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1.  BRÜKSEL’DE SURİYE KRİZİ İÇİN KONFERANS YAPILACAK 

Onuncu yılını dolduran Suriye İç Savaşı sebebiyle bölgede mağdur olan sivillerin ve komşu ülkelere 
giden sığınmacıların durumunu değerlendirmek için düzenlenen Brüksel Konferanslarının beşincisi 29-30 
Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konferansın koronavirüs kısıtlamalarından ötürü sanal ortamda 
gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çatışmalardan ve koronavirüs salgınından etkilenen sivillere ve sığınmacılara 
ev sahipliği yapan ülkelere BM öncülüğünde mali destek sağlanması, “Suriye ve Bölgenin Geleceğinin 
Desteklenmesi” başlıklı konferansın gündem maddelerinden birini oluşturacak. Lübnan, Ürdün ve Türkiye bu 
çerçevede desteklenecek olan ülkeler arasında yer alıyor.  

          Avrupa Birliği Komisyonu, 8 Şubat 2021 

European Commission, (08.02.2021) “Syria crisis: EU will host Brussels V Conference “Supporting the future 
of Syria and the region' on 29 and 30 March”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_461 

 

2.  AB VE RUSYA ARASINDA NAVALNY GERGİNLİĞİ 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaretinin gündeminde muhalif lider Alexei Navalny’ye yönelik suikast girişimi ve Rus 
liderin tutuklanması vardı. Borell, Navalny’nin serbest bırakılmasına ve suikast girişiminin araştırılmasına 
yönelik taleplerini Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’a iletti.  

Navalny’nin tutuklanması Rusya’da büyük protestolara neden olmuştu. Protestocuların hedefinde 
doğrudan Vladimir Putin de yer alıyordu. 

Rusya ziyareti dönüşünde Twitter’dan açıklama yapan Borell, Rusya’nın giderek Avrupa’dan 
uzaklaştığını ifade etti. Üç AB diplomatının protesto gösterilerine destek vermesi nedeniyle sınır dışı edilişi 
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Yüksek Temsilci tarafından Rusya’nın Avrupa ile yapıcı bir diyalog içerisinde bulunmak istemediği şeklinde 
değerlendirildi. 

            Euronews, 8 Şubat 2021 

Euronews, (08.02.2021), “Russia does not want constructive dialogue with Europe, says Borrell after Moscow 
visit”. Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/02/07/russia-does-not-want-constructive-dialogue-
with-europe-says-borrell-after-moscow-visit 

 

3. KURTARMA PLANINDAN YARARLANACAK ÜLKELER İÇİN ŞARTLAR AÇIKLANDI 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle zayıflayan ekonomileri için oluşturulan 
kurtarma planının Salı günü Avrupa Parlamentosundan geçmesi bekleniyor. Plan kapsamında 672,5 milyar 
avroluk bir bütçe öngörüldü. Bu çerçevede, üye ülkelere hibe ve düşük faizli krediler ile finansal destek 
sağlanacak. Ancak bu yardımlardan kimin yararlanacağı konusunda nihai kararı Avrupa Komisyonu 
belirleyecek.  Komisyon, bu kapsamda bazı şartlar belirledi. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen üye 
devletler yapısal sorunlarını çözmek ve önemli reformlar gerçekleştirmek zorunda.  

            Politico, 8 Şubat 2021 

Politico, (08.02.2021) “Brussels’ recovery bet: Tying funds to structural reforms”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/brussels-recovery-bet-tying-funds-to-structural-reforms/ 

 

4.  AB’DEN TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ NLAŞMASININ ONAYI İÇİN EK SÜRE TALEBİ 

Brexit sonrasında AB ile Birleşik Krallık arasında gerçekleştirilen ticaret ve iş birliği anlaşması 
onaylanmayı bekliyor. AB’nin anlaşmayı onaylamak için biraz daha zaman istemesi taraflar arasında 
gerginliğe sebep oldu.  

