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ÖZET 

 

BİLECİK KAMUOYUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI 

 

 

Kamuoyu, özellikle Soğuk Savaş sonrası, uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla dikkate 

alınan bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kamuoyu tutumunun akademik olarak 

analiz edildiği bir alan da Türkiye –Avrupa Birliği ilişkileridir. Bu analizler gerek Türkiye 

kamuoyunun Avrupa Birliği’ne yaklaşımına, gerekse Avrupa Birliği kamuoyunun 

Türkiye’ye bakışına yönelik değerlendirmeleri kapsamaktadır. Aynı tür analizler Avrupa 

Birliği tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı daha önce Avrupa 

Birliği’ne ilişkin bir alan araştırması ve analizin gerçekleştirilmediği Bilecik ili merkezinde 

Avrupa Birliği algılamasına ilişkin veriler ortaya koymaktır. Çalışma Bilecik ili genelinde 

pek çok kişiye uygulanan alan araştırması sonuçlarına dayanacaktır. Ayrıca çalışmada 

Bilecik kamuoyunun Avrupa Birliği algılaması, destek eğilimi ve Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne yönelik tutumu ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

 

Anahtar Kelimeler; Türkiye- AB İlişkileri- Avrupa Birliği- Bilecik Kamuoyu -AB 

Tartışmaları  
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ABSTRACT 

EUROPEAN UNION PERCEPTION IN PUBLIC OPINION OF BILECIK 

The public opinion has emerged as a factor with an increasing interest in international 

relations, especially after the Cold War. One of the fields in which the attitudes of public 

opinion are analyzed academically in Turkey is the Turkey-European Union relations. These 

analyses include the considerations about the attitudes of Turkish public opinion towards 

European Union and the attitudes of European Union towards Turkey. The same analyses 

have also been conducted by the European Union. The aim of this study is to present some 

data about the European Union perception in the center of Bilecik city where there has been 

no field study and analysis concerning the European Union. The study will base on the 

results obtained from the field study conducted to many people within the center of Bilecik 

city. Moreover, the study will present the EU perception of Bilecik public opinion, support 

tendency and the attitudes of Turkey towards European Union. 

Keywords:  Turkey-EU Relations,- European Union- Bilecik Public Opinion- EU 

Discussions 
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TEŞEKKÜR 

 

Proje çalışmamız esnasında finans ve malzeme desteğini sağlayan Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi’ne teşekküllerimizi bir borç biliriz. Aynı zamanda, saha çalışması esansında 

bizleri kırmayan ve yaptığımız çalışmaya saygı göstererek bizleri destekleyen Bilecik 

halkına ayrıca teşekkür ederiz 
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GİRİŞ 

Türkiye- Avrupa Birliği arasındaki aşk macerasının başlamasının üzerinden yarım asırdan 

fazla bir süreç geçmiştir. Bu süreçte ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlemiş- bazen zirveye 

ulaşmış, bazen de durma/ kopma noktasına gelmiştir. Ayrıca ilişkilerin her periyodunda 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği en çok tartışılan meselelerin başında olmuştur. 

Bilhassa 2004 yılından sonra Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin başlamasıyla 

birlikte akit taraflar arasındaki ilişkiler hükümetler/devletler düzeyinde yürütülen bir 

süreçten ziyade, toplumsal yaşamın yeniden yapılandırıldığı bir sürece dönüşmüştür. Bu 

nedenle Türk kamuoyunun Türkiye-AB ilişkilerine yönelik görüşleri oldukça büyük 

önem atfetmektedir. 

 

Toplumlar arasında yapılan kamuoyu araştırmaları toplumların davranış, beklenti ve 

yönelimlerini ortaya koymanın yanında, ayrıca kamunun bütününün veya belirli bir 

kesiminin sosyal ekonomik, siyasi ve kültürel düşünceleriyle ilgili bilgilerin 

oluşturulmasında ve derlenmesinde önemli rol oynaktadır. Türkiye’nin AB’ye üyelik 

macerasında, özellikle 3 Ekim 2005 tarihinde üyelik müzakerelerinin başlamasında 

önceki süreçlerde ilişkiler diplomatik ve bürokratik kanallar tarafından sürdürülmüş Türk 

halkı AB hakkında yeterince bilgilendirilmemiş ve edilgen kalmıştır. Dolayısıyla Türk 

kamuoyun da Türkiye’nin AB’ye üye olmasıyla birlikte AB’nin kapılarının Türk 

vatandaşlarına açılacağı ve Türk vatandaşlarının AB’ye sorunsuz geçip, herhangi bir AB 

