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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 60 23-29 Ağustos 2021 

 

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

 

1. AB’DEN BAVARIAN NORDIC ŞİRKETİNE MALİ DESTEK 

Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı 

araştırmalarını destelemek amacıyla Bavarian Nordic şirketine Danimarka tarafından verilecek 

108 milyon avroluk yardım önerisini onayladı. Bu yardımın koronavirüs salgınına karşı 

mücadelede ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayacağına dikkat 

çeken Avrupa Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, salgın sebebiyle 

ortaya çıkan ekonomik zorlukları aşmak için üye devletler ile iş birliğine devam edeceklerini 

belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 23 Ağustos 2021  

EuroWeekly News, 23 Ağustos 2021 

European Commission, (23.08.2021) “State aid: Commission approves €108 million Danish aid 

measure to support coronavirus-related research and development activities of Bavarian Nordic”. 

Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4263  

EuroWeekly News, (23.08.2021) “EU approves Danish aid vaccine research”. Erişim adresi: 

https://www.euroweeklynews.com/2021/08/23/eu-approves-danish-aid-vaccine-research/  

 

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

2. AB ÜLKELERİNDEN BM’YE BELARUS ŞİKÂYETİ 

Letonya Başbakanlık Ofisinden Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları adına 

bir ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Belarus’un komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için 

göçmenleri bir araç olarak kullandığı ve bu hareketiyle uluslararası hukuku ihlal ederek Avrupa 

Birliği’ne saldırdığı ifade edildi. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4263
https://www.euroweeklynews.com/2021/08/23/eu-approves-danish-aid-vaccine-research/
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Belarus’un hamlesi karşısında Avrupa Birliği’nin sınır politikalarını yeniden değerlendirmesi 

gerektiğini vurgularken; dört AB ülkesinin Birliğin sınır koruma konusunda verdiği dayanışma 

taahhüdüne hâlâ değer verdiğini belirtti. Belarus’un yarattığı “zorluğa” verilecek en etkin 

cevabın AB düzeyinde gerçekleşecek bir siyasi ilgi ve fon tahsisi olacağına dikkat çeken 

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya Başbakanları, bir süredir devam eden göçmen 

istismarına Birleşmiş Milletlerin müdahil olmasının zamanının geldiğini ilan etti. Açıklamada 

ayrıca, göçmenlerin silah olarak kullanılmasını önlemek için BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliğinin de aktif olarak çalışması gerektiği ifade edildi.  

Dört AB üyesi ülkenin başbakanları, Belarus’un göçmenleri bir “silah” olarak 

kullanmasının Avrupa Birliği’nin bölgesel güvenliğini tehdit ettiğini ve ciddi bir insan hakları 

ihlali oluşturduğunu özellikle vurgularken; bu tür davranışların demokratik toplumlar 

tarafından güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini beyan etti.      

 

Letonya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2021 

Cabinet of Ministers Republic of Latvia, (23.08.2021) “Statement of the Prime Ministers 

Ingrida Šimonytė (Lithuania), Arturs Krišjānis Kariņš (Latvia), Kaja Kallas (Estonia) and 

Mateusz Morawiecki (Poland) on the hybrid attack on our borders by Belarus”. Erişim adresi: 

https://www.mk.gov.lv/en/article/statement-prime-ministers-ingrida-simonyte-lithuania-

arturs-krisjanis-karins-latvia-kaja-kallas-estonia-and-mateusz-morawiecki-poland-hybrid-

attack-our-borders-belarus  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

3. POLONYA, GÖÇ HARAKETLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN SINIRA DUVAR 

İNŞA EDECEK 

Polonya, Belarus tarafından Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına misilleme olarak desteklenen 

göçmen akışını durdurmak ve sınır güvenliğini arttırmak için Belarus sınırı boyunca 2,5 metre 

yüksekliğinde bir duvar inşa edecek. Litvanya, Letonya ve Polonya sınırında artış gösteren 

düzensiz göçmen akınına karşı alınan bu önlem sivil toplum kuruluşları tarafından evrensel insan 

haklarının ve Cenevre Sözleşmesinin ihlali olarak yorumlanırken, Polonya Savunma Bakanı 

Mariusz Blaszczak sınır güvenliğini sağlayan asker sayısının iki katına çıkarılacağını açıkladı. 

