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1. AB ÖZEL TEMSİLCİLERİNİN GÖREV SÜRELERİ 31 AĞUSTOS 2023’E 

KADAR UZATILDI 

Avrupa Birliği, Bosna-Hersek ve Kosova’daki AB özel temsilcilerinin görev sürelerini 31 

Ağustos 2023’e kadar uzattı. İlk görevine 8 Ağustos 2019’da başlayan AB Bosna-Hersek Özel 

Temsilcisi Johann Sattler, Avrupa Birliği’nin Bosna-Hersek’in tam üyelik yolunda ilerleyişini 

ve ülkenin istikrarlı, yaşanabilir, barışçıl ve çok etnikli yapısını desteklemeye devam 

edeceklerini belirtti. İlk görevine 1 Eylül 2020’de başlayan AB-Kosova Özel Temsilcisi Tomáš 

Szunyog ise Batı Balkanlar’da istikrarı güçlendirmek, bölgesel iş birliğine ve iyi komşuluk 

ilişkilerine katkıda bulunmak da dahil olmak üzere Kosova’nın istikrarlı, yaşanabilir, barışçıl, 

demokratik ve çok etnikli yapısını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. 

Avrupa Konseyi, 19 Temmuz 2021 

European Western Balkans, 19 Temmuz 2021 

Council of the EU, (19.07.2021) “EU extends the mandates of the EU special representatives 

in Bosnia and Herzegovina and in Kosovo for two years”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/eu-extends-the- 

mandates-of-the-eu-special-representatives-in-bosnia-and-herzegovina-and-in-kosovo-for- 

two-years/ 

European Western Balkans, (19.07.2021) “EU extends mandates of Special Representatives in 

BiH and Kosovo until 2023”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/19/eu-extends-mandates-of-special- 

representatives-in-bih-and-kosovo-until-2023/ 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/eu-extends-the-mandates-of-the-eu-special-representatives-in-bosnia-and-herzegovina-and-in-kosovo-for-two-years/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/eu-extends-the-mandates-of-the-eu-special-representatives-in-bosnia-and-herzegovina-and-in-kosovo-for-two-years/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/eu-extends-the-mandates-of-the-eu-special-representatives-in-bosnia-and-herzegovina-and-in-kosovo-for-two-years/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/19/eu-extends-mandates-of-special-representatives-in-bih-and-kosovo-until-2023/
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2. BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOĞU KAPSAMINDA TARAFLAR BİR ARAYA 

GELDİ 

Avrupa Birliği’nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Brüksel’de bir araya 

geldi. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Lajcak, görüşmelerin zor geçtiğini, Kosova ile 

Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik birbirinden farklı yaklaşımların ileri 

sürüldüğünü belirtti. Sırbistan ve Kosova’nın AB üyeliğinin ilişkilerinin normalleşmesine bağlı 

olduğunu hatırlatan Lajcak, her iki tarafın da aralarındaki sorunları çözmek için birlikte 

çalışmaya özen göstermesi gerektiğine dikkat çekti. 

Independent Balkan News Agency, 19 Temmuz 2021 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 19 Temmuz 2021 

Independent Balkan News Agency, (19.07.2021) “Lajcak: “We achieved very little progress 

today”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/lajcak-we-achieved-very-little-progress-today/ 

European Union External Action Service, (19.07.2021) “Belgrade-Pristina Dialogue: Press 

statement by EU Special Representative Miroslav Lajčák following the meeting”. Erişim 

adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102037/belgrade-pristina- 

dialogue-press-statement-eu-special-representative-miroslav-laj%C4%8D%C3%A1k_en 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI 

Bir süredir devam eden Çin kaynaklı siber saldırılara Avrupa Birliği’nden ve üye 

devletlerden tepki geldi. Üye devletlerin ve AB’nin ekonomisini, güvenliğini, demokrasisini ve 

toplumunu önemli ölçüde etkileyen ve Çin topraklarından yapıldığı tespit edilen kötü niyetli 

siber saldırılar Avrupa Birliği Konseyinin yazılı açıklaması ile ifşa edildi. Microsoft Exchange 

sunucusu üzerinden gerçekleştirilen saldırıların yalnızca Avrupa’da değil, dünya çapında 

birçok kurumu etkilediği, ağ güvenliğini ve bütünlüğünü zayıflattığı ifade edildi. Ayrıca 

“sorumsuz ve zararlı” olarak nitelendirilen bu davranışın, devlet kurumlarının ve özel 

şirketlerin önemli ekonomik kayıplara uğramasına sebep olduğu da belirtildi. 

