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1. AB SEYAHAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ 

Avrupa Birliği, seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesini güncelledi. Koronavirüs 

vakalarının artışa geçmesinin ardından AB’nin bazı ülkelere kısıtlamalar getirilmesi 

bekleniyordu. 30 Ağustos’ta yayınlanan kararla ABD, Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve 

Kuzey Makedonya seyahat edilebilir güvenli ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu altı ülkenin 

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

Birliği’ne giriş yapamayacak.  

Güvenli ülkeler listesini hazırlayan Avrupa Birliği Konseyi, 17 ülkenin listeye eklenmesi 

yönünde bir tavsiye kararı da aldı. Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Arnavutluk, Ermenistan, 

Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, 

Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Çin vatandaşlarına yönelik uygulanan seyahat 

kısıtlamalarının kaldırılması yönünde bir çağrıda bulunan Konseyin bu kararının, yasal olarak 

bir bağlayıcılığı bulunmuyor.  

Avrupa Birliği Konseyi, 30 Ağustos 2021 

Council of the European Union, (30.08.2021) “COVID-19: Council removes 5 countries and 

one entity/territorial authority from the list of countries for which travel restrictions should be 

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

releases/2021/08/30/covid-19-council-removes-5-countries-and-one-entity-territorial-

authority-from-the-list-of-countries-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/   
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2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AFGANİSTAN HAMLESİ  

Avrupa Birliği, Afganistan kaynaklı göç hareketlerini engellemek için harekete geçmeye 

karar verdi. AB üye ülkelerinin içişleri bakanları, 30 Ağustos Pazartesi günü “Afganistan” 

gündemiyle toplandı. Olağanüstü toplanan içişleri bakanları; uluslararası koruma, göç ve güvenlik 

konularını gündeme aldı. Toplantı sonrasında Avrupa Birliği Konseyinden bakanlar adına yapılan 

ortak açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve uluslararası toplumun Afganistan konusunu çok boyutlu 

olarak ele alması ve ihtiyaç sahiplerine uygun desteğin verilmesi gerektiği ifade edildi.  

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin geçmişten ders aldığı vurgulanırken; büyük ölçekli göç 

hareketlerinin önlenmesi için ortak hareket edileceği ve sorunun gerçekleştiği bölgede 

çözülebilmesi adına çevre ülkelerin güçlendirileceği belirtildi. Düzensiz göçün engellenmesi ve 

insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi konularının ancak uluslararası toplumla koordine olarak 

çözüme kavuşturulabileceğine dikkat çeken bakanlar, Avrupa rotasını çekici hale getiren 

çevrimiçi kampanyalarla da mücadele edilmesi gerektiğini açıkladı.  

Bölgenin acilen istikrarına kavuşmasının öneminin belirtildiği açıklamada, Avrupa 

Birliği’nin bu amaçla ilgili kurumlara sağladığı mali desteği arttıracağı da ifade edildi.  

Reuters, 30 Ağustos 2021 

Avrupa Birliği Konseyi, 31 Ağustos 2021  

Robin Emmott, (30.08.2021) “EU to seek to stop mass Afghanistan migration flows, draft 

statement says”, Reuters. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/eu-seek-stop-mass-

afghanistan-migration-flows-draft-statement-says-2021-08-30/   

Council of the European Union, (31.08.2021) “Statement on the situation in Afghanistan”. 

Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/30/covid-19-

council-removes-5-countries-and-one-entity-territorial-authority-from-the-list-of-countries-

for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/  
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3. SUDAN VE AB ARASINDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ 

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan Avrupa 

Birliği büyükelçileriyle görüştü. Konsey Başkanı El Burhan görüşmede; ortak hedefleri 

gerçekleştirmek için çaba sarf eden Sudan’ın, AB ülkeleriyle tesis ettiği ilişkileri geliştirme 

isteğini ifade etti. 

Avrupa Birliği Sudan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Robert van den Dool ise görüşme 

sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Büyükelçi açıklamada, toplantının yapıcı ve dostane bir 

havada geçtiğini belirterek; Konsey Başkanına samimi tavrı ve AB ile olan uyumu için teşekkür 

etti. Delegasyon Başkanı Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerin Sudan’ın içinde bulunduğu 

değişimi desteklediğini ve barış, özgürlük ve adalet hedeflerine ulaşılması için Sudan’ın ve 

Sudan halkının yanında duracaklarını belirtti. Birliğin Sudan’ın sivil demokrasiye geçiş sürecini 

desteklediğinin altını çizen van den Dool, Sudan ve AB arasında gerçekleştirilen stratejik 
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diyalog sürecinin de ilişkilerin canlanmasına yardım edeceğini vurguladı.     

