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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı:36 8-14 Mart 2021 

 

Derleyenler: Doç. Dr. Armağan GÖZKAMAN, Pelin YÜCEL 

 

1. AB İLE ABD ARASINDA TARIMSAL ÜRÜN KOTALARI GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI 

Birleşik Krallık’ın Birlikten ayrılmasının ardından, AB’nin ABD ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
nezdinde sürdürdüğü tarımsal ürün kotaları düzenlemelerine ilişkin görüşmeler tamamlandı. Avrupa 
Komisyonunun tarımdan sorumlu komiseri Janusz Wojciejowski, AB’nin en önemli ticaret ortağı olan 
ABD ile prensip anlaşmasına varılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DTÖ’de 
belirlenmiş olan orijinal miktarların korunduğuna dikkat çekti.  İki yıl süren müzakereler sonucunda 
varılan prensip anlaşması hemen hemen tüm tarımsal ürünleri kapsıyor. ABD ile varılan anlaşma, 
Konsey ve Avrupa Parlamentosu onaylarının ardından yürürlüğe girecek.  

                                                                                                  Avrupa Komisyonu, 8 Mart 2021  

European Commission, (08.03.2021) “The European Union and the United States conclude 
negotiations on agricultural quotas agreement”. Erişim adresi: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_987  

 
2. DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KADIN LİDERLERDEN MESAJLAR GELDİ  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Avrupa Parlamentosunun (AP) genel kurul oturumunda kutlanırken, 
kadın liderlerden önemli mesajlar geldi. AP 2021 yılı Dünya Kadınlar Gününü, küresel salgında kadının 
güçlendirilmesi ve liderliği konusuna ayırdı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oturuma gönderdiği 
video mesajında, salgınla mücadelede ve salgın sonrası toparlanmada kadınların her alanda liderliğinin 
önemini vurgulayarak, iş ve ticaret alanında da kadınların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. 
ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris ise video mesajında, kadınların salgınla birlikte daha 
fazla zorluğa maruz kaldığını belirtti ve kadın güvenliğinin önemine dikkat çekti. Harris daha iyi bir 
dünya için kadınlara eşit söz hakkı verilmesinin ve kadınların aile ile iş hayatındaki rolünü güçlendirecek 
yapılar kurulmasının önemini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da AP 
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oturumunda yaptığı konuşmada, AB’de kadınların istihdam oranının henüz istenen düzeyde olmadığını 
ifade ederek, cinsiyet temelli istihdam farkını on yıl içinde yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerini söyledi 
ve tüm üye devletlerin salgın sonrası dönemdeki iyileşme planlarını kadın odaklı şekilde düzenlemeleri 
çağrısında bulundu. Genel kurul oturumunda söz alan AP Başkanı David Sassoli de, küresel salgının 
Avrupa’da kadınların birçok alanda edinmiş olduğu kazanımları ortadan kaldırma riski bulunduğunu 
hatırlatarak, ücret eşitsizliğine dikkat çekti. Ücret eşitliği ve şeffaflığın temel öncelikleri olduğunu 
belirten Sassoli, üye devletlerin tümünün İstanbul Sözleşmesi’ni onaylaması ve AB’nin kadına karşı 
şiddeti Avrupa çapında suç olarak kabul etmesi çağrısı yaptı.  

                                                                                      European Parliament News, 8 Mart 2021 

European Parliament News, (08.03.2021) “International Women’s Day celebrated in plenary”. Erişim 
adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99215/international-
women-s-day-celebrated-in-plenary  

 
3. VON DER LEYEN: AB’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ÇABALARI DESTEKLENMELİ  

ABD’nin iklim elçisi John Kerry’nin Brüksel ziyareti sırasında açıklama yapan Avrupa Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen, iklim konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, 
AB’nin bu konuda tek başına başarı sağlamasının mümkün olmadığını hatırlattı. Leyen ve diğer AB 
yetkilileriyle bir araya gelen Kerry ise önümüzdeki on yıllık dönemde harekete geçilmesinin büyük 
önem taşıdığını ve Paris İklim Anlaşması’nda taahhütlerde bulunmuş olmanın küresel ısınmayla 
mücadelede yeterli olmayacağını vurguladı. AB Yeşil Mutabakatı çalışmalarının liderliğini yürüten Frans 
Timmermans da, AB ile ABD’nin dünyada en fazla sera gazı salınımından sorumlu aktörler arasında 
olduğunu belirterek, iki müttefikin güçlerini birleştirmeleri ve aynı yönde hareket etmeleri halinde çok 
önemli başarılara imza atacaklarını ve küresel ısınmada büyük payı bulunan Çin gibi ülkeleri de harekete 
geçmeye zorlayacaklarını ifade etti.  

