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1.  GÜRCİSTAN’DA AB DESTEKLİ SİYASAL UZLAŞMA 

 Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Charles Michel, 31 Ekim ve 20 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden 
sonra Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan Partisi ile ana muhalefet partisi arasında yaşanan 
anlaşmazlık nedeniyle siyasi kriz yaşanan Gürcistan’da AB aracılığıyla bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. 
Michel, yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın bir “bitiş çizgisi” anlamı taşımadığını, aksine yeni bir 
başlangıca işaret ettiğini de vurguladı. Anlaşma metninde, tarafların bir sonraki parlamento seçimlerine 
kadar görevlerini “karşılıklı saygıyla” yürütme niyetleri ve ülkenin istikrarı için birlik sağlanmasının 
önemi yer alıyor.  

                                                                                                                                       Al Jazeera, 19 Nisan 2021 

Al Jazeera, (19.04.2021) “Georgia ruling party, opposition sign EU-brokered deal”.                           Erişim 
adresi: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/19/georgia-ruling-party-opposition-sign-eu-
brokered-deal  

 

2. AB’DEN MYANMAR’A YENİ YAPTIRIMLAR 

 Avrupa Birliği, Myanmar’a yönelik “kara listesine” askeri cuntanın on üyesini daha ekledi. AB 
başkentlerinde bu üyelerin Myanmar’daki karar alma süreçlerine doğrudan etki ederek demokrasinin 
ve hukukun üstünlüğünün zayıflatılmasından sorumlu oldukları yönünde genel bir kanı mevcut. Buna 
ek olarak, Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation (MEC) şirketleri 
de yaptırım listesine dâhil edildi. Bu kararların AB üyesi 27 devletin dışişleri bakanları tarafından 
onaylandığı belirtiliyor.  

                                                                                                                                       Libération, 19 Nisan 2021 
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Libération, (19.04.2021) “Birmanie : l’UE sanctionne dix membres de la junte et deux sociétés”.                           
Erişim adresi: https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/birmanie-lue-sanctionne-dix-
membres-de-la-junte-et-deux-societes-20210419_2EDB5W2QJNEO7M5FY5HGVKQZAU/  

 

3. AB YÜKSEK TEMSİLCİSİNDEN RUSYA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Rusya tarafından Ukrayna sınırına ve Kırım’a konuşlandırılan asker sayısının 150.000 civarında 
olduğunu ifade eden AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bölgedeki 
gerginliğin tırmanma riskine de dikkat çekti. Bu durumu Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki en büyük 
askeri hareketliliği olarak nitelendiren Borrell’e göre bu ölçüde bir askeri konuşlandırma sonrasında 
çıkacak bir “kıvılcım” bölge açısından endişe verici sonuçlar doğurabilir.  

Açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen rakiplerinden Aleksey Navalny’ye 
de yer veren Borrell, sağlık durumu kritik olan muhalife tıbbi yardım sağlanması çağrısında bulundu. 
Yüksek Temlsilci, Rusya ile AB arasındaki gerginliğin artmasından ötürü AB’de duyulan endişeyi de dile 
getirdi. 

                                                                                                                             The Irish Times, 19 Nisan 2021 

The Irish Times, (19.04.2021) ‘Tensions mount between Russia and West over Ukraine and Navalny’  
Erişim adresi: https://www.irishtimes.com/news/world/europe/tensions-mount-between-russia-and-
west-over-ukraine-and-navalny-1.4541761  

 

4. AB, UKRAYNA’YA DESTEĞİNİ YİNELEDİ 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna 
arasındaki gerilimi azaltmak için aşamalı bir plan önerdi. Tatmin edici bir sonuç almak için “sektörel” 
yaptırımların gerekli olduğuna inanan Kuleba’ya göre sadece bireyleri hedef alan yaptırımlar yoluyla 
soruna çözüm getirilmesi mümkün değil.  

