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1. AB KOMİSYONU ALMANYA’YI KINADI 

Almanya, yeni koronavirüs varyantının yayılmaya başlamasının ardından Avusturya ve Çek Cumhuriyeti 

sınırlarında kontrolü sıkılaştırarak girişleri kısmen kapattı. Sınırlardan geçen 1.700'den fazla araç kontrol 

edilirken 500'den fazla aracın da girişi engellendi. AB Komisyonu, Almanya’nın uygulamaya başladığı sıkı 

sınır kontrollerini kınadığını açıkladı. Sağlıktan sorumlu AB Komiseri Stella Kyriakides tarafından yapılan 

açıklamada, koronavirüsün mutasyon geçirmesiyle artan korkunun anlaşılabilir bir durum olduğuna fakat 

sınırların kapatılmasının virüsü engellemeyeceğine ve bu konuda alınabilecek işe yarar tek önlemin hijyen 

kurallarına uymak olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (UKTB) de 

Almanya’nın uygulamasını eleştirdi. UKTB geçen ay AB Komisyonu’na gönderdiği mektupta kısıtlamaların 

karayolları ulaşımı ve taşımacılık sektöründe kaosa sebep olabileceğini belirtmişti. 

            Euractiv, 15 Şubat 2021 

Euractiv, (15.02.2021) Germany partially closes borders despite criticism from EU, hauliers, Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/transport/news/germany-partially-closes-borders-despite-criticism-from-

eu-hauliers/  

 

2. AB’DEN ÜYE ÜLKELERE SAHTE KORONAVİRÜS AŞISI UYARISI 

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) yetkilileri tarafından, AB üye ülkelerine sahtecilik 

eylemleriyle ilgili uyarıda bulunularak, sahte aşıların hangi yöntemlerle satılabileceği hakkında bilgi verildi. 

OLAF, sahte aşı dolandırıcılıklarının yanı sıra yüz maskeleri ve test kitleri gibi diğer ürünlerin yasadışı 

ticaretini de takip ediyor. Bürodan yapılan açıklamada, yapılan kontrollerde şu ana kadar sahte aşıya 

rastlanmadığı belirtilirken; aralarında el dezenfektanı, yüz maskeleri ve sahte test kitlerinin de bulunduğu 14 

milyondan fazla ürüne el konulduğuna dikkat çekildi. 

           Associated Press, 15 Şubat 2021 
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Associated Press, (15.02.2021) EU’s anti-fraud body warns against COVID-19 vaccine scams, Erişim adresi: 

https://apnews.com/article/europe-coronavirus-pandemic-coronavirus-vaccine-

4e543b02b59b32f77f53e0270b59c2e3 

 

3. BAHREYN VE AB ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell geçtiğimiz hafta, Bahreyn Dışişleri 

Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Brüksel'de görüştü. Borrell ve Al Zayani’nin temsilciliğinde, 

Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ile Bahreyn Dışişleri Bakanlığı arasında bir iş birliği anlaşması imzaladı. 

Anlaşma kapsamında ticaret, araştırma ve inovasyon, temiz ve yenilenebilir enerji konularında siyasi diyalog 

ve iş birliği için kurumsal bir çerçeve sağlanması amaçlanıyor. Görüşmede AB ile Bahreyn arasındaki ikili 

ilişkilerin geliştirilmesi hususu da ele alındı. Yapılan açıklamada, bu yıl ilk defa “AB-Bahreyn Kıdemli 

Yetkililer Toplantısı” gerçekleştirileceği belirtildi. Borrell, İsrail ile Bahreyn ilişkilerinin normalleşmesi 

yolunda atılan adımların memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi. 

