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1. BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ İÇ PAZAR YASA TASARISINDAN VAZGEÇEBİLECEĞİNİ DUYURDU 

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İç Pazar Yasası adıyla oluşturulan tartışmalı yasa 
tasarısından vazgeçilebileceğini duyurdu. Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık ile 2019 yılında imzalamış 
olduğu Brexit anlaşmasının bazı maddelerini tek taraflı olarak uygulamama hakkı veren tasarı, taraflar 
arasındaki müzakereleri olumsuz etkilediği için eleştirilere hedef oluyor. Avrupa Birliği, yasanın kabul 
edilmesi durumunda Brexit anlaşmasının ihlal edileceğini belirterek Ekim ayında Birleşik Krallık 
hükümetine karşı adli süreç başlatma kararı almıştı. Johnson’ın duyurusu, Brexit sonrasında AB ile 
Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için yapılan bir 
hamle olarak değerlendiriliyor.  

Bloomberg, 7 Aralık 2020 

Tim Ross, (07.12.2020) “U.K. Backs Down on Threat to Break Brexit Divorce Agreement”, Bloomberg. 
Erişim adresi: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-07/u-k-backs-down-on-threat-to-
break-brexit-divorce-agreement  

 

 

2. AVAM KAMARASINDAN İÇ PAZAR YASA TASARISINA KABUL 

Birleşik Krallık Avam Kamarası, İç Pazar Yasası tasarı metnini kabul etti. Londra hükümetine göre 
bu tasarı, Birleşik Krallık ile Kuzey İrlanda arasındaki ticaretin sürekliliğini sağlayarak ülkenin toprak 
bütünlüğünü savunmayı amaçlıyor. Kuzey İrlanda sınırı, adada barışın sürdürülebilmesi açısından 
taşıdığı önem nedeniyle müzakerelerde hassas bir konuyu oluşturmakta. 

Oylama, hükümetin Brüksel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ilerleme sağlanması amacıyla bu 
kanun teklifinden vazgeçebileceğini duyurduğu tarihte gerçekleşti. Londra’dan yapılan açıklamaya 
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göre, müzakerelerin sonucunda bir çözüme varılırsa tasarı geri çekilecek. Tasarının bu hafta Lordlar 
Kamarasına gönderilmesi bekleniyor.  

Le Figaro, 7 Aralık 2020 

Le Figaro, (07.12.2020) “Les députés britanniques adoptent le controversé projet de loi remettant en 
cause le traité du Brexit”. Erişim Tarihi: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-deputes-britanniques-
adoptent-le-controverse-projet-de-loi-remettant-en-cause-le-traite-du-brexit-20201207  

 

 

3. HEXA-X PROJESİ BAŞLATILIYOR 

Avrupa Birliği, 6G teknolojisine odaklanan Hexa-X projesini başlatıyor. Proje çerçevesinde yedi 
ülkeden 23 kuruluşun yer alacağı bir konsorsiyum oluşturuldu. Nokia’nın Ericsson desteğiyle liderlik 
edeceği girişim, Avrupa Komisyonunun -Ufuk 2020 programı kapsamında- mali desteğini almış 
bulunuyor. Söz konusu teknolojinin 2030 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Proje açısından anahtar 
pozisyona sahip konular arasında yapay zekanın bağlantılarda kullanılması, farklı iletişim kaynaklarının 
tek bir ağda bir araya getirilmesi, enerji sarfiyatının optimize edilmesi, kapsama alanının tüm yaşam 
alanlarını kapsaması, veri akış hızı ve veri hızlılığının sağlanması gibi konular bulunuyor.  