üyesi ülkede çalışabileceği algısı hâkim olmuştur. Süreç boyunca Türk karar vericilerinin 

yapmış olduğu bu hata 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle de devam ettirilerek Türk kamuoyu 

edilgen kalmıştır. Fakat AK parti hükümetlerinin değişik projelerle Türk halkını AB 

hakkında bilgilendirip bilinçlendirmesiyle Türk halkının zihninde deki AB düşüncesi 

değişmiştir. Aynı zamanda da Türk kamuoyunun Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği 

destekte azalmıştır. Oysa bir aday ülke için müzakere süreci, AB’nin tüm mevzuatının 

kendi hukuk düzenine aktarılmasını ve uygulanmasını amaçladığından aday ülkenin 

toplumsal yaşantısında, idari yapısında ve hukuk düzeninde köklü değişimleri 

gerektirmektedir. Bu ölçüde kapsamlı bir değişimi gerçekleştirebilmek için güçlü 

kamuoyu desteği sağlanmalıdır (Tonus 2015: 1). 

 

Türkiye- AB ilişkileri süreci boyunca, özellikle de 1990’lı yıllara kadar ulusal düzeyde 

Türk kamuoyunun AB algısını ölçen herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu hususta 
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en çok başvurulan kaynağın AB Komisyonu’nun üyeler ve aday ülkeler hakkında düzenli 

hazırladığı standart Eurobarometer araştırmalar olduğu karşımıza çıkmaktadır. Sadece 

AB bazlı verilerin kullanılması Türkiye’de ulusal düzeyde bir ölçek geliştirilmesi ve 

düzenli olarak Türk kamuoyunun düşüncelerinin derlenmesi ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. 

Dolayısıyla “Bilecik Kamuoyunda Avrupa Birliği Algısı” başlıklı bilimsel araştırmalar 

projesi” çerçevesinde ilk olarak ülke genelindeki Türk kamuoyunun AB algısı ve 

tutumlarının incelendiği alan literatür incelenmesine yer verilecek, akabinde de Bilecik 

halkının AB algısı analiz edilecektir. 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Yapılan araştırmalarda Türk kamuoyunun AB ile ilgili görüşlerinin alınmaya başlanması 

2000’li yıllarda başladığı karşımıza çıkmaktadır. 2000’li yıllarda Türk kamuoyunun 

dönemler arası AB ile belirttikleri görüşlerin olduğu literatürlere bakıldığında sayıları çok az 

ve yetersiz olduğu görünmektedir. Özellikle yerel düzeydeki farklılıkları ve ilişkilerin 

nedenlerini ortaya koyan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır “Bilecik Kamuoyunda 

Avrupa Birliği Algısı” başlıklı bilimsel araştırmalar projesi, Bilecik kamuoyunun AB 

algısını ölçen bir çalışma olarak alan literatürüne katkı sağlayacaktır. Araştırmanın temel 

amacı Bilecik halkının AB sürecine yönelik düşüncelerini reel politik ile kıyaslayarak 

aradaki farklılığı ortaya koymaktır. Ayrıca araştırmanın hedefleri arasında Bilecik halkının 

AB algısını ve tutumunu Türkiye geneli ile karşılaştırarak, Bilecik kamuoyunun AB’yi nasıl 

algıladığı ve bu algının Türkiye-AB ilişkilerine muhtemel etkilerini ortaya koymaktır. 

Çalışmanın verileri Mayıs – Haziran ve Temmuz 2017 aylarında başta Bilecik merkez 

olmak üzere ilçeler genelinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 817 katılımcı ile yüz yüze 

görüşme tekniği ile toplanmıştır.  

 

YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 

Araştırmada 18 yaş üstü nüfustan alınan örneklem üzerine anket metodu uygulanmıştır. 

Ayrıca araştırmadaki anketler yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiş ve kota örneklemesi 

yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın ana kütlesi olarak başta Bilecik merkez olmak üzere 

ilçelerde yaşayan 18 yaş üstü kişiler saptanmış ve kotalar belirlenirken eğitim 

sınırlandırması konmamıştır. Yüzde 46 kadın kotasının uygulandığı çalışmada örneklem 
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büyüklüğü 817 belirlenmiştir. Görüşülecek kişiler, %46 kadın kotasına uyulmak şartı ile 

Bilecik ilinin başta merkez olmak üzere tüm ilçelerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. 

