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İngiltere’nin AB’den Ayrılma Olasılığı Artıyor 

YouGov’un kamuoyu araştırmasına göre, bu ay yapılacak 

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin referandum 

öncesi “ayrılma” taraftarları önde gidiyor. YouGov’un 

kamuoyu araştırmasına göre, İngiltere’nin Avrupa 

Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) isteyenler öne geçti ve bu 

durum, referanduma üç haftadan az bir süre kala, 

Başbakan David Cameron’ın üzerindeki baskıyı artırıyor. 

ITV’nin “Good Morning Britain” programı için yapılan 

kamuoyu araştırması, “ayrılma” taraftarlarının yüzde 45, 

“kalma” taraftarlarının yüzde 41 ve kararsızların ise yüzde 

11 düzeyinde olduğunu gösterdi. Mayıs ve Nisan aylarında 

yapılan benzer yoklamalar, “kalma” kampının önde 

olduğunu göstermiştir. YouGov’un son kamuoyu 

araştırması, 20 Haziran’da yapılan referanduma 

yaklaşırken, Brexit taraftarlarının arayı kapadığını ya da 

hatta “kalma” taraftarlarının önüne sıçradığını gösteren 

diğer kamuoyu araştırmalarını destekleyici şekilde çıktı. 

İktidardaki Muhafazakar Parti içinde gittikçe çetinleşen 

mücadele sterlin üzerinde baskı oluşturuyor ve AB’den 

çıkışın ekonomik sonuçlarına ilişkin uyarılarda bulunarak 

çabalarını artıran Cameron ve Maliye Bakanı George 

Osborne’un öncülüğündeki “kalma” taraftarlarını rahatsız 

ediyor. 

Kaynak: AB Haber  

Açılmayan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız? 

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin başlaması 

üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmiş; ancak müzakere 

sürecinin istenilen hızda ilerlemediği ve hak ettiği yerde 

olmadığı görülmektedir. Mevcut süreçte 15 fasıl 

müzakerelere açılmış ve bir fasıl geçici olarak 

kapatılmıştır. 14 fasıl ise Ek Protokol ve GKRY’nin tek 

taraflı siyasi blokajı nedeniyle müzakerelere 

açılamamaktadır. Resmi müzakere sürecinin 

başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 11 Aralık 2006 

tarihinde gerçekleşen Genel İşler ve Dış İlişkiler 

Konseyi’nde AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının 9 

Kasım 2006 tarihli Komisyon tavsiyesini kabul ederek 

aldıkları karar ile Türkiye’nin müzakere sürecine yönelik 

siyasi blokaj süreci başlatılmıştır. 2006 Konsey Kararı’na 

göre, Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nın Ek Protokol’den 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar 8 

faslın müzakereye açılmayacağı ve hiçbir faslın geçici 

olarak kapatılmayacağı beyan edilmiştir. Bu durumda 

müzakerelere açılmayan toplam 17 fasıl bulunmaktadır. 29 

Kasım Zirvesi’ni takiben yapılan zirvelerde, her iki taraf 

katılım sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki 

taahhütlerini tekrarlamıştır. 18 Mart Zirvesi’nde de iki 

taraf arasında varılan uzlaşının bir bölümü, “mülteci 

meselesinin ötesinde”, Türkiye-AB ilişkilerinin 

canlandırılmasına yönelik önlemleri içermektedir. 18 

Mart’ta alınan önemli diğer bir karar ise mutabakat 

çerçevesinde, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği 

takviminin Haziran 2016’ya çekilmesi ve AB tarafının ek 

fasılların müzakereye açılması için taahhütte bulunması 

olmuştur. Nitekim 14 Aralık’ta müzakerelere açılan 17’nci 

Ekonomik ve Parasal Politika faslının ardından 33’üncü 

“Mali ve Bütçesel Hükümler” faslının 2016 yılının ilk 

yarısında müzakereye açılması Avrupa Komisyonu’nun 

teyidi ile kesinleşmiştir.  

Kaynak: İKV 

Slovakya-AB Arasında İpler Gerildi 

Slovakya Başbakanı Robert Fico Avrupa Birliği dönem 

başkanlığını devralmasına haftalar kala Brüksel’de 

Avrupalı yetkililer ile görüştü. Avrupa Komisyonu ile 

Bratislava arasında ipler göçmen krizi sebebiyle iyice 

gerilmiş durumda. Slovakya Başbakanı Robert Fico bazı 

konularda görüş ayrılıkları olduğunu söyledi: “Bugün 

Avrupa Komisyonu’nun iltica ve göç politikaları 

konusunda uygulamak istediği önlemleri konuştuk. Bazı 

konularda anlaşamıyoruz, anlaşmak oldukça zor olacak.” 

Slovakya başbakanının göçmen karşıtı görüşleri 

Avrupa’da tepkiyle karşılanıyor. Ancak Avrupa Birliği 

dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Robert Fico 

tutumunu değiştirmedi.  
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