
1 
 

 

BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 49 7-13 Haziran 2021 

 

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

 

1. DAVID SASSOLI’DEN BATI BALKANLARIN AB ÜYELİĞİNE DESTEK 

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Batı Balkan devletlerinin AB’ye kabul 

edilmesi çağırısını tekrarladı. Bu genişleme hamlesinin barışın ve refahın sağlanması yönünde 

atılacak olumlu bir adım olacağını belirten Sassoli; bu devletlerin katılım ölçütlerini henüz tam 

olarak yerine getirmediklerini hatırlatmakla birlikte, AB’nin vermiş olduğu sözleri tutması 

gerektiğine de dikkat çekti. 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise AB üyelik müzakerelerini başlatmak için “gerekli tüm 

şartları yerine getiren” Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya resmi adaylık statüsünün 

verilmemiş olmasıyla ilgili olarak “Godot’yu Beklerken hikâyesi gibi: Çok söz var ama eylem 

yok” ifadelerini kullandı. 

Euronews, 6 Haziran 2021 

Independent Balkan News Agency, 7 Haziran 2021 

Euronews, (06.06.2021) “PE President encourages membership into the EU of countries in the 

Western Balkans”. Erişim adresi: https://euronews.al/en/albania/2021/06/06/pe-president-

encourages-membership-into-the-eu-of-countries-in-the-western-balkans/ 

Independent Balkan News Agency, (07.06.2021) “Sassoli: EU enlargement would be a positive 

step towards peace and prosperity”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/sassoli-eu-

enlargement-would-be-a-positive-step-towards-peace-and-prosperity/  

 

2. AVRUPA BİRLİĞİ ADİL DÖNÜŞÜM FONU’NU ONAYLADI 

AB Konseyi, yeşil dönüşümün adil ve kapsayıcı olmasını sağlayacak Adil Dönüşüm 

Fonu’nu onayladı. 17,5 milyar avroluk fonla fosil yakıt kullanan ve yeşil enerjiye geçmek 

https://euronews.al/en/albania/2021/06/06/pe-president-encourages-membership-into-the-eu-of-countries-in-the-western-balkans/
https://euronews.al/en/albania/2021/06/06/pe-president-encourages-membership-into-the-eu-of-countries-in-the-western-balkans/
https://balkaneu.com/sassoli-eu-enlargement-would-be-a-positive-step-towards-peace-and-prosperity/
https://balkaneu.com/sassoli-eu-enlargement-would-be-a-positive-step-towards-peace-and-prosperity/
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isteyen ülkelere kaynak sağlanması planlanıyor. Ayrıca fon kapsamında, AB genelinde 

sanayileri ve ekonomileri büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olan ve sera gazı üretimine 

katkıda bulunan ülkelerin yerel ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için sosyoekonomik 

maliyetleri azaltacak projeler finanse edilecek. 

AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Portekiz adına bir açıklama yapan Planlama 

Bakanı Nelson de Souza, Yeşil Anlaşma’nın başarısının üye ülkelerin ekonomilerinin karbon 

kullanımından arındırılmasına bağlı olduğunu ifade etti. De Souza, Adil Geçiş Fonu’nun 

şirketlere ve işçilere yerel düzeyde ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağını ve bu sayede iklim 

değişikliğiyle Birlik çapında, herkesi kapsayacak şekilde mücadele edilebileceğini belirtti. 

