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Türkiye'de AB Üyeliğine Verilen Destekte 

Keskin Artış 

ABD merkezli Alman Marshall Fonu'nun 

hazırladığı 2014 Transatlantik Eğilimler 

araştırmasına göre Avrupa Birliği üyeliğinin iyi bir 

şey olduğunu düşünen Türklerin oranı bir yıl içinde 

yüzde 8 oranında artarak yüzde 53'e ulaştı. AB 

üyeliğinin kötü bir şey olduğunu düşünenlerin oranı 

ise 7 puan düşerek yüzde 29'a geriledi.  Böylece 

son beş yıldır ilk kez, Türk halkının çoğunluğu AB 

üyeliğini olumlu karşılamaya başladı. AB üyeliğini 

iyi bir şey olarak görenlerin yüzde 29'u buna 

gerekçe olarak AB üyeliğinin ülkelerin 

ekonomilerini güçlendirdiğini, yüzde 22'si ise 

üyelik sayesinde AB içinde serbestçe çalışma, 

seyahat etme ve okuma hakkı kazanılacağını 

gösterdi. Türkiye'de AB hakkında olumlu 

düşünenlerin oranı da 2013'e göre 10 puan yükseldi 

ve yüzde 45 oldu. 

 

Kaynak: Euractiv 

 

Bozkır: Vizeler Üç Yıl İçinde Kalkmazsa Geri 

Kabul Anlaşmasını Anlaşmayı Feshetme 

Yetkimiz Var  

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan 

Bozkır, AB ile Aralık 2013'te imzalanan Geri 

Kabul Anlaşması ile birlikte yeni bir sürecin 

başladığını belirterek, "Bu süreç, anlaşmanın 

imzalanmasını takip eden üç sene içinde vizelerin 

tamamen kaldırılmasını öngörüyor. Eğer üç yıl 

içinde vizeler kalkmazsa geri kabul anlaşmasını ve 

bu süreci başlatırken varılan mutabakata göre altı 

ay içinde anlaşmayı feshetme yetkimiz var" dedi.  

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

Avrupa’da Ayrılık Rüzgârları Esiyor  

İskoçya gelecek hafta Birleşik Krallık’tan ayrılmak 

için referanduma giderken, gözler bir yandan da 

Avrupa’daki benzer eğilimlere çevrildi. İskoçlar, 

307 yıl sonra İngiltere’den ayrılsa da ayrılmasa da 

bu seçim, Avrupa’daki ayrılıkçılar için sembolik 

olarak büyük önem taşıyor. Çünkü bağlı oldukları 

ülkelerden kopmayı düşünen Flamanlara, 

Katalanlara ve Venediklilere hayallerinin 

gerçekleşme şansı olduğunu gösterecek. Bu arada 

IMF, referandumdan çıkacak bağımsızlık kararının, 

piyasalarda kısa vadeli negatif etkisi olabileceği 

uyarısında bulundu. Diğer yandan İskoçya’nın 

bağımsız olması halinde Lyods Bankacılık Grubu, 

TBS, Royal Bank of Scotland ve Standart Life gibi 

bankalar merkezlerini İngiltere’ye taşıyabilecekleri 

uyarısında bulundular.   

 

Kaynak: http://www.borsagundem.com/  

 

 

AB ve Ukrayna, Ortaklık Anlaşması'nı 

Önümüzdeki Hafta Onaylayacak 

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa 

Parlamentosu ve Ukrayna Parlamentosu'nun 16 

Eylül'de toplanacağını ve iki taraf arasındaki 

Ortaklık Anlaşması'nı onaylayacağını söyledi. 

Kiev'de düzenlenen bir uluslararası bir konferansta 

konuşan Poroşenko aynı zamanda, önümüzdeki 

hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde 

Ukrayna için ABD nezdinde bir 'özel statü' 

oluşturmaya çalışacağını söyledi. 

 

Kaynak: Euractiv 
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