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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ  

Sayı 28  11-17 Ocak 2021 

 

Derleyenler: Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN & Ahmet Furkan ŞENLİ 

 

1. DOĞA ONARIMI AB GÜNDEMİNDE 

     Avrupa Komisyonu, AB’de doğa onarımı hedeflerinin geliştirilmesi üzerine çevrimiçi bir kamuoyu 
istişaresi başlattı. Bu girişimin amaçları arasında Avrupa’nın zarar görmüş ekosistemlerini eski haline 
getirme, biyolojik çeşitliliği artırma, iklim değişikliğiyle etkili bir mücadele yürütme ve doğal afet 
etkilerini azaltma yer alıyor. Komisyon ayrıca AB doğa onarımı hedeflerinin geliştirilmesini destekleme 
ve potansiyel çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirme amacını taşıyan bir çalışmayı da 
gündemine almış durumda. Bu bağlamda, Komisyon tarafından 2021 yılı sona ermeden bir doğa 
onarımı önerisinin hazırlanması bekleniyor.  

Avrupa Komisyonu, 11 Ocak 2021 

European Commission, (11.01.2021) “European Green Deal: Commission consults on EU targets to 
restore Europe's biodiversity”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_63 

 

2. AB’DEN AŞI DAYANIŞMASI ÇAĞRISI 
Avrupa Komisyonu, Birlik üyesi devletlerin koronavirüs aşısı için tedarikçilerle anlaşmalarının 

ardından Birlik seviyesinde bir aşı planı için çalışmalara başladı.  AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 
Leyen bu bağlamda üye devletlerin sağlık bakanlarından AB'nin ortak stratejisine sadık kalacaklarına 
dair güvence talep etti. Ursula von der Leyen, bu doğrultuda 27 üye ülkenin sağlık bakanları ile temasa 
geçecek. Komisyon, 27 üye devlet için tedarik ettiği doz miktarı nedeniyle üye devletlerin eleştirilerine 
maruz kalmıştı.  
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The Guardian, 11 Ocak 2021 
 
The Guardian, (11.01.2021) “Brussels appeals for vaccine solidarity across member states”. Erişim 
adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/11/brussels-appeals-for-vaccine-solidarity-
across-member-states 

 

3. ERDOĞAN, AB İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTİYOR 

     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkileri iyileştirmek istediğini söyledi. 
Avrupalı devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediğini belirten Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’deki 
egemenlik alanları ve diğer tartışmalı konular hakkında istikşafi görüşmelere devam etmeye hazır 
olduğunu da vurguladı. Erdoğan’a göre Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla oluşan belirsizlik 
ortamının üstesinden gelmek için Türkiye’nin “Avrupa Birliği ailesinde hak ettiği yeri” alması gerekiyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ve Türkiye arasındaki gerilimin giderilmesi gerektiğine de dikkat çekti.  

Al Jazeera, 12.01.2021 

Al Jazeera, (12.01.2021) ‘‘Softened stance: Erdogan promises to put EU ties ‘back on track’’. Erişim 
adresi: https://www.aljazeera.com/news/2021/1/12/turkeys-erdogan-eyes-eu-reset-wants-ties-
back-on-track 

 

4. ERDOĞAN,  MICHEL  VE  VON DER LEYEN'I TÜRKİYE'DE AĞIRLAYACAK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının sonunda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'ı Türkiye'de ağırlayacağını açıkladı. Von der Leyen'a 
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib’de yapılan briket evleri ziyaret etme teklifinde bulunduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı,  AB'nin geçen yıl Rusya destekli Suriye hükümet güçleriyle Türkiye arasındaki 
çatışmalar esnasında evlerin bir kısmını inşa etmeyi teklif ettiğini hatırlattı. Erdoğan, bu konuda bir iş 
birliğinin gerçekleştirilemediğini de sözlerine ekledi.   

