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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 
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Derleyenler: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

1. AB NÜFUSUNUN %28’İ TATİLE BÜTÇE AYIRAMIYOR 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Avrupa Birliği vatandaşlarının tatil alışkanlıklarıyla 

ilgili verileri yayınladı. Konfederasyonun verilerine göre, Avrupa’nın en yoksulları arasında 

yer alan ve yoksulluk sınırında bir gelirle çalışan işçilerin yaz tatiline çıkmak için yeterli 

maddi olanağı bulunmuyor. 

Avrupa vatandaşlarının genel olarak tatile erişimi son on yılda arttığı halde, düşük gelirli 

vatandaşlar bu ayrıcalıktan yararlanamıyor. AB vatandaşlarının %28’i evden uzakta 

geçirilecek bir haftalık tatili karşılayamıyor. Ancak örnekleme geliri yoksulluk sınırının 

altında olanlar, işsizler ve emekliler de dahil edildiği takdirde bu oranın %59,5’e kadar 

yükseldiği görülüyor. Rapora göre, geliri yoksulluk sınırının altında olan ve tatili 

karşılayacak maddi durumu olmayan AB vatandaşlarının en yüksek oranda ikamet ettikleri 

ülke Yunanistan. %88,9 ile başı çeken Yunanistan’ı %86,8 ile Romanya ve %84,7 ile 

Hırvatistan takip ediyor.  

Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun tatil eşitsizliklerine dikkat çekmeyi hedefleyen 

bu raporunun, yaz sonunda Avrupa Parlamentosu tarafından ele alınması planlanan asgari 

ücret politikasına ve toplu zam pazarlıklarına etki etmesi bekleniyor.  

La Confédération Européenne des Syndicats, 2 Ağustos 2021 

La Confédération Européenne des Syndicats, (02.08.2021) “35 millions d’Européens privés 

de vacances en raison de leurs faibles revenus”. Erişim adresi: 

https://www.etuc.org/fr/pressrelease/35-millions-deuropeens-prives-de-vacances-en-raison-

de-leurs-faibles-revenus   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 
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2. BELÇİKA’DAN 18 MART MUATABAKATINI GENİŞLETME ÇAĞRISI 

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi Avrupa Birliği’ne 

çağrıda bulundu. Avrupa’nın yeni bir Afgan akınına karşı hazırlıklı olması gerektiğini 

söyleyen Mahdi, Afgan göçmenlerin korunması ve bu sürecin daha iyi yönetilmesi için 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında daha önce tesis edilen “18 Mart Mutabakatı”nın 

kapsamının genişletilmesini talep etti. Belçikalı Bakan, bazı AB ülkelerinin Avrupa 

Komisyonuna mektup yazdığını ve ortak endişelerini dile getirdiğini belirtti. Mektupta 

Avrupa Komisyonuna yeni gelecek mülteci akınıyla nasıl başa çıkmaları gerektiğini 

sorduklarını açıklayan Sammy Mahdi, atılacak en uygun adımın Türkiye ile halihazırda 

yürürlükte olan Mutabakatın tüm Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişletmek olduğunu 

belirtti.  

RTBF, 2 Ağustos 2021 

RTBF, (02.08.2021) “Le secrétaire d’État Sammy Mahdi veut étendre le “Turkey Deal” pour 

les réfugiés afghans”. Erişim adresi https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-secretaire-d-

etat-sammy-mahdi-veut-etendre-le-turkey-deal-pour-les-refugies-afghans?id=10816886   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

3. AB, NİKARAGUALI SEKİZ KİŞİYE YAPTIRIM KARARI ALDI 

Avrupa Birliği; insan haklarına, bireysel özgürlüklere, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

ilkelerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle aralarında Nikaragua Devlet Başkanı Daniel 

Ortega ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo’nun da olduğu sekiz Nikaragua vatandaşına 

yaptırım uygulama kararı aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaptırım kararının yalnızca 

belirlenen sekiz kişiyi kapsadığına ve özellikle Nikaragua ekonomisine zarar vermeyecek 

şekilde tasarlandığına dikkat çekildi. Ayrıca Birlik topraklarına girmelerini engellemek için bu 

kişilere bir seyahat yasağı getirileceği de ilan edildi. 

