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1.  AB’DE RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM TARTIŞMALARI  

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları; Rusya, Belarus ve Birmanya’ya karşı uygulanacak yaptırımları 
kararlaştırmak için toplandı. Yaptırımların 25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa 
Birliği Zirvesi’nin ardından hayata geçirilmesi öngörülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’ya 
yönelik -muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılmamasından kaynaklanan- yaptırımlar için Brüksel’e 
yetki verilmesinin gündemde olduğunu belirtti. Ancak, AB’de yaptırımlara ilişkin güçlü bir desteğin varığına 
rağmen, Rus muhalif Alexey Navalny’nin serbest bırakılması düşük bir olasılık olarak görülüyor.  

            Euronews, 22 Şubat 2021  

Euronews, (22.02.2021) “L'UE discute de sanctions contre la Russie”. Erişim adresi: 
https://fr.euronews.com/2021/02/22/l-ue-discute-de-sanctions-contre-la-russie  

 

2. MACRON’DAN AFRİKA’YA AŞI DESTEĞİ ÇAĞRISI 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği’ni ve ABD'yi küresel eşitsizliğin artmasını 
engellemek için Afrika ülkelerine aşı desteği vermeye çağırdı. Yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 
sahip olan ülkelerin ihtiyaç duyduklarından daha fazla koronavirüs aşısına sahip olmalarının mümkün 
olduğunu belirten Macron, gelir düzeyi düşük olan ülkelere ise bu konuda yeterli desteğin verilmediğine 
dikkat çekti. Macron, Avrupalıların ve Amerikalıların bir araya gelerek Afrika'ya ihtiyaç duyulan 13 milyon 
doz aşıyı sağlayabilecekleri görüşünde. Bu sayının AB tarafından garanti edilen aşı miktarı ile kıyaslandığında 
%0,43 gibi bir orana denk geldiğini hatırlatan Fransa Cumhurbaşkanı, küresel eşitsizliğin hızlanmasını 
önlemek için bir çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi. 

New Europe, 22 Şubat 2021 
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New Europe, (22.02.2021) “Macron urges Europe to send vaccines to Africa”. 
Erişim adresi: https://www.neweurope.eu/article/macron-urges-europe-to-send-vaccines-to-africa/  

 

3. AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİNDEN HORIZON EUROPE KAPSAMINDA 
ARAŞTIRMACILARA İLK ÇAĞRI 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından hazırlanan “2021 Çalışma Programı”, Avrupa 
Komisyonu tarafından açıklandı. Ufuk Avrupa çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ve 2021-2027 aralığını 
kapsayan program, “Araştırma ve Yenilikçilik Çerçeve Programı” olarak adlandırılıyor. Programın bütçesi 
1,9 milyar avro olarak belirlendi, Avrupa Araştırma Konseyi, aynı dönemde 16 milyar avro tutarında bir 
bütçeye sahip olacak. Bu miktar Ufuk 2020 programının bütçesiyle kıyaslandığında %22’lik bir artışın 
gerçekleştiği görülüyor.  

Avrupa Komisyonu, 22 Şubat 2021  

European Commission, (22 Şubat 2021) “First calls under Horizon Europe to be launched by the European 
Research Council”. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_685  

 

4.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN UZAY PROGRAMLARINA DESTEK 

Avrupa Parlamentosu, Mart 2021'de 14,8 milyar avro tutarındaki uzay programını oylayacak. Uzay ile 
ilgili tüm faaliyetleri birleştiren program; Galileo, Copernicus ve Uzay Durumsal Farkındalığı adlı girişimleri 
kapsıyor. Avrupa Halk Partisi üyelerinden Massimiliano Salini, uzay teknolojilerinin Avrupalılar tarafından 
kullanılan birçok hizmet için vazgeçilmez olduğunu ve iklim değişikliği, sınır güvenliği, Avrupa’da yaşayan 
insanların güvenliğini sağlama gibi konularda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca Salini, uzay 
çalışmalarının Avrupa Birliği’nin stratejik özerkliği ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücü açısından önemine 
dikkat çekti. 

Avrupa Parlamentosu, 23 Şubat 2021  

European Parliament, (23.02.2021) “The final frontier: how the EU supports space programmes”. Erişim 
adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181116STO19212/the-final-frontier-
how-the-eu-supports-space-programmes  

 

5. AB’DE KAMU İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA YENİ ORTAKLIKLAR KURULACAK 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üye devletleri ve sanayinin öncü kurumları arasında 10 yeni Avrupa 
Ortaklığı kurulması önerisinde bulundu. Komisyon bu adımla, “yeşil” ve “dijital” bir Avrupa'ya geçişi 
hızlandırmayı ve Avrupa endüstrisini daha dayanıklı ve rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda AB 
tarafından yaklaşık 10 milyar avro finansman desteği sağlanacak. Bu destek; bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 
düşük karbon salınımlı uçak teknolojileri, yenilenebilir biyolojik hammadde ile elektrik üretimi, dijital 
teknolojilere ve altyapıya yönelik yatırımlar ile demiryolu ağlarının genişletilmesinin de dâhil olduğu alanları 
kapsayacak.  