Euractiv, 24 Ağustos 2021 

Euractiv, (24.08.2021) “Poland to build fence, double troop numbers on Belarus border”. Erişim 

adresi: https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poland-to-build-fence-double-

troop-numbers-on-belarus-border/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

 

 

https://www.mk.gov.lv/en/article/statement-prime-ministers-ingrida-simonyte-lithuania-arturs-krisjanis-karins-latvia-kaja-kallas-estonia-and-mateusz-morawiecki-poland-hybrid-attack-our-borders-belarus
https://www.mk.gov.lv/en/article/statement-prime-ministers-ingrida-simonyte-lithuania-arturs-krisjanis-karins-latvia-kaja-kallas-estonia-and-mateusz-morawiecki-poland-hybrid-attack-our-borders-belarus
https://www.mk.gov.lv/en/article/statement-prime-ministers-ingrida-simonyte-lithuania-arturs-krisjanis-karins-latvia-kaja-kallas-estonia-and-mateusz-morawiecki-poland-hybrid-attack-our-borders-belarus
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poland-to-build-fence-double-troop-numbers-on-belarus-border/
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/poland-to-build-fence-double-troop-numbers-on-belarus-border/
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4. G7 ZİRVESİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMALAR 

GELDİ 

G7 Zirvesinin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği adına AB Zirvesi Başkanı Charles 

Michel’den ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’dan açıklamalar geldi.  Ortak 

basın toplantısı düzenleyen Michel’in ve von der Leyen’ın önceliği Afganistan’daki 

tahliyelerdi. AB Zirvesi Başkanı Michel; Avrupa Birliği’ni ve üye devletleri tahliyelerin 

güvenle gerçekleşmesi için gerekli çabayı göstermeye çağırırken, Afganistan’daki yeni 

yönetimi de insanların havaalanına ulaşmasına müsaade vermeye davet etti. Avrupa Birliği’nin, 

ülkelerinden ayrılan Afganların güvenliğini tesis etmek ve onlara uygun yaşam koşulları 

oluşturmak için üzerine düşeni yapacağını ifade eden Charles Michel, AB’nin bölge ülkeleriyle 

bu konuda irtibat kurarak insan tacirlerinin yeni bir pazar yaratmasını engelleyeceğini ve bu 

sayede Birlik sınırlarını koruyacağını belirtti.  

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Afganistan’daki yaklaşık 3,7 milyon kişinin 

ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Hem ülke içinde yer değiştirmek 

zorunda kalanların hem de ülkeyi terk eden Afganların desteklenmesi gerektiğini belirten 

Komisyon Başkanı, Avrupa Birliği’nin yakın coğrafyadaki ülkelerle bu konu üzerinde iş 

birliğini sürdüreceğini vurguladı.  

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 

Afganistan’da devam eden tahliyelerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

Afganistan’da çalışan AB personeline ve Kabil’deki yerel ortaklara minnettar olduklarını ifade 

eden Borrell, AB personelinden ve bölgedeki diğer çalışanlardan oluşan 260 kişilik bir gurubun 

tahliye edildiğini ilan etti. Yüksek Temsilci, insanların güvenliğini sağlamak için çalışmaya 

devam edeceklerini de sözlerine ekledi.  