Avrupa Birliği Konseyi, 7 Haziran 2021 

Council of the European Union, (07.06.2021) “Climate neutrality: Council adopts the Just 

Transition Fund”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/06/07/climate-neutrality-council-adopts-the-just-transition-fund/   

 

3. HEIKO MAAS’TAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ELEŞTİRİ  

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan Avrupa Birliği’ne eleştiri geldi. Bakan, Avrupa 

Birliği’nin birliğini ve bütünlüğünü koruyabilmesi için dış politikayı ilgilendiren kararlarda şart 

koşulan oy birliği ilkesinin kaldırılmasını talep etti. Heiko Maas, veto hakkının dış politikayı 

felç ettiğini ve Avrupa Birliği’ne zarar verdiğini vurgularken, bu hakkı kullanan ülkeye de 

Birliği rehin tutma yetkisi verildiğini ifade etti. Bakan, oybirliği şartının kalkmasını 

Almanya’nın aleyhine olsa dahi destekleyeceklerini de sözlerine ekledi. 

Deutsche Welle, 7 Haziran 2021 

Deutsche Welle, (07.06.2021) “Germany calls for abolition of EU foreign policy vetos”. Erişim 

adresi: https://www.dw.com/en/germany-calls-for-abolition-of-eu-foreign-policy-vetos/a-

57803478  

 

4. FRONTEX RAPORU YAYIMLANDI 

Avrupa Sayıştayının Frontex (Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İş Birliği Yönetimi 

Ajansı) hakkında hazırladığı rapor yayımlandı. Raporda, Ajansın düzensiz göçle mücadelede 

gerekli başarıyı gösteremediği ve bu konuda üye devletlere etkili bir şekilde destek 

sağlayamadığına yer verildi. Frontex’in görevleri arasında sığınmacıların AB topraklarına 

izinsiz girişini önlemek ve sınır ötesi suçların azaltılmasına yardımcı olmak yer alıyor. Sayıştay 

üyesi Leo Brincat, kısa bir zaman diliminde çok sayıda değişime maruz kalan ve kapasitesinin 

çok üstünde görev yükü üstlenen Sınır Koruma Ajansının etkin bir işleyişe sahip olmadığını ve 

2015’te yaşanan mülteci krizi sonrasında üstlendiği ek sorumluluklar nedeniyle endişe verici 

bir durumun söz konusu olduğunu da vurguladı. 

Express, 7 Haziran 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/07/climate-neutrality-council-adopts-the-just-transition-fund/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/07/climate-neutrality-council-adopts-the-just-transition-fund/
https://www.dw.com/en/germany-calls-for-abolition-of-eu-foreign-policy-vetos/a-57803478
https://www.dw.com/en/germany-calls-for-abolition-of-eu-foreign-policy-vetos/a-57803478
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Ciaran Mcgrath,  (07.06.2021) “EU’s border force Frontex paying price for ‘biting off more 

than it can chew’“, Express. Erişim adresi: https://www.express.co.uk/news/world/1446726/eu-

news-frontex-border-force-eca-leo-brincat-immigration-migrants  

 

5. CHARLES MICHEL: ÇİN İLE EKONOMİK İLİŞKİMİZİ DENGELEMEK 

İSTİYORUZ 

Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden ile G7 zirvesinde 

görüştü. AB Zirvesi Başkanı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump yönetimi 

döneminde yaşanan gerginliklerden sonra Biden’ın ilişkileri düzeltme çabalarını “güçlü 

ortaklığa” dönüş olarak değerlendirdi. Michel, ABD’nin Çinli şirketlere getirdiği sınırlama ve 

yasakları hatırlatarak AB’nin Çin ile yürütmekte olduğu Kapsamlı Yatırım Anlaşması (KYA) 

müzakerelerini savundu. Charles Michel ayrıca AB’nin “karşılıklılık ilkesi kapsamında” Çin 

ile ekonomik ilişkilerini yeniden dengelemek istediğini de vurguladı. 

AB, Kapsamlı Yatırım Anlaşması ile Çin ve AB ülkeleri arasında tesis edilmiş 25 adet ikili 

yatırım anlaşmasını bir çatı anlaşma altında birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak KYA, tarafların 30 

Aralık 2020’de prensipte uzlaşmalarına rağmen hem ABD’nin tutumu hem de Çin’in insan 

hakları ihlalleri, Avrupalı milletvekillerine ve akademisyenlere uyguladığı yaptırımlar ve vize 

yasakları gibi sorunlar nedeniyle askıya alınmıştı. 