Ayrıca araştırmada ilçelerin nüfus oranı dikkate alınarak, dağılım yüzdelik bir kota 

çerçevesinde yapılmıştır. 

 

 

Tablo 1. TÜİK verilerine Göre Bilecik Nüfus Dağılımı 

Açıklama Bozüyük Gölpazarı Merkez Osmaneli Pazaryeri Söğüt Yenipazar İnhisar Toplam Yüzde 

Kadın 35547 4835 35747 10541 5434 9189 1608 1207 104108 47,69 

Erkek 36924 6664 42229 10530 5149 10096 1470 1127 114189 52,301 

İl Nüfusu 72471 11499 2334 77976 21071 10583 19285 2334 218297 100% 

Kaynak, http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do 

 

TÜİK verilerine göre Bilecik nüfusu 2016 yılına göre 218.297'dir. Bu nüfus, 114.189 erkek 

ve 104.108 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %52,31 erkek, %47,69 kadındır. 

 

 

Tablo 2. Araştırma Anketine göre Katılan Kadın/ Erkek nüfus dağılımı 

Kadın 383 46.88% 

Erkek 434 53.12% 

 

 Ankete katılan 817 kişinin 383’ü- %46,88 kadın, 432  %53,12’si erkektir. Dolayısıyla 

araştırmada, tablo 2 ‘de de gösterildiği gibi  %46 kadın kotası tutturulmuştur. 

 

Tablo 3. TÜİK Verilerine Göre Bilecik İli Genel Eğitim Durumu 

 

Kaynak, http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do 

Açıklama Bozüyük Gölpazarı Merkez Osmaneli Pazaryeri Söğüt Yenipazarİnhisar Toplam % Oranı

İlokul 14884 2887 12572 5255 2621 4468 1002 686 44375 20,327

Orta Okul 4140 687 3945 1314 567 1135 151 112 12051 5,52

Lise 12112 1294 10168 2376 935 1835 167 135 29022 13,294

Üniversite 6128 652 8908 1289 553 1399 155 86 19170 8,781

Lisansüstü 413 34 878 74 23 75 10 2 1509 0,691

İlçeler Toplam 37677 5554 36471 10308 4699 8912 1485 1021

İl Toplam 106127 48,613
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TÜİK’in 2016–2017 verilerine göre, yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi Bilecik ilinin 

toplam nüfusunun 106127’si ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü programından 

mezundur. Bu rakam ise genel nüfusun %48.61’ne denk gelmektedir. Bilecik ilinin toplam 

eğitim sayısının 41488’i ilkokul,   11364’ü ortaokul,   27728’i lise,  18518’i üniversite ve 

1475’i lisansüstüdür. 

 

Tablo 4. Bilecik İli Kadın- Erkek Eğitiminin Yüzdelik Oranı 

Açıklama İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü 
 

% Oran 

Kadın 26813 5007 10389 7206 586 50001 4711% 

Erkek 17562 7044 18633 11964 923 56126 52,885 

Toplam 
     

106127 100% 

 

Ayrıca TÜİK verilerine göre Bilecik ilinin eğitimli kadın sayısı 50001, eğitimli erkek sayısı 

55126’dır. Yüzdelik olarak ise toplam eğitimli nüfusun %47,72 kadın, %52,8 erkekten 

oluşmaktadır. Bu yüzdelik dilim içerisinde Bilecik halkının % 20,32’i ilkokul, %5,52’i 

ortaokul, %13,29’u lise, %8,78’i üniversite ve %0,70’i lisansüstü mezunudur. 

 

Tablo 5. Araştırma Anketine Katılanların Eğitim Durumu 

İlkokul 13.34% 

Ortaokul 21.05% 

Lise 31.82% 

Üniversite 28.15% 
Yüksek Lisans / Doktora 5.63% 

  

Bilecik genelinde ankete katılanların 109’u ilkokul, 172’i ortaokul ve 260’ı lise, 230’u 

üniversite ve 46 lisansüstü programdan mezun olmuşlardır. Yüzdelik olarak ise % 13.34, % 

21.05, % 31.82, % 28.15, % 5.63 oranlık dilimler şeklinde ankete katılmışlardır. 