Deniz ürünleri ve Kuzey İrlanda ile sınır konuları, anlaşmadaki tartışmalı konular arasında yer alıyor. 
AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda arasında -1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren- 
protokol, malların gümrük kontrollerine tabi olmadan geçişini amaçlıyor. 

            The Guardian, 9 Şubat 2021 

The Guardian, (09.02.2021) “EU to seek more time to ratify Brexit trade deal amid tensions with UK”. Erişim 
adresi: https://www.theguardian.com/politics/2021/feb/09/eu-to-seek-more-time-to-ratify-brexit-trade-deal-
amid-tensions-with-uk 

 

5.  AB, RUSYA’YA YAPTIRIM UYGULAMAYI PLANLIYOR 

AB yetkilileri, Rusya’da hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin 
yardımcılarıyla görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Rus hükümetine karşı çeşitli yaptırımların 
gündemde olduğu ifade edildi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, yaptırımlara 
AB üye ülkelerinin karar vereceğini fakat kendisinin bunun için somut öneriler getireceğini belirtti. Navalny, 
Kremlin tarafından “hain” olarak nitelendiriliyor. 

           Deutsche Welle, 9 Şubat 2021 

Deutsche Welle, (09.02.2021) “EU hints at new sanctions amid pressure from Navalny aides”. Erişim Adresi: 
https://www.dw.com/en/eu-hints-at-new-sanctions-amid-pressure-from-navalny-aides/a-56514508 
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6.  AB KORONAVİRÜS AŞILARI KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosundaki konuşmasında 
koronavirüs aşısı konusunda hata yaptıklarını kabul etti. Aşı üretimi konusunda iyimser davrandıklarını 
belirten Leyen, üretim ve tedarik konusundaki sorunları göz önünde bulundurmadıklarını söyledi. Ayrıca üye 
ülkelerin aşıları onaylamakta geç kaldıklarını ve aşıların toplu bir şekilde alınarak ortak tedarik stratejisi 
izlenmesinden kaynaklanan yavaş bir aşılama sürecinde olduklarını da belirtti. Von der Leyen, bununla 
birlikte, tedarik stratejisini savunarak aşıların bütün üye ülkelere eşit şekilde dağıtılmasının önemini de 
vurguladı. 

           Deutsche Welle, 10 Şubat 2021 

           France 24, 10 Şubat 2021 

           Reuters, 10 Şubat 2021 

Deutsche Welle, (10.02.2021) “Coronavirus: EU chief says bloc was 'too late' on vaccine approvals”. Erişim 
adresi: https://www.dw.com/en/coronavirus-eu-chief-says-bloc-was-too-late-on-vaccine-approvals/a-
56518293 

France 24, (10.02.2021) “EU chief admits to failings in Covid vaccine rollout, bloc was 'too optimistic'”. 
Erişim adresi: https://www.france24.com/en/europe/20210210-eu-chief-admits-to-failings-in-covid-vaccine-
rollout-bloc-was-too-optimistic 

Reuters, (10.02.2021) “EU not where it wants to be in vaccine fight - EU's von der Leyen”. Erişim adresi: 
https://www.reuters.com/article/idUSS8N2K305Z 

 

7.  AB VE ÇİN ARASINDAKİ GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ TİCARETİNE İNSAN HAKLARI 
İHLALİ ENGELİ 

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Çin’deki insan hakları ihlallerini öne sürerek, Avrupa Birliği ile Çin 
arasındaki güneş enerjisi panelleri ticaretine yasak getirilmesi talebiyle Brüksel’e başvurdu. AB içerisinde 
satılan güneş enerjisi panellerinin neredeyse tamamı Çin’in Sincan bölgesinde üretiliyor.  

AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşmak için güneş enerjisi kapasitesini 2030’a 
kadar beş kat artırması gerekiyor. Buna bağlı olarak artan ihtiyaç doğrultusunda üretimin desteklenmesi için 
hem AB üye ülkelerinin hem de Çin gibi AB dışındaki ülkelerin devreye girmesi sektörde hareketliliğe neden 
oldu.  

AB, güneş enerjisi panelleri için önemli olan ve tamamlayıcı nitelikteki bazı parçalarını Çin’den temin 
ediyor. Ancak, bu parçaların üretimi esnasında işçilerin zorla çalıştırıldığı iddiası bazı endişelere de neden 
olmakta. Sincan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin Çin hükümeti tarafından baskıyla kamplara 
götürüldüğü ve zorla çalıştırıldığı iddiaları yakında Avrupa Parlamentosu gündeminde de yer almıştı. 

            Politico, 10 Şubat 2021 

Politico, (10.02.2021) “Fears over China’s Muslim forced labor loom over EU solar power”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/xinjiang-china-polysilicon-solar-energy-europe/ 
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8.  AB BAKANLAR KONSEYİNİN VERİ GİZLİLİĞİYLE İLGİLİ KARARI 

AB Bakanlar Konseyi, Almanya ve Avusturya’nın çekimser oyuna rağmen, sanal ortamda veri 
korunmasına ilişkin bir ortak tutum belgesi kabul etti. Yeni düzenleme, servis sağlayıcılarının hangi şartlar 
altında elektronik iletişim verilerini işleyeceğine dair detaylı bilgileri kapsıyor. Böylece geleneksel iletişimde 
olduğu gibi çevrimiçi iletişimde de verilerin gizliliğinin korunması sağlanacak. Anlaşmaya varılmasında 
AB’nin dönem başkanlığını yürüten Portekiz hükûmetinin önemli rol oynadığı belirtiliyor. 

            Euractiv, 11 Şubat 2021 

Euractiv, (11.02.2021) “Mixed emotions as Council finally adopts position on ePrivacy text”. Erişim adresi: 
https://www.euractiv.com/section/digital/news/mixed-emotions-as-council-finally-adopts-position-on-
eprivacy-text/ 

 

9.  AB’DE YENİ KORONAVİRÜS VARYANTI İLE MÜCADELE BAŞLIYOR 

Avrupa İlaç Ajansı, yeni koronavirüs varyantları hakkında aşı üreticileri tarafından bilgi verilmesini 
ve üretilen aşıların bu varyantlara karşı etkili olup olmadığının araştırılmasını istedi. Ajans aynı zamanda 
mevcut aşıları varyantlara karşı daha etkili hale getirmeyi planlayan firmalara destek de sağlayacak. Çeşitli 
coğrafyalarda birçok varyantın ortaya çıkmış olması, özellikle aşı kaynaklı bağışıklığın etkisini kaybetme 
riskinden ötürü endişelere neden oluyor.  

            Euractiv, 11 Şubat 2021 

Euractiv, (11.02.2021) “EU regulator wants vaccine data on mutation protection”. Erişim Adresi: 
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/eu-regulator-wants-vaccine-data-on-mutation-
protection/ 

 

10.  VON DER LEYEN AŞILARIN TAMAMLANMASI İÇİN TARİH VERDİ 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 21 Eylül’e kadar AB’deki yetişkin vatandaşların yüzde 
70’ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Daha önce Komisyon’dan yapılan duyuruda da bu sürecin “yaz 
sonuna kadar” tamamlanmasının arzu edildiği belirtilmişti. Leyen, 21 Eylül’ün yaz sonu anlamına geldiğini 
ifade ederek, böylelikle net bir tarihin hedeflenmiş olduğunu da sözlerine ekledi.  