Avrupa Parlamentosu, 12 Mart 2021    

Avrupa Parlamentosu, 20 Mayıs 2021    

EURACTIV, 8 Haziran 2021 

European Parliament, (12.03.2021) “EU-China Comprehensive Agreement on Investment”. 

Erişim adresi: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679103/EPRS_BRI(2021)67910

3_EN.pdf  

European Parliament News, (20.05.2021) “MEPs refuse any agreement with China whilst 

sanctions are in place”. Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-

place  

EURACTIV,  (08.06.2021) “EU chief defends China deal ahead of US summit”. Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-chief-defends-china-deal-ahead-of-us-

summit/  

6. YUNANİSTAN’DAN “GÜVENLİ ÜLKE” KARARI 

Yunanistan Türkiye’yi “güvenli üçüncü ülke” ilan etti. Yunanistan Göç Bakanı Notis 

Mitarachi tarafından yapılan açıklama sonrasında bu ülkedeki sığınmacıların Türkiye’ye geri 

gönderilme işlemlerinin hızlanması ve Türkiye’den Avrupa Birliği topraklarına geçmeyi 

planlayan sığınmacıların sayısında düşüş yaşanması bekleniyor. Açıklamada Somali, Pakistan, 

Afganistan ve Bangladeş’ten gelip Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan kişilerin 

iltica başvurularının kabul edilmeyeceği de ifade edildi. Bakan; bu ülkelerden gelen kişilerin 

dinleri, milliyetleri, siyasi görüşleri veya herhangi bir sosyal gruba dâhil olmaları nedeniyle 

https://www.express.co.uk/news/world/1446726/eu-news-frontex-border-force-eca-leo-brincat-immigration-migrants
https://www.express.co.uk/news/world/1446726/eu-news-frontex-border-force-eca-leo-brincat-immigration-migrants
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679103/EPRS_BRI(2021)679103_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679103/EPRS_BRI(2021)679103_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-chief-defends-china-deal-ahead-of-us-summit/
https://www.euractiv.com/section/eu-china/news/eu-chief-defends-china-deal-ahead-of-us-summit/
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tehlikede olmadıklarını ve Yunanistan yerine Türkiye’ye sığınma talebinde bulunabileceklerini 

belirtti. Mitarachi, bu girişimin düzensiz göçmen akışını engelleme yolunda “büyük bir adım” 

olduğunu da sözlerine ekledi. 

EURACTIV, 8 Haziran 2021 

Josie Le Blond, (08.06.2021) “Greece presses ‘safe’ Turkey to readmit migrants”, EURACTIV. 

Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-presses-

safe-turkey-to-readmit-migrants/  

7. “BOSNA KASABI” RATKO MLADIĆ’İN CEZASI ONANDI 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Bosna Savaşı sırasında gerçekleşen Srebrenitsa katliamın 

faili olan ve “Bosna Kasabı” olarak anılan Ratko Mladić hakkındaki müebbet hapis cezasını 

onadı. Onama kararının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Avrupa Birliği Zirvesi 

Başkanı Charles Michel, cezanın onanmasının adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım 

olduğunu ifade ederken; bu kararın acı dolu bir geçmiş yerine geleceğe odaklanmaya vesile 

olacağını da belirtti. 

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

Avrupa Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi tarafından 

yapılan ortak açıklamada Ratko Mladić davasında verilen nihai kararın, Avrupa’nın yakın 

tarihinde kendine yer bulan, Bosna-Hersek’te gerçekleşen soykırım da dâhil olmak üzere çeşitli 

savaş suçlarını içeren önemli bir davayı sona erdirdiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, soykırımın 

inkarının ve savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa’nın temel değerleriyle çeliştiği ve bu 

tarz eylemlerin cezasız kalmasının mümkün olmadığı da vurgulandı. 