Biden yönetimindeki ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesi olumlu bir adım olarak 
değerlendirilirken, AB’de dış ticarete karbon vergisi getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. 
Uzmanlara göre, AB ile ABD’nin sadece söylemde değil eylemde de birlikte hareket etmeleri ve tüm 
küresel aktörlerin iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk alması durumunda başarılı sonuçlara 
ulaşmak mümkün olacak.  

Euractiv, 9 Mart 2021 

Kira Taylor, (09.03.2021) “US envoy promotes climate alignment with Europe”, Euractiv. Erişim adresi: 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/us-climate-envoy-promotes-climate-
alignment-with-europe/  

 
4. OECD: EKONOMİK CANLANMA İÇİN AŞILAMA HIZLANMALI 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, küresel salgına karşı 
Avrupa’da yavaş ilerleyen aşılamanın ekonomide gerilemeye neden olabileceği uyarısı yapıldı. OECD 
baş ekonomisti Laurence Boone, hayatın normal seyrine dönebilmesi için aşılamanın hızlandırılması 
gerektiğine dikkat çekerek, hem aşı üretimi hem de mevcut aşıların kullanılmasında Avrupa’nın bazı 
ülkelere göre oldukça geç kaldığını vurguladı. Hızlı aşılama gerçekleştiren İsrail ile Birleşik Krallık gibi 
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ülkelerde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığını ve ekonomik faaliyetlerin canlanmaya başladığını 
belirten Boone, Avrupa’nın da virüse karşı adeta savaş açması gerektiğini ifade etti. İsrail %58’lik oranla 
aşılamada dünyada başı çekerken, Birleşik Krallık’ta nüfusun %33’üne, ABD’de ise nüfusun %18’ine en 
az bir dozluk aşı yapıldı. Almanya ve Fransa’da ise nüfusun en fazla %6’lık kısmına aşı uygulandı.  

AB’de yavaş giden aşılama nedeniyle hem Avrupa Komisyonu hem de üye devlet hükümetleri 
yoğun şekilde eleştiriliyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Nisan ayından itibaren aylık 
aşılamayı 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu arada Fransız hükümeti, aşılamanın 
hızlanacağını açıklamasına karşın, eldeki aşıların çoğu henüz uygulanmazken; İtalya ise Rus Sputnik 
aşısını üretmeyi planladığını duyurdu.  

                                                                                                                    Euronews, 9 Mart 2021 

Julien Pavy,  Alasdair Sandford, (09.03.2021) “Europe must speed up vaccine rollout to boost economy, 
says OECD”, Euronews. Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/03/09/europe-must-speed-
up-vaccine-rollout-to-boost-economy-says-oecd   

 
5. AB İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ AŞI TARTIŞMASI SÜRÜYOR  

Birleşik Krallık hükumetinden AB Zirvesi Başkanı Charles Michel’in koronavirüs aşısıyla ilgili 
eleştirilerine yanıt geldi. Başbakan Boris Johnson tarafından yapılan açıklamada, Michel’in iddialarının 
aksine,  aşı veya bileşenlerinin ihracatına yasak getirilmediği ve küresel aşı erişim programı Covax’a 548 
milyon sterlin bağışta bulunulduğu belirtildi. Johnson, aşı milliyetçiliğine tamamen karşı olduklarını ve 
küresel sağlığın korunması için tüm devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı. 
Michel’in Birleşik Krallık hakkındaki iddiaları, Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından da reddedildi.  

