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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ  

Sayı 26  28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 
 
 
 
Derleyen: Pelin YÜCEL 
 
 
 
1- KOMİSYONDAN BATI BALKANLARA 70 MİLYON AVROLUK AŞI ERİŞİMİ DESTEĞİ  

Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar’daki ülkelerin AB tarafından tedarik edilen Covid-19 aşısına 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla 70 milyon avro tutarında bir finansman paketi kabul etti. Söz konusu 
destek, AB ve AB’ye aday ülkeler arasında oluşturulan bir mali yardım aracı olan Katılım Öncesi Yardım 
Aracı (IPA II) kapsamında gerçekleştirilecek. Sağlanan destekle birlikte Batı Balkan ülkelerinde bulunan 
öncelikli ihtiyaç gruplarına AB üyesi ülkeleriyle eş zamanlı olarak aşı uygulanması ve Batı Balkanların 
salgından mümkün olduğu kadar az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor. Hibe şeklinde sağlanacak olan 
yardım paketi, bölge ülkelerinin AB’de faaliyet gösteren üreticilerden gereken miktarda aşı satın 
almalarını sağlayacak. AB Covid-19’la mücadele kapsamında dünya genelinde de aşı ve tedavi 
çalışmalarına büyük miktarda mali destek veriyor. .  

 
                                                                                                              Avrupa Komisyonu, 28 Aralık 2020 
 

European Commission, (28.12.2020) “Commission adopts €70 million package for early access to EU 
COVID-19 vaccines in the Western Balkans”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2539  

 
 

2- BREXIT TİCARET ANLAŞMASI’NA AB’DEN İLK ONAY 
AB ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ve 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya girecek ticaret ve 

işbirliği anlaşmasında ilk onay süreci tamamlandı. 27 AB üyesi ülkenin büyükelçileri anlaşmayı 
oybirliğiyle onaylarken, AB Konseyi de yazılı onay prosedürüyle kabul etti. Anlaşmayı AB adına 
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Birleşik Krallık adına 
Boris Johnson imzaladı. Bundan sonraki süreçte anlaşmanın Birleşik Krallık ve Avrupa 
Parlamentosunda onaylanması gerekiyor. Avrupa Parlamentosundaki onay süreçleri 2021 yılının ilk 
aylarında gerçekleşecek.  

 
                                                                                                                       The Guardian, 28 Aralık 2020 

                                                                                                                       AB Konseyi, 29 Aralık 2020  
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Daniel Boffey, (28.12.2020) “EU states unanimously back Brexit trade and security deal”. Erişim adresi: 
https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/28/eu-member-states-unanimously-back-brexit-
trade-security-deal  
Council of the European Union (29.12.2020), “EU-UK Trade and Cooperation Agreement: Council 
adopts decision on the signing”, Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/12/29/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-adopts-decision-on-the-
signing/#  

 
 

3- ÇİN’DEKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
Avrupa Dış Eylem Servisi, Çin’de gerçekleştirilen bazı gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili endişelerini 

bildiren açıklamalar yayınladı. Yapılan açıklamada Çin’deki bazı insan hakları savunucuları ile avukat ve 
aydınların ifade özgürlükleri kısıtlanarak insan haklarına aykırı bir şekilde tutuklandıklarını ve işkenceye 
maruz kaldıklarını belirtti. Dış Eylem Servisi sözcüsü, savunma hakları ellerinden alınan bu kişilerin 
acilen serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.  

Dış Eylem Servisinden ayrıca, Çin’de yargılanmaya başlanan 10 Hong Kong vatandaşının yargılama 
sürecinin adil ve şeffaf olmadığı ve davalıların savunma haklarının elinden alındığı açıklaması geldi ve 
Çinli makamların söz konusu yargılamalara yönelik uygulamaları kınandı.  