          European Jewish Press, 16 Şubat 2021 

European Jewish Press, (16.02.2021) The EU welcomes the Bahrein-Israel normalisation, Erişim adresi: 

https://ejpress.org/the-eu-welcomes-the-bahrein-israel-normalisation/ 

 

4.  KURTARMA FONUNUN GECİKMESİ YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRİYOR  

Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı ve AB’nin koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kurtarma 

fonunun yönetiminden sorumlu Klaus Regling, fondan üye ülkelerin yararlanmasının geciktirilmesiyle ilgili 

çeşitli açıklamalarda bulundu. Regling daha önce bu düzenlemenin kabul edilmiş olmasının piyasa güveni 

açısından önemli bir gelişme olduğuna işaret etmişti. Yeni bir açıklama yapan Başkan, AB üyesi ülkelerin 

ekonomilerinin büyüme oranlarının gecikmeler sebebiyle olumsuz etkilenme olasılığından ötürü 

yatırımcıların endişeli olduklarını ifade etti.  

            Euractiv, 16 Şubat 2021 

Euractiv, (16.02.2021) Investors ‘concerned’ about EU recovery fund rollout, warns ESM chief, Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/investors-concerned-about-eu-recovery-fund-rollout-

warns-esm-chief/ 

 

5.  AB ÜLKELERİ KORONAVİRÜS AŞILARINI AB DIŞINDAKİ ÜRETİCİLERDEN TEMİN 

ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR 

AB üyesi ülkeler, koronavirüs aşılarının dağıtımının yavaşlaması ve üretimin aksamasıyla, Rus ve Çin 

aşılarına şans vermeye karar verdi. Macaristan, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayını henüz almamış olan Sputnik 

V adlı Rus aşılarından satın alan ilk AB ülkesi oldu. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rus aşıları hakkında sorulan sorulara cevaben, Rusya’nın 

henüz kendi vatandaşlarını aşılama işlemini bitirmemesine rağmen neden başka ülkelere aşı satmayı teklif 

ettiği konusunda bir açıklama beklediğini söyledi. Von der Leyen aşı üreticileriyle ilgili açıklamasında, aşı 

üretim tesislerinin denetime açılması ve onay sürecinin bir parçası olarak güvenlik için tüm verilerin 

paylaşılması gerektiğinin altını çizdi. 

            Politico, 17 Şubat 2021 

https://apnews.com/article/europe-coronavirus-pandemic-coronavirus-vaccine-4e543b02b59b32f77f53e0270b59c2e3
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https://ejpress.org/the-eu-welcomes-the-bahrein-israel-normalisation/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/investors-concerned-about-eu-recovery-fund-rollout-warns-esm-chief/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/investors-concerned-about-eu-recovery-fund-rollout-warns-esm-chief/


3  

  

Politico, (17.02.2021) Von der Leyen asks Russia why it’s selling Sputnik abroad before vaccinating citizens, 

Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/vdl-questions-why-russia-is-selling-sputnik-vaccine-abroad-

before-jabbing-own-citizens/ 

 

6.  AB KOMİSYONU 300 MİLYON DOZ İLAVE AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPTI 

AB tarafından sipariş edilen koronavirüs aşılarının teslimatında yaşanan gecikmeler, üye ülkelerin aşılama 

programlarında aksamalara neden oldu. Gecikmelerin ardından AB Komisyonu, ABD’nin Moderna şirketiyle 

yeni bir anlaşma yaparak fazladan 300 milyon doz aşıyı teminat altına aldığını duyurdu. İlave aşıların teslimi, 

bu yıl 150 milyon doz ve gelecek yıl ise kalan 150 milyon doz olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. 

AB'de kullanılmasına izin verilen Pfizer-BioNtech, Moderna ve AstraZeneca firmalarıyla yapılan anlaşmalar 

çerçevesinde AB üyesi ülkelerde 2,6 milyar dozluk aşıya erişim garantilenmiş bulunuyor. 