Avrupa Birliği’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi J. Borrell ise henüz yeni 
yaptırımların planlanmadığını söyleyerek Ukrayna’nın ölçülü tepkisi nedeniyle AB’de duyulan 
memnuniyeti dile getirdi. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen AB, Kırım’ın 
Rusya tarafından ilhakını tanımıyor.  

Le Monde, 19 Nisan 2021 

Le Monde, (19.04.2021)  “« La tension monte » entre Moscou et l’UE, situation « très dangereuse » 
aux frontières de l’Ukraine”. Erişim adresi: 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/19/la-tension-monte-entre-moscou-et-l-ue-
situation-tres-dangereuse-aux-frontieres-de-l-ukraine_6077285_3210.html 

 

5. AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİNDEN UZAY PROGRAMINA YEŞİL IŞIK 

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 2021-2027 dönemi için planlanan AB Uzay Programı'na yönelik 
plana onay verdi. “İlk okuma” sürecinde Konsey’in ortaya koyduğu pozisyon, 14,8 milyar avro bütçeli 
uzay programının kabulü anlamını taşımakta. Söz konusu düzenlemenin Avrupa Parlamentosu'nda da 
kabul edilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 
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Avrupa Birliği Konseyi, 19 Nisan 2021 

Council of the European Union, (19.04.2021), “Council adopts position on €14.8 billion EU space 
programme for 2021-2027”, Erişim adresi: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2021/04/19/council-adopts-position-on-14-8-billion-eu-space-programme-for-2021-2027/  

 

6. AB’NİN YENİ HİNT-PASİFİK POLİTİKASI  

AB’nin yeni Hint-Pasifik iş birliği stratejileri açıklandı. Birlik, bu yeni plan ile -dünya ekonomisinin 
ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığı bir dönemde- bölgede hem deniz güvenliğinden ticarete birçok 
alanda görünürlüğünü arttırmak, hem de Hindistan ile ekonomik ve güvenlik konularında ikili ilişkilerini 
güçlendirme arzusunda. AB yetkilileri kurallara dayalı uluslararası bir düzenin, adil bir ticaret ve yatırım 
ortamının hedeflendiği planın Çin karşıtı olmadığını önemle vurguluyor. Hint-Pasifik politikalarının Çin 
ile rekabete yeni bir soluk getireceğini düşünülse de, Çin yapıcı bir iş birliği kurma isteği AB tarafından 
net olarak vurgulanıyor.   

Hindustan Times, 19 Nisan 2021 

Hindustan Times (19.04.2021) “Long-term focus’: European Union unveils strategy for cooperation in 
Indo-Pacific”. Erişim adresi: https://www.hindustantimes.com/world-news/longterm-focus-
european-union-unveils-strategy-for-cooperation-in-indopacific-101618854272909.html  

 

7. AB, AVRUPA SÜPER LİGİNE KARŞI 

Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğuna dair duyuru, kulüpler arasındaki finansal uçurumu artıracağı ve 
futboldaki çeşitliliği ortadan kaldıracağı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Avrupa Komisyonu 
üyesi Margaritis Schinas Avrupa’nın önde gelen 12 futbol kulübü tarafından -Real Madrid başkanı 
Florentino Perez öncülüğünde- yapılan bu duyuruyla ilgili olarak, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa dayanan 
Avrupa spor modelinin savunulması gerektiğini belirtti ve AB’nin söz konusu girişime karşı olduğunu 
ifade etti. Perez’in açıklamalarının hemen ardından UEFA da bu ligde yer alacak takımlara yaptırım 
uygulanacağını açıklamıştı. Benzer tepki; İngiltere, İspanya ve İtalya’dan da geldi.  