L’Usine Nouvelle, 7 Aralık 2020 

L’Usine Nouvelle, (07.12.2020) “L’Europe lance les recherches communes sur la 6G sous la houlette de 
Nokia”. Erişim adresi: https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-europe-lance-les-recherches-
communes-sur-la-6g-sous-la-houlette-de-nokia.N1037434  

 

4. AB ÜYESİ 13 ÜLKEDEN İŞLEMCİ VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİNE ORTAK YATIRIM  

Almanya, Fransa ve İspanya’nın da aralarında yer aldığı 13 Avrupa Birliği ülkesi, işlemci ve yarı 
iletken teknolojilerine yatırım yapmak için güçlerini birleştirdi. Küresel yarı iletken pazarındaki payı %10 
gibi düşük bir oranda kalan AB, aynı zamanda ithal çiplere bağımlı durumda. Bu bağımlılık özellikle 
küresel salgın nedeniyle Birlik içerisinde giderek artan bir şekilde eleştiriliyor. Ayrıca, bazı devletlerden 
gelen tehdit algısı nedeniyle tıbbi cihazların ve cep telefonlarının da aralarında bulunduğu bazı 
teknolojik ürünlere yönelik endişeler de arttırmış durumda.  

Projeye dâhil olan ülkeler tarafından yapılan açıklamada hem kamu hem de özel sektör 
yatırımlarının ortaklaştırılacağı ve faaliyetlerde eş güdüm sağlanacağı belirtiliyor. Bu girişim, AB’nin bu 
yıl dijital projeler için Covid-19 ekonomik kurtarma fonunun beşte birine denk gelen -145 milyar avro 
tutarında- bir kaynak ayıracağına ilişkin bildiri ile de paralellik göstermekte. 

Reuters, 7 Aralık 2020 

Foo Yun Chee, (07.12.2020) “Germany, France, 11 other EU countries team up for semiconductor 
push”, Reuters. Erişim adresi:  
https://www.reuters.com/article/eu-tech-semiconductor/germany-france-11-other-eu-countries-
team-up-for-semiconductor-push-idUSKBN28H1HV  
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5. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN GAZZE ŞERİDİ’NE AŞI DESTEĞİ 

Avrupa Birliği, Gazze Şeridi’nde Covid-19 aşısının yaygın bir şekilde uygulanabilmesi için destek 
verecek. Birliğin Filistin toprakları temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff aşının erişilebilir olmasını 
takiben -Birleşmiş Milletler ile iş birliği içerisinde- öncelikli olarak virüse karşı en savunmasız durumda 
olan gruplara ulaştırılması için yardım sağlanacağını bildirdi.   

İsrail ablukası altında ve Hamas'ın kontrolünde bulunan iki milyon nüfuslu bölgede salgının ilk 
dönemlerinde sınırlar kapatılarak geçiş izinleri sınırlandırılmıştı. Ağustos ortasında sadece 100 civarında 
korona vakası tespit edilen Gazze’deki salgının son durumu  “kontrolden çıkmış” olarak nitelendiriliyor. 
Hamas, vakalardaki artış nedeniyle hafta sonları evden çıkma yasağı uygulanmasına karar vermiş ve 
eğitim kurumlarıyla camilerin kapatıldığını duyurmuştu. 

L’Orient Le Jour, 8 Aralık 2020 

L’Orient Le Jour, (08.12.2020) L'Europe veut "faciliter" l'accès au vaccin à la bande de Gaza”. Erişim 
adresi:  https://www.lorientlejour.com/article/1244058/leurope-veut-faciliter-lacces-au-vaccin-a-la-
bande-de-gaza.html 

 

6. DİJİTAL TOPLUM VE DEĞER TEMELLİ DİJİTAL HÜKÜMET BİLDİRGESİ İMZALANDI 

Avrupa Birliği’nin üyesi olan devletlerin kamu hizmetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerine 
olanak sağlayacak “Dijital Toplum ve Değer Temelli Hükümet” başlıklı Berlin Bildirgesi imzalandı. Değer 
temelli dijital dönüşüm konferansı sırasında imzalanan Bildirge, 2024 yılına kadar yerine getirilmesi 
hedeflenen taahhütler içeriyor. Üye devletler bu çerçevede demokratik değerleri ve dijital özerkliği 
desteklerken teknolojik süreklilik ve güvenliği de garanti edecek bir ortam oluşturulması için 
çalışacaklar.  

