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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 62 6-12 Eylül 2021 

 

Derleyenler: Ganim ARVAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ  

 

1. AB VE KIRGIZİSTAN YETKİLİLERİ BRÜKSEL’DE BİR ARAYA GELDİ 

Avrupa Birliği ve Kırgız Cumhuriyeti yetkilileri, İnsan Hakları Diyaloğu kapsamında 6 

Eylül’de Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmelerde, Kırgız Cumhuriyeti’ndeki insan hakları, 

ifade, medya ve örgütlenme özgürlüğü gibi özel konular koronavirüs salgını bağlamında ele 

alındı. AB yetkilileri toplumsal cinsiyet temelli aile içi şiddetin artmasından ve bağımsız medya 

ve bilgi dolaşımı üzerindeki mevcut kısıtlamalardan endişe duyduklarını ifade ederken Kırgız 

heyeti, Kırgızistan vatandaşlarına AB tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarının devam 

etmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 6 Eylül 2021 

European Union External Action Service, (06.09.2021) “11th EU-Kyrgyz Republic Human 

Rights Dialogue”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/103780/11th-eu-kyrgyz-republic-human-rights-dialogue_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

2. BORRELL’DEN IRAK ZİYARETİ 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Irak ziyareti 

kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Meclis Başkanı Mohammed Al Halbousi ve 

Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. 

Bölgenin zor günler geçirdiğini ve birçok sıkıntının devam ettiğine dikkat çeken Borrell, bu 

ziyaretin AB ve Irak arasındaki dayanışma ve destek ruhunun devam ettiğini vurgulamak için 

gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca Borrell yaptığı basın açıklamasında Avrupa Birliği Irak 

Danışma Misyonu’nun (EUAM Iraq) kapsamını genişlettiklerini duyurdu. İnsani sığınma 

konusunda ve DAEŞ ile mücadele konusunda Irak yönetimlerinin üstlendiği yük için teşekkür 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103780/11th-eu-kyrgyz-republic-human-rights-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103780/11th-eu-kyrgyz-republic-human-rights-dialogue_en


2 
 

eden Borrell, 2019’dan bu yana Irak’taki kamplarda yaşayan 240.000 kişinin Avrupa Birliği 

yönetim hizmetlerinden yararlandığına dikkat çekti. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 7 Eylül 2021 

European Union External Action Service, (07.09.2021) “Iraq: Press remarks by High 

Representative/Vice-President Josep Borrell after the meeting with President of the Kurdistan 

region of Iraq Nechirvan Barzani”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103809/iraq-press-remarks-high-

representativevice-president-josep-borrell-after-meeting-president_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

3. MİCHEL: AB STRATEJİK ÖZERKLİĞİNİ İNŞA ETMELİ 

Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel, Le Grand Continent sitesine verdiği 

röportajda, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle AB’nin stratejik özerkliğini inşa etme 

çabalarını hızlandırması gerektiğine işaret etti. Afganistan krizinin uluslararası toplum için bir 

başarısızlık olduğuna dikkat çeken Michel, ABD Başkanı Biden’ın Afganistan’dan çekilme 

kararının anlamlı ve meşru bir karar olduğunu belirtti. 

Euractiv, 8 Eylül 2021 

Euractiv, (08.09.2021) “Michel : Afghanistan is a failure for the international community”. 

Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/global-europe/interview/michel-afghanistan-

is-a-failure-for-the-international-community/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

4. BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOĞU SÜRECİNDE TARAFLAR ARASINDA 

ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR 

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve AB 

temsilcisi Miroslav Lajčák Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında 8 Eylül’de Brüksel’de 

bir araya geldi. Görüşmeler sonrası açıklama yapan Kosova Heyeti; Belgrad’ı diyalog sürecini 

sabote etmekle suçlayarak, savaş zamanı kayıp kişilerle ilgili arşiv taleplerini kabul ettiklerini 

ancak Belgrad’ın talep ettiği Kosova Kurtuluş Ordusu’nun arşivleri için ellerinde bir materyal 

bulunmadığını belirtti. 

 AB, Sırbistan ve Kosova’nın Birliğe üye olabilmesi için Sırbistan ve Kosova arasındaki 

sorunların çözümünü ve mevcut diyaloğun sürdürülmesini ön koşul olarak sunuyor. Ancak 

tarafların diyalog sürecinde takındıkları tutum nedeniyle görüşmeler olumsuz şekilde 

seyrediyor. 