Avrupa Birliği Zirvesi, 2 Ağustos 2021 

Reuters, 3 Ağustos 2021 

Council of the EU, (02.08.2021)  “Nicaragua: EU imposes sanctions on eight more individuals”. 

Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/02/nicaragua-

eu-imposes-sanctions-on-eight-more-individuals/  

Reuters, (03.08.2021) “EU puts sanctions on 8 more Nicaraguans, as presidential race takes 

shape”. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/americas/eu-blacklists-eight-more-

nicaraguans-including-ortegas-wife-2021-08-02/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-secretaire-d-etat-sammy-mahdi-veut-etendre-le-turkey-deal-pour-les-refugies-afghans?id=10816886
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4. AB KURTARMA FONU KAPSAMINDA PORTEKİZ, LÜKSEMBURG VE 

BELÇİKA’YA İLK ÖDEMELER YAPILDI 

Avrupa Komisyonu, 800 milyar avro bütçeye sahip olan AB kurtarma fonu kapsamında 

Portekiz’e 2,2 milyar avro, Lüksemburg’a 12,1 milyon avro ve Belçika’ya 770 milyon avro 

ödeme yaptı. Komisyon, Portekiz için toplam 16,6 milyar avro, Belçika için 5,9 milyar avro 

Lüksemburg için 93,4 milyon avro hibe ve kredi tahsis edecek. Komisyon, kurtarma fonunu 

finanse etmek için yılsonuna kadar 80 milyar avroya kadar kaynak sağlamayı hedefliyor. 

Reuters, 3 Ağustos 2021 

Avrupa Komisyonu, 3 Ağustos 2021 

Reuters, (03.08.2021) “Portugal, Luxembourg, Belgium get first tranches of EU recovery 

funds”. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/europe/portugal-luxembourg-belgium-

get-first-tranches-eu-recovery-funds-2021-08-03/  

European Commission, (03.08.2021) “NextGenerationEU: European Commission disburses 

€2.2 billion in pre-financing to Portugal”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4025  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

5. AB ERBİL TEMSİLCİSİNİN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ 

Avrupa Birliği’nin Erbil Temsilcisi Vincent Guillaume Poupeau’nun ve Finlandiya’nın 

Irak Büyükelçisi Vesa Hakkinen’in görev süreleri sona erdi. Diplomatları ayrı ayrı kabul 

eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin ofisinden yapılan 

açıklamada, her iki diplomata bölgede sarf ettikleri çaba ve sundukları katkılardan dolayı 

teşekkür edildiği ve kendilerine yeni görevlerinde başarılar dilendiği belirtildi. Ayrıca 

açıklamada, Barzani’nin AB Temsilcisi ile yaptığı görüşmede bölgedeki insan haklarını, 

ifade özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü ve mahkemelerin egemenliğini güçlendirme 

taahhüdünü yinelediği ifade edildi.   

Shafaq, 3 Ağustos 2021 

Shafaq, (03.08.2021) “President Barzani bids farewell to outgoing representative of the EU 

and Ambassador of Finland”. Erişim adresi:  https://shafaq.com/en/Kurdistan/President-

Barzani-bids-farewell-to-outgoing-representative-of-the-EU-and-Ambassador-of-Finland   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

6. AVRUPA KOMİSYONU VİZE MUAFİYETİNE SAHİP ÜLKELERİN 

İLERLEYİŞİNDEN MEMNUN 

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, 

Gürcistan, Moldova ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği vize muafiyeti durumuna ilişkin rapor 

yayınladı. Raporda, ilgili tüm ülkelerin vize muafiyeti şartlarını karşılamaya devam ettiği ve 