 

Tablo 6. Araştırma Anketine Katılanların Mesleki Durumu 

Memur 144 17.63% 

Öğrenci 144 17.63% 

Esnaf 167 20.44% 

İşçi 187 22.89% 

Diğer 175 21.42% 
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Tablo 6’da da gösterildiği gibi araştırma anketine katılan katılımcıların 144 - % 17,63’ü 

memur, 144’ü - % 17,63’ü öğrenci, 167 -%20,44’ü esnaf, 187 - %22,89’ işçi ve 175 – 

21,42’si diğer meslek grubundandır. 

 

Tablo 7. TÜİK Verilerine Göre Bilecik Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Açıklama 18-25 yaş 25-35 Yaş 35-40 Yaş 40-60 Yaş 60+ Yaş 

Bozüyük 10619 6012 6126 19343 7132 

Gölpazarı 1184 828 809 3267 2757 

İnhisar 184 74 87 653 858 

Merkez 17131 6626 6297 17536 6785 

Osmaneli 3252 1574 1558 5600 2591 

Pazaryeri 1704 559 596 2712 2289 

Söğüt 3747 1257 1360 4824 2566 

Yenipazar 236 139 146 837 962 

İlçeler 
Toplamı 38057 17069 16979 54772 25940 

İl Toplam 
    

152817 

% Oran 17,433 7,819 7,779 25.090 11,848 

 

TÜİK 2016 verilerinde 218297 nüfusa sahip Bilecik ilinde 18 yaş üstü 152817 kişi ikamet 

etmektedir.  Bu rakam ise toplam Bilecik nüfusunun %70’ni oluşturmaktadır. Yüzde 

%30’lük dilim ise 18 yaş altıdır. Tablo 7’de de gösterildiği gibi Bilecik nüfusunun yaş 

gruplarına göre dağılımı, 18–25 yaş grubu 38057, 25–35 yaş grubu 17069, 35–40 yaş grubu 

16979, 40–60 arası yaş grubu 54772 ve 60 yaş üstü grup ise 25940 şeklindedir. Yüzde 

olarak ise %17,44, % 7, 819, %7,78,%  25,09ve %15,34’dür. 18 yaş üstü nüfusun 72878’i- 

%47,69’u kadın, 79938’i- %52,31’i erkekten oluşmaktadır 

Tablo 8. Araştırma Anketine Katılanların Yaş Oranı Dağılım 

Yaş Grubu Katılımcı Sayısı % Oran 

18–25 190 23.26% 

25–35 98 12.00% 

35–40 188 23.01% 

40–60 264 32.31% 

60+ 77 9.42% 

Tablo 8’deki yaş gruplarına bakıldığında katılımcıların çoğunluğunu  %32,31 ile 40–60 yaş 

arası nüfus oluşturmaktadır. İkinci sırada ise %23,26 oranla 18–25 yaş arası nüfus yer 

almaktadır. Üçüncü sırayı  %23,1 yüzdelikle 35–40 arası yaş grubu oluşturmaktadır. 
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Dördüncü ve beşince sırada %12’lik oranla 25–35 ve %9,42’lik oranla 60 yaş üstü nüfus yer 

almaktadır. 

Tablo 9. TÜİK Verilerinde İlçelere Göre Bilecik Nüfusu 

Açıklama Nüfusu 
Erkek 

Nüfusu 
Kadın Nüfusu % Oran 

Merkez 77,976 42,229 35,747 35,72% 

Bozüyük 72,471 36,924 35,547 33,20% 

Osmaneli 21,071 10,53 10,541 9,65% 

Söğüt 19,285 10,096 9,189 8,83% 

Gölpazarı 11,499 6,664 4,835 5,27% 

Pazaryeri 10,583 5,149 5,434 4,85% 

Yenipazar 3,078 1,47 1,608 1,41% 

İnhisar 2,334 1,127 1,207 1,07% 

 

Bilecik ili başta Merkez olmak üzere Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı,  Pazaryeri, 

Yenipazar ve İnhisar gibi ilçelerden oluşmaktadır. İlçelerde yaşayan nüfus 140,321’dir. 

Yüzde olarak ise %64,28’dir. İlçelerde yaşayan nüfusun % 71960’ı erkek ve 68361’i 

kadındır. Bilecik ilinin ilçelere göre nüfus dağılımı şöyledir; Merkez, 77,976, Bozüyük 

72,471, Osmaneli 21,071,Söğüt 19,285, Gölpazarı 11,499, Pazaryeri 10,583,Yenipazar 

3,078,İnhisar 2,334. Yüzde olarak ise %35,72, %33,20, %9,65, %8,83, %5,27, %4,85, 

%1,41, %1,07 şeklindedir. 