Firstpost, (19 Nisan 2021), European Super League: European Commission vice-president says 
breakaway league threatens continental values, Erişim Adresi: 
https://www.firstpost.com/sports/european-super-league-european-commission-vice-president-
says-breakaway-league-threatens-continental-values-9544021.html  

 

8. İSKOÇYA’DAN AB’YE YÖNELİK YENİ GİRİŞİM 

Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerini korumak isteyen İskoçya Ulusal Partisi, bağımsız bir İskoçya’nın 
Nato ve AB’ye sadık, güvenilir ve tanıdık bir ortak olacağına dair güvence vermeyi amaçlayan ‘Sürpriz 
Yok Projesi’ni başlatıyor. Bu girişim, İskoç hükumeti tarafından “AB’deki görünürlüğün” artırılması 
amacıyla İskoçya’nın Avrupalı Dostları Grubu tarafından sürdürülen faaliyetlerle paralellik gösteriyor.  
Grup, 35 Avrupa Parlamentosu üyesinin desteğine sahip. 

İskoçya'nın Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmasını isteyen İskoçya Ulusal Partisi’nin muhalif 
kanadı ise, AB ile ilişki kurmanın bağımsızlığı teşvik etmek için kullanılmaması gerektiği konusunda 
çeşitli uyarılarda bulunmakta. 
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                                                                                                                                       Politico, 20 Nisan 2021 

Lili Bayer, (20.04.2021) “Scotland’s EU charm offensive”, Politico. Erişim adresi: 
https://www.politico.eu/article/scotland-eu-lobbying-push/  

 

9. AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN PLASTİK ATIK İHRACATINI SONLANDIRMA ÇAĞRISI 

Avrupa Parlamentosundaki 31 milletvekili tarafından Avrupa Birliği’nin plastik atık ihracatının sona 
erdirilmesi ve AB içinde gerçek bir döngüsel ekonominin teşvik edilmesi için AB içi sevkiyat 
prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik bir manifesto imzalandı. Bazı plastiklerin doğası gereği 
zararlı olduğuna ve bazılarının da çevreye sızabilen zararlı katkı maddelerini içerdiğine dikkat çeken 
manifestoda, bu zararlı maddelerin gelişmekte olan ülkelerde kamu sağlığını olumsuz etkileyebileceği 
de belirtiliyor. Girişimi başlatan çevreci kampanya grubu Sıfır Atık Avrupa, AB atık sevkiyatı 
yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. 

                                                                                                                                      Euractiv, 20 Nisan 2021 

Kira Taylor, (20.04.2021) “Stop exporting plastic waste out of Europe, EU lawmakers say”, Euractiv.          
Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/circular-materials/news/stop-exporting-plastic-
waste-out-of-europe-eu-lawmakers-say/ 

 

10. AB’DEN AFRİKA’YA AŞI DESTEĞİ 

Avrupa Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarčič’in Afrika Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezine yaptığı ziyaret, AB’nin 100 milyon avro tutarındaki -koronavirüs aşı kampanyası 
destekleme amaçlı- insani yardım programının başlangıç aşamasını oluşturuyor. Komisyon Başkanı 
Ursula von der Leyen’ın Şubat ayında gerçekleşen G7 zirvesinde de belirtmiş olduğu üzere, söz konusu 
programın amacı Afrika’daki herkesin aşıya erişmesini sağlamak. Avrupa Komisyonu; Afrika Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezinin de dâhil olduğu çeşitli uluslararası ortaklıklar sayesinde, kıtada 
koronavirüs aşılarının hızlı ve güvenli bir şekilde yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 20 Nisan 2021 

European External Action Service, (20.04.2021) “EU launches €100 million humanitarian initiative to 
support COVID-19 vaccination campaigns in Africa”, Erişim adresi: 
https://eeas.europa.eu/delegations/mauritania/96916/eu-launches-%E2%82%AC100-million-
humanitarian-initiative-support-covid-19-vaccination-campaigns-africa_fr  

 

11. AB’NİN YENİ KARBON EMİSYONUNU AZALTMA HEDEFİ %55’İN ÜZERİNDE 

Avrupa Parlamentosu Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Komisyonu Başkanı Pascal Canfin, Avrupa 
Birliği’nde 2030, 2040 ve 2050 hedefleri üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Parlamento ve Konsey 
arasındaki uzlaşma sonucunda, AB’nin toplam karbondioksit salınımında 2030 yılına kadar (1990’da 
ölçülen seviyeye göre) %55 oranının ötesinde bir azalma gerçekleşecek. Canfin’e göre bu oran %57 
seviyesine ulaşabilir. Bu da, bir önceki on yıl ile kıyaslandığında, sera gazı salınımında 2,5 kat daha hızlı 
bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.  