                                                                                                                                         Reuters, 12 Ocak 2021 

Reuters, (12.01.2021) “Erdogan hopes new Turkey-Greece talks will herald new era”.  Erişim adresi: 
https://www.reuters.com/article/us-turkey-greece-erdogan/erdogan-hopes-new-turkey-greece-
talks-will-herald-new-era-idUSKBN29H1MY  

 

5. AVRUPA PARLAMENTOSU BİR SÜRELİĞİNE STRAZBURG’DA TOPLANAMAYACAK 

     Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Parlamento oturumlarının Mart ayına kadar 
Strazburg’da gerçekleşemeyeceğini duyurdu. Sassoli, Ocak ve Şubat 2021'deki tüm oturumların 
Brüksel'de gerçekleşmesine yönelik kararı AP’nin olağan usullere göre toplanmasının yaratabileceği 
sağlık tehlikesine dayandırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP’nin Strazburg’da 



3 
 

toplanamayacak olmasından kaynaklanan hayal kırıklığını ifade etti. Sassoli ise AP üyelerinin ve idari 
personelinin sağlığını korumak ve koronavirüsün yayılmasına önlem almak için seyahat faaliyetlerinin 
en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.  

Politico, 13 Ocak 2021 

Politico, (13.01.2021) “European Parliament won’t return to Strasbourg for months”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/european-parliament-wont-return-to-strasbourg-for-months/ 

 

6. PORTEKİZ DÖNEM BAŞKANLIĞININ “SOSYAL AVRUPA” HEDEFİ  

Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını yürütmekte olan Portekiz hükümetine göre koronavirüs 
salgını sonrası dönemde ekonomik, dijital ve “yeşil” öncelikler üzerine inşa edilecek olan canlanmanın 
“sosyal” boyuta da sahip olması gerekiyor.   Başbakan Antonio Costa tarafından sunulan eylem 
programı, salgının büyük ölçüde gölgede bıraktığı “sosyal Avrupa” kavramını yeniden canlandırdı. 
Costa’ya göre AB tarafından hazırlanan ekonomik program nedeniyle telafisi mümkün olmayan 
toplumsal kırılmalar yaşanmamalı. Costa’nın görüşleri, kısa süre önce Avrupa Sosyal Gözlemevi ve 
Avrupa Ticaret Birliği Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor ile paralellik gösteriyor.  

Le Monde, 13 Ocak 2021 

Jean-Pierre Stroobants, (13.01.2021) “La présidence portugaise de l’Union européenne veut relancer 
«l’Europe sociale»”, Le Monde. Erişim adresi: 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/13/la-presidence-portugaise-de-l-union-
europeenne-veut-relancer-l-europe-sociale_6066081_3234.html  

 

7. UZAY, “YEŞİL” VE DİJİTAL BİR AVRUPA İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP 

Portekiz Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğretim Bakanı Manuel Heitor, AB'nin ekolojik ve dijital 
dönüşüm sürecinde uzayı “kritik bir kaynak” olarak nitelendirerek Avrupa uzay geliştirme politikasının 
dayanması gereken temeller üzerinde durdu. Heitor’a göre bu temelleri arzın teşvik edilmesi, talebin 
güçlendirilmesi ve arz ile talebin birbirlerine eklemlenmesi oluşturuyor. Konuşmasında özerk bir uzay 
iletişim altyapısı için hayatı önem taşıyan optik, yörünge ve bant genişliği gibi konulara da yer veren 
Bakan, endüstriyel ve bilimsel kapasiteyi geliştirmeyi destekleyecek bir AB uzay programının 
oluşturulmasının gerekliliğine de dikkat çekti. 

                                                                                                                                              Euractiv, 14 Ocak 2021 

Euractiv, (14.01.2021) ‘Space a ‘critical resource’ for green and digital transitions, Portuguese minister 
says’ Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/outer-space/news/space-a-critical-resource-
for-transition-portuguese-minister-says/ 
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8. LİBYA’DAKİ SINIR KORUMA YAPILANMASINA YENİ BİR BAŞKAN ATANDI 

Libya'da faaliyet gösteren AB Sınır Koruma Misyonu ( EUBAM ) başkanlığına Nataline Cea 
atandı. Göreve 1 Şubat 2021'de başlayacak olan Cea, hem İtalyan Gümrük İdaresi Uluslararası İşbirliği 
ve Teknik Yardım Ofisi müdürlüğü görevinde bulunmuş olması hem de uluslararası görev ve projelerde 
yer almış olması nedeniyle bu pozisyon için uygun görüldü. Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
çerçevesinde 22 Mayıs 2013 tarihinde faaliyete geçen EUBAM Libya; göçmen kaçakçılığı, insan 
kaçakçılığı ve terörizmle mücadele amacını taşıyor. 