Avrupa Komisyonu, 24 Ağustos 2021 

Avrupa Birliği Konseyi, 24 Ağustos 2021 

Sputnik, 24 Ağustos 2021 

European Commission, (24.08.2021) “Statement by President von der Leyen at the joint press 

conference with President Michel following the G7 leaders’ meeting on Afghanistan via 

videoconference”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4381  

Council of the European Union, (24.08.2021) “Remarks by President Charles Michel following 

the G7 leaders’ meeting on Afghanistan via videoconference”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/24/remarks-by-president-

charles-michel-following-the-g7-leaders-meeting-on-afghanistan-via-videoconference/  

Sputnik, (24.08.2021) “Borrell celebra la llegada de 260 evacuados más desde Afganistán a 

Madrid”. Erişim adresi: https://mundo.sputniknews.com/20210824/borrell-celebra-la-

llegada-de-260-evacuados-mas-desde-afganistan-a-madrid-1115343174.html  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4381
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/24/remarks-by-president-charles-michel-following-the-g7-leaders-meeting-on-afghanistan-via-videoconference/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/24/remarks-by-president-charles-michel-following-the-g7-leaders-meeting-on-afghanistan-via-videoconference/
https://mundo.sputniknews.com/20210824/borrell-celebra-la-llegada-de-260-evacuados-mas-desde-afganistan-a-madrid-1115343174.html
https://mundo.sputniknews.com/20210824/borrell-celebra-la-llegada-de-260-evacuados-mas-desde-afganistan-a-madrid-1115343174.html


4 

 

5. AB: FİLİSTİN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN PROTESTOCULARA YÖNELİK 

ŞİDDETİ KABUL EDİLEMEZ 

AB, aralarında Mahir el-Ahras’ın da bulunduğu aktivistlerin Filistin güvenlik güçleri 

tarafından gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını endişe verici olarak yorumladı. Yapılan 

açıklamada, 24 Haziran’da gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra vefat eden Filistinli muhalif 

aktivist Nizar Benat’ın ölümünü protesto eden göstericilere müdahalede bulunan Filistin güvenlik 

güçlerinin orantısız şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. 

Euractiv, 25 Ağustos 2021 

Euractiv, (26.08.2021) “UN, EU condemn Palestinian Authority over activist arrests”. Erişim 

adresi: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/un-eu-condemn-palestinian-

authority-over-activist-arrests/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

6. İSPANYA’DAN AB’YE AFGANİSTAN ÇAĞRISI 

İspanya Devlet Bakanı Félix Bolaños Avrupa Birliği’ne dayanışma çağrısında bulundu. 

Devlet Bakanı, Afganistan’dan ayrılanların hayatlarını yeniden inşa etmelerinin ve barış ve 

özgürlük içinde yeni bir hayat kurmalarının elzem olduğuna dikkat çekerken; bu süreçte Avrupa 

Birliği’nin ve tüm Birlik ülkelerinin gerekli yardımı sağlayacağına inandığını da sözlerine 

ekledi.  

Afganistan’da gerçekleştirilen tahliye çalışmalarında aktif bir rol alan İspanya’ya ait 

uçaklarla 292 kişi Madrid’e taşınmıştı. Tahliyelerin devam edeceğini ifade eden Bakan 

Bolaños, İspanya’nın beraber çalıştığı Afganların özgürlüklerini garanti altına almak, onların 

barış ve demokrasi içinde bir yaşam sürmelerini sağlamak için tahliye çalışmalarının 

hızlandırıldığını beyan etti.  

 

Antena 3, 25 Ağustos 2021 

Antena 3, (25.08.2021) “Margarita Robles y el JEMAD reciben en Torrejón de Ardoz a 292 

afganos evacuados”. Erişim adresi: https://www.antena3.com/noticias/espana/margarita-

robles-jemad-reciben-torrejon-ardoz-292-afganos-

evacuados_202108256126862b975d6a0001c5a195.html    

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

7. AİHM’DEN POLONYA VE LETONYA’YA UYARI 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Polonya ve Letonya’yı Belarus sınırında mahsur kalan Irak 

ve Afganistan uyruklu göçmenlere gıda, su, giysi, yeterli tıbbi bakım ve mümkünse geçici barınak 

sağlanması için uyardı. Yaklaşık 14 gündür AB sınırlarında mahsur kalan 41 Iraklı Kürt ve 32 

Afgan göçmenin sığınma ve koruma taleplerini reddeden Letonya ve Polonya göçmen akışının 

Belarus’un organize ettiğini iddia ediyor.  