 
                                                                                                         AB Dış Eylem Servisi, 29 Aralık 2020 

 
European Union External Action Service, (29.12.2020) “China: Statement by the Spokesperson on 
sentencing of journalists, lawyers and human rights defenders”. Erişim adresi: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91048/china-statement-
spokesperson-sentencing-journalists-lawyers-and-human-rights-defenders_en  

 
 

4- KOMİSYON, İTALYAN HAVAYOLU ŞİRKETİNE DEVLET DESTEĞİNİ ONAYLADI 
Küresel salgından ötürü büyük zarara uğrayan havayolu şirketlerinden Alitalia’ya İtalyan 

hükümetinin sağladığı 73.02 milyon avro tutarındaki devlet yardımı Avrupa Komisyonu tarafından 
uygun bulundu. Komisyon, söz konusu yardımın AB kurallarıyla çelişmediğini ve yardım miktarının da 
şirketin uğradığı zararla orantılı olduğunu bildirdi. İtalya’nın ulusal havayolu şirketi Alitalia küresel 
salgından önce de İtalyan hükümeti tarafından devlet yardımı almış ve bu nedenle Avrupa Komisyonu 
konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ancak küresel salgının başlaması devlet yardımı kurallarında bazı 
değişiklikler yapılmasını gerekli kıldı. Bu tür beklenmedik ve olağanüstü durumların ülke ekonomilerine 
ciddi zararlar verdiğini ve bu durumlardan doğrudan etkilenen sektörler ile şirketlerin zararının 
hafifletilmesi için devletlerin müdahalede bulunması AB’de itiraza neden olmuyor.  

 
                                                                                                                 Avrupa Komisyonu, 29 Aralık 2020 

 
European Commission, (29.12.2020) “State aid: Commission approves €73 million of Italian support to 
compensate Alitalia for further damages suffered due to coronavirus outbreak”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2540  
 

 
5- 2021 AVRUPA DEMİRYOLU YILI İLAN EDİLDİ  

AB Yeşil Anlaşması ve 2050’de sıfır salınım hedefi kapsamında, 2021 yılı Avrupa Demiryolu Yılı 
olarak ilan edildi. Avrupa Komisyonunun başlattığı girişim; demiryolu ulaşımının sürdürülebilir, temiz 
ve güvenilir bir ulaşım şekli olduğunu vurguluyor. Komisyon bu amaçla yıl boyunca demiryolu 
ulaşımının önemine dikkat çekecek aktiviteler ve projeler yürütecek. AB genelinde ulaşım sektörü 
toplam sera gazı salınımının %25’inden sorumluyken, demiryolu ulaşımının ise %0.5’ten daha az bir 
kısmından sorumlu olması bu ulaşım şeklinin desteklenmesini gerekli kılıyor. Demiryolu ulaşımının 
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Avrupa genelinde geliştirilmesi, 2050 yılı sıfır salınım hedefine ulaşılması açısından büyük önem arz 
ediyor.  

 
                                                                                                                 Avrupa Komisyonu, 30 Aralık 2020 

 
European Commission, (30.12.2020) “The journey begins – 2021 is the European Year of Rail!”. Erişim 
adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2528  

 
 
6- AVRUPA BİRLİĞİ İLE ÇİN ARASINDAKİ YATIRIM ANLAŞMASI ÜZERİNDE UZLAŞILDI 
 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi 

Jinping, uzun süredir beklenen yatırım anlaşması üzerinde uzlaşmanın sağlandığını duyurdular. 
Anlaşma ile Çin'de gerçekleştirilecek AB yatırımlarının önündeki bazı engellerin kaldırılması 
amaçlanmakta. Avrupa Birliği bu yeni düzenleme ile otomotiv, özel sağlık hizmetleri, bulut bilişim ve 
hava taşımacılığının da yer aldığı sektörlere erişim koşullarını güvence altına almış bulunuyor. 
Anlaşmada ayrıca sübvansiyonların şeffaflığını sağlamaya ve zorunlu teknoloji transferine karşı kurallar 
da mevcut. 

Ancak, Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri bu anlaşmayı bir “stratejik hata” olarak 
nitelendiriyor.  AB ile ABD yönetimi ile ilişkiler açısından da riskli bir durum söz konusu.  Biden yönetimi 
tarafından yapılan açıklamalarda Çin’den kaynaklanan -adil olmayan ekonomik uygulamalarının da 
dâhil olduğu- çeşitli sorunlara karşı AB ile ABD arasında koordinasyon sağlanmasının önemi vurgulandı. 
Anlaşma ayrıca insan hakları savunucuları tarafından da -Çin’in Uygurlu Müslümanları zorunlu işçi 
olarak kullandığına yönelik iddialar nedeniyle- yakından takip edilecek. 