The Washington Post, 8 Haziran 2021 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 8 Haziran 2021 

Loveday Morris, (08.06.2021) “‘Butcher of Bosnia’ Mladic loses final court appeal over 

genocide convictions”, The Washington Post. Erişim adresi: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/mladic-bosnia-trial-serb-

appeal/2021/06/08/f9851eae-c85d-11eb-8708-64991f2acf28_story.html   

European External Action Service, (08.06.2021) “BiH: Joint Statement by the High 

Representative Josep Borrell and Commissioner Olivér Várhelyi on the sentencing of Ratko 

Mladic for genocide”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/99749/bih-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-

olivér-várhelyi_en 

 

8. “DİJİTAL COVID SERTİFİKASI” 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇERLİ 

OLACAK 

Avrupa Parlamentosu, 20 Mayıs’ta “AB Dijital COVID Sertifikası” konusunda uzlaşmaya 

vardı. Avrupa Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, uygulamanın yürürlüğe girme tarihi 

kesinleşti. Avrupa Birliği vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren “AB Dijital COVID Sertifikası” 

sayesinde Birlik içinde özgürce seyahat edebilecek. Tüm AB üye devletlerinin kullanımına 

sunulacak olan sertifikada kişinin koronavirüs aşı karnesi, test sonuçları ve hastalık geçmişi yer 

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-presses-safe-turkey-to-readmit-migrants/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/greece-presses-safe-turkey-to-readmit-migrants/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/mladic-bosnia-trial-serb-appeal/2021/06/08/f9851eae-c85d-11eb-8708-64991f2acf28_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/mladic-bosnia-trial-serb-appeal/2021/06/08/f9851eae-c85d-11eb-8708-64991f2acf28_story.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99749/bih-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-olivér-várhelyi_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99749/bih-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-olivér-várhelyi_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99749/bih-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-olivér-várhelyi_en
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alacak. Sertifikanın dağıtımını her ülkenin kendi ulusal makamları üstlenecek. Fiziksel ya da 

dijital ortamda temin edilebilen bir “QR kod”dan ibaret olacak sertifikanın temin tarihinden 

itibaren 12 ay boyunca geçerli olması planlanıyor.  

Avrupa Parlamentosu, 9 Haziran 2021  

European Parliament, (09.06.2021) “Parliament gives its final green light to the EU Digital 

COVID Certificate”. Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-

certificate 

 

9. PETER STANO’DAN BELGRAD PRİŞTİNE DİYALOĞU AÇIKLAMASI 

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan ve Kosova ilişkilerinin normalleşmesi için 

Belgrad-Priştine Diyalog sürecine katılacağını açıkladı. Kosova’nın karşılıklı tanıma için hazır 

olduğuna dikkat çeken Osmani, Sırbistan’ın “Kosova’yı tanıması” ve “kayıp kişilere ait arşiv 

bilgilerini paylaşıma açması” gerektiğini savundu. Osmani ayrıca taraflar arasındaki 

müzakerelerin başarıya ulaşmasının, Sırbistan’ın diyalog sürecindeki tutumuna bağlı olduğunu 

ifade etti.  

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Birliği eşgüdümünde gerçekleşecek 

diyalog süreci çerçevesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Aleksandar Vucic’in 15 Haziran’da Brüksel’de görüşme yapacağını duyurdu. Stano, tarafların 

sürece katılmalarının ve tüm anlaşmaları uygulamalarının Avrupa Birliği için taşıdığı öneme 

de dikkat çekti. 