Deutsche Welle, 25 Ağustos 2021 

https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/un-eu-condemn-palestinian-authority-over-activist-arrests/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/un-eu-condemn-palestinian-authority-over-activist-arrests/
https://www.antena3.com/noticias/espana/margarita-robles-jemad-reciben-torrejon-ardoz-292-afganos-evacuados_202108256126862b975d6a0001c5a195.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/margarita-robles-jemad-reciben-torrejon-ardoz-292-afganos-evacuados_202108256126862b975d6a0001c5a195.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/margarita-robles-jemad-reciben-torrejon-ardoz-292-afganos-evacuados_202108256126862b975d6a0001c5a195.html
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Euractiv, 26 Ağustos 2021 

Deutsche Welle, (25.08.2021) “Court tells Poland, Latvia to aid migrants on Belarus border”. 

Erişim adresi: https://www.dw.com/en/court-tells-poland-latvia-to-aid-migrants-on-belarus-

border/a-58984846  

Euractiv, (26.08.2021) “Europe’s rights court tells Poland, Latvia to aid migrants stuck on Belarus 

border”. Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-rights-court-

tells-poland-latvia-to-aid-migrants-stuck-on-belarus-border/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

8. AB’DEN LÜBNAN’A KRİZ UYARISI 

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin Lübnan 

Büyükelçisi Ralph Tarraf Perşembe günü Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a Avrupa 

Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in mektubunu 

iletti. Mektupta, Lübnan’ın bir çöküş içinde olduğunu, toplumsal huzursuzluk ve istikrarsızlık 

riskinin arttığını ifade eden Yüksek Temsilci, Lübnan’da hükümetin bir an önce kurulmasının 

önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Borrell’in, ülkenin içinde 

bulunduğu krizden çıkması için reformların süratle uygulanması gerektiğini ve hükümetin 

kurulması halinde AB’nin yeni bir yardım paketini gündeme alabileceğini de mektubuna 

eklediği ilan edildi.  

Avrupa Birliği’nin Lübnan Büyükelçisi Ralph Tarraf ise Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile 

gerçekleştirdiği toplantı sonrasında gazetecilere bir demeç verdi. Tarraf, Avrupa Birliği’nin 

Lübnan’daki ekonomik, mali ve sosyal krizin hızla kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu 

açıkladı. Büyükelçi, Lübnan’da bir hükümet kurulduğu takdirde AB’nin ortaklık 

müzakerelerini yeniden başlatacağını ve yeni bir mali yardım paketini gündemine alacağını da 

sözlerine ekledi.   

Middle East in 24, 26 Ağustos 2021 

Middle East in 24, (26.08.2021) “The European Union warns of the “collapse” of Lebanon and 

calls for the formation of the government”. Erişim adresi: https://middleeast.in-

24.com/News/192786.html   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

9. KURTARMA FONU KAPSAMINDA ALMANYA’YA İLK ÖDEME YAPILDI 

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

kapsamında Almanya’ya 2,25 milyar avro değerinde ön ödeme yapıldı. Komisyonun ilerleyen 

tarihlerde, Almanya için 25,6 milyar avro hibe ve kredi tahsis etmesi bekleniyor. AB sağladığı ön 

ödemeyle Almanya’nın koronavirüs salgını sonrası toparlanmasına, yatırım ve reformlarını 

hızlandırmasına destek olmayı hedefliyor. 

https://www.dw.com/en/court-tells-poland-latvia-to-aid-migrants-on-belarus-border/a-58984846
https://www.dw.com/en/court-tells-poland-latvia-to-aid-migrants-on-belarus-border/a-58984846
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-rights-court-tells-poland-latvia-to-aid-migrants-stuck-on-belarus-border/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-rights-court-tells-poland-latvia-to-aid-migrants-stuck-on-belarus-border/
https://middleeast.in-24.com/News/192786.html
https://middleeast.in-24.com/News/192786.html
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Avrupa Komisyonu, 26 Ağustos 2021 

CDEnews, 26 Ağustos 2021 

European Commission, (26.08.2021) “NextGenerationEU: European Commission disburses 