Avrupa Komisyonu, 23 Şubat 2021 
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European Commission, (23.02.2021) “EU to set up new European Partnerships and invest nearly €10 billion 
for the green and digital transition”. Erişim adresi; 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702  

 

6. MACARİSTAN’DAN AB-RUSYA İLİŞKİLERİNE DAİR DEĞERLENDİRME 
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto; Brüksel’de 22 Şubat’ta mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği 

görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile Moskova arasındaki ilişkilerin stratejik olarak 
incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakan, taraflar arasındaki ilişkilerin ve AB tarafından uygulanması 
beklenen yaptırımların Rus muhalif Navalny’nin tutuklanması konusuna indirgenmemesi gerektiği görüşünde. 
Szijjarto, açıklamasında koronavirüs ile küresel mücadelede Rusya ile iş birliğinin önemini de vurguladı. 
Rusya’ya 2 milyon dozluk aşı sipariş etmiş olan Macaristan, Avrupa Birliği’nde Rus aşısına geçici kullanım 
onayı veren tek ülke durumunda.  

Euractiv, 23 Şubat 2021  

Euractiv, (23.02.2021) “L’UE doit se pencher sur une coopération « stratégique » avec la Russie, selon la 
Hongrie”. Erişim adresi:  https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/lue-doit-se-pencher-sur-une-
cooperation-strategique-avec-la-russie-selon-la-hongrie/  

 

7. AB’DEN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN SEVİNDİRİCİ HABERLER 

Avrupa Birliği’nin endüstriden sorumlu üyesi Thierry Breton, yıl sonunda Avrupa’nın aşı üretim 
kapasitesinin 2 ile 3 milyar doz arasında bir seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Açıklamaya göre, 
üretim hedefinin sağlanması için iki aşamalı bir eylem planı gerçekleştirilecek. İlk aşamada, normal şartlarda 
5-10 yılda tamamlanan bilimsel sürecin 10 ayda sonuçlandırılması planlanıyor. İkinci aşamada ise aşının seri 
üretimine geçilecek.  

Öte yandan, Avrupa İlaç Ajansından yapılan açıklamada koronavirüse karşı ABD menşeli Regeneron 
firması tarafından geliştirilen yeni bir ilaca dair veriler kamuoyuyla paylaşıldı. REGN-COV2 olarak 
adlandırılan ilaçla gerçekleştirilen tedavi sonrasında burun ve boğazın arka kısmındaki virüs miktarının 
azaldığı belirtildi. Regeneron tarafından kullanılan sentetik antikor yöntemi, Donald Trump’ın tedavisi için 
de kullanılmıştı.  

                                                                                                           Le Figaro, 24 Şubat 2021  

France 24, 26 Şubat 2021 

Le Figaro, (24.02.2020) “D'ici la fin de l'année, l'Europe devrait produire entre 2 et 3 milliards de doses par 
an», annonce Thierry Breton”. Erişim adresi: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/d-ici-la-fin-de-l-annee-l-
europe-devrait-produire-entre-2-et-3-milliards-de-doses-par-an-annonce-thierry-breton-20210224  

France 24, (26.02.2021) “EU medicines regulator approves Regeneron's Covid-19 synthetic antibody 
therapy”. Erişim adresi: https://www.france24.com/en/europe/20210226-eu-medicines-regulator-approves-
regeneron-s-covid-19-synthetic-antibody-therapy  

 

8.  ASTRAZENECA, AB’YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTAMAYACAK 
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AstraZeneca, 2021'in ikinci çeyreğinde AB'ye ancak 90 milyon doz aşının teslim edilebileceğini duyurdu. 
Bu miktar, firma tarafından daha önce taahhüt edilen 180 milyon dozun yarısına denk geliyor. Teslimatın 
aksaması ve vaat edilen miktara ulaşılamaması, AB’nin yaz sonuna kadar yetişkinlerin %70’inin aşılanması 
hedefi için sorun oluşturuyor. AstraZeneca’nın sözcüsü ise şirketin teslimat programlarını sürekli revize 
ettiğini ve Komisyonu haftalık olarak bilgilendirdiğini söyledi. Tedarik zincirini iyileştirmek ve aynı zamanda 
küresel tedarik zincirini güçlendirmek için "inanılmaz derecede sıkı" çalıştıklarını söyleyen şirket sözcüsü, 
"Teslimatlarımızı satın alma sözleşmesindeki tarihlere uygun gerçekleştirmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı. 