See News, 9 Haziran 2021 

Independent Balkan News Agency, 10 Haziran 2021 

See News, (09.06.2021) “Serbia, Kosovo to resume normalisation talks on June 15”. Erişim 

adresi: https://seenews.com/news/serbia-kosovo-to-resume-normalisation-talks-on-june-15-

743925  

Independent Balkan News Agency, (10.06.2021) “Osmani and Hoxhaj set conditions for the 

Vucic-Kurti meeting on June 15”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/osmani-and-hoxhaj-set-

conditions-for-the-vucic-kurti-meeting-on-june-15/ 

 

10. AB’DEN “EĞİTİM İÇİN KÜRESEL ORTAKLIK” PLATFORMUNA MALİ 

DESTEK 

G7 Zirvesi öncesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin 2021-

2027 aralığında 90 ülkede yaklaşık bir milyar çocuğun eğitimine fayda sağlamak amacıyla 

Eğitim için Küresel Ortaklık (EKO) çerçevesinde 700 milyon avro destek vereceğini “gururla” 

açıkladı. 

Uluslararası nitelikli sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları ve çeşitli eğitim paydaşlarının 

temsilcilerini bir araya getiren küresel niteliğe sahip tek ortaklık kuruluşu olan EKO, 2002 

yılında Dakar Dünya Eğitim Forumu ve Binyıl Zirvesi’nde verilen taahhütleri yerine getirme 

amacıyla kurulmuştu. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-certificate
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-certificate
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05512/parliament-gives-its-final-green-light-to-the-eu-digital-covid-certificate
https://seenews.com/news/serbia-kosovo-to-resume-normalisation-talks-on-june-15-743925
https://seenews.com/news/serbia-kosovo-to-resume-normalisation-talks-on-june-15-743925
https://balkaneu.com/osmani-and-hoxhaj-set-conditions-for-the-vucic-kurti-meeting-on-june-15/
https://balkaneu.com/osmani-and-hoxhaj-set-conditions-for-the-vucic-kurti-meeting-on-june-15/


6 
 

Avrupa Komisyonu, 10 Haziran 2021 

European Commission, (10.06.2021) “Education: EU increases its commitment to Global 

Partnership for Education with a pledge of €700 million for 2021-2027”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2933  

 

11. AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA KOMİSYONUNA DAVA AÇMAYA 

HAZIRLANIYOR 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonunun Macaristan ve Polonya’nın yaptığı hak 

ihlalleri karşısında sessiz kaldığını iddia etti. Parlamento, Komisyonun hukuk devleti ilkesini 

ihlal eden bu iki ülke için ceza mekanizmasını harekete geçirmediğini söyleyerek Komisyonu 

eylemsizlikle suçladı. Komisyonun Avrupa Adalet Divanına şikâyet edilmesinin tartışıldığı 

oturumda, 705 vekilin 506’sı şikâyet kararına destek verdi.  

The Guardian, 10 Haziran 2021,  

Daniel Boffey, (10.06.2021) “MEPs back action against European commission over Poland 

and Hungary” The Guardian. Erişim adresi: 

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/10/meps-back-action-against-european-

commission-over-rule-of-law-sanctions  

 

12. OLIVER VARHELYI BATI BALKAN ÜLKELERİ LİDERLERİYLE 

GÖRÜŞTÜ 

Avrupa Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, 10 

Haziran Perşembe günü Batı Balkan ülkeleri liderleriyle Tiran Ekonomi Zirvesi’nde bir araya 

geldi. Arnavutluk’un ev sahipliğini üstlendiği Tiran Ekonomi Zirvesi’ne Kosova Başbakanı 

Albin Kurti, Bosna Hersek Başbakanı Zoran Tegeltija, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran 

Zaev, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanović ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić de katıldı. 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Balkan liderlerinin Zirve’ye katılmalarını AB planının ve 

ortak bölgesel pazarın uygulanmasının açık bir göstergesi olarak yorumladı. Rama, Zirve’nin 

koronavirüs sonrası ekonomik iyileşme için sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak önemli 

bir araç olduğunu vurguladı. 