AB Konseyi, 14 Ocak 2021 

Council of the EU, (14.01.2021) “EUBAM Libya: new Head of Mission appointed”. Erişim adresi: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/14/eubam-libya-new-head-of-
mission-appointed/ 

 

9. “AZINLIK KORUMA PAKETİ” AVRUPA KOMİSYONU GÜNDEMİNDE 

Avrupa Komisyonu, AB genelinde yeterli desteği alan “'Azınlık Koruma Paketi” başlıklı vatandaş 
girişimi üzerine harekete geçti. Söz konusu paket, ulusal ve dilsel azınlıklara mensup olan bireylerin 
daha iyi korunması amacıyla oluşturuldu.  AB üyesi 11 devlette bir milyondan fazla katılımcının 
desteklediği girişime Avrupa Parlamentosundan da -14 Aralık 2020’de- onay geldi.  Bu proje, şimdiye 
kadar başarılı olan (hem katılımcı hem de üye devlet sayılarına ilişkin iki ölçütü aynı anda yerine getiren) 
beşinci vatandaş girişimini oluşturuyor.  

Avrupa Komisyonu, 15 Ocak 2021 

European Commission, (15.01.2021) “European Citizens' Initiative: European Commission replies to 
‘Minority Safepack' initiative”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_81 

 

10. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN BOSNA’YA UYARI 

     Avrupa Komisyonu, Bosna Hersek’i topraklarındaki sığınmacılara sağladığı koşulları 
iyileştirme çağrısında bulundu. Ülkedeki sığınmacıların durumunu “kabul edilemez” olarak nitelendiren 
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e göre konunun acilen 
ele alınması gerekiyor. Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, mevcut koşulların iyileştirilmemesi 
durumunda Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin AB üyelik hedefiyle ilgili sorunlar yaşanacağı belirtildi. Son 
üç yıl içerisinde AB tarafından sağlanan 88 milyon avro tutarındaki fonlar, ülkedeki resmi makamların 
yetersiz kalmaları nedeniyle uluslararası kuruluşlara aktarılmıştı.   

RTBF, 15 Ocak 2021 
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RTBF, (15.01.2021) “Balkans: l'Union européenne met en garde la Bosnie pour la situation 
"inacceptable" des migrants”. Erişim adresi: https://www.rtbf.be/info/monde/detail_balkans-l-union-
europeenne-met-en-garde-la-bosnie-pour-la-situation-inacceptable-des-migrants?id=10674832  

 

11. AB’DE YAZ TURİZMİNİ CANLANDIRMA AMAÇLI ORTAK AŞI SERTİFİKASI PLANI 

Avrupa Birliği, yaz turizmini canlandırmak için ortak bir aşı sertifikası projesini 
değerlendiriyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, turizm sezonunda seyahatlerin 
artırılması için bu tür bir sertifikanın faydalı olacağını ifade etti.  Von der Leyen’a göre aşı olanların 
sertifikalarıyla, henüz aşılanmamış olanların da koronavirüs test sonuçlarıyla seyahat etmeleri 
sağlanabilir. Büyük ölçüde turizme bağımlı olan ülkelerde salgının damgasını vurduğu ikinci bir yaz tatili 
sezonunun turizm sektörünü birincisinden daha fazla etkileyeceğine dair bir endişe mevcut.  

Bu endişenin yoğun bir şekilde paylaşıldığı Yunanistan’da hükümetin hazırlamış olduğu aşı 
sertifikası planı uyarınca  koronavirüse karşı aşılanan herkese bir dijital sertifika verilecek. Yunanistan 
Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, bu tür bir sertifikanın AB genelinde de kabul edilmesi gerektiğine 
inanıyor. Von der Leyen, Yunanistan’ın aşı sertifikası girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. 

The Independent, 16 Ocak 2021 

The Independent, (16.01.2021) “EU looks at vaccine certificates to help summer tourism”. Erişim 
adresi: https://www.independent.co.uk/news/eu-looks-at-vaccine-certificates-to-help-summer-
tourism-travelers-eu-tourism-ursula-von-der-leyen-coronavirus-pandemic-b1788049.html 

 

12. BREXIT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK’TA TEDARİK SORUNU 

 Brexit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gümrük kurallarında yaşanan değişiklikler, Birleşik 
Krallık’ta bazı ürünlerin tedarik edilememesine neden oldu. Bu durum Avrupa Birliği üyesi İrlanda 
Cumhuriyeti ile kara sınırı olan Kuzey İrlanda için de geçerli. Buradaki işletme sahipleri, Birleşik 
Krallık’tan teslimat gerçekleşemediği için AB’den gelen ürünleri tercih etmek zorunda kaldıklarını 
belirtiyorlar. İrlanda Cumhuriyeti’nde ise daha önce Birleşik Krallık güzergâhını kullanan kamyonlara 
yönelik bir planlama çerçevesinde Avrupa’ya doğrudan feribot seferleri artırıldı.  