Konseyin açıklamasında, Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerin tüm Birleşmiş Milletler 

üyelerince onaylanan “sorumlu devlet davranışı” normlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu 

kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınadığı vurgulanırken; Çinli yetkililer bu normlara 

uymaya davet edildi. 

Avrupa Birliği Konseyi, 19 Temmuz 2021 

Council of the European Union, (19.07.2021) “China: Declaration by the High Representative 

on behalf of the European Union urging Chinese authorities to take action against malicious 

cyber activities undertaken from its territory”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/declaration-by-the-high- 

representative-on-behalf-of-the-eu-urging-china-to-take-action-against-malicious-cyber- 

activities-undertaken-from-its-territory/ 

https://balkaneu.com/lajcak-we-achieved-very-little-progress-today/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102037/belgrade-pristina-dialogue-press-statement-eu-special-representative-miroslav-laj%C4%8D%C3%A1k_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102037/belgrade-pristina-dialogue-press-statement-eu-special-representative-miroslav-laj%C4%8D%C3%A1k_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-urging-china-to-take-action-against-malicious-cyber-activities-undertaken-from-its-territory/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-urging-china-to-take-action-against-malicious-cyber-activities-undertaken-from-its-territory/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/19/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-urging-china-to-take-action-against-malicious-cyber-activities-undertaken-from-its-territory/
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Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

4. AB’DEN İSPANYAYA MALİ DESTEK 

AB, koronavirüs salgınından etkilenen İspanyol şirketlerinin toparlanmasına yardımcı 

olmak için 1 milyar avroluk mali destek vereceğini açıkladı. İspanya ekonomisinde mevcut 

sorun ve zorlukların giderilmesi noktasında bu desteğin gerekli olduğuna dikkat çeken Avrupa 

Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, finans sektörü dışındaki sektörlerde 

faaliyet gösteren ve başka bir kurtarma fonu kapsamında yardım almamış olan tüm şirketlere 

yardım yapılacağını belirtti. 

EURACTIV, 20 Temmuz 2020 

EURACTIV, (20.07.2021) “Brussels approves €1 bn fund for pandemic-hit Spanish firms”. 

Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/brussels-approves-e1- 

bn-fund-for-pandemic-hit-spanish-firms/ 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 
5. AB, DÜŞÜK VE ORTAK GELİRLİ ÜLKELERE 200 MİLYON DOZ AŞI 

ULAŞTIRACAK 

COVAX girişimi kapsamında 136 ülkeye 122 milyon doz ulaştıran AB, 2021’in sonuna 

kadar aşıya en çok ihtiyaç duyan ülkelere 200 milyon doz koronavirüs aşısı daha 

ulaştıracaklarını belirtti. Dünyanın her yerinde virüsle mücadele etme sorumluluğunu 

üstlendiklerine dikkat çeken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin 

öncelikli hedefinin düşük ve orta gelirli ülkelerin güvenli ve uygun fiyatlı koronavirüs aşılarına 

erişimini sağlamak olduğunu ifade etti. 

Avrupa Komisyonu, 22 Temmuz 2021 

European Commission, (22.07.2021) “Vaccinating the world: ‘Team Europe' to share more 

than 200 million doses of COVID-19 vaccines with low and middle-income countries by the 

end of 2021”. Erişim adresi https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3845 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 
6. ANGELA MERKEL’DEN TÜRKİYE YORUMU 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Perşembe günü Berlin’de düzenlenen basın 

toplantısında konuştu. Merkel, çok sayıda Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ve AB ile yakın 

ilişkiler kurmaya çalışan Türkiye’yi bu çabasından dolayı takdir etti. Angela Merkel ayrıca, 

Türkiye’nin mültecilere ev sahipliği yaparak olağanüstü bir iş çıkardığını ve Türkiye ile 

mülteciler üzerinde sağlanan anlaşmanın devam etmesinin herkes için en iyisi olacağını belirtti. 

