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AB (http://www.hurriyet.com.tr/index/ab) ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış

Đlişkiler Konseyinde, Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) konusu ele alındı. Gayri

resmi görüşmede, ülkeler Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin geleceğine ilişkin görüşlerini

paylaştı. 

AB ortak savunması, Suriye (http://www.hurriyet.com.tr/index/suriye), Irak, Yemen

(http://www.hurriyet.com.tr/index/yemen), Irak ve Libya konularının da ele alındığı konsey

toplantısının ardından konuşan AB Dış Đlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica

Mogherini, Türkiye konusunda AB'nin birleşik bir tutum almasında mutabık kaldıklarını söyledi. 

Gelişmeler karşısında endişe duyduklarını ancak Türk (http://www.hurriyet.com.tr/index/turk)

yetkililer ve muhalefet partileriyle diyalogların devam ettiğini söyleyen AB yetkilisi,

"Birbirimizle iletişim kurmak için benimki de dahil olmak üzere iletişim kanallarının açık

kalması çok önemli. Bu her zaman (http://www.hurriyet.com.tr/index/zaman) birbirimizi

anlamamızı gerektirmez." dedi. 

- - - - AVUSTURYAAVUSTURYAAVUSTURYAAVUSTURYA ( ( ( (http://www.hurriyet.com.tr/index/avusturyahttp://www.hurriyet.com.tr/index/avusturyahttp://www.hurriyet.com.tr/index/avusturyahttp://www.hurriyet.com.tr/index/avusturya)))) YALNIZ KALDI YALNIZ KALDI YALNIZ KALDI YALNIZ KALDI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, üyelik

müzakerelerinin devam etmemesi gerektiğini savunan tek isim oldu. Belçika ve Lüksemburg

Türkiye'yi eleştirse de müzakerelerin kesilmesinden yana görüş bildirmedi. 

AB'nin en etkili üyelerinden Almanya (http://www.hurriyet.com.tr/index/almanya) ve Fransa ile

birlikten çıkmaya karar veren Đngiltere, üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini

savundu. Bu ülkeler, müzakereleri durdurmanın yarardan çok zarar getireceğini dile getirdi. 

- "MÜZAKERELER TEK YOL"- "MÜZAKERELER TEK YOL"- "MÜZAKERELER TEK YOL"- "MÜZAKERELER TEK YOL"

Almanya, "Üyelik müzakerelerinin hızını korumak Türkiye üzerinde etkili olabilmek için tek yol"

değerlendirmesinde bulunurken, Fransa, "Üyelik müzakerelerini askıya alarak Türkiye'yle

ilişkileri kötüleştirmenin zamanı değil" şeklinde görüş bildirdi. 

Đngiltere'den ise, "Türkiye'yi ne izole etmeli ne de köşeye sıkıştırmalıyız. Üyelik müzakerelerinin

devamı ve Türkiye'nin AB'yle ilişkili kalması bizim çıkarımıza" değerlendirmesi geldi. 

Đspanya, Türkiye'deki durumun endişeye yol açtığını ancak üyelik müzakerelerinin devam

etmesi gerektiğini kaydetti. Đtalya, idam cezası konusunda AB'nin sessiz kalamayacağını,
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Satılık Apartman Dairesi

Aydın / Efeler

4 Oda 1 Salon 180 m²
270.000 TL

Satılık Tarla

Đstanbul / Eyüp

7.200 m²
16.000.000 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (45) (20)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/selim-

suzen_654742)

Öne Çıkar 3 gün önce

selim süzen (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/selim-suzen_654742)
mecbursunuz bize tosuncuklarım

3

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Enver-

Pasa_2160383)

Öne Çıkar 3 gün önce

Enver Paşa (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Enver-Pasa_2160383) AB için
referandum yapılmalı. Müzakereler Ab'nin çıkarınaymış BĐZĐM DEĞĐL

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Naz-Aslan_2163179)

Öne Çıkar 3 gün önce

Naz Aslan (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Naz-Aslan_2163179) demekki
turkiyenin adimi dogru

3

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/osman-

yalcin_1030224)

Öne Çıkar 3 gün önce

osman yalçın (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/osman-yalcin_1030224) Avrupa
şu an tek ayakta yakalandı;Đngiltere AB den ayrılıyor,birlik ülkelerinde ciddi
ekonomik ve siyasi sıkıntılar var en önemlisi Türkiye'nin elinde mülteci kozu
var.Türkiye referandum tehdidi ve mülteci anlaşmasını öne sürerek oyunu tersine
çevirir.Y ABD başkanı ve Rusya tehtidi ise cabası.Hiç merak etmeyin AB elbet
Türkiye'yi gözden çıkaramaz

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/bedri-

kilic_963450)
Öne Çıkar 3 gün önce

bedri kılıç (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/bedri-kilic_963450) avrupa ve
batılılar, Türk Milleti bizden nefret etsin politikası uyguluyor galiba, ne demek
müzakereler devam ederse etkili oluruz. biz siyasi yönetim kimde olursa fark
etmez dış baskıya gelemeyiz. Eleştiri evet, ancak şekillendirme hayır
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