AB’nin bölgeye yönelik ekonomi ve yatırım planına bağlı kalma niyetini vurgulayan 

Varhelyi ise bu plan ile sağlanacak ekonomik katkının bölgedeki GSYH düşüşünün üçte birine 

denk geldiğini ve planın etkili olabilmesi için Batı Balkan ülkelerinin bölgesel pazar 

oluşturmaları gerektiğini belirtti.  

Independent Balkan News Agency, 10 Haziran 2021 

European Western Balkans, 11 Haziran 2021 

Independent Balkan News Agency, (10.06.2021) “Rama opens the summit of the leaders of the 

Western Balkans: Plan for economic recovery”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/rama-

opens-the-summit-of-the-leaders-of-the-western-balkans-plan-for-economic-recovery/ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2933
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/10/meps-back-action-against-european-commission-over-rule-of-law-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/10/meps-back-action-against-european-commission-over-rule-of-law-sanctions
https://balkaneu.com/rama-opens-the-summit-of-the-leaders-of-the-western-balkans-plan-for-economic-recovery/
https://balkaneu.com/rama-opens-the-summit-of-the-leaders-of-the-western-balkans-plan-for-economic-recovery/
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European Western Balkans, (11.06.2021)  “Western Balkan leaders meet for Tirana Economic 

Summit”. Erişim adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/11/western-balkan-

leaders-meet-for-tirana-economic-summit/  

 

13. AB’DEN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJI 

Avrupa Komisyonu Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü (11 Haziran) vesilesiyle 

kutlama mesajı yayınladı. Koronavirüs salgınının etkisiyle çocuk işçi sayısının arttığına dikkat 

çeken mesajda, Avrupa Birliği’nin çocuk işçiliğine karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahip olduğu 

ve çocuk işçilerin korunması konusunun AB’nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisi’nde kilit 

bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca mesajda, AB’nin “Clear Cotton” projesi ile pamuk, tekstil 

ve konfeksiyon sektörlerinde çocuk işçiliğin önlenmesine dair çalışmalar yürüttüğü ve bu 

kapsamda Burkina Faso ve Mali’de 4.000’den fazla kişiyi işçilikten kurtardığı belirtildi. 

Avrupa Komisyonu, 11 Haziran 2021 

European Commission, (11.06.2021) “Child Labour: Statement by the European Commission 

and the High Representative on the World Day against Child Labour”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2930  

 

14. G7 ZİRVESİNDE “KUZEY İRLANDA” TARTIŞMASI 

Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi Cornwall’daki Carbis 

Koyu’nda salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gündemleriyle toplandı. Birleşik 

Krallık ve Avrupa Birliği arasında uzun müzakerelere konu olan ve nihayetinde imzalanan 

Kuzey İrlanda Protokolü de yeniden gündemdeydi. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic 

Raab, Avrupa Birliği’ne üye olan bazı devletlerin üst düzey yetkililerini Kuzey İrlanda ile ilgili 

olarak “saldırgan” bir tutum sergilemekle suçladı. AB’deki birçok siyasetçinin Kuzey 

İrlanda’yı “ayrı bir ülke” şeklinde değerlendirdiklerinden yakınan Raab, Kuzey İrlanda 

Protokolü sorununa bu şekilde yaklaşmanın “hatalı” olduğunu söyledi. 

Birleşik Krallık’ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti 

arasındaki ticareti düzenlemenin yanında, “sert” bir sınırın tekrar inşa edilmesine engel olarak 

bölgedeki barışı sürdürmeyi de hedefleyen protokol; Raab'ın beyanından bir gün önce Avrupa 

Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel 

ile Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen görüşmede de 

değerlendirildi. 