 
                                                                                                                       Financial Times, 30 Aralık 2020 

 
Financial Times, (30.12.2020) “EU and China agree new investment treaty”. Erişim Adresi: 
https://www.ft.com/products?segmentId=f860e6c2-18af-ab30-cd5e-6e3a456f9265  

 
 

7- HIRVATİSTAN’DAKİ DEPREMDEN SONRA AB’DEN ACİL YARDIM  
Hırvatistan’ın Petrinja kasabasını etkileyen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından AB Komisyonu 

bölgenin acil yardım ihtiyacı talebine cevap verdi. Komisyon yetkilileri bölgeye giderek Hırvat 
yetkililerle görüştü ve incelemelerde bulundu. AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi can ve mal 
kaybına neden olan depremden etkilenen bölgeye öncelikli olarak yapılması gereken yardımların 
koordinasyonundan sorumlu olacak. Petrinja kasabasına acil yardım için Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu pek çok ülke teklifte bulundu ve gereken ihtiyaç malzemeleri gönderildi.  

 
                                                                                                                 Avrupa Komisyonu, 30 Aralık 2020 
 

European Commission, (30.12.2020) “EU mobilises emergency assistance for Croatia in the aftermath 
of devastating earthquake”. Erişim adresi:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2545  

 
 

8- BORIS JOHNSON: BİRLEŞİK KRALLIK AB’NİN EN YAKIN MÜTTEFİKİ OLACAK  
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası dönemde AB ile Birleşik Krallık arasındaki ticari 

ilişkileri belirleyecek olan anlaşmanın Avam Kamarasında oylanmasından önce yaptığı konuşmada, 
Brexit geçiş dönemi sona erdiğinde Birleşik Krallık’ın AB’nin en yakın müttefiki ve iyi bir komşusu 
olacağını ifade etti. Ülkesinin ulusal egemenliği ve halkının değerleriyle örtüştüğü müddetçe 
hükümetin AB ile her zaman uyum içinde çalışacağını belirten Johnson, iki taraf arasında yeni dönemde 
serbest ticaret ve işbirliğine dayalı mükemmel bir ilişki kurulacağını sözlerine ekledi.  
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                                                                                                                                 Politico, 30 Aralık 2020  

 
Cristina Gallardo, (30.12.2020). “UK approves Brexit trade deal”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/uk-house-of-commons-vote-brexit-trade-deal-eu/  

 
 

9- ABD’DEN AVRUPA’YA YENİ GÜMRÜK VERGİSİ HAMLESİ  
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Fransız ve Alman menşeli bazı alkollü içkiler ile uçak yapımı 

parçalarına ek gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu. ABD makamları vergi miktarı konusundaki net 
bilginin önümüzdeki günlerde verileceğini belirtti. Washington, AB’nin Dünya Ticaret Örgütünün 
onayıyla Kasım ayında bazı Amerikan ürünlerine 4 milyar dolar tutarında yeni gümrük vergileri 
uygulamasını bir misilleme olarak değerlendiriliyor. ABD ile AB arasında gümrük vergileri üzerinden 
uzun bir süredir devam eden ticari çekişme, Amerikan Boeing ve Avrupalı Airbus uçak şirketlerine 
devlet desteği tartışmaları üzerinden yürütülüyor. Ancak yeni seçilen Biden yönetimi, Trump 
döneminde transatlantik ilişkilerde yaşanan önemli sorunları çözme istekliliğini vurgularken; yeni 
Amerikan yönetimine daha olumlu bakan AB’den de benzer açıklamalar geliyor.  

 
                                                                                                                           Aljazeera, 31 Aralık 2020 

 
Aljazeera News, (31.12.2020) “US raises tariffs on European wines, spirits amid plane dispute”. Erişim 
adresi: https://www.aljazeera.com/economy/2020/12/31/bb-usraises-tariffs-on-european-wines-
spirits-amid-plane-dispute  

 
 

10- AB YEMEN’DEKİ SALDIRIYI KINADI  
Yemen’in Aden şehrindeki havalimanında meydana gelen patlama, Avrupa Dış Eylem Servisinden 

yapılan bir açıklamayla kınandı. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenirken, ülkede yeni bir 
geniş tabanlı hükümet oluşturulmasının hemen ardından yaşanan bu saldırının kabul edilemez olduğu 
belirtildi. Dış Eylem Servisi sözcüsü, AB’nin Yemen’in istikrarı ile toprak bütünlüğünü desteklediğini ve 
ülkede uzun bir süredir yaşanan çatışmalara son verecek barışçı çözüm çabalarını her zaman 
savunacağını ifade etti. Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ile Husiler arasında 
yaşanan çatışmalar nedeniyle 2015’ten beri büyük bir insani kriz yaşanıyor.  

