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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 51 21-27 Haziran 2021 

 

Derleyenler: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Beril HAKVERİR Arş. Gör. Aykut 

KARAKUŞ 

 

1. AVRUPA İNOVASYON PUAN TABLOSU’NUN 2021 YILI RAPORU 

YAYINLADI 

Avrupa Komisyonu, AB genelinde inovasyon performansının gelişmeye devam ettiğini 

gösteren Avrupa İnovasyon Puan Tablosu’nun 2021 yılı raporunu yayınladı. Raporda AB’nin 

inovasyon performansının 2014'ten bu yana yüzde 12,5 arttığı, düşük performans gösteren 

ülkelerin ise yüksek performans gösteren ülkelerden daha hızlı gelişme sağladığına dikkat 

çekildi. Raporda ayrıca Küresel ölçekte AB’nin Çin, Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve 

Hindistan gibi ülkelerden daha iyi performans gösterdiği de belirtildi. 

İnovasyon Puan Tablosu’nun 2021 yılı verilerine göre AB içinde en iyi puana sahip ülke 

İsveç olurken, Romanya ve Bulgaristan en kötü puana sahip ülkeler arasında yer aldı. 

Finlandiya, Danimarka ve Belçika ise AB ortalamasının üzerinde inovasyon performansıyla 

İsveç’ten sonra en yenilikçi ülkeler arasında yer aldı. 

Avrupa Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi 

Mariya Gabriel, “Tüm AB üyesi ülkeler inovasyona daha fazla yatırım yapıyor ve AB'deki 

inovasyon açığı azalıyor” dedi. UfukAvrupa ile ilgili de açıklamada bulunan Gabriel, 

Program’ın Avrupa'nın inovasyon kapasitesini destekleyeceği, yeşil, sağlıklı ve dirençli bir 

Avrupa için gereken sistemsel değişikliklere yön vereceğini ifade etti. 

Avrupa Komisyonu, 21 Haziran 2021 

European Commission, (21.06.2021) “European Innovation Scoreboard: Innovation 

performance keeps improving in EU Member States and regions”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048
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Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

2. AB, BELARUS’A YAPTIRIM PAKETİ UYGULUYOR 

Avrupa Konseyi, Belaruslu 78 kişi ve 8 kuruluşa dair kısıtlayıcı tedbirler aldı. Kararın 

gerekçesi olarak Belarus’ta ciddi insan hakları ihlallerinin artması, sivil topluma, demokratik 

muhalefete ve gazetecilere yönelik şiddetli baskılar gösterildi. Bu yaptırımlar, rejim 

destekçilerine ve Lukashenko’ya destek verenlere, devam eden desteklerinin önemli bir 

maliyeti olduğuna dair daha güçlü bir sinyal gönderiyor. Kanada, Avrupa Birliği, Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ortak açıklama; rejimin kendi halkına 

yönelik baskıcı uygulamalarına son vermesi çağrısında bulunuyor. 

Avrupa Konseyi, 21 Haziran 2021 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 21 Haziran 2021 

European Union Council, (21.06.2021) “Belarus: fourth package of EU sanctions over enduring 

repression and the forced landing of a Ryanair flight”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-

of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/ 

European Union External Action Service, (21.06.2021) “Belarus: Joint Statement by Canada, 

the European Union, United Kingdom, and United States”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-

canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en 

Derleyen: Beril HAKVERİR  

 

3. AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA KÜLTÜR SAVAŞI 

YAŞANIYOR 

Brexit referandumu sonrasında Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yaşanan 

anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. The Guardian’ın haberine göre, Avrupa Birliği 

Referandum sonrasında kıta sınırları içinde yayınlanmaya devam eden Birleşik Krallık kökenli 

film ve dizileri engellemeye karar verdi. 2020 yılında Avrupa Birliği’nde hizmet veren 

çevrimiçi dijital platformlarda yer alan yayınların yüzde 30’unun “Avrupalı” olması yönünde 

bir karar alınmıştı. Ancak The Guardian’ın haberine göre Brüksel’deki bazı bürokratlar, bu 

kotanın büyük bir kısmının Birleşik Krallık yapımları tarafından işgal edilmesinden endişe 

ediyor. Haberde, AB tarafından “orantısız” olarak ifade edilen ve hala “Avrupa eserleri” olarak 

değerlendirilen bu yayınların hakimiyetinin Avrupa'nın “kültürel çeşitliliğine” yönelik bir 

tehdit olduğu da ifade edildi.  