Görüşme sonrası taraflar açıklamalarda bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von 

der Leyen, hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği tarafından kabul edilen protokolün 

taraflarca uygulanmasının tek çözüm olduğunu ifade etti. Boris Johnson’ın Başbakanlık 

Ofisi’nden yapılan açıklamada ise taraflar uzlaşmaya ve pragmatik bir yaklaşım sergilemeye 

davet edildi. Ancak görüşme sonrası basın mensuplarına beyanlarda bulunan Johnson, 

protokolün bu haliyle uygulanamayacağını belirtti. Başbakan, Birleşik Krallık’ın bir bütün 

olduğunu ve bunun net olarak anlaşılması gerektiğini özellikle vurguladı.  

The Guardian, 12 Haziran 2021 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/11/western-balkan-leaders-meet-for-tirana-economic-summit/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/11/western-balkan-leaders-meet-for-tirana-economic-summit/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2930
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BBC News, 12 Haziran 2021 

CNews, 12 Haziran 2021 

France24, 12 Haziran 2021 

The Guardian, 13 Haziran 2021 

Heather Stewart, (12.06.2021) “G7: Boris Johnson to face pressure from EU on Northern 

Ireland” The Guardian. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-

boris-johnson-to-face-pressure-from-eu-on-northern-ireland 

Doug Faulkner, (12.06.2021) “G7: PM pledges to protect UK integrity amid EU row BBC 

News. Erişim adresi: https://www.bbc.com/news/uk-politics-57453004 

Meghann Rakotomalala, (12.06.2021) “Brexit: Britanniques et européens affichent leurs 

désaccords en plein G7”, CNews. Erişim adresi: https://www.cnews.fr/monde/2021-06-

12/brexit-britanniques-et-europeens-affichent-leurs-desaccords-en-plein-g7-1093116 

France24, (12.06.2021) “Irlande du Nord : Macron et l'UE demandent à Johnson de respecter 

les accords de Brexit”. Erişim adresi: https://www.france24.com/fr/europe/20210612-irlande-

du-nord-macron-demande-%C3%A0-johnson-de-respecter-les-accords-de-brexit 

Robert Booth, (13.06.2021) “Dominic Raab accuses EU leaders of ‘offensive’ attitude to 

Northern Ireland” The Guardian. Erişim adresi: 

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/13/offensive-dominic-raab-chides-eu-leaders-

over-northern-ireland-remarks 

 

15.  AB’DEN “DÜNYA ALBİNİZM FARKINDALIK GÜNÜ” MESAJI 

AB Dış İlişkiler Servisi “Dünya Albinizm Farkındalık Günü” vesilesiyle albino bireylerin 

yaşadığı zorluklara ve ayrımcılığa dikkat çeken mesaj yayınladı. Ayrıca mesajda, tıbbi bir 

hastalık olmasına rağmen Afrika’da albino bireylerin çeşitli ritüeller yaptıkları gerekçesiyle 

saldırıya uğradıkları, ten renkleri nedeniyle aileleri tarafından terk edildikleri ve ayrımcılığa 

maruz kaldıkları belirtildi.   

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

albinizmli bireyleri korumak, onlara yardım etmek ve albinizm topluluğunun karşılaştığı 

zorlukları azaltmak için Afrika’da “Bölgesel Albinizm Forumu” gibi kuruluşlarla beraber 

çalıştıklarını ifade etti.  

Avrupa Dış Eylem Servisi, 13 Haziran 2021 

European External Action Service, (13.06.2021) “International Albinism Awareness Day: 

Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/99975/international-albinism-

awareness-day-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en  

 

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-boris-johnson-to-face-pressure-from-eu-on-northern-ireland
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-boris-johnson-to-face-pressure-from-eu-on-northern-ireland
https://www.bbc.com/news/uk-politics-57453004
https://www.cnews.fr/monde/2021-06-12/brexit-britanniques-et-europeens-affichent-leurs-desaccords-en-plein-g7-1093116
https://www.cnews.fr/monde/2021-06-12/brexit-britanniques-et-europeens-affichent-leurs-desaccords-en-plein-g7-1093116
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/99975/international-albinism-awareness-day-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/99975/international-albinism-awareness-day-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en

