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1. AB’DEN KORONAVİRÜS AŞILAMA STRATEJİSİNE YÖNELİK SAVUNMA 

Avrupa Birliği’nin koronavirüse karşı sürdürdüğü aşı kampanyasına yönelik tartışmalar sürerken,  

Avrupa Komisyonu sözcüsünden konuyla ilgili açıklama geldi. Sözcüye göre Birliğin temel felsefesi, 

seçenekleri çoğaltma üzerinde şekillendirilmiş durumda. “Tüm yumurtaların aynı sepete konulmaması” 

mantığı çerçevesinde iki milyar dozluk aşının mümkün olan en yüksek sayıda firmadan temin edilmesi 

arzu ediliyor. AB, bu planlama nedeniyle, yeterli miktarda aşıyı elde etmek isterken “hız yarışını” 

kaybettiğine dair eleştirilere hedef oldu.  

L’Echo, 4 Ocak 2021 

Vincent GEORIS, (04.01.2021) “L'Europe défend sa stratégie de vaccination”, L’Echo. Erişim adresi: 

https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/l-europe-defend-sa-strategie-de-

vaccination/10274999.html  

 

2. ALMANYA’DA DEVLET YARDIMINA KOMİSYON ONAYI 

Avrupa Komisyonu, bir Alman  şirketi olan TUI AG'nin (TUI) yeniden sermayelendirilmesine 1,25 

milyar Euro'ya kadar katkıda bulunma planlarını onayladı. Tedbir, devlet yardımlarını düzenleyen Geçici 

Çerçeve kapsamında onaylandı. Rekabet politikasından sorumlu Komisyon üyesi Margrethe Vestager; 

turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer birçok şirket gibi TUI’nin de koronavirüs krizinden ağır 

etkilendiğini hatırlatarak, Almanya’nın TUI'ye -yeniden sermayelendirilme kapsamında- 1,25 milyar 

Euro'ya kadar katkıda bulunma suretiyle destek vereceğini belirtti.  
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Avrupa Komisyonu, 4 Ocak 2021 

European Commission, (04.01.2021) “State aid: Commission approves €1.25 billion German measure 

to recapitalise TUI”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_7 

 

3. BRÜKSEL’DEN  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÖNERİLER 

 AB Komisyonu, her AB üye devleti için Ortak Tarım Politikası (OTP) stratejik planlarının 

hazırlanmasına yardımcı olma amacıyla tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler; Komisyon ile üye devletler 

arasındaki OTP’ye yönelik diyaloğun bir parçasını oluşturuyor. Ortak Tarım Politikası reformunun temel 

unsuru olarak görülen stratejik planların amacı, söz konusu politikaya ilişkin araçların üye devletler 

tarafından -kendi koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde- nasıl kullanılacağını belirlemek. Bu planların 

ayrıca Avrupa Yeşil Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşılmasında da fayda sağlayacağı öngörülüyor.  

EUbusiness, 4 Ocak 2021 

EUbusiness, (04.01.2021) “ Brussels sets out recommendations for sustainable farming” Erişim adresi: 

https://www.eubusiness.com/news-eu/agriculture-recommendations.18my  

 

4. 2020 VE 2021’DE COVİD-19’UN AVRUPA HAVACILIĞINA ETKİSİ  

2020 yılı Covid-19’un etkisiyle Avrupa havacılığının en kötü yılı olarak hatırlanacak. 

EUROCONTROL havacılık verileri kullanılarak yapılan incelemeye göre, havacılık sektöründe 56,2 milyar 

avroluk kayıp yaşandı. Aynı incelemede yolcu sayısındaki azalmanın 1,7 milyar olduğu ve sefer 

sayısındaki düşüşün ise 6,1 milyon olduğu görülüyor. Uzmanlar, 2021’deki trafik hacminin 2019 

seviyesinin % 51'ine denk geleceği ve toparlanmanın yaz aylarından itibaren -aşı uygulamalarına bağlı 

olarak- hız kazanacağı görüşündeler. 