Euronews, 16 Ocak  2021 

Euronews, (16.01.2021) “Brexit red tape is leading to shortages in some UK supermarkets”. Erişim 
adresi: https://www.euronews.com/2021/01/16/brexit-red-tape-is-leading-to-shortages-in-some-uk-
supermarkets 
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13. LEAVE.EU, ALAN ADINI KAYBETTİ 

Brexit yanlısı web siteleri arasında önemli bir yeri olan leave.eu artık Internet üzerinden hizmet 
veremiyor. Bu durum, “.eu” uzantılı web sitelerinin sadece AB’ye üye olan ülkelerde 
kullanılabilmesinden ötürü yaşandı.  Resmi kayıtlara göre sitenin sahibi olarak görünen Sean Power; 
site hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, adının izinsiz kullanıldığını ve avukatlarının bu konuyu 
araştırdıklarını ifade etti. Web sitesinde yapılan açıklamada ise sitenin yakında tekrar faaliyete geçeceği 
duyuruldu. Leave.eu adlı grup, işadamı Aaron Banks’in kişisel servetinin bir kısmını Brexit için lobi 
faaliyetlerini desteklemeye ayırmasıyla kurulmuştu.  

The Brussels Times, 17 Ocak  2021 

The Brussels Times, (17.01.2021) “Prominent pro-Brexit website loses its .eu domain name”. Erişim 
adresi: https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/149915/prominent-pro-brexit-website-
loses-its-eu-domain-name/  

 

14. BİRLEŞİK KRALLIK LİBERAL DEMOKRATLARI: “AB’YE TEKRAR ÜYE OLMAYI İSTEMİYORUZ” 

Liberal Demokratlar’ın (LibDem) başkanlığını yürüten Sir Ed Davey, Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği'ne tekrar üye olması gibi bir hedeflerinin olmadığını söyledi. Avrupa yanlısı tutumlarını 
sürdürdüklerini belirten Davey’ye göre ulusal çıkarlar doğrultusunda “Avrupalı ortaklarla” mümkün 
olan en yakın ilişki modelinin oluşturulması gerekiyor. Libdem’in 2019 genel seçimleri öncesinde 
hazırlanan manifestosunda, liberal demokratlara verilen her oyun Brexit’i durdurma ve Avrupa 
Birliği’nde kalma anlamına geldiği belirtiliyordu.   

The Herald, 17 Ocak 2021 

Tom Gordon, (17.01.2021) “UK Liberal Democrats turn back on rejoining EU”, The Herald. Erişim adresi: 
https://www.heraldscotland.com/news/19017676.uk-liberal-democrats-turn-back-rejoining-eu/  

 

15. AB İLE ÇİN ARASINDAKİ ANLAŞMA İNSAN HAKLARI ENGELİNE TAKILABİLİR 

Avrupa Parlamentosunun (AP) Çin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Reinhard Bütikofer, AB'nin 
Çin ile imzalayacak olduğu yatırım anlaşmasına yönelik endişelerini dile getirdi. Bu endişeler Çin’in 
insan hakları sicilinden ve ABD’deki yeni yönetimin bu anlaşmaya yönelik tepkilerinden kaynaklanıyor. 
Bütikofer’e göre Çin'deki çalışma koşullarının uluslararası sözleşmelerle uyumlu olmasını garanti 
edecek bir çerçeve çizilmemiş olması da sorun teşkil eden konular arasında yer almakta. Anlaşma 
metninde bu konuyla ilgili olarak sadece Çin'in Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerini 
onaylamak için çaba sarf edeceğine dair -bağlayıcılığı olmayan- bir taahhüt yer alıyor. Benzer endişeler, 
bazı AP üyelerinin hafta içinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’a gönderdikleri bir 
mektupta da yer almıştı.  

Business Insider, 17 Ocak 2021 

Thomas Colson, “The EU could throw out its landmark trade deal with China over concerns about 
Beijing's human rights record”, Business Insider. Erişim adresi: 
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https://www.businessinsider.com/china-human-rights-european-parliament-concerns-over-eu-
china-deal-2021-1  

  

 