Sudan Haber Ajansı, 31 Ağustos 2021 

Sudan News Agency, (31.08.2021) “Al-Burhan reaffirms Sudan’s keenness on enhancing its 

relations with EU’s countries”. Erişim adresi: https://suna-sd.net/read?id=721506   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

4. URSULA VON DER LEYEN AŞILAMA ORANLARINI PAYLAŞTI 

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen, Avrupa Birliği’ndeki aşılama oranını paylaştı. 31 Ağustos itibarıyla yetişkin AB 

nüfusunun %70’inin tamamen aşılandığını ifade eden von der Leyen, bu sayede 250 milyondan 

fazla kişinin bağışıklık kazandığını belirtti. Komisyon Başkanı Avrupa Birliği’nin birliktelik 

stratejisinin işe yaradığının ve Birliğin aşılamada dünya lideri konumuna geldiğinin altını 

çizerken; koronavirüs salgınının henüz bitmediğine de dikkat çekti.  

Dünyanın geri kalanına da aşılama konusunda yardım edilmesi gerektiğini belirten Ursula 

von der Leyen, imkânı olan herkesi bir an önce aşılanmaya çağırdı.  

 

Avrupa Komisyonu, 31 Ağustos 2021 

European Commission, (31.08.2021) “Coronavirus: 70% of the EU adult population fully 

vaccinated”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4362  
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5. AVRUPA KOMİSYONU PETROL SIZINTISINA MÜDAHALE EDECEK 

Avrupa Komisyonu iklim aksiyonu ve çevre sözcüsü Tim McPhie, Suriye’deki bir elektrik 

santralinde başlayan petrol sızıntısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği ’nin 

sızıntının olası etkileri konusunda oldukça endişeli olduğunu belirten Sözcü, Birliğin bölgeye 

bir gemi göndererek temizlik çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Tim McPhie 

Komisyonun, sızıntının potansiyel etkilerinin önlenmesi ve Akdeniz bölgesindeki petrol 

kirliliğinin giderilmesi konusunda Barselona Sözleşmesi kapsamında bölgedeki iş birliği ağını 

harekete geçireceğini açıkladı.  

Deutsche Welle, 1 Eylül 2021 

Sputnik, 1 Eylül 2021 

Deutsche Welle, (01.09.2021) “Mancha de petróleo se aleja de las costas de Chipre”. Erişim 

adresi: https://www.dw.com/es/mancha-de-petróleo-se-aleja-de-las-costas-de-chipre/a-

59055367  

Sputnik, (01.09.2021) “EU Says Barcelona Convention Should Be Invoked to Deal With Syrian 

Oil Spill”, Reuters. Erişim adresi:  

https://sputniknews.com/world/202109011083770027-eu-says-barcelona-convention-should-
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be-invoked-to-deal-with-syrian-oil-spill/  
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6. AB, ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEK 

AB Zirvesi Başkanı Charles Michel, Bled Stratejik Forumu açılış töreninde konuştu. Charles 

Michel; Avrupa Birliği’nin dinamik yapıya sahip bir değer, refah ve etki projesi olduğunu ifade 

etti. Birliğin korunması gereken yurttaşlara, savunulması gereken değerlere ve teşvik edilmesi 

gereken kurallara dayalı bir uluslararası düzeni olduğuna dikkat çeken Zirve Başkanı, AB’nin 

daha fazla stratejik özerklik talep ettiğini belirtti. Michel konuşmasında, daha güçlü ve daha etkili 

bir Birlik için ittifakların güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken; güçlü müttefiklerin, daha güçlü 

ittifaklar yaratacağını da sözlerine ekledi.  

Avrupa Birliği Konseyi, 1 Eylül 2021 

Council of the European Union, (01.09.2021) “Speech by President Charles Michel at the opening 

.session of the Bled Strategic Forum”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/01/speech-by-president-

charles-michel-at-the-opening-session-of-the-bled-strategic-forum/   
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7. AVRUPA BİRLİĞİ TALİBAN’LA GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR 

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

Taliban’la ilgili konuştu. Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında soruları yanıtlayan 

Yüksek Temsilci, Afganistan konusunda henüz bir karara varılmadığını ifade ederken; Birliğin 

Afganistan’da kurulan yeni hükümetle iletişim kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu kararın bir 

“tanıma” anlamına gelmediğinin altını çizen Borrell, yeni hükümet ile kurulacak her türlü ilişkinin 

Afganistan halkını desteklemek için yerine getirilecek operasyonel bir gereklilik olduğunu belirtti.  