 EUROCONTROL, 4 Ocak 2021 

EUROCONTROL, (04.01.2021) “Impact of COVID-19 on European Aviation in 2020 and Outlook 2021” 

Erişim adresi: https://www.eurocontrol.int/publication/what-covid19-did-european-aviation-2020-

outlook-2021  

 

5. AB’DE İRAN ENDİŞESİ 

İran’ın %20 oranındaki nükleer zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatması AB’de tepkiye 

neden oldu. Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili “büyük endişe” duyulduğu 

belirtilerek, 2015’te Viyana’da imzalanan nükleer anlaşmanın korunması için daha fazla çaba 

gösterileceği vurgulandı. Komisyon sözcüsüne göre söz konusu gelişme İran’ın nükleer taahhütlerinden 

önemli bir sapma anlamına geliyor ve nükleer silahların yayılması üzerinde olumsuz etkileri olacak.  
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L’Avenir, 5 Ocak 2021 

L’Avenir, (05.01.2021) “Uranium enrichi à 20% en Iran: «Vive inquiétude» de l’UE qui «redoublera 

d’efforts» pour préserver l’accord”. Erişim adresi: 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/eu-could-authorise-second-vaccine-in-coming-

hours-1.1141110  

 

6. PORTEKİZ’DEN AB GÖÇ PAKTIYLA İLGİLİ HAMLE 

Portekiz hükümeti, Avrupa Birliği’nde uzun süredir devam eden göç sorunlarının üstesinden 

gelmek için tasarlanan yeni pakt ile ilgili olarak Birlik üyesi bazı devletlerin bakanlarıyla bir dizi görüşme 

başlatıldığını duyurdu. Lizbon’un bu hamlesinin temelinde Avrupa Komisyonu tarafından Eylül ayında 

sunulmuş olan göç paktı önerisi üzerinde henüz bir uzlaşıya varılamamış olması yer alıyor. Portekiz 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB dışından gelen göçle ilgili sorunların ancak “ülkeler 

arası dayanışma” ile çözülebileceği belirtilerek, ”bu tür bir dayanışmanın gönüllü olamayacağı” 

vurgulandı. 

Reuters, 6 Ocak 2021 

Reuters, (06.01.2021) “'Solidarity cannot be voluntary': Portugal begins talks on EU migration pact” 

Erişim adresi: https://www.reuters.com/article/us-portugal-europe-migration-idUSKBN29A2SE  

 

7. HONG KONG’DAKİ TUTUKLAMALARA AB’DEN TEPKİ 

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında aralarında eski muhalefet milletvekilleri ve sivil 

toplum eylemcilerinin de yer aldığı 50’den fazla kişi tutuklandı. Suçlamaların temelinde Temmuz ayında 

Yasama Konseyi için aday belirlemeyi amaçlayan ön seçimlerin yapılmış olması yer alıyor. AB, 

tutuklananların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çağrıda ayrıca; Hong Kong’da hukukun 

üstünlüğüne, insan haklarına, demokratik ilkelere ve bölgenin “tek ülke, iki sistem” çerçevesinde 

sağlanmış olan özerkliğine saygı gösterilmesi talebi yer alıyor.    

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 7 Ocak 2021 

Council of the EU, (07.01.2021) “Hong Kong: Declaration by the High Representative on behalf of the 

EU on the mass arrest of people involved in the July 2020 pro-democracy primary elections” Erişim 

adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/07/hong-kong-

declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-mass-arrest-of-people-involved-

in-the-july-2020-pro-democracy-primary-elections/  
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8. AB’DEN ÇİN’E DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÇALIŞANLARI İÇİN İZİN ÇAĞRISI 

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınının kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

araştırmacılarının Çin’e girişlerinin engellenmesine tepki olarak, Pekin’e uluslararası toplumla işbirliği 

yapması yönünde çağrıda bulundu. AB sözcüsünün EUobserver’a verdiği demeçte, "Çin'in taahhütlerini 

yerine getirmesini ve DSÖ’ye Covid-19'un kökenine yönelik araştırmalarını uluslararası sağlık 

düzenlemelerine uygun olarak başarıyla yürütmesi için gerekli tüm erişim ve yardımı sağlamasını 

bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada araştırma faaliyetinin (koronavirüse benzer özellikler 

gösteren hastalıkları da kapsayacak şekilde) küresel hazırlık ve salgınla mücadele bağlamında taşıdığı 

önem de vurgulandı.  