Bu arada, Charles Michel  de İtalya tarafından Avustralya’ya aşı ihracının engellenmesi nedeniyle 
AB’ye yöneltilen korumacılık suçlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Michel’e göre AB’nin aşı 
ihracatı rakamları -Birleşik Krallık, ABD ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında- dikkat çekici bir yüksekliğe 
sahip. AB yetkililerine göre Birleşik Krallık hükumetinin aşı ihracatı rakamları konusunda şeffaf olması 
gerekiyor.  

                                                                                                        The Guardian, 10 Mart 2021 

Daniel Boffey, (10.03.2021) “Britain has no ban on Covid vaccine exports, EU concedes”, The Guardian. 
Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/britain-has-no-ban-on-covid-
vaccine-exports-eu-concedes  

 
6. JOSEP BORRELL: SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA YOL YOK 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye iç savaşının 10. yılı 
nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
benimsenen siyasi çözümün ülkede barışı yeniden sağlamada tek çıkar yol olduğunu ve AB’nin BM 
Güvenlik Konseyi’nin vereceği kararlara desteğinin tam olduğunu söyledi. Borrell Suriye’de 500.000 
insanın hayatını kaybettiğine, ekonominin tam anlamıyla çöktüğüne ve insanların açlıkla mücadele 
ettiğine de dikkat çekti. Esad rejiminin ülkede demokratik ve şeffaf bir yönetim için gereken yeni 
anayasa konusunda diyalog ortamını engellediğini ve ülkeyi kendi baskıcı anlayışına göre yönetmek 
istediğini belirten Borrell, Suriye’de gerçek bir siyasi dönüşüm olmadığı müddetçe AB’nin 
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yaptırımlardan vazgeçmeyeceğini, ülkenin yeniden yapılanmasına destek vermeyeceğini ve 
normalleşmenin mümkün olmayacağını ifade etti. Zor durumdaki Suriye halkına desteklerinin devam 
edeceğini belirten Borrell, sorunun çözümünde AB’nin tek başına yeterli olmadığı görüşünde. Krizin 
çözümü için toplamda 22 milyar avro destekle en büyük bağışçı konumunda olan AB, 30 Mart’ta BM ile 
birlikte Brüksel’de Suriye’nin ve bölgenin geleceği konusunda beşinci konferansı düzenleyecek. 

 
                                                                                 Avrupa Dış Eylem Servisi, 10 Mart 2021  

European Union External Action Service, (10.03.2021) “Syria: Speech by High Representative/Vice-
President Josep Borrell at the EP debate on 10 years of the conflict”. Erişim adresi: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94591/syria-speech-high-
representativevice-president-josep-borrell-ep-debate-10-years-conflict_en  

 
7. AB’DEN BİR AŞIYA DAHA ONAY GELDİ  

Avrupa İlaç Ajansı, Amerikan ilaç şirketi Johnson & Johnson tarafından üretilen koronavirüs aşısına 
onay verildiğini duyurdu. Söz konusu aşının AB genelinde 1 Nisan’dan itibaren 18 yaş üzerindeki kişilere 
uygulanması öngörülüyor. Johnson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford ve Moderna 
aşılarından sonra AB’de kullanım onayı alan dördüncü aşı oldu. Avrupa İlaç Ajansı, Rus Sputnik V aşısının 
etkinliğini halen test ediyor. Johnson&Johnson aşısı tek doz uygulanabilen ilk aşı olma özelliğine sahip. 
Aşı, hastalığın ağır gelişimini %85, semptomatik gelişimini ise %66 oranında önleyebiliyor.  

                                                                                                                New Europe, 11 Mart 2021 

Zoe Didili, (11.03.2021) “Europe’s pharmaceutical regulator recommends use of Johnson & Johnson 
vaccine”, New Europe. Erişim adresi: https://www.neweurope.eu/article/europes-pharmaceutical-
regulator-recommends-use-of-johnson-johnson-vaccine/  