 
                                                                                                  Avrupa Dış Eylem Servisi, 30 Aralık 2020 

                                                                                                           BBC News, 31 Aralık 2020 
 

European Union External Action Service, (30.12.2020) “Yemen: Statement by the Spokesperson on the 
attack in Aden”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/91089/yemen-statement-spokesperson-attack-aden_en  
BBC News, (31.12.2020) “Yemen war: Deadly attack at Aden airport as new government arrives”. Erişim 
adresi: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55484436  
 

11. İSKOÇYA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TEKRAR ÜYE OLMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI 

 İskoçya merkezli eu+me grubunun direktörü Alastair MacColl, Avrupa Birliği'ne yeniden katılma 
kampanyasının başlatıldığını duyurdu ve kampanyayı sahip oldukları haklar, özgürlükler ve fırsatlar için 
başlattıklarını söyledi. Alastair MacColl, grubun web sitesinde yer alan ‘Hâlâ Avrupalı’ başlıklı blogda, 
İskoçya’nın ait olduğu yere -Avrupa Birliği’ne- adım adım dönebilmesi için ivme oluşturmaya 
odaklanacaklarını söyledi. Ayrıca, İskoçya’nın Avrupalı kimliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için 
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diğer Avrupa yanlıları ile çalışacaklarını duyurdu. “1 Ocak'ta uyandığımda hala Avrupalı olacağım ve bu 
kimlik ve onu destekleyen değerler asla değişmeyecek fakat benim rızam olmadan benden bir dizi hak, 
fırsat ve özgürlük alınmış olacak” ifadelerini kullanan MacColl’e göre ilişkilerin nasıl belirleneceğini 
siyasetçilere bırakmak yerine haklar, özgürlükler ve fırsatlar için mücadele etmek gerekiyor.  

                                                                                                                     The New European, 31.12.2020 

The New European, (31.12.2020) “Campaign launched to take Scotland back into European Union”. 
Erişim adresi: https://www.theneweuropean.co.uk/brexit-news/westminster-news/scotland-
rejoin-eu-campaign-6877348 
 

 
12. AVRUPA PARLAMENTOSU, BREXİT SONRASI TİCARET ANLAŞMASINI İNCELEMEYE BAŞLADI 

 
 Avrupa Parlamentosu (AP), Pazartesi günü Brexit sonrası ticaret anlaşmasının gecikmeli 

incelemesine başlayacak. Görüşmelerin uzun sürmesi sebebiyle anlaşmanın 1 Ocak'tan önce 
Parlamento tarafından onaylanması mümkün olmadı. AP üyelerinin anlaşmayı tam olarak 
inceleyememiş olmalarından ötürü duydukları rahatsızlığa rağmen, müzakereler boyunca 
bilgilendirilmiş olmaları nedeniyle reddetme olasılıklarının düşük olduğu ileri sürülüyor. Bununla 
birlikte, bazı üyeler AP’nin karar alma sürecindeki etkisinin - hem Boris Johnson’ın müzakere 
taktiklerinden hem de Avrupa Komisyonunun AP’nin söz hakkına yönelik ilgisizliğinden ötürü- 
sistematik olarak azaltıldığı görüşündeler. AP Başkanı David Sassoli ise anlaşmayı memnuniyetle 
karşıladığını belirterek kırmızı çizgilerin çoğunun korunduğuna dikkat çekti. 

 
                                                                                                               The Capital News, 31 Aralık 2020 

 
The Capital News, (31.12.2020) “European Parliament begins scrutiny of post-Brexit trade agreement”. 
Erişim Adresi: http://capitalnews.org.uk/european-parliament-begins-scrutiny-of-post-brexit-trade-
agreement/  

 
 

13. CEBELİTARIK SCHENGEN ALANINA DAHİL OLACAK  
Brexit süreciyle AB’den ayrılan Birleşik Krallık toprağı olan Cebelitarık’ın Schengen alanında yer 

almasına karar verildi. 1 Ocak’ta Brexit geçiş sürecini tamamlayan Birleşik Krallık’a ait tüm deniz aşırı 
topraklar da AB tek pazarından ve gümrük birliğinden ayrılmış oldu. Ancak İspanya ile sınırı bulunan 
Cebelitarık bölgesinin Schengen düzenlemelerine tabi olması ve AB imkanlarından yararlanması 
konusunda görüş birliğine varıldı.  

