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İngiltere AB Üyeliğinden Çıkmak İçin Oy Kullandı: 

Şimdi Ne Olacak? 

23 Haziran’da yapılan referandum, AB üyeliğinden 

ayrılma yanlılarının zaferi ile sonuçlandı. Yüzde 72,2 oy 

verme oranı ile yaklaşık 30 milyon kişinin oy kullandığı 

referandumda, seçmenlerin yüzde 52’si AB üyeliğinden 

ayrılma yönünde oy kullandı. Ancak referandumun 

sonuçları aynı zamanda Britanya içinde bölgeler ve 

seçmen profili açısından farklılaşmaların olduğunu 

göstermektedir. Örneğin Londra Bölgesi ve İskoçya’nın 

AB’de kalma yönünde oy kullanırken, benzer şekilde genç 

ve yüksek eğitimli seçmenler arasında AB’de kalma 

eğiliminin daha güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Referandumun ilk siyasi sonucu Başbakan Cameron istifa 

edeceğini açıklaması ve AB’nin üyeliğinden ayrılma 

başvurusunu yeni seçilecek Başbakana bırakması 

olmuştur. Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılması süreci 

nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreçte, Britanya 

Parlamentosu’nun referandum sonuçlarını onaylayan bir 

karar alması, hükümetin bu karar uyarınca AB üyeliğinden 

çıkma başvurusunda bulunması ve Britanya ve AB 

arasında üyelikten ayrılma koşullarını belirleyen yeni bir 

antlaşma imzalanması öngörülmektedir. 

Kaynak: İKV   

Bursa Valiliği AB Online Akademi’ye Cepten ve 

Tabletten Erişim Dönemi Başlıyor 

Bursa Valiliği kamu kurum ve kuruluşların, STK’ların, 

özel sektör ve üniversitelerin Hibe tanıtımları ve proje 

eğitimlerine her zaman erişebilme imkanı tanıyan Bursa 

Valiliği Online AB Akademisini kurmuştur. Bursa Valiliği 

AB Online Akademi; Avrupa Birliği Topluluk Fonları, 

Adaylık Öncesi Mali Yardımlar kapsamında kullandırılan 

hibelere yönelik projeler hazırlama becerilerini geliştirme 

olanağı sağlayan dijital bir öğrenme ortamını ücretsiz 

olarak sunmaktadır. Bursa Valiliği AB Online Akademi 

Yaz Dönemine büyük bir yenilikle giriyor. AB Online 

Akademiyi bilgisayarlardan erişim olanağının yanında; 

akıllı telefon ve tabletlerden "e.mobil" uygulaması ile 

kullanıcıların erişimine açıyor. Android için Google Play 

Store'dan, IoS için App Store'dan "e.mobil" uygulaması 

ücretsiz olarak indirebilir ve kullanıcılar kullanıcı 

adı/parola ile giriş yaparak erişim sağlayabilirler. Bahar 

dönemini geride bırakan akademi, yaz dönemi kayıtlarını 

almaya başlamıştır. Türkiye’nin her yerinden akademiye 

kayıt alınmakta olup 3,5 aylık online eğitim dönemleri 

sonunda kullanıcılarımıza sertifika verilmektedir. Yaz 

dönemi için son başvuru tarihi 01 Temmuz 2016'dır. Kayıt 

için linkteki formun doldurması yeterlidir. 

Ayrıntılı bilgi için:  

http://www.bursaabakademisi.gov.tr  

/ http://www.bursaab.gov.tr/ 

Kaynak: http://www.yereldeab.org.tr/  

Bursa Ticaret Odası Başkanı İbrahim BURKAY’dan, 

İngiltere, AB ve Süreç Analizi 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Burkay, Birleşik Krallık’ta yapılan 

referandumda seçmenlerin ülkenin AB’den ayrılmasına 

dönük kararını değerlendirdi. Türkiye’nin AB ülkeleri ile 

arasında dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden birinin 

İngiltere olduğunu belirten İbrahim Burkay, Türkiye’nin 

İngiltere’ye 10.6 milyar dolarlık ihracat yaptığını ifade etti. 

Başkan Burkay, Türkiye’nin İngiltere’ye otomotivden 

tekstile, hazır giyimden makineye birçok sektörde ihracat 

yaptığına işaret etti. AB’nin ve dünyanın böyle bir sonuca 

hazırlıklı olmadığını dile getiren İbrahim Burkay, 

Türkiye’nin de bu karardan kısa vadede de olsa olumsuz 

etkilenme riski olduğunu belirtti. İngiltere’nin Gümrük 

Birliği’nin de dışında kalacağına dikkat çeken Başkan 

Burkay, “İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde hangi 

yöntemi izleyeceğini görmemiz gerekiyor. İngiltere 

ekonomisinin de bu işten zarar göreceği tahmin ediliyor. 

Doğal olarak kısa vadede Türkiye ile olan dış ticaretinde 

de yavaşlama yaşayabiliriz” diye konuştu. 

Kaynak: AB Haber  
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