https://www.reuters.com/world/europe/portugal-luxembourg-belgium-get-first-tranches-eu-recovery-funds-2021-08-03/
https://www.reuters.com/world/europe/portugal-luxembourg-belgium-get-first-tranches-eu-recovery-funds-2021-08-03/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4025
https://fortune.com/2021/04/21/europe-artificial-intelligence-regulation-global-impact-google-facebook-ibm/
https://fortune.com/2021/04/21/europe-artificial-intelligence-regulation-global-impact-google-facebook-ibm/
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geçen yıl yayınlanan raporda sıralanan tavsiyeleri dikkate aldığı ifade edildi. Raporda ayrıca 

vize muafiyetine sahip olan ülkelerin AB üyesi ülkelere ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda 

fayda sağladığı belirtildi. Muafiyetten yararlanan ülkeler ile AB arasında gerçekleştirilen 

vizesiz seyahatlerin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan AB İçişleri Komiseri Ylva 

Johansson, bu ülkelerin göç ve sığınma yönetimi, yolsuzluk ve organize suçla mücadele 

konularında da çaba sarf etmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.  

 European Western Balkans, 4 Ağustos 2021 

Avrupa Komisyonu, 4 Ağustos 2021 

European Western Balkans, (04.08.2021) “Commission: Countries with visa-free regime 

continue to meet requirements, further efforts needed”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/commission-countries-with-visa-free-

regime-continue-to-meet-requirements-further-efforts-needed/   

European Commission, (04.08.2021) “Visa liberalisation: Commission reports on continued 

fulfilment of requirements by Western Balkans and Eastern Partnership countries”. Erişim 

adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3965    

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

  

7. AB, ORMAN YANGINLARININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN 

HARAKETE GEÇTİ 

Orman yangınları Akdeniz ve Batı Balkanlar’daki çeşitli bölgeleri etkilemeye devam 

ederken, Avrupa Komisyonu yangınların yayılmasını önlemek ve geçim kaynaklarını korumak 

için ülkelere yardım etmek amacıyla harekete geçti. Yardım kapsamında Fransa’dan iki 

Canadair yangın söndürme uçağı İtalya’ya, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda’dan temin edilen iki 

helikopter Arnavutluk’a gönderilecek. Ayrıca Slovenya ve Kuzey Makedonya’ya 45 kişilik bir 

itfaiye ekibi sevk edilecek.  

Yardımlar için destek veren ülkelere teşekkür eden Avrupa Komisyonunun Kriz 

Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, “yangınlar tüm Avrupa’yı sararken yardım 

göndermek için gece gündüz çalışıyoruz...” dedi. 

Avrupa Komisyonu, 4 Ağustos 2021 

European Western Balkans, 4 Ağustos 2021 

European Commission, (04.08.2021) “Forest fires: EU helps Italy, Greece, Albania and North 

Macedonia to fight devastating fires”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4064  

European Western Balkans, (04.08.2021) “Albania and North Macedonia receive help with 

handling forest fires from the EU”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/albania-and-north-macedonia-receive-help-

with-handling-forest-fires-from-the-eu/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/commission-countries-with-visa-free-regime-continue-to-meet-requirements-further-efforts-needed/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/commission-countries-with-visa-free-regime-continue-to-meet-requirements-further-efforts-needed/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3965
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4064
https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/albania-and-north-macedonia-receive-help-with-handling-forest-fires-from-the-eu/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/08/04/albania-and-north-macedonia-receive-help-with-handling-forest-fires-from-the-eu/
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8. AB BELARUS’UN GÖÇ POLİTİKASINDAN MEMNUN DEĞİL 

Avrupa Birliği, Belarus’un Brüksel temsilcisi ile göçmenlerin “araçsallaştırılmasına” son 

verilmesi gündemiyle bir araya geldiğini açıkladı. Avrupa Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Nabila 

Massrali gazetecilere verdiği demeçte, “Belarus, düzensiz göç, insan ve göçmen kaçakçılığıyla 

mücadele konusunda uluslararası hukuka saygı göstermelidir” beyanında bulundu. Belarus’tan 

Litvanya’ya geçmeye çalışan göçmenlerin Irak uyruklu olduklarına dikkat çeken Litvanya 

İçişleri Bakanlığı, Belarus-Irak arasında üç katına çıkan uçuş sayılarının bu amaç ile yapıldığını, 

kasıtlı ve planlı bir şekilde organize edildiğini iddia etti. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı 

Maciej Wasik ise Belarus’un bu göçmenleri canlı silah gibi kullandığını iddia etti.  