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen tarafından da açıklanan %55 hedefi, çevreci 
grupların tepkisine hedef oldu. İklim Eylem Ağı’nın (Climate Action Network) Avrupa sorumlusu 
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Wendel Trio’ya göre Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından -ABD tarafından düzenlenen iklim temalı 
liderler zirvesine bir öneri sunabilmek için- aceleyle alınmış bir karar söz konusu. Portekiz Dışişleri 
Bakanı João Pedro Matos Fernandes ise iki AB kurumu arasında varılan anlaşmayla iklim zirvesi 
öncesinde uluslararası camiaya önemli bir mesaj gönderildiğini ifade etmişti.  

France Inter, 21 Nisan 2021 

Avrupa Birliği Konseyi, 21 Nisan 2021 

                                                                                                                                The Guardian, 21 Nisan 2021 

Carine Bécard, (21.04.2021) “Émissions de CO2 : ‘Nous allons aller 2,5 fois plus vite dans la décennie 
qui vient’, assure Pascal Canfin”, France Inter. Erişim adresi: https://www.franceinter.fr/emissions/l-
invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-21-avril-2021  

European Council - Council of the European Union, (21.04.2021) “European climate law: Council and 
Parliament reach provisional agreement”. Erişim adresi: 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-
council-and-parliament-reach-provisional-agreement/  

The Guardian, (21.04.2021) “New EU target to cut carbon emissions by at least 55% disappoints 
experts”. Erişim adresi: https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/21/new-eu-target-to-
cut-carbon-emissions-by-at-least-55-disappoints-experts 

 

12. AKADEMİSYENLERDEN LONDRA’YA UYARI 

Avrupa Birliği temsilcisine büyükelçilik statüsü vermeyi reddeden Birleşik Krallık’ı uyaran 
akademisyenler, Londra hükûmetinin bu tutumunun AB’nin Rusya gibi “düşmanlarını” 
cesaretlendirdiğini ifade ettiler. Dr. Robert Saunders, AB ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler nedeniyle 
bu statünün verilmesinde bir yanlışlık olmadığına dikkat çekti ve bu sorunun mümkün olduğunca hızlı 
bir şekilde aşılarak daha yapıcı bir ilişki sürecine girilmesi gerektiğini söyledi. Sorunun çözümüne ilişkin 
ilginç önerilerden biri de Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Brendan Simms’e ait. Simms, bu 
tanımanın gerçekleşmesi için AB üye devletlerinin Londra’daki büyükelçilerini geri çekmelerinin ve 
sadece Birlik seviyesinde (tek bir büyükelçi ile) temsil edilmelerinin gerekli olduğunu düşünüyor.  

                                                                                                                      The New European, 21 Nisan 2021 

The New European, (21.04.2021) “Academics urge No 10 to 'rethink' refusal to grant EU ambassador 
in London full diplomatic status”. Erişim adresi: https://www.theneweuropean.co.uk/brexit-
news/europe-news/no-10-urged-to-rethink-eu-ambassador-policy-7914560 

 

13. AVRUPA SAYIŞTAYI: UZAY YATIRIMLARININ GETİRİSİ ARTIRILMALI 

Avrupa Sayıştayı tarafından 21 Mart’ta yayımlanan raporda, Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu uzay 
programı yatırımlarının karşılığını tam olarak alamadığına dikkat çekildi. Raporda, şimdiye kadar 
sektöre yapılan yaklaşık 18 milyar avroluk yatırımın daha yüksek getiri sağlaması için çaba gösterilmesi 
gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda, kapsamlı bir stratejinin oluşturularak daha net hedeflerin 
belirlenmesi ve mevcut düzenlemelerden daha etkili bir şekilde faydalanılması yönünde tavsiyelere yer 
verildi.  