 

Tablo 10. Araştırma Anketine Katılanların İlçelere Göre Nüfus Dağılım 

Açıklama Katılımcı Sayısı % Oran 

Merkez 200 24.48% 

Bozüyük  199 24.36% 

Osmaneli  82 10.04% 

Söğüt  70  8.57% 

Pazaryeri  82 10.04% 

İnhisar  58 7.10% 

Yenipazar  51 6.24% 

Gölpazarı  75 9.18% 

 

İlçelerin nüfus dağılımı dikkate alınarak yapılan araştırmaya, merkezden %24,48’lık oranla 

200 kişi, Bozüyük ilçesinden %24,36’lik oran ile 199 kişi, Osmaneli ilçesinden %10.04’lük 

oran ile 82 kişi, Söğüt ilçesinden %8.57’lik oran ile 70 kişi, Pazaryeri ilçesinden %10,04’lük 
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oran ile 82 kişi, küçük ilçelerden İnhisardan %7,10’lük oran ile 58 kişi, Yenipazar ilçesinden 

%6,24’lük oran ile 51 kişi ve Gölpazarı ilçesinden %9,18’lik oran ile 75 kişi katılmıştır. 

Alan çalışmasında katılımcılara yaş, öğrenim durumu, mesleği ve cinsiyetinin yanında şu 

sorular yöneltilmiştir; 

 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri resmi olarak ne zaman başlamıştır? 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz? 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz? 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz? 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin yaklaşık 54 yıldır 

kapısında beklettiği Avrupa Birliği ile devam eden müzakere sürecinin devam ettirilip 

ettirilmemesi konusunda bir referandum yapılsa oyunuz ne olur? 

 Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu? 

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda samimi olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

 Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir? 

 Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz? 

 Sizce AB Türkiye’nin tam üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor? 

 Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler Türkiye’de 

her hâlükârda devam ettirilmeli midir?  

 Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı eylemlerin/propagandaların 

artmasının nedeni nedir? 

 Türkiye, Mülteci Krizini AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı mıdır? 

 Türkiye nasıl bir birlik içinde olmalıdır? 
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BULGULARIN ANALİZİ 

 

Tablo 11. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri resmi olarak ne zaman başlamıştır? 

1963 321 39.29% 

1996 66 8.08% 

2005 83 10.16% 

Bilmiyorum  347 42.47% 

 

 

Bilecik kamuoyunun AB ile ilgi bilgisini ölçmek için yönetilen bu soruya deneklerin %42’si 

“Bilmiyorum”  cevabını vermiştir. Deneklerin %39’u 1963, %10’nu 2005 ve %8’i 1996 

yanıtını vermiştir.  496 deneğin “Bilmiyorum”, “2005 ve 1996 “ gibi yanıt vermesi Bilecik 

halkının AB hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Bilecik ilçelerinde bu 

soruya yanıtlar şöyledir;  Merkezdeki deneklerin %49,75’is 1963, %34,67’si “Bilmiyorum”, 

%10,05’i 2005 ve %5,53’ü 1996 yanıtını vermiştir.  

 

Bu soruya kadın katılımcıların % 36’sı Türkiye- AB ilişkilerinin resmi olarak 1963 Ankara 

Antlaşması ile başladığı belirtmişler ve % 48’i.ise bilmiyorum cevabını vermiştir.  

Erkeklerde ise bu soruya doğru cevap verenlerin oranı % 42, bilmiyorum yanıtını verenlerin 

oranı ise % 37’dir. Bu soru erkeklerin bayanlara nazaran bir fazla AB hakkında bilgiye sahip 

olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.  

 

Ayrıca bu soruya katılımcılardan 18–25 yaş grubunun % 44’ü, 25–35 yaş grubunun % 51’i,  

35–40 yaş grubunun %39’u, 40–60 yaş grubu % 36’ı ve 60 yaş üstü grubun ise % 25’i 1963 

yanıtı vermişlerdir. Bu tablodan 18- 40 arası yaş gruplarının yeterince AB hakkında bilgiye 

sahip olduğu sonucu çıkmaktadır. 

 

Tablo 12. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri resmi olarak ne zaman başlamıştır? 