Ticari Yayıncılar Birliği'nin Direktörü Adam Minns bir açıklama yaparak, olası kısıtlama 

kararının Birleşik Krallık’ın film sektörüne ciddi bir darbe olacağını ifade etti. Birleşik Krallık 

adına açıklama yapan bir hükümet sözcüsü ise Birleşik Krallık’ın Avrupa Konseyi tarafından 

hazırlanan Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf olduğunu ve Birleşik Krallık 

menşeili görsel-işitsel eserlerin “Avrupa eseri” statüsünün buradan geldiğini ifade ederek; 

sözleşmeye taraf olunduğu sürece bu statünün de geçerli olmaya devam edeceğini beyan etti.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
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The Independent, 21 Haziran 2021 

BBC, 23 Haziran 2021 

Andrius Sytas, (21.06.2021) “Brexit: EU prepares to slash number of British TV programmes 

and films shown on the continent”, The Independent. Erişim adresi: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-british-tv-films-

b1869908.html#/comments 

Nick Beake, (23.06.2021) “How Brexit could hit British drama exports”, BBC. Erişim adresi: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-57565765  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

4. MERKEL VE DRAGHİ’DEN “GÖÇ MUTABAKATI” DEĞERLENDİRMESİ 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24-25 Haziran’da 

gerçekleşen AB Liderler Zirvesi öncesinde bir araya geldi. Ortak bir basın toplantısı düzenleyen 

Merkel ve Draghi’nin gündeminde göç mutabakatı vardı. Basın toplantısında bir açıklama 

yapan Merkel, 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’yle göç yönetimi konusunda 

kurulan iş birliğinin sürdürülmesi ve yapılan yardımların devam ettirilmesi gerektiğini ifade 

etti. İş birliğinin sürdürülebilmesi için yeni bir perspektif oluşturulması gerektiğini vurgulayan 

Başbakan Merkel, sürecin Türkiye’nin ortaklığı olmadan yönetilemeyeceği konusunda Draghi 

ile hemfikir olduklarını belirtti.  

22 Haziran tarihinde Welt gazetesine bir ropörtaj veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko 

Maas ise, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile göç yönetimi konusunda tesis ettikleri iş birliğinin 

güncellenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Maas, AB ve Türkiye arasındaki göç 

mutabakatının güncellenmesinin ve geliştirilmesinin Avrupa Birliği’nin yararına olduğunu 

vurguladı.  

 Athina 9.84, 21 Haziran 2021  

EURACTIV, 22 Haziran 2021 

Athina 9.84, (21.06.2021) “Merkel, Draghi want further development of EU-Turkey 

immigration agreement”. Erişim adresi: https://www.athina984.gr/en/2021/06/21/peraitero-

anaptyxi-tis-symfonias-ee-toyrkias-gia-to-metanasteytiko-theloyn-merkel-kai-ntragki/ 

Nikolaus J. Kurmayer&Sarantis Michalopoulos, (22.06.2021) “Turkey holds key to EU 

migration pact deadlock”, EURACTIV. Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/turkey-holds-key-to-eu-migration-pact-

deadlock/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-british-tv-films-b1869908.html#/comments
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-british-tv-films-b1869908.html#/comments
https://www.bbc.com/news/world-europe-57565765
https://www.athina984.gr/en/2021/06/21/peraitero-anaptyxi-tis-symfonias-ee-toyrkias-gia-to-metanasteytiko-theloyn-merkel-kai-ntragki/
https://www.athina984.gr/en/2021/06/21/peraitero-anaptyxi-tis-symfonias-ee-toyrkias-gia-to-metanasteytiko-theloyn-merkel-kai-ntragki/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/turkey-holds-key-to-eu-migration-pact-deadlock/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/turkey-holds-key-to-eu-migration-pact-deadlock/
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5. AVRUPA BİRLİĞİ VE KENYA ARASINDA STRATEJİK DİYALOG SÜRECİ 

BAŞLADI 

Kenya Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında Stratejik Diyalog geliştirilmesi çabaları 

kapsamında, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve AB Zirvesi Başkanı Charles Michel 21 

Haziran’da Brüksel'de bir araya geldi. Kenya ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkileri 

geliştirme ve genişletme gayesi taşıyan Stratejik Diyalog çalışmalarımın temeli, daha önce 9 

Mart 2021'de Nairobi'de yapılan toplantıya ve Mayıs 2021'de kabul edilen Afrika Boynuzu için 

yenilenen Avrupa Birliği Stratejisine dayanıyor.  