Bildirge üzerinde görüş birliğinin sağlanmış olması, Avrupa Birliği yetkilileri tarafından  olumlu bir 
gelişme olarak değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager 
Berlin’de imzalanan bu metnin bir Avrupa yaklaşımını ortaya koyduğunu belirterek, Avrupa Birliği şirket 
ve vatandaşlarının hizmetine sunulan bu dönüşüm planından duyduğu memnuniyeti ifade etti.  

01net, 8 Aralık 2020 

01net, (08.12.2020) “L'Europe veut renforcer les services publics en ligne et les rendre interopérables”. 
Erişim adresi: https://www.01net.com/actualites/l-europe-veut-renforcer-les-services-publics-en-
ligne-et-les-rendre-interoperables-2015681.html 

 

7. JOHANSSON’DAN LEGGERI’YE DESTEK 

Avrupa Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, FRONTEX personelinin geri itme 
olaylarına karışmış olduklarına dair basında yer alan haberler nedeniyle zor günler geçiren Fabrice 
Leggeri’ye halen güvendiğini söyledi. Johansson’a göre Leggeri hakkında ileri sürülen “kabul edilemez” 
nitelikteki iddialarla ilgili olarak gerekli soruşturma süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Leggeri, daha 
önce Avrupa Birliği’nin üst düzey yetkilileri tarafından istifaya davet edilmişti.    

Ekathimerini, 9 Aralık 2020 
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Ekathimerini, (09.12.2020) “EU border chief wins support amid migrant pushback reports”. Erişim 
adresi: https://www.ekathimerini.com/260088/article/ekathimerini/news/eu-border-chief-wins-
support-amid-migrant-pushback-reports  

 

8. POLONYA VE MACARİSTAN’DAN AVRUPA BÜTÇESİYLE İLGİLİ GERİ ADIM 

Avrupa Birliği’nin 1,8 trilyon avroyu aşan bütçe ve kurtarma paketini bir ay boyunca bloke eden 
Polonya ve Macaristan’dan konuyla ilgili bir uzlaşmaya varıldığına dair açıklama yapıldı. Bu uzlaşmanın 
10 ve 11 Aralık’ta gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Zirvesinde onaylanması gerekiyor. Yoğun 
tartışmalar sonrasında varılan uzlaşıya göre, bütçe üzerindeki anlaşmada değişiklik yapılmayacak ve 
“hukuk devleti” ilkesinin ayrımcılık içermeden uygulanması garanti edilecek. Polonya ve Macaristan; 
AB’nin 2021-2027 dönemini kapsayan bütçesini ve korona salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizle 
mücadele amacıyla oluşturulan kurtarma paketini, hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelere destek 
verilmeyecek olması nedeniyle veto etmişlerdi.  

L’Echo, 9 Aralık 2020 

L’Echo, (09.12.2020) “La Pologne et la Hongrie prêtes à retirer leur veto sur le budget européen”. Erişim 
adresi: https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/la-pologne-et-la-hongrie-pretes-
a-retirer-leur-veto-sur-le-budget-europeen/10270718.html  

 

9. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BÜTÇE VE KURTARMA PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI 

Avrupa Birliği’nde 1.1 trilyon avro tutarındaki bütçe ve 750 milyar avro tutarındaki koronavirüs 
kurtarma fonu üzerinde nihai anlaşmaya varıldı. Polonya ve Macaristan’ın hukuk devleti ilkesinin ihlali 
durumunda fondan faydalanılamamasına ilişkin itirazları nedeniyle zorlu tartışmalara konu olan 
görüşmelerde bu iki devletin de onayını alan bir formül bulundu. Buna göre, hem ihlal durumunda AB 
Konseyinde nitelikli çoğunluk aranacak hem de ihlalden sorumlu olan devletlerin Avrupa Birliği Adalet 
Divanına başvurmaları mümkün olacak. AB Zirvesi Başkanı Charles Michel, anlaşma sonrasında Twitter 
üzerinden “artık uygulamaya geçebilir ve ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz” ifadelerini paylaştı.  