 

 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

1963 99 49.75% 79 39.50% 26 37.14% 35 42.68% 34 41.46% 13 17.33% 19 37.25% 16 27.59%

1996 11 5.53% 16 8.00% 9 12.86% 7 8.54% 6 7.32% 5 6.67% 7 13.73% 5 8.62%

2005 20 10.05% 21 10.50% 10 14.29% 3 3.66% 0 0.00% 18 24.00% 8 15.69% 3 5.17%

Bilmiyorum 69 34.67% 84 42.00% 25 35.71% 37 45.12% 42 51.22% 39 52.00% 17 33.33% 34 58.62%
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Bilecik’in ikinci büyük ilçesi Bozüyük’te Bozüyük halkı aynı soruya sırasıyla %39.50, 

%8,0, %10.50 ve  %42.00’dir. Osmaneli ilçesinde aynı soruya verilen yanıtların yüzde oranı, 

yüzde 37.14, 12.86, 14.29, 35.7’dir. Pazaryeri ilçesinde ise yüzde 42.68, 8.54, 3.66, 45.12 

oranındadır. Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde aynı soruya verilen yanıtlar, yüzde 17.33, 6.67, 

24.00, 52.00 oranındadır.  Bilecik’in küçük ilçeleri Yenipazar ve İnhisar ’da ise 

katılımcıların yanıtları, yüzde 37.25, 13.73, 15.69, 33.33, İnhisar, yüzde 27.59, 8.62, 5.17 ve 

58.62’dir. 

 

Tablo 13. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri resmi olarak ne zaman başlamıştır? 

 
 

 

Bu soruya araştırmaya eğitimli olarak katılan memur kesiminin % % 62’i tarafından 

Türkiye- AB arasındaki ilişkilerin 1963 yılında başladığı cevabı verilmiştir. Aynı soruya 

öğrencilerinin % 47’si, esnafın % 38’i, işçi kesiminin % 32’si ve muhasebeci, mali müşavir, 

oto tamircisi gibi diğer meslek sahiplerinin % 24’ü cevap olarak “1963” yanıtını 

vermişlerdir. 

 

Tablo 14. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz? 

 

 

 

 

 

Evet 188 23.01% 

Hayır 438 53.61% 

Kısmen 114 13.95% 

Kararsızım /  Fikrim Yok 77 9.42% 
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Deneklerin Türkiye-AB ilişkilerine dair fikirlerini öğrenmeye yönelik sorulardan, 

“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz?” sorusuna yüzde 23,01 oranında 

“evet”, yüzde 53,61 oranında “hayır” cevabı verilmiştir. Aynı soruya “kararsızım/ Fikrim 

yok” veya “kısmen” diyenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 9,42 ve yüzde 13,95’dir.Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliği hususunda yöneltilen bu soruya verilen cevaplar açıkça Türkiye’nin 

Birliğe üyelik konusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik, Çankırı ve Eskişehir gibi 

pek çok yerel kesimde düştüğünü göstermektedir. Bilecik merkezde, merkez kamuoyu bu 

soruya %12.56’sı evet, %69’u hayır, %7,54’ü kısmen ve %10’nu kararsızım/ fikrim yok 

şeklinde yanıtlamıştır. Aşağıdaki tabloda Bilecik ilinin en büyük ilçesi olan Bozüyük 

ilçesinde Bozüyük halkının Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz? 

sorusuna verdiği yanıt, yüzde 26.50 ile evet destekliyorum, yüzde 51,50 oranla hayır 

desteklemiyorum, yüzde 10,50 ile kısmen destekliyorum ve yüzde 11,50’lik oran ile 

kararsızım/ fikrim yok şeklindedir. Bilecik’in üçüncü büyük ilçesi Osmaneli’nde ise 

Osmaneli’ni halkının aynı soruya verdiği yanıt, yüzde evet %22,86, hayır %50, kısmen 

%17,14 ve kararsızım/ fikrim yok % 10’dur.  

 

Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen kadınların oranı % 25 civarındayken, erkeklerdeki bu 

oran % 22 civarlarındadır. Desteklemeyenlerin oranı kadınlarda % 44 ve erkeklerde % 62.  

 

Avrupa Birliği’ni destekliyor musunuz sorusuna belirli yaş gruplarının verdikleri cevaplara 

bakıldığında; 18–25 yaş grubundan destekleyenlerin oranı % 23, desteklemeyenlerin oranı 

ise % 45’tir. Aynı soruya 25–35 yaş grubu %32’lik oran ile evet,  % 42’lik oranla hayır 

cevap vermişlerdir. 35–40 yaş grubu ise aynı soruya % 19 evet, % 53 oranla hayır yanıtını 

vermiştir.  40–60 yaş arası grubun  % 23’ü evet, % 61’i hayır oyu kullanmıştır. 60 ve üzeri 

yaş grubunun bu soruya yanıtı  % 19 ile evet ve % 65’ ise hayır desteklemiyorum 

şeklindedir. 

