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MAY YUMUŞAMA MI GÖSTERİYOR
Haftaya İngiltere Başbakanı Theresa May’in
, Brexit'in ertelenmesinin hükümetle parlamento
arasında AB'den ayrılık anlaşması konusunda
yaşanan görüş ayrılığını gidermeye bir yararı
olmayacağını , AB'den resmen ayrılığın planlandığı
gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin kendi ellerinde
olduğunu savunmasıyla başladık.
May, AB'den anlaşmasız bir şekilde
ayrılmaktansa Brexit'i iki ay erteleme seçeneği
üzerinde durduğu yönündeki iddiaları da görmezden
geliyordu.
AB ile Arap Birliği arasındaki zirve için gittiği
Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde de Brexit
görüşmelerini sürdüren May, Pazartesi günü Almanya
Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme yapmış,
İngiliz hükümet yetkilerinin verdiği bilgiye göre,
görüşmede Brexit tarihinin ertelenmesi ihtimali
derinlemesine ele alınmamıştı.
May’in yanı sıra Merkel’in de kurallara
bağlanmış Brexit’ten yana olduğunu vurguladığı
kaydedilmişti.
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ERTELEME MANTIKLI BİR ÇÖZÜM OLACAKTIR
The Telegraph gazetesinin haberinde de, Başbakan May'in sunduğu Brexit
anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz
hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürülmüştü. İngiltere
hükümetinin AB ile yaptığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından Ocak ayında
reddedilmişti.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, Brexit'in ertelenmesinden yana olduğu bu
koşullarda 29 Mart'ta gerçekleşecek bir ayrılığın çok riskli olduğunu, AB'ye üye bütün
ülkelerin olası bir ertelemeye azami derecede anlayış ve iyi niyet göstereceğine inandığını
belirterek "Erteleme mantıklı bir çözüm olacaktır" diyordu.
İngiltere parlamentosunda çoğunluğun sağlanamadığının açık olduğunu belirten
Tusk, ertelemenin ne kadar süreliğine olması gerektiğine dair soruyu ise yanıtlamıyordu.
Bu sıralarda ise Bloomberg haber ajansının, May’e yakın kişilere dayandırdığı
haberinde İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit tarihini erteleyebileceği iddia edildi.
Bu şekilde 29 Mart’ta Brexit anlaşması olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) çıkılmasının
engelleneceği, konunun Bakanlar Kurulu toplantısında Salı günü tartışılacağı ve Başbakan
May’in toplantıdan çıkan sonuç hakkında parlamentoyu bilgilendireceği kaydedilirken,
The Sun gazetesi ise May'in anlaşma olmadan AB’den çıkılmasını resmi olarak reddeceğini
öne sürüyor. Bu durumda, Brexit tarihinin birkaç ay ertelenebileceği belirtiliyordu.
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MAY STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Salı günü Theresa May sürpriz bir kararla şimdiye kadar izlediği Brexit politikasını
değiştirdiğini ve 29 Mart olarak saptanan çıkış tarihinin ertelenebileceğini açıklamıştı. Britanya
Başbakanının kabinenin baskısı üzerine tavizde bulunmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. Bakanlar
düzensiz Brexit tehdidini kaldırmadığı takdirde May kabinesinden ayrılacaklarını duyurmuşlardı.
İngiliz İşçi Partisi de ikinci bir referandum talebine destek verdiğini açıklarken, Ana
muhalefet partisinin lideri Jeremy Corbyn ikinci bir halk oylamasının Muhafazakar Parti’nin