            Euobserver, 12 Şubat 2021 

Euobserver, (12.02.2021) “EU sets 21 September goal for 70% adult vaccination”. Erişim adresi: 
https://euobserver.com/tickers/150917 

 

11.  RUSYA’DAN “AB İLE BAĞLARIMIZI KOPARIRIZ” AÇIKLAMASI 

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB’nin Rus ekonomisini sarsacak yaptırım 
kararları alması durumunda “bağların koparılacağı” duyurusunda bulundu. Muhalif A. Navalny’nin 
tutuklanması sonrasında artan yaptırım talepleri, üç AB diplomatının sınır dışı edilmesi sonrasında daha yoğun 
bir şekilde gündeme gelmişti. Özellikle Fransa ve Almanya, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi J. Borrell’in Moskova ziyareti sırasında alınan sınır dışı etme kararına bir yanıt verilmesi gerektiği 
görüşündeler.  
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          RTBF, 12 Şubat 2021 

RTBF, (12.02.2021) “La Russie prête à rompre ses liens avec l’Union européenne en cas de sanctions”. Erişim 
adresi: https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-russie-prete-a-rompre-ses-liens-avec-l-union-europeenne-
en-cas-de-sanctions?id=10696342  

 

12.  AB’DEN ÇİN’E TEPKİ 

Çin’in BBC World News kanalına yayın yasağı getirmesine AB’den tepki geldi. AB, ifade 
özgürlüğüne aykırı bulduğu bu durumu hem Çin anayasasının hem de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
ihlali olarak değerlendirdi. BBC kanalının bu yaptırıma maruz kalması, koronavirüsün Çin’den yayıldığına 
dair ilk haberleri yapmış ve Sincan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine yönelik etnik ayrımcılığı gözler 
önüne sermiş olmasıyla ilişkilendiriliyor. 

            France 24, 13 Şubat 2021 

France 24, (13.02.2021) “EU calls on China to reverse ban on BBC World News”. Erişim Adresi: 
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210213-eu-calls-on-china-to-reverse-ban-on-bbc-world-news 

 

13.  KOMİSYON’DAN ALMANYA’NIN SINIR KONTROLLERİNE YÖNELİK ELEŞTİRİ  

Almanya, yeni koronavirüs varyantının yayılmaya başlaması üzerine Avusturya ve Çek Cumhuriyeti 
sınırlarında kontrollere başlayacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu ise henüz Almanya’nın resmi bir 
bilgilendirme yapmadığının altını çizerek sınır kontrolleri için koyduğu yeni kuralları eleştirdi. Almanya 
İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu eleştiriye sert tepki göstererek “AB bizi desteklemeli” açıklamasında 
bulundu. Komisyon, Almanya’nın sınır kısıtlamalarını AB Konseyi tavsiyeleri doğrultusunda 
gerçekleştirmesi gerektiği görüşünde.  

            Politico, 13 Şubat 2021 

Politico, (13.02.2021) “Seehofer rebuffs EU criticism of new German border controls”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/germany-travel-coronavirus-border-austria-czech-republic-horst-seehofer-
rebuffs-eu-criticism/ 

 

14.  AB GÜNCELLENMİŞ AŞILARIN ONAY SÜRECİNİ KISA TUTACAK 

Sağlıktan Sorumlu AB Komiseri Stella Kyriakides, koronavirüs yeni varyantlarına karşı geliştirilen 
aşıların onay sürelerinin kısaltılacağını duyurdu. Daha önce onay almış bir aşının yeniden geliştirilmesi 
durumunda tüm onay süreçlerinin tekrar işletilmesi gerekmeyecek. Kyriakides’e göre aşıların onay 
süresindeki kısalma hızlı ve güvenli bir tedarik anlamına geliyor. Komisyon üyesi, AB’de Eylül sonuna kadar 
700 milyon doz aşının elde edileceğini de sözlerine ekledi. 

            Politico, 14 Şubat 2021 

Politico, (14.02.2021) “EU to fast track approval of vaccines targeting coronavirus mutations”. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/europe-coronavirus-mutations-vaccine-fast-track-approval/ 