 



18  

Tablo 15. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz? 

 
 

 

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi halkının yanıtı, “evet” yüzde 30.49, “hayır” yüzde 48.78,  

“kısmen” yüzde 15.85, “kararsızım/ fikrim yok” yüzde 4.88’dir. Gölpazarı ilçesinde 

araştırmaya katılan deneklerin yanıtı, “evet” yüzde 36, “hayır” % 45,33,”kısmen”% 8 ve 

“kısmen/ fikrim yok” yüzde 10.67’dir. Yenipazar ilçesindeki deneklerin yanıtı ise, “evet” % 

21,57, “hayır” %45,10, “ kısmen” yüzde 29,41 ve “kararsızım/ fikrim yok” yüzde 3.92’dir. 

Bilecik’in en küçük ilçesi İnhisar’da deneklerin yanıtı, “evet” %24,14, “hayır” %44,83, 

“kısmen” %22,41 ve “kararsızım/ fikrim yok” yüzde 8,62’dir. 

 

Tablo 16. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz? 

 
 

“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz?” sorusunu memurların % % 

26’sı  “evet” destekliyorum, %  54’ü ise Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemediği yanıtı 

verilmiştir. Aynı soruya öğrencilerin % 24 evet ve % 47’si tarafından “hayır” 

desteklemiyorum yanıtı verilmiştir. Bilecik kamuoyundaki Esnaf % 23’lük oran ile 

Türkiye’nin AB üyeliğini desteklerken, araştırmaya katılan esnafın % 45’ i ise Türkiye’nin 

Birliğe üyeliğini desteklemediği yanıtını vermiştir. Bilecik kamuoyundaki işçi kesiminin %  

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Evet 25 12.56% 53 26.50% 16 22.86% 25 30.49% 17 20.73% 27 36.00% 11 21.57% 14 24.14%

Hayır 139 69.85% 103 51.50% 35 50.00% 40 48.78% 38 46.34% 34 45.33% 23 45.10% 26 44.83%

Kısmen 15 7.54% 21 10.50% 12 17.14% 13 15.85% 19 23.17% 6 8.00% 15 29.41% 13 22.41%

Kararsızım / Fikrim Yok 20 10.05% 23 11.50% 7 10.00% 4 4.88% 8 9.76% 8 10.67% 2 3.92% 5 8.62%
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23’ü Türkiye’nin üyeliğini desteklerken,  aynı kesimin % 51’i ise AB üyeliğini 

desteklemediğini belirtmiştir. Diğer meslek gruplarının % 26’sı Türkiye’nin AB üyeliğini 

destekleyen cevap verirken, diğer meslek gruplarının % 52’i Türkiye’nin üyeliğine karşı 

cevap vermişlerdir. 

 

Tablo 17. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz?” sorusuna Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliğini desteklemeyen karşıt grup, AB’nin Türkiye’ye karşı adil 

davranmadığını belirtmekte ve AB’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standart 

politikaya tepki göstermektedir. Bu soruya katılımcıların %40,64’ü AB’nin Türkiye’ye 

adil ve samimi davranmadığı için, %26,32’si Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve 

kimliğe uymadığı için, %26,07’si AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm 

için, %25,43’ü ise Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için Türkiye’nin AB 

üyeliğini desteklemedikleri cevabını vermişlerdir. 

 

Bu soruya kadınların % 36,50’si AB Türkiye’ye adil davranmadığı için, % 24,80’ni Kültürel 

yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için, % 22,45’i AB’nin bir Hristiyan kulübü 

olduğunu düşündüğüm için ve % 22,19’u Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini için 

cevabını vermişlerdir. Erklerde ise bu oran sırası ile şöyledir; Türkiye’nin bağımsızlığını 

zedeleyeceğini için % 28,11, AB Türkiye’ye adil davranmadığı için, % 44,24, % 27,65 

Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için ve AB’nin bir Hristiyan kulübü 

olduğunu düşündüğüm için, 29,26’dır.  