            Eurobserver, 17 Şubat 2021 

Eurobserver, (17.02.2021) EU secures 300 million extra doses of Moderna vaccine, Erişim adresi: 

https://euobserver.com/tickers/150963 

 

7. İSPANYA’DA GÖSTERİLER SONRASI TUTUKLAMALAR 

İspanya’nın Katalonya Bölgesi’nde, Katalan rap sanatçısı Pablo Hasél’in hapis ile yargılanmasına tepki olarak 

başlayan olaylı gösteriler, 33 kişinin yaralanması ve 15 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Gösteriler, 

Hasél’in dokuz ay hapis ile yargılanmasına tepki olarak başlayıp monarşi ve düzene karşı bir toplumsal 

harekete dönüşmüştü.    

Pablo Hasél, Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklandıktan sonra İspanya’da ifade özgürlüğünün simgesi 

haline geldi. Rap sanatçısının yargılanması, ülkede ifade özgürlüğü konusunda siyasi bir polemiğe neden oldu. 

Sosyalist İşçi Partisi Başkanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümetin seçim vaatlerinden biri, aşırılık içeren 

ifadelerin yargılama yoluna kapalı olması konusundaki reformla ilgiliydi.  

                                                                                                                Le Point, 17 Şubat 2021  

Le Point, (17 Şubat 2021) Rappeur incarcéré en Espagne: 15 personnes arrêtées dans des manifestations.  

Erişim adresi: https://www.lepoint.fr/monde/rappeur-incarcere-en-espagne-15-personnes-arretees-dans-des-

manifestations-17-02-2021-2414389_24.php 

 

8. İTALYA’NIN YENİ BAŞBAKANINDAN “YENİDEN İNŞA” ÇAĞRISI  

İtalya’nın yeni Başbakanı Mario Draghi, koronavirüs salgınından kaynaklanan krizin aşılması için “yeniden 

inşa” çağrısında bulundu. Draghi, parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada asli görevinin tüm imkânları 

kullanarak pandemi ile mücadele etmek olduğunu söyleyerek ülkesinin yeniden inşa edilmesiyle ilgili 

sorumluluğunu vurguladı. Hedeflerini gerçekleştirmek için AB’ye destek çağrısında da bulunan Başbakan, 

daha bütünleşik, üye devletlerini durgunluk dönemlerinde destekleyebilen ve ortak kamu bütçesine sahip bir 

Avrupa Birliği arzuladığını da sözlerine ekledi.  

                                                                                                              Le Figaro, 17 Şubat 2021 

https://www.politico.eu/article/vdl-questions-why-russia-is-selling-sputnik-vaccine-abroad-before-jabbing-own-citizens/
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https://euobserver.com/tickers/150963
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Le Figaro, (17.02.2021) Draghi appelle à reconstruire l'Italie au sein d'une Europe «plus intégrée. Erişim 

adresi: https://www.lefigaro.fr/international/draghi-appelle-a-reconstruire-l-italie-au-sein-d-une-europe-plus-

integree-20210217 

 

9. BALTIK ÜLKELERİNİN ÇİN KAYNAKLI GÜVENLİK ENDİŞELERİ 

Litvanya ve Estonya, Avrupa Birliği’ni Rusya ve Çin’in casusluk faaliyetlerine karşı uyardı. Uyarı, yakın 

zamanda AB ve Çin arasında yatırım anlaşması yapıldıktan hemen sonraki süreçte geldi. Litvanya Savunma 

Bakan Yardımcısı Margiris Abukevičius, hassas sektörlerde Rus ve Çin teknolojisinin kullanılmasının ulusal 

güvenliği tehdit ettiği görüşünde. Litvanya, havalimanında güvenlik denetim yazılımı yapan Çinli Nuctech 

şirketini yasaklama kararı aldı. Estonya’nın Dış İstihbarat Servisi tarafından hazırlanan 2021 raporunda ise, 

Çin’in parçalanmış bir Avrupa’nın zayıflığından ve kendisine engel olarak gördüğü Batı içerisindeki 

ayrılıklardan fayda sağlayacağına dikkat çekilmişti.                                            

   