 
8. AVRUPA’NIN GELECEĞİ KONFERANSI ANKETİNİN SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Avrupa vatandaşlarının AB’nin karar alma süreçlerine katılımını arttırmayı ve Avrupa’nın 
geleceğinde hangi konuları öne çıkardıklarını görmeyi amaçlayan Avrupa’nın Geleceği Konferansı 
kapsamında 22 Ekim-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yürütülen anket sonuçları açıklandı. Avrupa 
Parlamentosu (AP) ile Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa yürütülen anket, Mayıs 2019’daki AP 
seçimlerinden ve Aralık 2019’da Ursula von der Leyen’in Komisyon başkanı olarak seçilmesinden bu 
yana Avrupa’nın Geleceği konusunda gerçekleştirilen ilk anket olma özelliğini taşıyor. Ankete 
katılanların %92’si Avrupa’nın geleceğine dair kararlarda vatandaşların görüşlerinin daha çok dikkate 
alınmasını isterken, %76’sı Avrupa’nın Geleceği Konferansı’nın AB genelinde demokrasi üzerine olumlu 
etkisi olacağını düşünüyor. AB karar alma süreçlerine dahil olmak için  en etkili yolun Avrupa 
seçimlerinde oy kullanmak olduğunu düşünenlerin oranı %55 olarak ölçüldü (İsveç, Finlandiya, 
Danimarka gibi kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran daha da yükseliyor). Ankete katılan her dört 
Avrupalıdan en az biri, koronavirüs ve gelecekte yaşanabilecek benzeri sağlık krizlerinin çözümü için AB 
çapında stratejiler geliştirilmesini ve bu konuya öncelik verilmesini istiyor. Yaşam standartlarında daha 
fazla eşitlik ile üye devletler arasında daha güçlü dayanışma, Avrupa’nın geleceğine ilişkin en önemli 
konular arasında yer aldı. Ankette iklim değişikliği (%45 oranıyla) AB’nin geleceğine yönelik en büyük 
küresel tehdit olarak değerlendirildi.  
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                                                                                                The Brussels Times, 11 Mart 2021 

The Brussels Times, (11.03.2021) “Eurobarometer shows strong support for Conference on the Future 
of Europe”. Erişim adresi: https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/159532/eurobarometer-
shows-strong-support-for-conference-on-the-future-of-europe/  

 
9. AB’DEN HONG KONG SEÇİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK TEPKİ  

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Ulusal Halk Kongresi’nin Hong 
Kong’un seçim sisteminde değişikliğe neden olan kararını kınayarak, AB’nin konuyla ilgili ek adımlar 
atmayı düşündüğünü ve Hong Kong’daki durumun daha yakından takip edileceğini vurguladı. Yüksek 
Temsilci, Hong Kong’un kimliği ile refahının merkezinde yer alan temel değerlerin giderek artan bir 
baskı altında olmasından üzüntü duyduklarını da ifade etti.  

Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından alınan karar, Hong Kong seçimlerindeki adayları veto etme 
yetkisi tanıyor. AB’nin Hong Kong’daki durumu AB-Çin ilişkilerinin bir parçası olarak değerlendireceğini 
belirten Borrell, Çinli ve Hong Konglu yetkililerden bölgenin demokratik sürecine dair güveni tesis 
etmeleri ve demokratik değerleri ilerletmeye çalışan kişilere yapılan kötü muamelelere son verilmesini 
istedi. AB dışişleri bakanları bölgedeki durumun kötüleşmesi halinde halihazırdaki bazı yaptırımlara 
ilave yaptırımlar uygulanması konusunu da tartıştı.  

                                                                                                             RTHK News, 12 Mart 2021 

RTHK News, (12.03.2021) “EU warns China over Hong Kong elections overhaul”. Erişim adresi: 
https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1580181-20210312.htm  

 
10. OCAK AYINDA BİRLEŞİK KRALLIK İLE AB ARASINDAKİ TİCARET AZALDI 

Ocak 2021’de Birleşik Krallık’tan AB’ye yapılan ihracat %40.7, AB’den yapılan ithalat ise %28.8 
azaldı. Bu rakamlar 1997’den beri görülen en büyük düşüşe işaret ederken, Brexit’in ardından iki taraf 
arasında yürürlüğe giren yeni ticaret sisteminin ilk verilerini gösteriyor. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik 
Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, İngiliz ekonomisi Ocak ayında %2.9 küçüldü ve salgın öncesi döneme 
göre ekonomide %9’luk bir daralma gerçekleşti. Buna karşılık Birleşik Krallık’ın AB dışındaki ülkelerle 
Ocak ayında yaptığı ticarette %1.7’lik bir artış görüldü. Ticareti azalan ürünler arasında makine, 
otomobil ve tıbbi ürünler ilk sırada yer alıyor.  