Euractiv, 5 Ağustos 2021 

Euronews, 3 Ağustos 2021 

Euractiv, (05.08.2021) “EU summons Belarus envoy over migrant influx”,. Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-summons-belarus-envoy-over-

migrant-influx/  

Euronews, (03.08.2021) “Lithuania takes a tougher line on the migrant influx from Belarus”. 

Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/08/03/eu-pledges-aid-to-lithuania-as-

migrants-pour-in-from-belarus  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

9. AB, TALİBANI KINADI 

Avrupa Birliği, Afganistan Savunma Bakanı Khan Muhammedî’nin Kabil’deki evine 

gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırı sonrası Taliban’ı kınadı ve taraflardan “acil, kapsamlı 

ve kalıcı bir ateşkes” talep etti. Şiddetin yerinden edilmiş kişilerin sayısını artırdığını ifade eden 

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

özellikle son üç saldırısı “silahlı çatışmalar hukuku” kapsamında değerlendirildiğinde Taliban 

savaşçıları ve komutanlarının savaş suçlusu olabileceğine dikkat çekti. 

Euractiv, 5 Ağustos 2021 

Euractiv, (05.08.2021) “EU condemns Taliban attacks, demands Afghan ceasefire”. Erişim 

adresi: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-condemns-taliban-attacks-

demands-afghan-ceasefire/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

10. POLONYA’DAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE TEPKİ 

Rzeczpospolita gazetesine açıklamalarda bulunan Polonya Adalet Bakanı Zbigniew 

Ziobro, Avrupa Birliği’ni eleştirdi. Birliği yargı reformlarını bir şantaj unsuru olarak 

kullandığını ifade eden Adalet Bakanı, Polonya’nın şantajlara boyun eğmemesi ve bu şartlar 

altında AB’nin bir parçası olmaması gerektiğini ifade etti. Bakan açıklamalarında Varşova 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-summons-belarus-envoy-over-migrant-influx/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-summons-belarus-envoy-over-migrant-influx/
https://www.euronews.com/2021/08/03/eu-pledges-aid-to-lithuania-as-migrants-pour-in-from-belarus
https://www.euronews.com/2021/08/03/eu-pledges-aid-to-lithuania-as-migrants-pour-in-from-belarus
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-condemns-taliban-attacks-demands-afghan-ceasefire/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-condemns-taliban-attacks-demands-afghan-ceasefire/
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ve Brüksel arasında bir süredir devam eden “hukukun üstünlüğü” tartışmalarına da değindi. 

Ziobro, AB’nin Polonya’ya sağladığı mali yardımların bir propaganda aracı olarak 

kullanılmasının ve AB’nin her dediğinin “doğru” kabul edilmesinin yanlış olduğunu 

vurguladı. Polonya’nın AB üyesi olarak kalmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan, 

yine de bu kalışı “her ne pahasına olursa olsun” mantığıyla değerlendirmenin doğru 

olmadığını belirtti.  

Rzeczpospolita, 6 Ağustos 2021 

Politico, 6 Ağustos 2021  

Rzeczpospolita, (06.08.2021) “Zbigniew Ziobro: Obecność Polski w Unii Europejskiej nie 

za wszelką cenę”. Erişim adresi: https://www.rp.pl/Polityka/210809796-Zbigniew-Ziobro-

Obecnosc-Polski-w-Unii-Europejskiej-nie-za-wszelka-cene.html  

Liv Klingert, (06.08.2021) “Polish minister: Poland should not stay in the EU ‘at any cost’”, 

Politico. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/poland-justice-minister-zbigniew-

ziobro-blackmail-eu-reforms-rule-of-law/   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

https://www.rp.pl/Polityka/210809796-Zbigniew-Ziobro-Obecnosc-Polski-w-Unii-Europejskiej-nie-za-wszelka-cene.html
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