CNN, 10 Aralık 2020 

Luke McGee & James Frater, (10.12.2020) “European Union agrees on $2 trillion package -- but fudges 
deal on rule of law”, CNN. Erişim adresi: https://edition.cnn.com/2020/12/10/world/eu-agrees-2-
trillion-euro-package-but-rule-of-law-concerns-intl/index.html 

 

10. AB ZİRVESİNDE RUSYA’YA UYGULANAN YAPTIRIMLARIN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ   

Avrupa Birliği’nin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Rusya'ya Ukrayna'da devam eden 
çatışmada oynadığı rol nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların altı ay uzatılması yönünde görüş 
birliği oluştu. Diplomatik kaynaklara göre bu karar Rusya ile sürdürülen (Almanya, Fransa ve 
Ukrayna’nın dâhil olduğu) müzakerelerde ilerleme sağlanamamış olmasından ötürü alındı.  

İlk olarak Temmuz 2014’te yürürlüğe giren yaptırımlar; finans, enerji ve savunma alanlarını 
kapsıyor.  Yaptırımlar, bu tarihten beri -altı aylık periyotlarla- düzenli olarak uzatıldı.  

RFE/RL, 10 Aralık 2020 
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RFE/RL, (10.12.2020) “EU Leaders Back Extension Of Economic Sanctions Against Russia”. Erişim 
adresi: https://www.rferl.org/a/eu-russia-sanctions-extended-ukraine/30994581.html.  

 

11. AB ZİRVESİNDEN TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI 

Avrupa Birliği Zirvesinde Türkiye’ye -Akdeniz’deki gaz rezervi araştırmalarından ötürü- yeni 
yaptırımlar uygulanması için onay verildi. Yapılan açıklamaya göre bu onay Türkiye’nin “tek taraflı 
eylemler ve provokasyonlar gerçekleştirmiş” ve Avrupa Birliği’ne yönelik söylemlerini “tırmandırmış” 
olmasından kaynaklanıyor.  

Bu bağlamda, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye ile Birlik 
arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu hakkında bir rapor hazırlaması ve yaptırımların 
genişletilmesi de dahil olmak üzere ilişkilerin nasıl sürdürüleceğine dair önerilerde bulunması istendi. 
Borrell’in bu önerileri Mart ayındaki zirve öncesinde sunması bekleniyor.  

Associated Press, 11 Aralık 2020 

Associated Press, (11.12.2020) “EU plans to hit Turkey with more sanctions over Med drilling”. Erişim 
adresi: https://apnews.com/article/turkey-europe-summits-greece-cyprus-
fe22a8fb41b5c6bfc38f814232950e8c  

 

12. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 2030’A KADAR KARBON SALINIMINI AZALTMA TAAHHÜDÜ 

Avrupa Birliği Zirvesinde varılan uzlaşmaya göre, önümüzdeki on yıl içerisinde Birlik üyesi ülkelerin 
net karbon salınımı 1990’da ölçülen seviyeye göre %55 oranında azalmış olacak. Bu kararın kömüre 
büyük ölçüde bağımlı olan devletlerin endişelerine rağmen alınabilmiş olması özellikle dikkat çeken bir 
noktayı oluşturuyor. Zira Ekim ayındaki zirvede %40 gibi daha rahat erişilebilir bir hedef üzerinde 
anlaşılması mümkün olamamıştı. Varılan yeni anlaşma çerçevesinde, kömür bağımlılığı içinde olan 
ülkelere daha çevreci enerji modellerine geçiş için belirli bir zaman tanınacak.  