Birleşik Krallık yetkililerine göre AB ile ticarette yaşanan düşüşün sebebini Brexit’le getirilen yeni 
kurallar, küresel salgının sebep olduğu kısıtlamalar ve firmaların yaptığı stokların yeni mal ticaretini bir 
süre durdurması gibi çeşitli faktörler oluşturmakta. Bununla birlikte, bu durumun geçici olduğu ve 
nakliye sektörünün çabalarıyla ticaret hacminin Şubat ayından itibaren normal seviyelere çıkmaya 
başladığına da dikkat çekiliyor.  

                                                                                                                BBC News, 12 Mart 2021 

BBC News, (12.03.2021) “UK exports to European Union drop 40% in January”. Erişim adresi: 
https://www.bbc.com/news/business-56370690  
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11. ÇİNLİ UZMANLARA GÖRE AB ÜLKELERİ ÇİN AŞISINA YÖNELEBİLİR  

Çinli aşı uzmanları, AstraZeneca tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının uygulandığı bazı 
kişilerde kan pıhtılaşması gibi olumsuz etkiler görülmesi üzerine kimi AB üyesi ülkelerin bu aşıyı 
uygulamayı durdurmasını yorumladı. Uzmanlara göre, henüz aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir 
bağlantı kurmak için çok erken. Çin Aşı Endüstrisi Birliği Başkanı Feng Duojia’ya göre Çin aşılarının sahip 
olduğu bazı özellikler nedeniyle bu tarz yan etkiler görülmüyor. Duojia, AB genelinde yaşanan aşı 
yetersizliğinin Çin aşıları ile telafi edilebileceği görüşünü de paylaştı.  

Danimarka, Norveç, İzlanda, Avusturya, İtalya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya  
AstraZeneca aşısı uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına bağlı ölümler görülmesi üzerine bu aşının 
uygulanması  askıya alındı. Avrupa İlaç Ajansı ise aşının ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair 
bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Ürettikleri aşıların karşılıklı olarak tanınması konusunda AB ile Çin 
arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı. Ancak, Macaristan’da Çin aşıları kullanılmaya başlandı. 
Polonya’nın da bu aşılardan satın alma arzusunda olduğu biliniyor. 

                                                                                                          Global Times, 12 Mart 2021 

Wang Qi, (12.03.2021) “Chinese vaccines should be considered after EU countries halt AstraZeneca 
COVID shots: experts”, Global Times. Erişim adresi: 
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218191.shtml  

 
12. İRLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI, BİRLEŞİK KRALLIK’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERDE BULUNDU 

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının ardından 
“milliyetçi” dürtülerle hareket ederek ABD ile yapılacak ticaret anlaşması konusunda AB’nin önüne 
geçme çabası içinde olmaması gerektiğini belirtti. Birleşik Krallık ile AB’nin birlikte çalışması gerektiğini 
vurgulayan Coveney; AB, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada’nın dörtlü bir anlaşma yapmaları çağrısında 
bulundu. Dışişleri Bakanı ayrıca, Birleşik Krallık yönetiminin Kuzey İrlanda’dan gelen ürünlerin 
kontrolüne ilişkin olarak Kuzey İrlanda Protokolü’ne aykırı biçimde aldığı tek taraflı kararı da eleştirdi 
ve bu hareketin Birleşik Krallık’ın küresel duruşunu zedeleyeceğini ifade etti.  