Stratejik Diyaloğun, Avrupa Birliği ile Kenya arasındaki sağlam ortaklığın ve karşılıklı iş 

birliğine olan ilginin altını çizdiği biliniyor. Kenyatta ve Michel arasında gerçekleştirilen 

görüşme sonrasında Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Kenya ve Avrupa 

Birliği’nin güçlü ilişkilerinin temeli olan demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına 

bağlılık gibi değerleri paylaştığı ifade edildi.  Ayrıca açıklamada, Stratejik Diyalog aracılığıyla 

yerel, bölgesel ve küresel ortak çıkarları ilgilendiren konularda da taraflar arasındaki iş 

birliğinin güçlendirilmeye çalışılacağı belirtildi. Stratejik Diyalog kapsamında cinsiyet eşitliği 

de dahil olmak üzere demokrasi, yönetişim ve insan hakları; barış, güvenlik ve istikrar; ticaret 

ve yatırım, sosyal gelişim; iklim değişikliği ve yeşil geçiş gibi konularda gerçekleştirilecek 

ortaklılıkların gündeme alınması bekleniyor.  

Avrupa Konseyi, 21 Haziran 2021 

Avrupa Komisyonu, 22 Haziran 2021 

European Union Council, (21.06.2021) “Joint statement to the press by the Republic of Kenya 

and the European Union”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/06/21/joint-statement-to-the-press-by-the-republic-of-kenya-and-the-european-

union/   

European Commission, (22.06.2021) “The European Union and the Republic of Kenya launch 

strategic dialogue and engage towards implementing the East African Community Economic 

Partnership Agreement”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-

united-states_en 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS&Beril HAKVERİR   

 

6. NEXTGENERATIONEU KAPSAMINDA YEDİ ÜLKENİN BÜTÇESİ 

ONAYLANDI 

Pandemiden daha güçlü bir şekilde çıkmak isteyen AB’nin üye ülkelere 806,9 milyar avro 

yatırım yapacağı NextGenerationEU programI kapsamında bu hafta yedi ülkenin bütçeleri 

onaylandı. Buna göre; Avusturya 3,5 milyar avro; Slovakya 6,3 milyar avro; Almanya 25,6 

milyar avro; İtalya 191,5 milyar avro; Fransa 39,4 milyar avro; Letonya 1,8 milyar avro ve 

Belçika 5,9 milyar avro toparlanma bütçesi alacak.  

Avrupa Komisyonu, 21 Haziran 2021 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/joint-statement-to-the-press-by-the-republic-of-kenya-and-the-european-union/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/joint-statement-to-the-press-by-the-republic-of-kenya-and-the-european-union/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/joint-statement-to-the-press-by-the-republic-of-kenya-and-the-european-union/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
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Avrupa Komisyonu, 22 Haziran 2021 

Avrupa Komisyonu, 23 Haziran 2021 

European Union Commission, (21.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Austria's recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3052 

European Union Commission, (21.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Slovakia's recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3054 

European Union Commission, (22.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Germany's recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3133 

European Union Commission, (22.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Italy's €191.5 billion recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3126 

European Union Commission, (22.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Latvia's €1.8 billion recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3134 

European Union Commission, (23.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses France's €39.4 billion recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3153 

European Union Commission, (23.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission 

endorses Belgium's €5.9 billion recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3147  

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

7. AB’DEN LETONYA’YA 1,8 MİLYAR AVROLUK MALİ DESTEK 

Avrupa Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre Avrupa Toparlanma ve Direnç Fonu 

(European Recovery and Resilience Facility/RRF) kapsamında Letonya’ya 1.8 milyar avroluk 

mali destek sağlanacak. Komisyon yardımlar ile Letonya'nın ekonomik ve sosyal 

dayanıklılığını ve Tek Pazar uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Letonya’ya yapılacak 

yardımın yüzde 38’i iklim hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak önlemlere ayrılacak, yüzde 21’i 

ise dijital dönüşümü desteklemek amaçlı kullanılacak. 