Avrupa Sayıştayı, 21 Nisan 2021 
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European Court of Auditors, (21.04.2021) “Use of EU space services needs an extra boost”. Erişim 
adresi: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=15256  

 

14. 2020, AVRUPA’NIN EN SICAK YILI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ 

     Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, 2020’nin Avrupa’da yaşanan en sıcak yıl 
olduğunu duyurdu.  Söz konusu rekor, 1850 yılından beri tutulan kayıtlar göz önünde bulundurularak 
hesaplandı. Gözlem Servisi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da 2020 kış aylarında ölçülen 
sıcaklığın 1981-2020 dönemindeki kış sıcaklığı ortalamasının 3,4 derece üzerinde olduğu da yer alıyor. 
Arktik Sibirya'da 2020’de tespit edilen sıcaklık artışı ise 1981-2010 yılları arasındaki ortalamanın 4,3° 
üzerinde gerçekleşmişti. 

                                                                                                                                          Reuters, 22 Nisan 2021 

Reuters, (22.04.2021) “2020 was Europe’s hottest year on record - EU scientists”. Erişim adresi: 
https://www.reuters.com/business/environment/2020-was-europes-hottest-year-record-eu-
scientists-2021-04-22/ 

 

15. PORTEKİZ, AB’YE EKONOMİK İYİLEŞME PLANINI SUNAN İLK ÜYE DEVLET OLDU 

Avrupa Birliği tarafından koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik ve sosyal kayıpların 
giderilmesi için oluşturulan 750 milyar avroluk yardım paketinden faydalanmak için ulusal programını 
hazırlayan ilk üye devlet Portekiz oldu.  

Tüm üye devletlerin “Toparlanma ve Dayanıklılık İmkânı” adı verilen mekanizma çerçevesinde 
kendilerine tahsis edilen meblağları nasıl harcayacaklarını bir plan dâhilinde belirtmeleri gerekiyor. 
Avrupa Komisyonu Başkanı’na göre, Portekiz tarafından sunulan plan, söz konusu mekanizma açısından 
yeni bir aşamaya gelindiği anlamını taşıyor.   

Euronews, 22 Nisan 2021 

Euronews, (22.04.2021), “Portugal becomes first EU country to submit its pandemic recovery plan”.  
Erişim adresi: https://www.euronews.com/2021/04/22/portugal-becomes-first-eu-country-to-
submit-its-pandemic-recovery-plan  

 

16. AVRUPA’NIN GELECEĞİ KONFERANSI’NIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR 

Avrupa Birliği’nin üç kurumunun (Parlamento, Konsey ve Komisyon) temsil edildiği Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı Yürütme Kurulu, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde gerçekleşecek olan etkinliğin taslak 
programını onayladı. Söz konusu etkinlik çerçevesinde her panelde 200 AB vatandaşı yer alacak ve her 
üye devletten en az bir kadın ve bir erkeğin panele dâhil edilmesi sağlanacak. Vatandaşlar; coğrafi 
köken, cinsiyet, yaş, sosyoekonomik profil ve eğitim düzeyi açısından AB'nin çeşitliliğini temsil edecek 
şekilde rastgele seçilecek. Konferans platformu, tüm AB vatandaşlarının kendilerini rahatça ifade 
edebilmeleri için 24 dilde hizmet veriyor.  