Avrupa Birliği’nin tesis etmek için hazırlandığı iş birliğinin beş koşula dayanması 

bekleniyor. AB; Taliban’ın insan haklarına saygı göstermesini, terörün yayılmasını önlemesini, 

kapsayıcı bir hükümet oluşturmasını, insani yardımların erişimine izin vermesini ve bölgeden 

ayrılmak isteyenlere izin vermesini bekliyor.  

Euronews, 3 Eylül 2021 

Euronews, (03.09.2021) “EU will talk to the Taliban but will not recognise government: Borrell”. 

Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/09/03/eu-will-talk-to-the-taliban-but-will-not-

recognise-government-borrell  
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8. NATO’DAN “AVRUPA ORDUSU” AÇIKLAMASI  

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Avrupa Ordusu” projesiyle ilgili açıklamalarda 

bulundu. Avrupa Birliği’nin ortak savunma politikası oluşturma çabalarının NATO tarafından 

desteklendiğini belirten Genel Sekreter, bu girişimin NATO’nun yerini almayacağının altını çizdi. 

Stoltenberg, bu girişimin NATO’nun sahip olduğu kıt kaynakları ve kısıtlı gücü tüketmemesi 

gerektiğini özellikle vurguladı.  

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın mutlak suretle birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat 

çeken Jens Stoltenberg, bu birlikteliği zayıflatacak herhangi bir girişimin hem  NATO’yu 

zayıflatacağını hem de Avrupa’yı böleceğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri, henüz “Avrupa 

Ordusu” projesine ilişkin bir taslak görmediğini ve bu konunun detaylarının NATO’da 

tartışılmadığını da sözlerine ekledi.  

Reuters, 3 Eylül 2021 

Politico, 5 Eylül 2021 

Robin Emmott, (03.09.2021) “EU defence force should not stretch NATO’s resources, 

Stoltenberg says”, Reuters. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/europe/eu-defence-

force-should-not-stretch-natos-resources-stoltenberg-says-2021-09-03/  

Joshua Posaner, (05.09.2021) “EU defense plans ‘can never replace’ NATO, says Stoltenberg”, 

Politico. Erişim adresi:  https://www.politico.eu/article/jens-stoltenberg-nato-eu-defense-

plans-warning/  
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9. İTALYA’DAN AVRUPA BİRLİĞİ YORUMU  

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ambrosetti Forumunda konuştu. İtalyan 

Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği’nin Avrupa halklarının uluslararası yararını ve ekonomik 

refahını gözeten bir organizasyon olduğunu belirtti. Avrupa Birliği’nin koronavirüs salgınını, 

salgına bağlı ekonomik ve sosyal krizleri ve aşı kampanyasını oldukça başarılı bir şekilde 

yürüttüğünü ifade eden Mattarella, AB’nin bu süreçte gösterdiği başarının Birliğin mücadele 

kapasitesini gösterdiğini söyledi. AB tarafından başarıyla yürütülen bu sürecin benzeri 

görülmemiş bir operasyonel boyuta sahip olduğunu sözlerine ekleyen İtalyan Cumhurbaşkanı, 

bu sayede devletler arası dayanışma mekanizmasının tekrar canlandığına da dikkat çekti.  

 

La Repubblica, 4 Eylül 2021 

Annalisa Cuzzocrea, (04.09.2021) “Ue, il messaggio di Mattarella al forum Ambrosetti: “Serve 

una politica estera e di sicurezza comune”“, La Repubblica. Erişim adresi:  

https://www.repubblica.it/politica/2021/09/04/news/ue_mattarella_serve_politica_estera_e_di

_sicurezza_comune-316447618/   
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10. BRUNO LE MAIRE’DEN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI 

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Afganistan’da yaşanan olayların 

Avrupa Birliği’ne olan etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız Bakan, Afganistan 

krizinin güvenlik açısından ortaya koyduğu zorlukların Avrupa Birliği’ne bir uyarı olması 

gerektiğini ifade etti. Birliğe savunma ve küresel yönetişim konularında daha hırslı olması 

yönünde bir çağrıda bulunan Le Maire, Avrupa’nın Ortadoğu ve Afrika’da da güvenlik 

tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bakan Le Maire, Avrupa Birliği’nin Çin ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsız olarak üçüncü bir süper güç olması gerektiğinin 

altını çizerken; savunma konusunda ABD’nin korumasına güvenilemeyeceğini de sözlerine 

ekledi.  

Challenges, 4 Eylül 2021 

Challenges, (04.09.2021) “La crise afghane doit inciter l’UE à se renforcer, dit Le Maire”. Erişim 

adresi: https://www.challenges.fr/top-news/la-crise-afghane-doit-inciter-l-ue-a-se-renforcer-dit-

le-maire_779331 
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