“ülkeye zarar verecek Brexit dayatmasını” engelleyeceğini ifade ediyordu. Ancak Corbyn ,
öncelikle İşçi Partisi olarak İngiltere’nin AB ile Gümrük Birliği dahilinde kalmasına ilişkin bir
önerge sunacaklarını, bunun reddedilmesi halinde ikinci bir referandum yapılması için önerge
vereceklerini veya duruma göre mevcut önergeyi destekleyeceklerini açıklıyordu.
Corbyn, Brexit konusunda atılacak diğer adımların oylanacağı oturumda, Mart ayının
ortasına kadar ayrılık anlaşmasının onaylanmaması halinde, Başbakan May’i Brexit tarihini
ertelemeye zorlayacak bir önergeye de destek vereceklerini , böylelikle, anlaşmasız olarak
AB’den çıkılmasının engellenmesi de hedefliyordu.
Avam Kamarası’nın Çarşamba günü yaptığı oturumda Brexit konusu tartışılıyor, AB ile
yapılan Brexit anlaşmasına ilişkin değişiklik önergeleri oylanıyordu. Bu önergeler arasında
Brexit tarihinin ertelenmesinin yanı sıra için ikinci bir referandum yapılması talebi de yer
alıyordu.
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AB VATANDAŞLARI STATÜLERİNİ KAYBETMİYOR
Britanya Avam Kamarası Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği’nden (AB)
ayrılma sürecindeki stratejisini onaylarken, Başbakanın parlamentonun AB ile varılan
Brexit anlaşmasını ve düzensiz Brexit’i ret etmesi durumunda 14 Mart’ta AB’den ayrılma
tarihinin ertelenmesinin oya sunulması şeklindeki önerisi büyük çoğunlukla kabul
ediliyordu.
Britanya’nın birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda Brüksel ile kararlaştırılan
AB vatandaşlarının haklarının korunması konusunda Başbakan May’den garanti talep
edilen öneri de Avam Kamarası’nda onay bulunca anlaşmasız Brexit durumunda da
Britanya’da yaşayan 3 milyon 600 bin AB vatandaşının statülerini kaybetmemeleri teminat
altına alınmış olunuyordu.
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12 MART’A KADAR
Diğer taraftan Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Brexit’ten sonra da gümrük birliğinde
kalınmasını öngören karar teklifi ise ret ediliyordu.
Theresa May 12 Mart’a kadar AB ile varılan anlaşmayı onaylatamadığı takdirde 13
Mart’ta anlaşmasız Brexit oya sunulacak. Bu teklif de geri çevrilirse ayrılış tarihinin ertelenmesi için
Avam Kamarası’nda oylama yapılacak. Theresa May oylamadan önce “Avam Kamarası’nda AB ile
varılan anlaşmanın oylanabilmesi ve 29 Mart’ta anlaşmayla AB’den ayrılabilmemiz için hukuken
bağlayıcı değişiklikler yapılması yönündeki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” demişti.
İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn gümrük birliği ile ilgili önerilerinin ret edildiği
oylamadan önce şimdiye kadar izlediği tutumu değiştirerek ikinci Brexit referandumundan yana
olduğunu açıklamış ve Corbyn gümrük birliğinde kalma önerisinin ret edilmesi durumunda ikinci
referandum için daha önce verilmiş olan öneriyi destekleyeceklerini duyurmuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Brexit
sürecinin uzatılmasına prensipte karşı olmadıklarını duyurdular. Paris’te Macron ile buluşan Angela
Merkel “Britanya daha fazla zamana ihtiyaç duyarsa karşı çıkmayız” dedi. Macron ise "erteleme
isteğini ancak ‘haklı’ olduğu takdirde değerlendireceklerini” belirtti.
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3 ADIMLI BREXIT