Şansölye, 18 Mart Mutabakatında kararlaştırıldığı üzere, Gümrük Birliğiyle ilgili 

müzakerelerin de yeniden gündeme alınması için Avrupa Komisyonunun gerekli girişimlere 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/brussels-approves-e1-bn-fund-for-pandemic-hit-spanish-firms/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/brussels-approves-e1-bn-fund-for-pandemic-hit-spanish-firms/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3845


4  

başlayacağını ve buna ilaveten Türkiye’nin göç alanında yürüttüğü çalışmalara destek 

olabilmek için ilave 3 milyon avro daha verileceğini de sözlerine ekledi. Basın toplantısı 

sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bu konu üzerinde 

görüştüklerini ifade eden Merkel, göçmenlerin insan olduğunu ve siyasi bir araç olarak 

kullanılmalarının doğru olmayacağını düşündüğünü de vurguladı. Ancak Şansölye, Türkiye’nin 

tüm çabasına ve olumlu ilişki kurma girişimlerine rağmen Avrupa Birliği’ne üyeliğinin 

beklenen bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. 

Reuters, 22 Temmuz 2021 

Kathimerini, 22 Temmuz 2021 

Reuters, (22.07.2021) “Merkel praises Turkey over refugees but does not see it joining EU”. 

Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/middle-east/merkel-praises-turkey-over- 

refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/ 

Kathimerini, (22.07.2021) “Μέρκελ: Επαινεί την Τουρκία για το προσφυγικό αλλά δεν βλέπει 

ένταξη στην Ε.Ε.”. Erişim adresi: https://www.kathimerini.gr/world/561442480/merkel- 

epainei-tin-toyrkia-gia-to-prosfygiko-alla-den-vlepei-entaxi-stin-e-e/ 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

7. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AFGANİSTAN’A MALİ YARDIM 

Avrupa Birliği, Afganistan kaynaklı göç akının önlenmesi için Afganistan’a ve komşularına 

verilmek üzere yeni bir mali yardım paketi hazırlamaya karar verdi. Reuters’a konuşan iki üst 

düzey Avrupa Birliği yetkilisi, çok sayıda Afgan göçmene ev sahipliği yapan Pakistan ve 

İran’ın da henüz hazırlık aşamasındaki planından yararlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. 

Afganistan’a yapılacak yardımın ise Taliban’ın ilerleyişine bağlı olduğu özellikle vurgulandı. 

Taliban’ın yönetimi tamamen ele geçirmesi halinde herhangi bir mali yardım 

gerçekleştirilmesinin zor olacağı kaydedildi. Geçtiğimiz hafta Taşkent’i ziyaret eden ve 

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han’la görüşen Avrupa 

Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Afganistan’a 

verilecek mali yardımlara değinmiş ve bu yardımların geleceğinin demokratik ilerlemenin 

korunmasına bağlı olacağını vurgulamıştı. Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı yardım 

paketiyle göç akışının Afganistan’da ve yakın coğrafyada durulması ve Avrupa Birliği’nin 

korunması hedefleniyor. 