Letonya'nın yeşil ve dijital dönüşümünü güvence altına alma konusunda yatırım ve 

reformların gerekliliğine dikkat çeken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 

yardım planında yer alan önlemlerin Letonya'nın yeşil ve dijital bir gelecek inşa etmesine 

yardımcı olacağını belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 22 Haziran 2021 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3054
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3133
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3126
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3153
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3147
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European Commission, (22.06.2021) “NextGenerationEU: European Commission endorses 

Latvia's €1.8 billion recovery and resilience plan”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3134  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

8. AB’DEN GOOGLE’A YENİ BİR SORUŞTURMA 

AB, Google reklam verenlerinin teknolojik platformlar aracılığıyla tüketicileri 

gözetleyebildiği, hedeflediği ve etkilediği iddiasıyla, çevrimiçi pazar endüstrisi üzerindeki 

kontrollerini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Komisyon, teknoloji devinin kendi reklam 

ürünlerini rakiplerinin ürünlerine tercih ederek rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini 

değerlendirecek. 

The Washington Post, 22 Haziran 2021 

Le Figaro, 22 Haziran 2021 

Aaron Gregg ve Gerrit De Vynck, (22.06.2021) “E.U. opens antitrust investigation into 

Google’s core moneymaker: Advertising”. Erişim adresi: 

https://www.washingtonpost.com/business/2021/06/22/google-eu-antitrust-advertising/ 

Claudia Cohen, (22.06.2021) “Publicité: l'UE enquête sur Google”. Erişim adresi: 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/concurrence-bruxelles-ouvre-une-enquete-contre-google-

dans-les-technologies-de-publicite-en-ligne-20210622 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

9. AŞIRILIK GRUPLARI PANDEMİYİ FIRSAT OLARAK KULLANDI 

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL’un raporuna göre; İslamcı aşırılık yanlıları 2020 yılında 

Avrupa ülkeleri için ana tehdit olmaya devam ediyor. 2020 yılında Avusturya, Belçika, Fransa, 

Almanya, İtalya ve İspanya'da toplam 57 saldırının veya saldırı girişiminin gerçekleştiğini 

belirten rapor, bu saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Rapor sözde “İslam 

Devleti”nin Avrupa'daki destekçileri kışkırtmada oynadığı role dikkat çekti. Ayrıca bazı 

saldırganların eylemlerinde COVID-19 kısıtlamalarının getirdiği stres ve sosyal izolasyonun 

rol oynamış olabileceğine dikkat çekildi. Raporda, aşırı sağın iklim ve ekolojik meseleler 

üzerindeki toplumsal kaygılardan yararlanmaya çalıştığı da ifade edildi. 

Deutsche Welle, 22 Haziran 2021 

Euobserver, 23 Haziran 2021 

Alex Berry, (22.06.2021) “Europol: Violent extremists take advantage of COVID-19 

pandemic”. Erişim adresi: https://www.dw.com/en/europol-violent-extremists-take-advantage-

of-covid-19-pandemic/a-58008460  

Elena Sanchez Nicolas, (23.06.2021) “Europol: Extremists exploited pandemic to spread 

radicalism”. Erişim adresi: https://euobserver.com/coronavirus/152222  

Derleyen: Beril HAKVERİR   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3134
https://www.washingtonpost.com/business/2021/06/22/google-eu-antitrust-advertising/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/concurrence-bruxelles-ouvre-une-enquete-contre-google-dans-les-technologies-de-publicite-en-ligne-20210622
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/concurrence-bruxelles-ouvre-une-enquete-contre-google-dans-les-technologies-de-publicite-en-ligne-20210622
https://www.dw.com/en/europol-violent-extremists-take-advantage-of-covid-19-pandemic/a-58008460
https://www.dw.com/en/europol-violent-extremists-take-advantage-of-covid-19-pandemic/a-58008460
https://euobserver.com/coronavirus/152222
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10. JOSEP BORRELL ASYA-AVRUPA TOPLANTISI’NA KATILDI 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 

Vietnam’ın ev sahipliğini yaptığı Asya Avrupa Toplantısı’na katıldı. Avrupa ve Asya 

ekonomilerinin birbirine olan bağımlılığına dikkat çeken Borrell, Avrupa’nın Asya için en 

büyük yatırımcı ve en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirtti. Borrell ayrıca “AB 

küresel eşitsizlikleri azaltırken ve iklim kriziyle mücadele ederken, küresel sosyo-ekonomik 

iyileşmeyi sürdürülebilir ve kapsayıcı bir temele oturtmak için Asyalı ortaklarla birlikte 

çalışmaya devam edecektir.” dedi. Bölgesel krizlere de değinen Borrell, dünya deniz ticaretinin 

yüzde 40'ının Malakka Boğazı'ndan ve yüzde 30'unun ise Güney Çin Denizi'nden geçtiğini ve 

bu nedenle bölgedeki istikrarsızlık ve krizlerin tüm ortaklar için endişe verici olduğunu ifade 

etti. 