7

REFERANDUM MU!!!
İlk adım olarak AB ile belli konularda yeniden müzakere etmeye çalıştığı anlaşmanın
nihai hali 12 Mart'ta parlamento onayına sunulacak.
Parlamentonun buna onay vermemesi halinde, hükümet AB'den anlaşma olmaksızın
ayrılma önergesini en geç 13 Mart'ta milletvekillerinin oyuna sunacak.
Parlamento anlaşmasız ayrılmaya onay vermediği takdirde Brexit'in kısa süreliğine
ertelenmesini öngören taslağı kabul edip etmedikleri 14 Mart'ta milletvekillerine sorulacak.
Başbakan May, İngiltere'nin planladığı şekilde 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının hala
mümkün olduğunu söylüyor. Ayrıca Brexit ertelemesinin Avrupa Parlamentosu seçimleri
nedeniyle Haziran sonunu aşmaması gerektiğini vurguluyor.
Peki yeni referandum ihtimali gerçekleşirse halka ne sorulacak?
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, AB ile "kapsamlı bir gümrük birliği" ve 'ortak pazara
yakın bir işbirliğini" içeren kendi Brexit planlarını Çarşamba günü parlamentoyo sundu ama
plan beklendiği gibi kabul edilmedi.
Corbyn, partisinin hazırladığı Brexit planının onaylanmaması halinde, "ülkeye zarar
verecek Muhafazakar Brexit"i önlemek amacıyla", yeni referandumu destekleyeceklerini vaad
etmişti.
Ancak bu referandumda halka neyin sorulacağı henüz netlik kazanmış değil.
İşçi Partili milletvekillerine dağıtılan bir açıklama metninde, referandumda, "AB'den
ayrılma ve üyeliğin devamı" seçeneklerinin de olması gerektiği ifade ediliyor.
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İŞÇİ PARTİSİNİN PLANLARI BAŞKA
Muhafazakar Parti gibi İşçi Partisi'nde de Brexit
konusunda fikir birliği bulunmuyor. Partili milletvekillerinin
birçoğu İngiltere'nin AB üyeliğinin devamından yana.
Ancak 2016 Haziran'ında yapılan Brexit referandumunda
seçmenlerin yaklaşık yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy
kullanmış ve parti bu sonucun gereği olarak, Gümrük Birliği
ve Ortak Pazar ilişkilerini bir şekilde devam ettirecek bir
anlaşma ile AB'den ayrılmayı savunmuştu.
Fakat bazı milletvekilleri referandumdan bu yana çok şeyin
değiştiğini ve May'in sunacağı anlaşmanın parlamentoda
onaylansa bile yeniden halk oyuna sunulması gerektiğini
savunuyor. Bazıları ise yeni bir referandumun halkın iradesini
hiçe saymak anlamına geleceğini söylüyor.
Partinin 2018 sonbaharında yaptığı yıllık olağan kongresinde,
Brexit planının bir parçası olarak erken seçimi zorlama, bunun
olmaması halinde ise yeni bir referandum da dahil diğer
seçenekler için girişimde bulunma kararı alınmıştı.
Erken seçim önerisi geçen ay parlamentoda yapılan oylamada
reddedildi.
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YENİ REFERANDUM İHTİMALİ GERÇEKÇİ Mİ ?
BBC'nin politika muhabiri Iain Watson, İşçi Partisi'nin referandum savunusunun, nasıl
şekil alacağının net olmadığını söylüyor. Watson'a göre "İtibarlı ayrılma seçeneği"nin ne olduğu
da net değil.
Bu konuda nihai pozisyonun May'in anlaşmasının Parlamento'da oylanacağı 12 Mart
tarihine yakın bir zamanda belirlenmesi bekleniyor.
Ayrıca referandum kararının Parlamento'dan geçip geçmeyeceği belli değil. Corbyn'in
yanı sıra bazı gölge kabine üyeleri de buna pek sıcak bakmıyor.
AB'den ayrılma yönünde oy kullanmış seçim bölgelerinden gelen milletvekillerinin
yeni bir halk oylamasına ne kadar destek verebileceği de tartışmalı.
Ancak AB'den ayrılma tarihi olan 29 Mart yaklaştıkça ortada hala onaylanmış bir
anlaşma olmaması durumunun, yeni bir referandum yönünde halk desteğini artırabileceği
öngörülüyor. Yeni bir halk oylaması için kampanya yürütenler, İşçi Partisi'nin referandum
desteğini bu nedenle önemli görüyor. Fakat bu destek yeni bir referandumun kesin olarak
yapılacağı anlamına gelmiyor.
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MUHAFAZAKAR PARTİ’DEN YENİ İSTİFA TEHDİTLERİ
Başbakan May bir süredir 29 Mart tarihinin uzatılması için kendi partisi içinden de
büyük baskı altında. Dahası Muhafazakar Parti'de de "sert Brexit" yanlıları ile AB
anlaşmasının yeni bir referanduma sunulmasını isteyen milletvekilleri arasında bölünme var.

Geçen hafta Muhafazakar partili üç milletvekili, parti yönetiminin Brexit yanlılarına
fazla taviz verdiğini ve Brexit anlaşmasının yeniden halk oyuna sunulması talebiyle partiden
istifa etmiş ve İşçi Partisi'nden istifa eden milletvekillerinin kurduğu Bağımsızlar Grubu'na
katılmışlardı.
Ayrıca kabine ile yakın çalışma yürüten altı bakan yardımcısı gazetelere yazdıkları iki
ayrı mektupta, anlaşma olmaksızın AB'den ayrılma seçeneğinin tümüyle ortadan kaldırılması
ve gerekirse Brexit'in ertelenmesi talebini dile getirmiş, aksi halde istifa seçeneğinin
gündemde olduğunu belirtmişti.
May'in AB ile vardığı anlaşma geçen ay parlamentoda tarihi bir yenilgi almıştı.