The New York Times, 11 Aralık 2020 

Monika Pronczuk, (11.12.2020) “E.U. Agrees to Slash Carbon Emissions by 2030”, The New York Times. 
Erişim adresi: https://www.nytimes.com/2020/12/11/world/europe/eu-climate-emissions.html  

 

13. ANKARA, BRÜKSEL’İN “ÖN YARGILI” VE “GAYRİMEŞRU” KARARINI TANIMADIĞINI AÇIKLADI 

Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı aldığı 
yaptırım kararı Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından “ön yargılı” ve “gayrimeşru” olarak nitelendirilerek 
kınandı. AB Zirvesinde Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri için “yasa dışı” ve “saldırgan” ifadeleri 
kullanılmış ve bu bağlamda daha önce uygulanan yaptırımların genişletilmesi öngörülmüştü.  
Türkiye'nin Akdeniz’de yürüttüğü gaz arama çalışmaları -Yunanistan ve Kıbrıs’ın hak iddia ettikleri 
alanları kapsadığı için- aylardır gerilimin merkezinde yer almaktaydı. 

El Watan, 12 Aralık 2020 

El Watan, (12.12.2020) “Turquie-UE : Ankara rejette la décision «illégitime» de Bruxelles”. Erişim 
adresi: https://www.elwatan.com/edition/international/turquie-ue-ankara-rejette-la-decision-
illegitime-de-bruxelles-12-12-2020  



6 
 

 

14. AB’DEN ÇİN’E ÇAĞRI: “TUTUKLU BULUNAN GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI” 

Avrupa Birliği tarafından Çin'e yapılan çağrıda, meslekleriyle bağlantılı faaliyetler içinde bulunan 
tüm gazetecilerin serbest bırakılması istendi. Bir basın bildirisiyle duyurulan bu talep, Bloomberg 
ajansında çalışan Haze Fan’ın sivil polisler tarafından “ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlere dahil 
olma şüphesiyle” tutuklanmasının ardından gerçekleşti. 

 Bildiride 2020 içerisinde kaybolan, tutuklanan ve baskı gören başka gazeteci ve vatandaşların 
varlığına da dikkat çekiliyor. Olayla ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada ise kanunlara uygun bir soruşturma sürecinin söz konusu olduğu belirtildi. Birkaç 
ay önce Çin kökenli Avustralyalı Cheng Lei de casusluk anlamına gelen “ulusal güvenlik için tehdit 
oluşturma” suçu kapsamında tutuklanmıştı. 

Le Matin, 13 Aralık 2020 

Le Matin, (13.12.2020) “L’UE demande la libération des reporters détenus en Chine”. Erişim adresi: 
https://www.lematin.ch/story/lue-demande-la-liberation-des-reporters-detenus-en-chine-
691925030042 

 

15. BREXIT GÖRÜŞMELERİNİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johson 
tarafından yapılan ortak bildiriyle, Brexit sonrası için taraflar arasında anlaşma yapılmasına yönelik 
görüşmelerin daha önce “son tarih” olarak belirlenen 13 Aralık’tan sonra da devam edeceği duyuruldu. 
Bu karar, yoğun çalışmalara rağmen tamamlanamayan görüşmelerin sürdürülmesi yönündeki ortak 
“sorumluluk” çerçevesinde alındı.  

Boris Johnson’a göre müzakerelerin başarısızlığa uğrayarak sürecin anlaşmasız Brexit ile 
sonuçlanması en olası senaryoyu oluşturuyor. Avrupa Komisyonu da anlaşmasız ayrılık durumunda 
hem hava ve kara trafiğine hem de bir yıl boyunca balıkçılık için denizlerin ortak kullanımına yönelik 
acil eylem planları hazırlamıştı.  

France 24, 13 Aralık 2020 

France 24, (13.12.2020) “Accord post-Brexit : l'Union européenne et le Royaume-Uni décident de 
poursuivre les négociations”. Erişim adresi: https://www.france24.com/fr/europe/20201213-dernier-
jour-de-n%C3%A9gociations-entre-londres-et-bruxelles-pour-un-accord-commercial-post-brexit 

 

 

 