Konuşmasında Covax’a da değinen Borrell, AB’nin 3,2 milyar avro ile Covax’a en fazla 

katkı sağlayan ortak ve 47 ülkeye 300 milyondan fazla doz aşı tedariki ile dünyanın en büyük 

aşı ihracatçısı olduğunu belirtti. 

Foreign Affairs, 23 Haziran 2021 

Foreign Affairs, (23.06.2021)  “MIL-OSI Europe: Asia-Europe Meeting (ASEM): Speech by 

the High Representative/Vice-President Josep Borrell at the High-Level Policy Dialogue”, 

Erişim adresi: https://foreignaffairs.co.nz/2021/06/23/mil-osi-europe-asia-europe-meeting-

asem-speech-by-the-high-representative-vice-president-josep-borrell-at-the-high-level-policy-

dialogue/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

11. AVRUPA PARLAMENTOSU, OMBUDSMAN GÖREVLERİNİ İYİLEŞTİRDİ 

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni düzenleme, Avrupa Ombudsmanlığı 

yetkisini değiştiriyor. Ombudsman görevlerini Lizbon Anlaşması ile uyumlu hale getiren 

Parlamento, Ombudsman’ın kendi soruşturmalarını başlatabileceği ve soruşturmalarda 

tekrarlanan, sistemik veya özellikle ciddi kötü yönetim vakalarına yönelik çözümler 

önerebileceğine karar verdi.  

Avrupa Komisyonu, 23 Haziran 2021 

European Commission, (23.06.2021) “European Ombudsman: new rules to protect Europeans 

from maladministration”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3173 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

12. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE AŞILAMA HIZI AMERİKA’YI GEÇECEK 

COVID-19 aşılamasında AB ülkeleri, 25 Ocak’a kadar nüfusunun %10’unu aşılayan 

İngiltere ve 10 Şubat’ta bu orana ulaşan Amerika’ya göre geride kalmıştı. Her ne kadar aşılama 

https://foreignaffairs.co.nz/2021/06/23/mil-osi-europe-asia-europe-meeting-asem-speech-by-the-high-representative-vice-president-josep-borrell-at-the-high-level-policy-dialogue/
https://foreignaffairs.co.nz/2021/06/23/mil-osi-europe-asia-europe-meeting-asem-speech-by-the-high-representative-vice-president-josep-borrell-at-the-high-level-policy-dialogue/
https://foreignaffairs.co.nz/2021/06/23/mil-osi-europe-asia-europe-meeting-asem-speech-by-the-high-representative-vice-president-josep-borrell-at-the-high-level-policy-dialogue/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3173
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yavaş başlamış olsa da süreç hızlandı ve günümüz itibariyle Amerika’nın iki katı hızda devam 

ediyor. Bu eğilim devam ederse, 14 Temmuz'a kadar AB'de kişi başına doz uygulaması 

ABD'den daha fazla olacak. İngiltere, günlük olarak nüfusun yüzde 0,6’sını aşılayarak kişi 

başına doz uygulamasında lider görünüyor.  

The Economist, 23 Haziran 2021 

The Economist, (23.06.2021) “After a stumbling start, the EU is vaccinating at a fast pace”. 

Erişim adresi: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/23/after-a-stumbling-start-

the-eu-is-vaccinating-at-a-fast-pace 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

13. “ALMANYA, ABD’NİN EN İYİ DOSTU” 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Başbakanı Merkel ve Dışişleri Bakanı 

Maas ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada “ABD'nin dünyada Almanya'dan daha iyi 

bir ortağı, daha iyi bir dostu olmadığını söylemek doğru olur” dedi. Basın toplantısında konuşan 

Blinken, Rusya’nın enerjiyi Ukrayna veya herhangi bir Avrupa ülkesine karşı zorlayıcı bir araç 

olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı ve Rus-Alman Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı 

projesinin Ukrayna'nın güvenliğini sarstığını söyledi. ABD, boru hattını inşa eden Alman 

firmasına, şirketin Alman CEO'suna ve diğer bazı yöneticilere yönelik yaptırımlardan Mayıs 

ayında feragat etmişti. 