Euronews, 8 Eylül 2021 

European Western Balkans, 9 Eylül 2021 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103809/iraq-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-after-meeting-president_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103809/iraq-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-after-meeting-president_en
https://www.euractiv.com/section/global-europe/interview/michel-afghanistan-is-a-failure-for-the-international-community/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/interview/michel-afghanistan-is-a-failure-for-the-international-community/
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European Western Balkans, (09.09.2021) “Kurti-Vučić meeting in question over wartime 

missing people”. Erişim adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2021/09/09/kurti-vucic-

meeting-in-question-over-wartime-missing-people/  

Euronews, (08.09.2021) “Kurti-Vucic meeting in question over wartime missing people”. 

Erişim adresi: https://euronews.al/en/kosovo/2021/09/08/kurti-vucic-meeting-in-question-

over-wartime-missing-people/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

5. AB’DEN KOSOVA GENEL SEÇİMLERİNE DESTEK 

Avrupa Birliği, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin talebi üzerine, 17 Ekim 2021’de 

yapılması planlanan yerel seçimleri gözlemlemek için AB Seçim Gözlem Misyonu’nu (EOM) 

görevlendirme kararı aldı. AB Seçim Gözlem Misyonu, 14 Kasım’daki olası ikinci tur belediye 

başkanlığı seçimleri de dâhil olmak üzere, seçim süreci tamamlanana kadar ülkede kalacak. 

Kosova’yı Avrupa yolunda desteklemeye ve demokratik yönetimini güçlendirmeye kararlı 

olduklarına dikkat çeken AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin bu misyon ile güvenilir 

ve şeffaf bir seçim sürecine katkıda bulunacağını belirtti. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 9 Eylül 2021 

European Union External Action Service, (09.09.2021) “Kosovo: European Union deploys 

Election Observation Mission”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103910/kosovo-european-union-

deploys-election-observation-mission_en  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

6. LEYEN, AB’NİN KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELESİNİ 

KONUŞACAK 

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 15 Eylül’de Avrupa 

Parlamentosunda yapacağı konuşmasının önemli bir kısmının AB’nin koronavirüs salgınıyla 

mücadelesi kapsamında aşı stratejisiyle ve aşı sertifikasıyla ilgili konuların olması bekliyor. 

Resmi bir yetkiliye göre, Leyen’in konuşmasındaki önemli noktaları Avrupa 

Parlamentosundaki siyasi grupların liderleriyle paylaştığını belirtti. Yetkili ayrıca Leyen’in 

seyahat hakkını kolaylaştırmak için aşı sertifikalarının faydalarını vurgulayacağı ve kurtarma 

paketinin AB üyesi ülkelerin ekonomilerini dönüştürme fırsatlarını anlatacağı ifadesinde 

bulunuldu. 

Euractiv, 9 Eylül 2021 

Euractiv, (09.09.2021) “Von der Leyen set to defend COVID strategy in State of the EU 

speech”. Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/politics/news/von-der-leyen-set-to-

defend-covid-strategy-in-state-of-the-eu-speech/  

Derleyen: Ganim ARVAS 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/09/09/kurti-vucic-meeting-in-question-over-wartime-missing-people/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/09/09/kurti-vucic-meeting-in-question-over-wartime-missing-people/
https://euronews.al/en/kosovo/2021/09/08/kurti-vucic-meeting-in-question-over-wartime-missing-people/
https://euronews.al/en/kosovo/2021/09/08/kurti-vucic-meeting-in-question-over-wartime-missing-people/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103910/kosovo-european-union-deploys-election-observation-mission_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103910/kosovo-european-union-deploys-election-observation-mission_en
https://www.euractiv.com/section/politics/news/von-der-leyen-set-to-defend-covid-strategy-in-state-of-the-eu-speech/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/von-der-leyen-set-to-defend-covid-strategy-in-state-of-the-eu-speech/
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7. KURTARMA FONU KAPSAMINDA GKRY’YE İLK ÖDEME YAPILDI  

Avrupa Komisyonu, 800 milyar avro değerindeki AB kurtarma fonundan Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’ne 157 milyon avro ön finansman ödemesini onayladı. Komisyonun ilerleyen 

tarihlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 1 milyar avro hibe ve 200 milyon avro kredi şeklinde 

olmak üzere toplamda 1,2 milyar avro finansman tahsis edecek. AB sağladığı ön ödemeyle 

Letonya’nın koronavirüs salgını sonrası toparlanmasına, yatırım ve reformlarını 

hızlandırmasına destek olmayı hedefliyor 

Avrupa Birliği Komisyonu, 9 Eylül 2021 

European Commission, (09.09.2021) “NextGenerationEU: European Commission disburses 

€157 million in pre-financing to Cyprus”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4624  

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

8. KURTARMA FONU KAPSAMINDA LETONYA’YA İLK ÖDEME YAPILDI  

Avrupa Komisyonu, 800 milyar avro değerindeki AB kurtarma fonundan Letonya’ya 237 

milyon avroluk ön finansman ödemesini onayladı. Komisyonun ilerleyen tarihlerde, Letonya 

için 1,8 milyar avro hibe ve kredi tahsis etmesi bekleniyor. AB sağladığı ön ödemeyle 

Letonya’nın koronavirüs salgını sonrası toparlanmasına, yatırım ve reformlarını 

hızlandırmasına destek olmayı hedefliyor. 