Euobserver, 7 Ocak 2021 

Euobserver, (07.01.2021) “ EU tells China to let in WHO team to study Covid origins” Erişim adresi: 

https://euobserver.com/eu-china/150530  

 

9. ABD KONGRE BİNASINA YÖNELİK BASKIN AB’DE ŞOKA NEDEN OLDU 

Görev süresi sona ermek üzere olan Donald Trump'ın destekçileri tarafından ABD Kongre 

binasına yapılan baskına Avrupalı siyasetçilerden çeşitli tepkiler geldi.  Fransız Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron’a göre “dünyanın en eski demokrasilerinden birinde” gerçekleşen seçimin meşru 

sonuçlarına silah kullanılarak meydan okunması,  “evrensel bir fikrin” sona ermesi anlamına geliyor. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Washington'daki olayların kendisini "kızdırdığını ve üzdüğünü" 

söyledi. AB Zirvesi Başkanı Charles Michel de baskından ötürü yaşamış olduğu "şoku" dile getiren 

siyasetçiler arasında yer alıyor.  Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise yaşanan olayları “endişe 

verici” olarak nitelendirdi. 

Euronews, 7 Ocak 2021 

Euronews, (07.01.2021) “'Attack on democracy': European leaders express shock at storming of US 

Capitol Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/01/07/attack-on-democracy-european-

leaders-express-shock-at-storming-of-us-capitol  

 

 

10. BİRLEŞİK KRALLIK ŞİRKETLERİNDE AB İLE TİCARETİ ASKIYA ALMA EĞİLİMİ 

Birleşik Krallık firmaları, Brexit sonrasında artan maliyetler ve bürokratik süreçler nedeniyle AB 

ile ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldılar. Firma yetkililerinden gelen açıklamalar, 

genel bir karamsarlık içeriyor. Kamyonların Manş Tüneli’nden geçerek Fransa’ya girmesi için çeşitli 

gümrük engellerini aşmak zorunda kalmaları nedeniyle birçok işletmede AB ile ticareti askıya alma 

eğilimi oluştu.  

Daily Mail, 7 Ocak 2021 
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Daily Mail, (07.01.2021) “ British companies GIVE UP on cross-Channel trade because of Brexit red 

tape” Erişim adresi: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9121359/British-companies-cross-

channel-trade-Brexit-red-tape.html  

 

11. AB’NİN KORONAVİRÜS AŞI SİPARİŞİNDE ARTIŞ 

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Pfizer-BioNTech'e vermiş olduğu 

koronavirüs aşı siparişini iki katına çıkardığını ve fazladan 300 milyon doz Covid-19 aşısı satın alınacağını 

duyurdu. Von der Leyen, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda,  AB vatandaşları için yeterli dozda 

koronavirüs aşısının garanti edildiğine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu üye devletlere fazladan 200 

milyon dozluk -gerekirse 100 milyon doz daha eklenebilecek şekilde- aşı satın almalarını öneriyor. 

Böylelikle AB’nin Pfizer-BioNTech’ten sipariş etmiş olduğu toplam doz adedi 600 milyona ulaştı.  

The Brussels Times, 8 Ocak 2021 

The Brussels Times, (08.01.2021) “300 million extra doses: EU doubles Covid-19 vaccine order from 

Pfizer”. Erişim adresi: https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/148649/300-million-extra-

doses-eu-doubles-covid-19-vaccine-order-from-pfizer-biontech-ursula-von-der-leyen-commission-

president-belgium-alexander-de-croo/  

 

12. 2020, DÜNYANIN EN SICAK İKİ YILINDAN BİRİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ 

AB uydularından gelen veriler 2020 yılının 2016 ile birlikte dünyanın en sıcak iki yılından biri 

olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, Kuzey Kutbu ve Sibirya'daki benzeri görülmemiş sıcaklık 

seviyelerinin, genel sıcaklığı artırmada kilit faktörler olduğunu belirtiyorlar. Avrupa kıtasında geçtiğimiz 

12 aydaki ortalama sıcaklık 2019'daki değerlerin 0,4°C üzerinde ölçülerek yeni bir rekor kaydedilmiş 

oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü daha önce 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olacağına dair tahminlerini 

kamuoyuyla paylaşmıştı. 