                                                                                                     Politico, 13 Mart 2021 

Sarah Weaton, (13.03.2021) “Irish foreign minister accuses UK of ‘perverse nationalism’ on US trade”, 
Politico. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/ireland-foreign-minister-simon-coveney-uk-
trade-nationalism/  

 
13. BEŞ AB ÜLKESİNDEN ORTAK UYARI:  AŞI DAĞITIMI ADİL DEĞİL  

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Bulgaristan ve Letonya tarafından üst düzey AB yetkililerine 
gönderilen ortak mektupta, koronavirüs aşılarının üye ülkelere dağıtımının adil bir şekilde 
yapılmadığına dikkat çekilerek, konuyla ilgili bir zirve düzenlenmesi talep edildi. Mektupta aşı 
dağıtımındaki adaletsizliğin devam etmesi halinde bazı üye ülkelerin sürü bağışıklığına kısa sürede 
ulaşırken diğerlerinin bu konuda geride kalacağı vurgulandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da -
bazı üye ülkelerin aşı firmalarıyla gizli sözleşmeler yapmış olabileceğini söyleyerek- nüfusa göre 
oranlandığında Danimarka ve Hollanda’daki aşı erişiminin Bulgaristan ya da Hırvatistan’dakinden daha 
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fazla olduğunu ifade etti. AB yetkilileri ise aşı dağıtımının üye ülke nüfuslarına göre yapıldığına ve 
ülkelerin kendi istekleri doğrultusunda daha az ya da daha çok aşı talebinde bulunabileceklerine dikkat 
çekiyor.  

                                                                                                        Deutsche Welle, 13 Mart 2021 

Deutsche Welle, (13.03.2021) “Five EU leaders complain about vaccine allocation gulf”. Erişim adresi: 
https://www.dw.com/en/five-eu-leaders-complain-about-vaccine-allocation-gulf/a-56862151  

 
14. ZAKHAROVA: AB ÖNCELİKLE KENDİ İÇ SORUNLARINI ÇÖZMELİ  

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, AB yetkililerinin son dönemde Rusya hakkında 
yaptığı açıklamalara karşılık, şu aşamada herhangi bir yorum yapmanın gereksiz olduğunu söyledi. 
Zakharova, küresel salgının derinleştirdiği sorunların AB içindeki bölünmeyi arttırdığını belirterek, 
Birliğin dünyadaki yerini ve farklı bölgelerle ilişkilerini belirlemede bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu 
ifade etti. Rusya’nın AB ile ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde gördüklerini vurgulayan 
Zakharova, ülkelerinin pozisyonunun AB’den gelen açıklamalarla değişmeyeceğini ve her konuda 
diyalog ile işbirliğine açık olduklarını belirtti. Sözcü ayrıca, çok sesli ancak uyumsuz bir görüntü veren 
AB’nin öncelikle kendi iç uyumunu sağlaması ve dış politikadaki önceliklerini buna göre belirlemesi 
gerektiğinin altını çizdi.  

                                                                                                        TASS Agency, 14 Mart 2021 

TASS Russian News Agency, (14.03.2021) “Russia always open for cooperation with EU on equal basis 
— diplomat”, Erişim adresi: https://tass.com/world/1265741  

 
15. OPEN EUROPE: AB’NİN TEKNOKRATİK YAKLAŞIMI SONA ERMELİ 

Open Europe adlı düşünce kuruluşunun Brüksel ofisi başkanı Pieter Cleppe, Brexit benzeri 
ayrılmaları önlemek için AB’nin teknokratik karar alma mekanizmasına son verilmesi, yukarıdan aşağıya 
(top-down) yaklaşımından vazgeçilmesi ve bazı konularda reform yapılması gerektiğini söyledi. AB’nin 
ticaret alanındaki bazı uygulamalarının üye devletler için zorluk oluşturduğunu vurgulayan Cleppe, 
serbest dolaşımın önemine de dikkat çekti. Cleppe, Birleşik Krallık halkının endişelerini giderecek bir 
reformun yapılmamış olması nedeniyle önemli bir fırsatın kaçırıldığını da sözlerine ekledi.  

                                                                                                  Express UK News, 14 Mart 2021 

Charlie Bradley, (14.03.2021) “EU's fears over Brexit before trade deal chaos: 'Everybody is losing'”, 
Express UK News. Erişim adresi: https://www.express.co.uk/news/uk/1408571/eu-news-fear-brexit-
trade-deal-losing-belgium-germany-european-commission-spt  