Deutsche Welle, 24 Şubat 2021 

Deutsche Welle, (24.02.2021), “Coronavirus: AstraZeneca to miss EU vaccine delivery target in second 
quarter” Erişim Adresi: https://bit.ly/2NMykSe  

 

9.  İNGİLTERE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EK SÜRE TALEBİNİ KABUL ETTİ  

Birleşik Krallık Başbakan Yardımcısı Michael Gove, Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası ticaret anlaşması 
onayının 30 Nisan'a kadar ertelenmesine yönelik talebinin hükümet tarafından kabul edildiğini duyurdu. 
Avrupa Birliği, anlaşmanın tüm resmi dillerde incelemeye tabi tutulabilmesi için 30 Nisan'a kadar ek süre 
istemişti. Gove, yaptığı açıklamada, daha fazla gecikme olmayacağı yönündeki öngörüsünü de paylaştı.  

Reuters, 24 Şubat 2021 

Reuters, (24.02.2021) “Britain agrees to EU request for more time to ratify Brexit trade deal”. Erişim adresi: 
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-ratification/britain-agrees-to-eu-request-for-more-time-to-
ratify-brexit-trade-deal-idUSKBN2AN1IK  

 

10. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ  

Avrupa Komisyonu bugün, iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçlarına hazırlık için bir yol haritası 
niteliğinde olan yeni bir “İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi” kabul etti. Avrupa Komisyonunun “Yeşil 
Anlaşma”dan sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yeni strateji belgesiyle ilgili yaptığı 
açıklamada, koronavirüs salgınının yetersiz hazırlığın korkunç sonuçları olabileceğinin ispatı olduğunu 
hatırlatarak iklim krizine karşı hazırlanmanın mümkün olduğunu belirtti. Timmermans’a göre yeni iklim 
adaptasyon stratejisi, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele açısından önemli bir girişim niteliğinde.  

Avrupa Komisyonu, 24 Şubat 2021 

European Commission, (24.02.2021) “Building a Climate-Resilient Future - A new EU Strategy on 
Adaptation to Climate Change”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_663  

 

11. AVRUPA KOMİSYONU, SINIR KISITLAMALARININ KALDIRILMASINI İSTİYOR 

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının 25 Şubat’ta gerçekleştirecekleri çevrimiçi konferansta 
sınır kısıtlamalarına değinilmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde Avrupa Komisyonu tarafından seyahat 
kısıtlamaları uygulayan üye ülkelere yasal işlem uygulanabileceği uyarısında bulunuldu. Komisyon; Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan ve İsveç'e -AB tarafından kabul edilen seyahat tavsiyesi 
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doğrultusunda- sınırlarındaki kısıtlamaları kaldırmalarını isteyen mektuplar gönderdi. Bu altı devlete yanıt 
vermek için on gün süre tanınmış bulunuyor.  

            Politico, 24 Şubat 2021 

Politico,  (24.02.2021) “Brussels battles capitals over border restrictions”. Erişim adresi:  
https://www.politico.eu/article/eu-border-restrictions-coronavirus-brussels-versus-capitals/  

 

12. MACARİSTAN, AB GÖÇMEN YASASINI ÇİĞNEDİ 

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı 25 Şubat tarihli açıklamasında, Macaristan'ın 2018 yılında göçmenlere 
yönelik muamele ve işlemlerde Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Başsavcı; Macaristan'da 
gerçekleşen yasal düzenlemelerin iltica talebinde bulunanlara hukuki yardım sağlayan kişi ve kuruluşların 
engellediğine dikkat çekerek Budapeşte hükümetinin AB hukuku kapsamında sahip olduğu yükümlülüklerini 
yerine getirmediğini vurguladı. Açıklamada, söz konusu düzenlemeler nedeniyle uluslararası koruma 
başvurusunda bulunanların “AB tarafından teminat altına alınan haklarını kullanmalarının engellendiği” 
belirtildi. 

Reuters, 25 Şubat 2021 

Reuters, (25.02.2021), “Hungary broke EU law on migrant treatment: EU top court's advocate general”. Erişim 
adresi: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2AP100?edition-redirect=ca  

 

13. NATO İLE AB’DEN SAVUNMA ALANINDA BİRLİKTELİĞE ORTAK VURGU  

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ile NATO arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde 
çağrıda bulundu. Stoltenberg, yaptığı açıklamada “güvenlik politikaları önündeki güncel sınamalarla hiçbir 
ülke ve hiçbir kıta tek başına mücadele edemeyecektir” diyerek Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bunu ancak 
birlikte gerçekleştirebileceklerini vurguladı. Zirve sonrasında söz alan Charles Michel de NATO ile iş 
birliğinin sürdürüleceğini vurguladı. Michel, “daha güçlü bir Avrupa NATO'yu da daha güçlü kılacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Deutsche Welle, 26 Şubat 2021 

Deutsche Welle, (26 Şubat 2021) “EU leaders  pledge  more cooperation on defense”. 
Erişim adresi: https://www.dw.com/en/eu-leaders-pledge-more-cooperation-on-defense/a-56714512  

 

 

 