2016’daki Brexit referandumunda da Cebelitarık’ta yaşayan İngiliz vatandaşları %96’lık bir oranla 
AB’de kalma yönünde oy kullanmıştı. Bölgenin ekonomisi büyük oranda AB’ye bağlı ve pek çok kişi 
İspanya’dan çalışmak için Cebelitarık’a geliyor.  

 
                                                                                                                    Deutsche Welle, 31 Aralık 2020 

 
Deutsche Welle, (31.12.2020) “Brexit: UK and Spain say Gibraltar to join Schengen in last-minute deal”. 
Erişim adresi: https://www.dw.com/en/brexit-uk-and-spain-say-gibraltar-to-join-schengen-in-last-
minute-deal/a-56105105  

 
 
14. PORTEKİZ, AVRUPA BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞINI ALMANYA'DAN DEVRALDI 
Portekiz, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını, korona salgını sonrası ekonomik kurtarma planının 

kabulü ve Brexit sonrası AB ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri düzenleyecek olan anlaşmanın 
sonuçlanması gibi büyük başarılarla dönem başkanlığını bitiren Almanya'dan devraldı. Almanya 
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Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti. Yeni 
dönem başkanlığının öncelikli konusunu korona salgınının oluşturması bekleniyor. Ayrıca Portekiz, 750 
milyar avroluk ekonomik kurtarma planının uygulanmasını denetleyecek.  

Portekiz hükümetinden yapılan açıklamada, iklim ve dijital geçişlerin yönlendireceği ekonomik ve 
sosyal bir iyileşme üzerine de yoğunlaşılacağı belirtildi. Dönem başkanlığının planları arasında 7-8 
Mayıs’ta Porto'da bir "Sosyal Zirve" düzenlenmesi de yer alıyor. AB’nin stratejik özerkliği de gündem 
maddelerinden biri olduğu için, Porto’daki zirveyi bir AB-Hindistan zirvesi izleyecek.  

 
                                                                                                                                             Euronews, 01.01.2021 

 
Euronews, (01.01.2021) “Portugal takes on EU's rotating presidency from Germany”. Erişim adresi: 
https://www.euronews.com/2021/01/01/portugal-takes-on-eu-s-rotating-presidency-from-germany  

 
 

15. BIONTECH: AB, AŞI TEDARİKİNDE YAVAŞ KALDI 
Alman BioNTech firmasının sahibi Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci Der Spiegel dergisine verdikleri 

röportajda, ürettikleri koronavirüs aşısının AB’de onaylanan ilk aşı olmasına rağmen tedarik konusunda 
yavaş hareket edildiğini söyledi. Birleşik Krallık, Kanada ve ABD’nin hem BioNTech hem de diğer 
firmalar tarafından üretilen aşıları daha hızlı ve AB’ye göre daha fazla sipariş ettiğini belirten Şahin, 
AB’nin tüm aşılara rahat bir şekilde ulaşılabileceği gibi hatalı bir varsayıma kapıldığını ifade etti. Diğer 
firmalardan az sayıda aşı sipariş edilmesinden oluşan boşluğu BioNTech olarak hızlı üretimle kapamaya 
çalıştıklarını belirten Şahin ve Türeci, daha fazla aşı üretimi için Almanya’da yeni bir tesis açılacağını 
vurguladı.  

BioNTech’in aşı tedarikiyle ilgili eleştirisi, Avrupa’da aşılamanın yavaş ilerlediği konusundaki 
eleştirilerle aynı zamana denk geldi. Firma tarafından geliştirilen aşının üretim merkezi olan 
Almanya’da aşıya hızlı erişim sağlanamadığı ve Fransa’da aşılamanın çok yavaş ilerlediği konusunda 
eleştiriler yapılmakta.  