EUobserver, 18 Şubat 2021 

Euobserver, (18.02.2021) Baltic states warn EU on China and Russia espionage, Erişim adresi: 

https://euobserver.com/foreign/150973 

 

10. KORONAVİRÜS, SIĞINMA TALEPLERİNİ AZALTTI 

Koronavirüs salgını, nüfus hareketleri üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği’ne sığınma başvuruları son 

yedi yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Avrupa İltica Destek Ofisi (European Asylum Support Office) 

yetkililerine göre, AB’ye yönelik sığınma başvuruları 2020 yılında %31 oranında azaldı. Sığınma taleplerinin 

en çok hangi ülke vatandaşlarından geldiğine bakıldığında, Suriye’nin 65.540 sığınmacıyla -2019’a göre 

%9’luk düşüşe rağmen- tekrar birinci sırada yer aldığı görülüyor. İlk beş içerisinde yer alan diğer ülkeler ise 

Afganistan (48.578), Venezuela (30.643), Kolombiya (39.438) ve Irak (18.167). 

                                                                                                             Les Echos, 18 Şubat 2021 

Les Echos, (18.02.2021) Covid: les demandes d'asile au plus bas depuis sept ans en Europe. Erişim adresi:  

https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-les-demandes-dasile-au-plus-bas-depuis-sept-ans-en-europe-

1291563 

  

11. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE KÜLTÜREL VETO ETKİSİ  

AB’nin Güneydoğu Avrupa politikaları uzunca bir süredir veto tehdidi altında. Nitekim Kuzey 

Makedonya’nın 1991-2019 yılları arasında NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçleri Yunanistan’ın 

itirazlarının gölgesinde kalmıştı. Benzer şekilde Slovenya 2009 yılında Hırvatistan’ın üyelik görüşmelerini 

Piran koyuna deniz sınırı çizilmesi sebebiyle engellerken, 2016 yılında Hırvatistan, Sırbistan ile 

müzakerelerin sürdürülmesine ülkedeki Hırvat azınlıkları ile ilgili endişeleri nedeniyle itiraz etmişti. 

Son zamanlarda ise Bulgaristan, Kuzey Makedonya’nın üyelik sürecine kültürel gerekçelerle karşı çıkıyor.  

Kosova’nın 2016 yılında UNESCO üyelik süreci de kültürel tartışmaların siyasal sonuçlarıyla ilgili bir diğer 

örneği oluşturmakta. Sırbistan makamlarının Kosova’daki Sırp kültürel mirasının yeterince korunamadığına 

dair endişeleri, Avrupa Birliği’nin 2013 yılından beri Sırbistan ve Kosova arasında geliştirmeye çalıştığı 

dostluk diyaloğunu da olumsuz etkiledi. Tüm bu örnekler, AB’nin kültür kökenli tartışmaları da siyasal 

https://www.lefigaro.fr/international/draghi-appelle-a-reconstruire-l-italie-au-sein-d-une-europe-plus-integree-20210217
https://www.lefigaro.fr/international/draghi-appelle-a-reconstruire-l-italie-au-sein-d-une-europe-plus-integree-20210217
https://euobserver.com/foreign/150973
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-les-demandes-dasile-au-plus-bas-depuis-sept-ans-en-europe-1291563
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-les-demandes-dasile-au-plus-bas-depuis-sept-ans-en-europe-1291563
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nitelikli olanlar kadar ciddiye almaması durumunda bölgesel iş birliğinin ve Avrupa bütünleşmesinin sekteye 

uğrayacağını gösteriyor. 

                                                                                                          EUobserver, 18 Şubat 2021 

Luke Bacigalupo, George Kyris, (18.02.2021), Cultural Vetoes' – a new threat to EU accession, EUobserver.  