Avrupa Komisyonu, 10 Eylül 2021  

LSM, 10 Eylül 2021 

European Commission, (10.09.2021) “NextGenerationEU: European Commission disburses 

€237 million in pre-financing to Latvia”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4625  

LSM, (10.09.2021)  “Latvia receives €237 million chunk of EU recovery funds”. Erişim adresi: 

https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/latvia-receives-237-million-chunk-of-eu-recovery-

funds.a420788/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

9. AB, KİŞİ VE KURULUŞLARA UYGULANAN YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİ 

UZATTI 

AB, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmekle 

suçlanan kişilere uygulanan yaptırımların süresini 15 Mart 2022’ye kadar uzatmaya karar verdi. 

Bu karar ile 177 kişi ve 48 kuruluşa uygulanan yaptırımlar 6 ay daha devam edecek. Mevcut 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4625
https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/latvia-receives-237-million-chunk-of-eu-recovery-funds.a420788/
https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/latvia-receives-237-million-chunk-of-eu-recovery-funds.a420788/
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yaptırımlar; seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulması, kişi ve kuruluşlara fon ve 

ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını kapsıyor.  

AB Zirvesi, 10 Eylül 2021 

Council of the EU, (10.09.2021) “Ukraine: EU sanctions over territorial integrity prolonged for 

a further six months”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-

six-months/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

10. AB VATANDAŞLARININ BİRLİĞE OLAN GÜVENİ ARTTI 

Eurobarometer’in Haziran-Temmuz 2021 tarihleri araladığında gerçekleştirdiği kamuoyu 

araştırmasına göre; AB’nin geleceğine ilişkin iyimserlik ve AB’ye olan güven, 2008’den bu 

yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca yapılan kamuoyu araştırmalarında AB vatandaşlarının 

koronavirüs salgınına karşı Birlik ve ulusal hükümetlerin aldığı önlemlerden memnun olduğu 

sonucuna ulaşıldı. AB vatandaşları ekonomiyi Birlik için en önemli sorun olarak kabul ederken; 

çevre, iklim değişikliği ve göç konularını ise endişe verici sorunlar olarak tanımladı. 

Avrupa Komisyonu, 10 Eylül 2021 

European Commission, (10.09.2021) “Eurobarometer: Optimism about the future of the EU at 

its highest since 2009”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4610  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

  

11. AB KOMİSYONU MACARİSTAN VE POLONYA’NIN KURTARMA 

PAKETİNDEN YARLANMASINI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE BAĞLIYOR 

Avrupa Parlamentosu üyeleri Macaristan ve Polonya’nın hukukun üstünlüğü ve insan 

haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, AB Komisyonuna baskı yapmaya devam ediyor. 

Parlamenterler, Komisyondan AB değerlerine saygı duymayan ülkelerin kurtarma paketinden 

yararlanmama şartının getirilmesini istiyor. Macaristan’ın yargı bağımsızlığına yönelik 

kararları ve Polonya’nın basın özgürlüğü gibi konulardaki eksikliği nedeniyle AB’nin kurtarma 

paketinden yararlanması engelleniyor. Komisyon, bu ülkeler için kurtarma paketinin 

onaylanmamasındaki nedenin hukukun üstünlüğü konularındaki eksikliklerden 

kaynaklandığına işaret ediyor.   

Komisyon, AB kurtarma fonu kapsamında Macaristan’a tahsis edilmesi planlanan 7,2 

milyar avroyu ve Polonya’ya verilecek 23,9 milyar avro hibe ve 12.1 milyar avro krediyi şuan 

için bekletmeye devam ediyor. 