Reuters, 22 Temmuz 2021 

Francesco Guarascio&Robin Emmott, (22.07.2021) “As war rages, EU weighs more funds to 

limit Afghans fleeing to bloc”, Reuters. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/middle- 

east/merkel-praises-turkey-over-refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/ 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://www.reuters.com/world/middle-east/merkel-praises-turkey-over-refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/
https://www.reuters.com/world/middle-east/merkel-praises-turkey-over-refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/
https://www.kathimerini.gr/world/561442480/merkel-epainei-tin-toyrkia-gia-to-prosfygiko-alla-den-vlepei-entaxi-stin-e-e/
https://www.kathimerini.gr/world/561442480/merkel-epainei-tin-toyrkia-gia-to-prosfygiko-alla-den-vlepei-entaxi-stin-e-e/
https://www.reuters.com/world/middle-east/merkel-praises-turkey-over-refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/
https://www.reuters.com/world/middle-east/merkel-praises-turkey-over-refugees-does-not-see-it-joining-eu-2021-07-22/


5  

8. NIKOS ANASTASIADIS VE CHARLES MICHEL ARASINDA BİR TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ 

23 Temmuz Cuma günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Avrupa 

Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme 

sonrası yapılan açıklamalarda, telefon görüşmesinin ana konusunun 20 Temmuz’da Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla kısmen açılan “Kapalı 

Maraş” olduğu ilan edildi. Kapalı Maraş’ın durumuyla ilgili Charles Michel’e bilgi veren 

Anastasiadis’in, Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin Kıbrıs’taki eylemlerine yönelik sert bir tepki 

talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. 

Charles Michel’in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği 

görüşmeye atıfta bulunduğu ve Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 

gelecek karar sonrasında gerekli her türlü yanıtı vereceğini söylediği öğrenildi. Görüşme 

sonrasında ayrıca bir açıklama yapan Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti 

esnasında yeniden dile getirdiği “Ada’da iki halk ve iki devlet olduğu kabul edilmeden 

müzakerelerde ilerleme kaydedilemez” beyanına atıf yaparak iki devletli çözüm önerisinin 

gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek BM Güvenlik Konseyinin kararlarının esas 

olduğunu vurguladı. 

TANEA, 23 Temmuz 2021  

France 24, 23 Temmuz 2021 

TANEA, (23.07.2021) “Αμμόχωστος: Ισχυρή αντίδραση της ΕΕ ζήτησε ο Αναστασιάδης από 

Μισέλ”. Erişim adresi: https://www.tanea.gr/2021/07/23/politics/ammoxostos-isxyri-antidrasi-

tis-ee-zitise-o-anastasiadis-apo-misel/  

France 24, (23.07.2021) “La Turquie et l'ONU s'écharpent sur le statut de Varosha, ville 

symbole du conflit à Chypre”. Erişim adresi: https://www.france24.com/fr/europe/20210723-

la-turquie-et-l-onu-s-écharpent-sur-le-statut-de-varosha-ville-symbole-du-conflit-à-chypre   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

9. AVRUPA İLAÇ AJANSINDAN “MODERNA” ONAYI 

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının 12-17 yaş 

arasındaki çocuklarda kullanımını onayladı. Yaşları 12-17 arasında değişen 3700’den fazla 

çocuk üzerinde yapılan pilot çalışmayla gözlemlenen antikor üretiminin, 18-25 arasındaki 

bireylerle benzer olduğu kaydedildi. Avrupa İlaç Ajansının Cuma günü paylaştığı açıklamada, 

aşının uygulanmasında yetişkinlerle aynı yolun izleneceği ifade edildi. 

Ajans’ın tavsiye niteliğindeki kararının Avrupa Komisyonunca onaylanmasının ardından 

aşının 12-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanması bekleniyor. 

Aljazeera, 23 Temmuz 2021 

Aljazeera, (23.07.2021) “EU regulator endorses use of Moderna’s COVID-19 shot for 

children”. Erişim adresi: https://www.aljazeera.com/news/2021/7/23/eu-regulator-endorses- 

use-of-modernas-covid-19-shot-for-children 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://www.tanea.gr/2021/07/23/politics/ammoxostos-isxyri-antidrasi-tis-ee-zitise-o-anastasiadis-apo-misel/
https://www.tanea.gr/2021/07/23/politics/ammoxostos-isxyri-antidrasi-tis-ee-zitise-o-anastasiadis-apo-misel/
https://www.france24.com/fr/europe/20210723-la-turquie-et-l-onu-s-écharpent-sur-le-statut-de-varosha-ville-symbole-du-conflit-à-chypre
https://www.france24.com/fr/europe/20210723-la-turquie-et-l-onu-s-écharpent-sur-le-statut-de-varosha-ville-symbole-du-conflit-à-chypre
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/23/eu-regulator-endorses-use-of-modernas-covid-19-shot-for-children
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/23/eu-regulator-endorses-use-of-modernas-covid-19-shot-for-children
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10. AB HUKUNUN UYGULANMASI VE İZLENMESİNE İLİŞKİN YILLIK 