Erişim adresi:  https://euobserver.com/opinion/150936 

 

12.  AB’NİN KORONAVİRÜS İLE YENİ MÜCADELE PLANI  

Koronavirüsün mutasyona uğraması ile, Avrupa Birliği’nden yeni mücadele planı duyurusu geldi. Aşı 

politikalarını başarılı bir şekilde yürütemediği yönünde eleştirilere maruz kalan Avrupa Komisyonu, aşı 

üretiminin ve laboratuvar kapasitelilerinin artırılması amacıyla tasarladığı “Hera Incubator” adlı biyolojik 

savunma projesini tanıttı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e göre, koronavirüsün yeni 

varyantlarının yayılmasını önleme amacı taşıyan bu girişim, salgının bir sonraki evresine hazırlık niteliğinde. 

Avrupa Birliği’nde mutasyonların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayacak testler için 75 milyon avro 

ayrılması da planlanıyor.  

                                                                                                           L’Express, 18 Şubat 2020 

L’Express, (18.02.2020), Covid-19 : ce que contient le nouveau plan de l'UE pour lutter contre les variants.  

Erişim adresi: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/covid-19-ce-que-contient-le-nouveau-plan-

de-l-ue-pour-lutter-contre-les-variants_2145154.html 

 

13. BREXİT AB VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK  

Brexit öncesinde Birleşik Krallık üniversitelerinde öğrenim gören AB vatandaşlarına tanınan haklar Brexit 

sonrasında tanınmayacak. Daha önceki uygulamalarda Birleşik Krallık, kendi öğrencilerine tanıdığı imkânları 

AB'den gelen öğrencilere de sunuyordu. AB uyruklu öğrencilerin önümüzdeki güz dönemi itibarıyla öğrenim 

ücretleri yükselecek ve bunun yanı sıra öğrenciler öğrenim kredisinden de yararlanamayacak. Öğrenci vizesi, 

yeni dönemde Birleşik Krallık’taki yükseköğretim kurumlarına kaydolacak öğrenciler için söz konusu olan 

bir diğer değişikliği oluşturuyor.  

 

                                            The Art Newspaper, 19 Şubat 2021 

The Art Newspaper, (19.02.2021) Huge fee hikes for EU students who want to study art in the UK come into 

force from September, Erişim adresi: https://www.theartnewspaper.com/news/students-from-the-european-

union-uk-fee-hike 

 

14. AB BALTIK ÜLKELERİNE FİNANS DESTEĞİ SAĞLIYOR 

AB’nin Baltık ülkelerini destekleme planı kapsamında -ve Avrupa Yatırım Planı (Juncker Planı) ile İstihdam 

ve Sosyal Yenilik Programı desteğiyle- Avrupa Yatırım Fonu ve Noviti Finans arasında iş birliği anlaşması 

imzalandı. Anlaşmayla Letonya, Litvanya ve Estonya’da bulunan küçük işletmeleri ve çiftçileri desteklemek 

amacıyla 10 milyon avroluk bir bütçe sağlanacak. Her bir işletme ve çiftçi, 25 bin avroya kadar düşük faizli 

ve teminatsız şekilde kredi çekebilecek. Fakat anlaşmanın, yıllık cirosu iki  milyon avroyu geçmeyen ve en 

fazla dokuz işçisi olan işletmeleri kapsaması bekleniyor. 

https://euobserver.com/opinion/150936
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/covid-19-ce-que-contient-le-nouveau-plan-de-l-ue-pour-lutter-contre-les-variants_2145154.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/covid-19-ce-que-contient-le-nouveau-plan-de-l-ue-pour-lutter-contre-les-variants_2145154.html
https://www.theartnewspaper.com/news/students-from-the-european-union-uk-fee-hike
https://www.theartnewspaper.com/news/students-from-the-european-union-uk-fee-hike
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                                            Avrupa Komisyonu, 20 Şubat 2021 

European Commission, (20.02.2021) EIF and Noviti Finance support better access to finance for Baltic micro-

enterprises with €10 million deal under EaSI programme, Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_250 
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