 
                                                                                                                          The Guardian, 1 Ocak 2021 
 

Jon Henley, Kate Connolly, Kim Willsher (01.01.2021), “BioNTech criticises EU failure to order enough 
Covid vaccine”, Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/01/france-to-step-up-
covid-jabs-after-claims-of-bowing-to-anti-vaxxers  

  
 

16. AB’DEN BOSNA’YA SIĞINMACILAR KONUSUNDA UYARI GELDİ 
Avrupa Komisyonu ve AB Dış İşleri Yüksek Temsilciliği Bosna Hersek’te bulunan Lipa sığınmacı 

kampındaki ağır yaşam koşullarının düzeltilmesi çağrısında bulundu. Koşulların kabul edilemez olduğu 
belirtilen açıklamalarda, Lipa kampındaki sığınmacılar için insani koşullar sağlanması konusunda Bosna 
Hersek yönetiminin harekete geçmesi gerektiği belirtildi ve mevcut durumun devletin itibarına zarar 
verdiği vurgulandı. Ayrıca kamptaki sığınmacıların yakınlarda bulunan başka bir kampa nakledilmesi 
çağrısı yapıldı ve AB’nin gerekli kaynakları sağlamaya devam ettiği ifade edildi. Bununla birlikte 
sığınmacıların farklı bir kampa taşınmasına yerel halk ve hatta yerel yönetimler sıcak bakmıyor. Lipa 
kampında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın, kış mevsimiyle birlikte göçmenlerin şartlarını daha da 
zorlaştırdı ve protesto olaylarına sahne oldu. 

Avrupa Komisyonu ayrıca Bosna Hersek’teki sığınmacılar için 3.5 milyon avroluk ek bir fon tahsis 
edildiğini de duyurdu. Bu fon ile sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler ve sağlık hizmetleri 
ile psikolojik ve sosyal destek amaçlı hizmetler sağlanacak.  

 
                                                                                                                                  Euronews, 2 Ocak 2021 
                                                                                       Avrupa Komisyonu, 31 Aralık 2020-3 Ocak 2021 
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17. İSKOÇYA BAŞBAKANI: BAĞIMSIZ OLUP AB’YE KATILMALIYIZ  
İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, 2016 yılındaki Brexit 

referandumunda İskoç halkının çoğunluğunun AB’de kalma yönünde oy vermesine rağmen, Birleşik 
Krallık ile birlikte ayrılmak zorunda kaldıklarını ve gelecekte bağımsız bir devlet olup AB’ye tekrar 
katılmak istediklerini ifade etti. Sturgeon, küresel salgın ve ekonomik krizle birlikte zor bir dönemden 
geçilirken, tek pazardan önemli faydalar sağlamış olan İskoçya için AB’nin tek pazarı ile gümrük 
birliğinden çekilmenin zor olduğunu söyledi. İskoçya’nın da AB’ye önemli katkılar sağladığını belirten 
Başbakan, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkesinin çevre dostu projeleri hayata geçirmesini örnek 
olarak gösterdi.  

İskoçya’da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda halkın %55’i bağımsızlığa karşı oy 
kullanmıştı. Ancak son yapılan anketlerde İskoç halkının %58’inin bağımsızlığa sıcak baktığı sonucu çıktı. 
İskoç başbakan, ülkesinin bağımsız olup AB’ye katılması halinde AB ile Birleşik Krallık arasında önemli 
bir köprü olacağını sözlerine ekledi.  

 
                                                                                                                  The Brussels Times, 2 Ocak 2021 

                                                                                                                  The Irish Times, 2 Ocak 2021  
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18. KYRIAKIDES: AB, AŞI ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN HAZIR 
Avrupa Komisyonu sağlık işlerinden sorumlu komiseri Stella Kyriakides AB’nin aşı tedarikinde hızlı 

davranmadığı yönündeki eleştirilerle ilgili olarak, konunun AB’nin aşı planlamasından ziyade dünya 
genelindeki aşı üretim kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Bununla birlikte aşı 
üretimini arttırmak için AB olarak gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ve bu amaçla BioNtech 
firmasına 100 milyon avroluk kaynak aktarıldığını belirtti. Diğer firmaların ürettikleri aşıların da AB 
tarafından onaylanmak üzere olduğunu vurgulayan Kyriakides, tüm aşıların onaylanmasıyla birlikte 2 
milyar dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğini ifade etti. Avrupa ülkelerindeki aşılama 
kampanyasının hız kazanmasına paralel olarak, AB’nin de aşı tedarikinde diğer ülkelerin gerisinde 
kalmasının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.  

 
                                                                                                                                    Euractiv, 3 Ocak 2021  
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