Deutsche Welle, 23 Haziran 2021 

Deutsche Welle, (23.06.2021) “US has 'no better friend' than Germany, says US top diplomat 

Antony Blinken”. Erişim adresi: https://www.dw.com/en/us-has-no-better-friend-than-

germany-says-us-top-diplomat-antony-blinken/a-58009692 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

14. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YASADIŞI GÖÇMEN SAYISI ARTMAYA DEVAM 

EDİYOR 

Avrupa Birliği sınırlarını yasadışı yollardan geçen göçmen sayısı 2021 yılının ilk 5 ayında 

Haziran 2020’ye kıyasla yüzde 50'ye yakın bir artış göstererek 47 bin 100 kişiye ulaştı. Özelikle 

Balkanlar rotasını kullanan göçmen sayısı ise yüzde 104 arttı. Frontex tarafından yayınlanan 

son raporda, bu rotayı kullanan kayıtdışı göçmenlerin çoğunluğunun Suriye ve Afganistan 

uyruklu olduğu belirtildi. Balkanlarda yaşanan artışa benzer bir artış da Doğu Akdeniz’de 

kaydedildi. Mayıs 2021 verilerine göre Doğu Akdeniz güzergâhında yaşanan yasadışı 

geçişlerde geçen yılın Mayıs ayına göre üç kat artış kaydedildi. 

Independent Balkan News Agency, 24 Haziran 2021 

Spiros Sideris, (24.06.2021) “Frontex: Twice as many illegal migrants reported on Balkan 

Route as last year”, Independent Balkan News Agency, Erişim adresi: 

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/23/after-a-stumbling-start-the-eu-is-vaccinating-at-a-fast-pace
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/23/after-a-stumbling-start-the-eu-is-vaccinating-at-a-fast-pace
https://www.dw.com/en/us-has-no-better-friend-than-germany-says-us-top-diplomat-antony-blinken/a-58009692
https://www.dw.com/en/us-has-no-better-friend-than-germany-says-us-top-diplomat-antony-blinken/a-58009692
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https://balkaneu.com/frontex-twice-as-many-illegal-migrants-reported-on-balkan-route-as-

last-year/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

15. KONSEYİN COVID-19 VE GÖÇ İLE İLGİLİ KARARLARI 

COVID-19 varyantlarının ortaya çıkması ve yayılması konusunda dikkatli ve koordineli 

olunmasını vurgulayan Avrupa Konseyi kararı, AB Dijital COVID Sertifikası ile serbest 

dolaşıma tam dönüşün başlayacağını belirtti. Tüm ülkeleri ve tedarikçileri aşı hammaddelerinin 

ve tedavilerinin arzına katkıda bulunmaya çağıran Konsey, dünya çapında koronavirüs 

dayanışmasını yineledi. Göç konusunda acil eylem gerekliliğinin altını çizen karar, can 

kayıplarını önleme ve sınırlardaki baskıyı azaltmak için menşe ve transit ülkelerle karşılıklı 

yarar sağlayan ortaklıklar ve iş birliklerinin yoğunlaştırılacağını belirtti. Konsey’in kararda üye 

devletler ile Komisyon ve Yüksek Temsilciliği menşe ve transit ülkelerle somut iş birliklerini 

artırmaya çağırması dikkat çekiyor. 

Avrupa Konseyi, 24 Haziran 2021 

European Union Council, (24.06.2021) “European Council conclusions on COVID-19 and 

migration, 24 June 2021”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/06/24/european-council-conclusions-on-covid-19-and-migration-24-june-2021/ 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

16. AB ZİRVESİ 25 HAZİRAN’DA SONA ERDİ 

Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama, Türkiye ile iş birliğine ve karşılıklı yarara 

dayalı bir ilişkinin geliştirilmesine yönelik stratejik çıkarlarını tekrarlayan Konsey, Doğu 

Akdeniz'deki gerilimin azaltılmasını memnuniyetle karşılanacağını duyurdu. AB-Türkiye 

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda teknik çalışmaların başladığı belirtilen Konsey, 

göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler hakkında üst düzey diyalog 

kurma çalışmalarının başladığını belirtti. Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki 

bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı bir şekilde çözülmesi vurgusunu yapan Konsey, 

Libya hakkında istikrar sürecinin desteklendiğini belirterek, tüm yabancı güçlerin bölgeden geri 

çekilmesi çağrısında bulundu. Rusya’nın AB ve üye devletleri ile üçüncü ülkelere karşı 

eylemlerini durdurmasını vurgulayan karar, Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanması ve 

Rusya’nın uluslararası hukukla bağdaşmayan faaliyetlerine karşı kesin ve eşgüdümlü yanıt 

verme ihtiyacının altını çiziyor. Komisyonu ve Yüksek Temsilciyi ekonomik yaptırımlar da 

dahil olmak üzere ek kısıtlayıcı tedbirler alınmasına yönelik çağrıda bulunuyor.  