                                                                                                              Avrupa Komisyonu, 23 Nisan 2021 

European Commission, (23.04.2021) “Conference on the Future of Europe: preparations continue”. 
Erişim adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1903 
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17. ZAKHAROVA: AB’NİN BAŞARISIZLIK NEDENİ “SİYASAL” 

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Rus televizyon kanalı RT’ye verdiği demeçte 
Avrupa Birliği’nin aşı politikasını eleştirdi. Sözcü, aşı üretiminin süper güç statüsüne işaret ettiği bir 
dönemde Avrupalı liderlerin “dünya lideri olmaktan uzak” bir tutum sergilediklerini ve AB’de 
koronavirüs salgınıyla mücadelenin siyasallaştırılması nedeniyle “vakit kaybedildiğini” iddia etti. 
Dünyanın daha önce de salgın hastalıklarla yüzleştiğini hatırlatan Zakharova, kovid salgınında ne Fransa 
ne Almanya ne de ABD’nin koronavirüs salgınıyla mücadelede öncü olamadıklarını söyledi.   

EurAsia Daily, 23 Nisan 2021 

EurAsia Daily, (23.04.2021) “Захарова: Все проблемы с вакцинами в ЕС начались из-за 
политизации” Erişim adresi: https://eadaily.com/ru/news/2021/04/23/zaharova-vse-problemy-s-
vakcinami-v-es-nachalis-iz-za-politizacii  

 

18. FRANSA’DAN BALIKÇILIK DÜZENLEMELERİNİ HIZLANDIRMA ÇAĞRISI 

Fransa, Avrupa Komisyonuna Brexit sonrası balıkçılık faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın 
uygulanmasını “hızlandırma” çağrısında bulundu. Denizcilik Bakanı Annick Girardin ve Avrupa 
İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Clément Beaune tarafından yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın 
tam olarak uygulanmasını sağlamak için Avrupa Komisyonunun “kararlı” eylemine duyulan ihtiyaç 
vurgulandı.  

Paris yönetiminin çağrısı, Kuzey Fransa’daki Boulogne-sur-Mer balıkçılarının 22 Nisan’da 
gerçekleştirdikleri eylemlerden kaynaklanıyor. Balıkçılar, yeni düzenlemelerden ötürü Birleşik Krallık 
karasularında balık tutmak için ihtiyaç duydukları lisansları aylardır elde edemedikleri için protesto 
eylemlerinde bulunmuşlardı.    

BFM TV, 24 Nisan 2021 

BFM TV, (24.04.2021) “Brexit: La France réclame la mise en œuvre rapıde de l'accord de pêche”. Erişim 
adresi: https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/union-europeenne/brexit-la-france-
reclame-la-mise-en-oeuvre-rapide-de-l-accord-de-peche_AD-202104240041.html  

 

19. VON DER LEYEN: AB SINIRLARI YAZ DÖNEMİNDE ABD’Lİ TURİSTLERE AÇILABİLİR 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşıları tamamlanmış Amerikalı 
turistlerin yaz döneminde Avrupa Birliği’ne giriş yapabileceklerini söyledi. Bu iyimserlik hem ABD’deki 
aşılama hızından hem de Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin sürdürdükleri görüşmelerde kaydedilen 
ilerlemelerden kaynaklanıyor.  

Amerikalıların tercih ettikleri aşıların Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan markalar olduğuna 
değinen von der Leyen, tüm AB üyesi devletlerde bu onaya sahip aşıların koşulsuz bir şekilde kabul 
edileceğini belirtti. Seyahat kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmemiş olmakla birlikte, 
aşı sertifikaları sayesinde Amerikalı turistlerin önümüzdeki aylarda AB topraklarına giriş 
yapabileceklerine dair “üst düzey” bir onay söz konusu.  

The New York Times, 25 Nisan 2021 
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Matina Stevis-Gridneff, (25.04.2021) “E.U. set to let vaccinated U.S. tourists visit this summer”, The 
New York Times. Erişim adresi: https://www.nytimes.com/2021/04/25/world/europe/american-
travel-to-europe.html  

  


