://europost.eu/en/a/view/eu-urges-armenia-azerbaijan-to-refrain-from-any-further-military-actions-34930
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14. SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ KOMİSERİNDEN DÜNYA TÜTÜNE HAYIR 

GÜNÜ MESAJI 

Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides Dünya Tütüne Hayır Günü (30 Mayıs) 

vesilesiyle bazı açıklamalarda bulundu. Tütünle ilintili olarak ortaya çıkan hastalıklara dikkat 

çeken Kyriakides, tütün kullanımının önlenebilir sağlık risklerinin en büyüğü olduğunu ve 2040 

yılına kadar Avrupa’da dumansız bir nesil yaratma hedefi belirlediklerini açıkladı. Ayrıca, 

Kyriakides, tütün kullananların koronovirüsten ölme risklerinin kullanmayanlardan yüzde elli 

daha fazla olduğunun altını çizerek, milyonlarca insanı sigarayı bırakmaya çağırdı. 

Avrupa Komisyonu, 30 Mayıs 2021 

European Commission, (30.05.2021) “World No Tobacco Day 2021: Statement by Health and 

Food Safety Commissioner Stella Kyriakides”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2761  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2761