BBC,  8 Ocak 2021 

BBC, (08.01.2021) “Climate change: 2020 in a dead heat for world's warmest year”. Erişim adresi: 

https://www.bbc.com/news/science-environment-55576736  

 

13. AVRUPA İNOVASYON KONSEYİNDEN 178 MİLYON AVROLUK YATIRIM DESTEĞİ 

Avrupa İnovasyon Konseyi (AİK), 178 milyon avro tutarında doğrudan özsermaye yatırımı 

gerçekleştirecek. Bu çerçevede 42 girişimci ve KOBİ’nin sağlık, döngüsel ekonomi ve ileri imalatın da 

dâhil olduğu çeşitli alanlarda yenilikçi faaliyetlerini sürdürmeleri için desteklenmeleri amaçlanıyor. 

Avrupa Komisyonunun yenilikçilik, araştırma, kültür, eğitim ve gençlikten sorumlu üyesi Mariya 

Gabriel, “hibeler ile özsermayenin birleştiği” bu destek programı ile yüksek derecede yenilikçi firmalara 

mali destek sağlanarak bu firmaların Avrupa’da büyümelerinin amaçlandığını belirtti. AİK, 2019 yılının 
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Aralık ayında toplamda 563 milyon avroluk hibe için 293 şirket seçmiş ve bunların yarısından fazlasını 

özsermaye yatırımı için belirlemişti.  

EU Reporter, 8 Ocak 2021 

EU Reporter, (08.01.2021) “European Innovation Council Fund: First equity investments of €178 million 

in breakthrough innovations”  Erişim adresi: 

https://www.eureporter.co/frontpage/2021/01/08/european-innovation-council-fund-first-equity-

investments-of-e178-million-in-breakthrough-innovations-2/  

 

14. AVRUPA KOMİSYONUNDAN ÜYE DEVLETLERE HAVA KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE ÇAĞRISI   

Avrupa Komisyonunun çevreden sorumlu üyesi Virginijus Sinkevicius, Avrupa Birliği üyesi olan 

devletlerin mevcut AB mevzuatına uymaları durumunda hava kirliliği sebebiyle gerçekleşen erken 

ölümlerin 2030 yılında %55 oranında azalacağına dikkat çekti. Hava kirliliğinin astım, kardiyovasküler 

sorunlar ve akciğer kanseri gibi kronik rahatsızlıkların temel risk faktörü olduğunu hatırlatan 

Sinkevicius, üye devletlerin hava kirliliğiyle mücadele çabalarını artırmaları gerektiğini de vurguladı. 

Avrupa Çevre Ajansı, Eylül ayında PM2.5 olarak bilinen ince parçacıklara maruz kalma nedeniyle AB’de 

her yıl 400 bin civarında erken ölüm vakası kaydedildiğini duyurmuştu.  

Le Monde, 9 Ocak 2021 

Stéphane Mandard, (09.01.2021) “Pollution de l’air: les Etats doivent «intensifier leurs efforts», 

alerte la Commission européenne”, Le Monde. Erişim adresi: 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/09/pollution-de-l-air-les-etats-doivent-intensifier-

leurs-efforts-alerte-la-commission-europeenne_6065716_3244.html  

 

 

15. AB, ARNAVUTLUK İÇİN ULUSLARARASI BAĞIŞ KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK 

Deprem felaketi nedeniyle zor durumda bulunan Arnavutluk’a yardım amacıyla Avrupa Birliği 

tarafından 17 Şubat’ta bir uluslararası bağış konferansı düzenlenecek. Brüksel’de gerçekleşecek olan 

konferans ile diğer ülkelerden gelecek yardımların koordine edilmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu 

finansmanın sağlanması amaçlanıyor. Konferans ayrıca Arnavutluk hükümetinin felaket yönetim 

kapasitesinin artırılması hedefine de hizmet edecek.  

Avrupa Komisyonu, 10 Ocak 2021 

European Commission, (09.01.2021) “EU to host international donors' conference for Albania to help 

with reconstruction after earthquake”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_25  

 

 