Euronews, 10 Eylül 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4610
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Euronews, (10.09.2021) “Brussels admits link between COVID cash delays and respect for EU 

values”. Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/09/10/brussels-increases-pressure-

on-warsaw-confirming-link-between-funds-and-democratic-abuses  

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

12. AB, BÜTÇE KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR  

AB üye ülkelerinin maliye bakanları, Slovenya’nın Bdro yerleşiminde gerçekleştirdikleri 

iki günlük zirvede, koronavirüs salgını yüzünden mali konuda sıkıntı çeken üye ülkeler için AB 

bütçe kurallarının revize edilmesi için uzlaştı. Kural değişikliği, salgın sonrası ekonomiye 

yapılan yatırımların desteklemesi ve bazı ülkelerin kamu borçları nedeniyle kesintiye uğrayan 

bütçenin daha gerçekçi bir şekilde uygulanması amacını taşıyor. Bu değişiklik ile avronun 

değerini korumak için üye ülkelerin mali açıdan borçlanma sınırı 2022’ye kadar uzatılacak 

salgınla mücadelede ülkelerin daha rahat hareket etme imkânı sunulacak. Değişiklik ile ilgili 

açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, “tüm üye ülkeler için 

gerçekçi bir borç azaltma yoluna ihtiyacımız olacak. Mali sürdürülebilirlikle birlikte ekonomik 

toparlanmayı destekleme ihtiyacını dengelememiz gerekiyor.” dedi. 

Reuters, 10 Eylül 2021 

Reuters, (10.09.2021) “EU ministers want EU budget rules to support investment, realistic debt 

cuts”. Erişim adresi: https://www.reuters.com/world/europe/eu-ministers-stress-need-eu-

budget-rules-support-investment-2021-09-10  

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

13. AB ZİRVESİ BAŞKANI İLE PAPA ARASINDA GÖRÜŞME  

Avrupa Birliği Zirvesi Charles Michel, Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis ile 

Vatikan’ın Apostolic Sarayı’nda bir araya geldi. Yapılan görüşmede çeşitli bölgesel konulara 

ve gündemde olan uluslararası sorunlara değinildi. Görüşmelerde ABD’nin Afganistan’dan 

çekilmesinden sonra meydana gelen siyasi ve insani krize, bu nedenle bölgede meydana gelen 

göç krizine özellikle yer verildi. Ayrıca Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı zorluklar da ele alındı. 

Vaticannews, 11 Eylül 2021 

Vaticannews, (11.09.2021) “Pope discusses Afghan refugees with president of European 

Council”. Erişim adresi: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-

meeting-charles-michel-president-european-council.html  

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

14. AB LİDERLERİNDEN 11 EYLÜL MESAJLARI 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül 2001 yılında gerçekleşen terör saldırısının yıl 

dönümünde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından “11 

https://www.euronews.com/2021/09/10/brussels-increases-pressure-on-warsaw-confirming-link-between-funds-and-democratic-abuses
https://www.euronews.com/2021/09/10/brussels-increases-pressure-on-warsaw-confirming-link-between-funds-and-democratic-abuses
https://www.reuters.com/world/europe/eu-ministers-stress-need-eu-budget-rules-support-investment-2021-09-10
https://www.reuters.com/world/europe/eu-ministers-stress-need-eu-budget-rules-support-investment-2021-09-10
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-meeting-charles-michel-president-european-council.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-francis-meeting-charles-michel-president-european-council.html
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Eylül’de hayatlarını kaybedenleri ve onlara yardım etmek için her şeyi riske atanları anıyoruz. 

AB, nefrete karşı özgürlük ve merhameti savunmada ABD’nin yanındadır” mesajını paylaştı.  

20 yıl önce meydana gelen 11 Eylül saldırılarının tarihin akışını değiştirdiğine dikkat çeken. 

AB Zirvesi Başkanı Charles Michel, “AB, terörizme ve aşırılığın her türlüsüne karşı devam 

eden mücadelede ABD’nin ve Başkan Joe Biden’ın yanındadır” ifadelerine yer verdi. 

CGTN, 12 Eylül 2021 

CGTN, (12.09.2021) “World leaders comment on 9/11 anniversary”. Erişim adresi: 

https://newseu.cgtn.com/news/2021-09-12/World-leaders-comment-on-9-11-anniversary-

13tFXs6gA8w/index.html  

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

15. AB, LÜBNAN’DA HÜKÜMETİN KURULMASINDAN MEMNUN 

Avrupa Birliği, yaklaşık 13 aydır devam eden siyasi kriz sonrası Lübnan’da tarafların 

hükümet kurma kararnamesinin imzalamasını memnuniyetle karşıladı. 10 Ağustos 2020’de 

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra istifa eden Hassan Diyab hükümeti 

sonrası yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan Najib Mikati ve Lübnan 

Cumhurbaşkanı Michel Aoun, kabine ve hükümet üzerine anlaşmaya vardı.  Konu ile ilgili 

açıklama yapan AB, önümüzdeki yıl yapılacak belediye, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri için hazırlıklarının ciddi bir şekilde başlatılmasına ve seçimlerin özgür ve adil bir 

ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 12 Eylül 2021 
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