€2.25 billion in pre-financing to Germany”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4402  

CDEnews, (26.08.2021) “European Commission Disburses € 2.25 Billion In Pre-Financing To 

Germany”. Erişim adresi: https://cde.news/european-commission-disburses-e-2-25-billion-in-

pre-financing-to-germany/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

10. YLVA JOHANSSON’DAN “GÜVENLİK TARAMASI” ÖNERİSİ 

Avrupa Birliği’nin göç ve güvenlik konularından sorumlu İçişleri Komiseri Ylva Johansson, 

Afganistan’da başlayan tahliyeler sonrasında Avrupa Birliği’nin güvenliğiyle ilgili endişelerini 

dile getirdi. Tek bir kişinin bile güvenlik tehdidi oluşturabileceğini ifade eden Johansson, 

önceliğin göçmenlerin AB sınırlarına erişmeden durdurulması olduğunu belirtti. Ancak Avrupa 

Birliği’nin her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan İçişleri Komiseri, 

tehditleri en aza indirmek için Afgan göçmenleri kabul edecek Birlik üyesi ülkelerin sınırda 

güvenlik taraması gerçekleştirmesinin elzem olduğuna dikkat çekti. Ylva Johansson, Birliğin 

ve üye ülkelerin bu taramaları gerçekleştirmek için gerekli araçların tamamına sahip olduğunu 

da sözlerine ekledi.  

Politico, 26 Ağustos 2021 

Laurens Cerulus, (26.08.2021) “Europe needs security ‘screening’ of Afghan refugees, top 

official says”, Politico. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/europe-needs-security-

screening-afghan-refugees-official-says/   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

11. AB, HAİTİ’YE ACİL YARDIM ULAŞTIRACAK 

Haiti’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından insani ihtiyaçları eriştirmek 

için harekete geçen AB, Haiti’de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına 125 tondan fazla 

tıbbi ekipman, ilaç, su ve hijyen malzemesi gönderecek.  Tıbbi yardım, barınma ve suya erişim acil 

ihtiyaçlar olduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez 

Lenarčič, Haitili yetkilileriyle ortak hareket ettiklerini ve Haiti halkının bu zorlu döneminde 

yanlarında olduklarını belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 27 Ağustos 2021 

Cmine, 27 Ağustos 2021 

European Commission, (27.08.2021) “EU Humanitarian Air Bridge to deliver emergency aid to 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4402
https://cde.news/european-commission-disburses-e-2-25-billion-in-pre-financing-to-germany/
https://cde.news/european-commission-disburses-e-2-25-billion-in-pre-financing-to-germany/
https://www.politico.eu/article/europe-needs-security-screening-afghan-refugees-official-says/
https://www.politico.eu/article/europe-needs-security-screening-afghan-refugees-official-says/
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Haiti following earthquake”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4401  

Cmine, (27.08.2021) “EU Humanitarian Air Bridge to deliver emergency aid to Haiti following 

earthquake”. Erişim adresi: https://www.cmine.eu/news/467762  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

12. AB SEYAHAT KISITLAMALARINI TEKRAR GÜNDEME ALDI 

Avrupa Birliği son zamanlarda koronavirüs vakalarının artış gösterdiği altı ülkeye seyahat 

kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Güvenli ülkeler listesinden çıkarılması beklenen altı ülkenin 

vatandaşları, zorunlu durumlar dışında (turizm veya iş seyahati gibi sebeplerle) Avrupa 

Birliği’ne giriş yapamayacak. ABD, Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya’nın 

dahil edilmesi planlanan ve Birlik üyeleri için tavsiye niteliğinde olan listenin 30 Ağustos 

Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 

Schengen Visa Info, 28 Ağustos 2021 

Schengen Visa Info, (28.08.2021) “EU to Reimpose Entry Ban on Travellers From US & 5 

Other Third Countries on Monday, Sources Say”. Erişim adresi: 

https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-to-reimpose-entry-ban-on-travellers-from-us-5-

other-third-countries-on-monday-sources-say/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 
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