RAPOR YAYINLANDI 

Avrupa Komisyonu, 2020'de AB yasalarının nasıl uyguladığını ve üye devletlerin çeşitli 

politika alanlarında nasıl performans gösterdiğini ortaya koyan AB Hukunun Uygulanması ve 

İzlenmesine İlişkin Yıllık Rapor'u kabul etti. Raporda açılan dava sayılarının 2019 yılında 797 

olduğu, 2020’de ise %13'lük bir artış ile 903’e ulaştığı belirtildi. Ayrıca Rapor’da, Danimarka, 

Finlandiya, İrlanda ve Hollanda hakkında en az dava açılan ülkeler arasında yer alırken, 

Bulgaristan, İtalya, Malta ve Yunanistan ise haklarında en çok dava açılan ülkeler oldu. 

Avrupa Komisyonu, 23 Temmuz 2021 

European Commission, (23.07.2021) “Application of EU Law in 2020: Protecting our agreed 

rules and shared values during a pandemic”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3686 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 
11. JOSEP BORRELL, QUO VADIS EUROPA ETKİNLİKLERİNE KATILACAK 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26-30 

Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek “Quo Vadis Europa” 

etkinliklerine katılacak. Borrell ayrıca 26 Temmuz Pazartesi günü, koronavirüs salgını sonrası 

dünyada AB liderliği konulu oturumunda açış konuşması yapacak. 

AB’nin küresel eylem kapasitesi, çevre ve ticaret politikaları ve demokratik değerlerini 

ihraç ederek nasıl artırabileceğine dair çeşitli soruları yanıtlamayı ve analiz etmeyi amaçlayan 

“Quo Vadis Europa” etkinliklerine; çok sayıda düşünce kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının 

yanı sıra akademisyenler, medya mensuplarıyla uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri de 

katılacak. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 24 Temmuz 2021 

European Union External Action Service, (24.07.2021) “Media advisory: High 

Representative/Vice-President Josep Borrell attends the Quo Vadis Europa course”. Erişim 

adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102383/media-advisory- 

high-representativevice-president-josep-borrell-attends-quo-vadis-europa_en 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 
12. AVUSTURYA’DAN ASKER HAMLESİ 

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner Cumartesi 

günü ortak bir basın toplantısı düzenledi. Göç ve sığınma politikalarının değerlendirildiği basın 

toplantısında Macaristan sınırına yapılacak askeri sevkiyatta gündemdeydi. Halihazırda 600 

askerin konuşlandırıldığı sınıra yapılacak takviye sonrasında asker sayısının 1400’e çıkarılacağı 

ifade edildi. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Macaristan sınırında alınacak önlemleri 

Avrupa’nın sığınma ve göç politikalarının başarısızlığına bağladı. Avusturya’nın bir refah 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3686
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102383/media-advisory-high-representativevice-president-josep-borrell-attends-quo-vadis-europa_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/102383/media-advisory-high-representativevice-president-josep-borrell-attends-quo-vadis-europa_en
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devleti olduğunu vurgulayan Nehammer, bu statünün gelecekte de korunabilmesi için düzensiz 

göç ve iltica konularında başarısızlığa uğrayan Avrupa politikalarına karşı çıkılmasının elzem 

olduğunu sözlerine ekledi. 

Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı, 24 Temmuz 2021 

Bundesministerium Für Inneres, (24.07.2021) “Polizei und Bundesheer verstärken 

gemeinsamen Grenzschutz”. Erişim adresi: 

https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4F6E7661784A69483938453D 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4F6E7661784A69483938453D