Milletvekillerinin en büyük kaygısı Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki
sınır sorununa geçici çözüm olarak sunulan 'backstop' üzerinde yoğunlaşıyor.
May AB ile bu sorunu yeniden müzakere edeceğini ifade etse de AB temsilcileri bu
konuda atılabilecek yeni bir adım olmadığını söylüyor.
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YİNE Mİ YENİ PLAN !
Diğer taraftan İngiliz İşçi Partisi’nden iki milletvekilinin, halk oylamasına sunulması
şartıyla Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasının meclisten onay alması için bir plan
üzerinde çalıştığı belirtildi. Milletvekilleri Peter Kyle ve Phil Wilson'un, Başbakanın Brexit
anlaşmasında ikinci bir referandumu öngören bir değişiklik teklifi yaptığı kaydedildi.
Kyle, Brexit anlaşması için verdikleri ikinci bir referandumu öngören değişiklik
tasarısını, İşçi Partisi liderliği ve çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekilinin destek
vereceğinden emin olduğunu söyledi. Bunun da tasarının başarılı olma ihtimalinin arttığını
gösterdiğini belirten Kyle, "Zamanı gelince bu tasarının gereken desteği alacağına inanmak
için çok sebep var" dedi.
İşçi Partisi'nin önde gelen isimlerinin, Kyle-Wilson değişiklik önergesinin Başbakan
Theresa May’in Brexit anlaşmasını desteklemesi anlamına geleceği için memnun olmadıkları
belirtildi. Kyle, ortaya attığı teklife İşçi Partisi milletvekillerinden destek verici yorumlar
geldiğini söyledi.

Yeni değişiklik planına göre, halka ikinci bir referandum sözü verilene kadar
milletvekilleri Brexit anlaşması konusunda çekimser kalacak. Referandum kararının alınması
halinde İşçi Partisi, Theresa May’in Brexit anlaşmasının oylanmasında çekimser kalacak.
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YİNE Mİ YENİ PLAN !
Kyle-Wilson değişiklik önerisinin, Başbakan Theresa May’in yeniden gözden geçirilen Brexit
anlaşmasının 12 Mart'tan önce parlamentoda oylanmasının beklendiği kaydedildi.
Kyle, verdikleri değişiklik önergesinin işçi partisi Lideri Jeremy Corbyn’in istediği ikinci
referandum maksadı ile tam uyum sağladığını söyledi.
Kyle, bu konuyu May’in kabinesinden bakanlarla ve çok sayıda milletvekili ile görüştüğünü
söyledi.
İşçi Partisi'nin Maliye Bakanı McDonnell ise Jeremy Corbyn’in kendi Brexit görüşünü
savunmakta ve genel seçim çağrısında ısrar edeceğini vurguladı.
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GBP / JPY
GBP/ JPY’de hedef seviyesini de olan 147.80’i geçilmiş. .
Hafta içinde May’in yarattığı 'Anlaşmasız Brexit'i ortadan kaldırma rüzgarı ile GBP 144.50
üzerinde kaldıkça yükselişinin devam etmesini beklemekteyiz.
Kısa vadeli Stop seviyemiz ise 146.20.
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GBP / USD
GBP/USD uzun vadeli alçalan kanal direnci olan 1,3350’ test edildi.
Kısa vadeli göstergeler Sterlin’in güçlü olmasına karşın kar realizasyonuna uygun seviyeler
olduğuna dikkat çekmektedir. .
1,3190 Ara ve 1,2929 Ana Destek olurken, Ana direncimiz 1,3350 ve hedef seviye 1,3420
olmaktadır.

15

EUR / GBP
EUR / GBP’de uzun vadeli destek 0,8550 test edilmiş.
Doğal olarak May’in hamleleri Sterlin çaprazlarına yukarı yönlü destek veriyor.
EUR / GBP ‘de 0.8660 altında GBP’nin güçlenmeye devam etmesini bekleyebiliriz.
0,8656 seviyesi ilk 0,8729 seviyesi ise Ana Direnç noktası olarak dikkat çekerken , Destek ise
0,8550’de bulunmaktadır.
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Bu rapordaki bilgi ve fikirlerin bir kısmı, Turkish
Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan derlenerek ve/veya tercüme edilerek
hazırlanmıştır.
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