Avrupa Konseyi, 25 Haziran 2021 

European Union Council, (25.06.2021) “European Council conclusions on external relations, 

24 June 2021”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/ 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

https://balkaneu.com/frontex-twice-as-many-illegal-migrants-reported-on-balkan-route-as-last-year/
https://balkaneu.com/frontex-twice-as-many-illegal-migrants-reported-on-balkan-route-as-last-year/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/european-council-conclusions-on-covid-19-and-migration-24-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/european-council-conclusions-on-covid-19-and-migration-24-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24-june-2021/
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17.  AB’DEN ETİYOPYA’YA ÇAĞRI 

Avrupa Konseyi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden vahşeti, etnik temelli ve 

cinsel şiddeti ve diğer insan hakları ihlallerini kınadı.  Karşıtlıkların durdurulması, tüm alanlara 

engelsiz insani erişim ve Eritre güçlerinin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunan Konsey, 

demokratik reformların ve uzlaşma çabalarının uygulanmasında Etiyopya'yı desteklediğini 

belirtti. 

Avrupa Konseyi, 25 Haziran 2021 

Euobserver, 25 Haziran 2021 

European Union Council, (25.06.2021) “European Council meeting (24 and 25 June 2021) 

Conclusions”. Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-

euco-conclusions-en.pdf 

Euobserver, (25.06.2021) “EU leaders urge Ethiopia to halt 'atrocities' in war zone”. Erişim 

adresi: https://euobserver.com/tickers/152261 

Derleyen: Beril HAKVERİR   

 

18. AP’DEN BOSNA HERSEK’E DESTEK  

Avrupa Parlamentosu Bosna-Hersek'in AB üyeliği ve reform sürecine destek verdiklerini 

açıkladı. Ayrıca Parlamento üyeleri Bosna Hersek’in AB üyeliği sürecindeki kararlılığına 

dikkat çekerek, aday statüsünün verilmesine ilişkin Avrupa Konseyine çağrıda bulundu. 

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Paulo Rangel ise Bosna-Hersek’in AB 

yolunda ilerlemesini, aday statüsü elde etmesine olanak sağlayacak reformları ve diyalogları 

desteklediklerini ifade etti. 

European Western Balkans, 25 Haziran 2021 

European Western Balkans, (25.06.2021) “European Parliament expresses support for BiH’s 

sovereignty, calls for reforms”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/25/european-parliament-expresses-support-for-

bihs-sovereignty-calls-for-reforms/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

19. FİLİSTİN’DEN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI 

Filistin Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliği’ne bir çağrı yapıldı. Bakanlık açıklamasında 

AB’nin İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs ikamet eden Filistinlilere yönelik politikalarını 

durdurması ve İsrail'e karşı uygulanacak uluslararası yaptırımlara aracı olması istendi. 

Uluslararası Af Örgütünün İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği 

insan hakları ihlallerini değerlendiren raporuna da atıf yapılan açıklamada, İsrail’in barışçıl 

protestolar karşısında kaba kuvvete başvurduğu, tutukluları işkence ve kötü muameleye maruz 

https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://euobserver.com/tickers/152261
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/25/european-parliament-expresses-support-for-bihs-sovereignty-calls-for-reforms/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/25/european-parliament-expresses-support-for-bihs-sovereignty-calls-for-reforms/
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bıraktığı ve güvenilir uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporları da dikkate almadığı 

ifade edildi. Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği İsrail hükümetine Filistinlilere yönelik 

uygulamalarını durdurması için ciddi bir baskı uygulamadığı için eleştirildi. 

Global Times, 27 Haziran 2021 

Global Times, (27.06.2021) “Palestine calls for intl sanctions against Israel”.  Erişim adresi: 

https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227178.shtml   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227178.shtml