 

 Farklı yaş gruplarının bu soruya yaklaşımları ise şu şekildedir; 18–25 yaş grubunun % 29’u 

Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için, % 34’ü AB’nin Türkiye’ye adil ve samimi 

davranmadığı içim, % 19’u kültürel yozlaşma ve Türk kimliğine zarar vereceği için ve % 

Açıklama Katılımcı 

Sayası 
% Oran 

Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini için 207 25.34% 

AB Türkiye’ye adil ve samimi davranmadığı için 332 40.64% 

Kültürel yozlaşma neden olduğu ve kimliğe 

uymadığı için 
215 26.32% 

AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm 

için 
213 26.07% 
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19’ i ise AB’nin bir Hristiyan kulüp oldu için desteklemedikleri yanıtını vermişlerdir. Aynı 

soruya 25–35 yaşı grubu benzer yanıtı vermişlerdir. Bu yaş grubunun yüzdelik oranları 

sırasıyla, % 30, %39, %24 ve % 14 şeklindedir. 35–40 yaş grubunun bu soruya verdikleri 

cevapların yüzde oranları, sırası ile % 24, % 42, %30, % 29.    Aynı soruya 40-60 yaş 

grubunun verdiği cevapların oranı, % 27, % 45, %31 ve %33’tür. 60 ve üzeri yaş gruplarının 

yanıtı ise %21, % 40, %   20 ve % 31’dir.     

 

 

Tablo 18. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz? 

 
 

 

Bu soruya merkez ilçedeki katılımcıların %53,27’si AB’nin Türkiye’ye adil ve samimi 

davranmadığı için, %41,21’i Kültürel yozlaşma neden olduğu ve kimliğe uymadığı için, 

%37,69’u AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm için, %33,17’si ise 

Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için Türkiye’nin AB üyeliği hususunda olumsuz 

görüş bildirmişlerdir. Bilecik’in en büyük ilçesi olan Bozüyük ilçesindeki katılımcıların 

%46,50’si AB’nin Türkiye’ye adil ve samimi davranmadığı için, %31,50’si Kültürel 

yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için, %33,50’si AB’nin bir Hristiyan kulübü 

olduğunu düşündüğüm için, %14,50’si ise Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini 

düşündükleri için Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemediklerini belirtmişlerdir. Aynı soruya 

Osmaneli ilçesindeki katılımcıların %18,57’si Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için 

%18,57’ si AB Türkiye’ye adil davranmadığı için, %11,43’ü Kültürel yozlaşmaya neden 

olduğu ve kimliğe uymadığı için ve %20,00’si AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğundan 

dolayı Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemedikleri cevabını vermişlerdir. Bilecik’in Söğüt 

ilçesindeki katılımcıların cevabı ise şu şekildedir; %28,05’i Türkiye’nin bağımsızlığını 

zedeleyeceği için, %48.78’i AB Türkiye’ye adil davranmadığı için, %29,27 ‘i Kültürel 

yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için ve Söğütteki katılımcıların %13,41’i ise 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Türkiye’nin bağımsızlığını 

zedeleyeceğini için 66 33.17% 29 14.50% 13 18.57% 14 17.07% 23 28.05% 18 24.00% 18 35.29% 26 44.83%

AB Türkiye’ye adil davranmadığı için 106 53.27% 93 46.50% 13 18.57% 17 20.73% 40 48.78% 16 21.33% 18 35.29% 29 50.00%

Kültürel yozlaşma neden olduğu ve 

kimliğe uymadığı için 82 41.21% 63 31.50% 8 11.43% 4 4.88% 24 29.27% 6 8.00% 17 33.33% 11 18.97%

AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu 

düşündüğüm için 75 37.69% 71 35.50% 14 20.00% 20 24.39% 11 13.41% 7 9.33% 13 25.49% 2 3.45%
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AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşüncesiyle AB üyeliğine karşı olduklarını 

belirtmişlerdir. Pazaryeri’ndeki katılımcıların aynı soruya verdikleri yanıtlar şöyledir; 

Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini için %17.07, AB Türkiye’ye adil davranmadığı 

için % 20.73, Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için %4.88, AB’nin 

bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm için  % 24.39’dur. Gölpazarı ilçesinde ki 

katılımcıların  %24,00’ü Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini için, %21,33’ü AB 

Türkiye’ye adil davranmadığı için , %8,00’i Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe 

uymadığı için, %9,33’ü AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğünden dolayı 

Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemediklerini ifade etmişlerdir. Yenipazar ilçesindeki 

Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemeyen katılımcıların desteklememe gerekçeleri ve 

oranları şu şekildedir; Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için %35.29, AB Türkiye’ye 

adil davranmadığı için %35.29, Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için 

%33.33, AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm için %25.49. İnhisar 

ilçesindeki katılımcılar Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tavırlarını şu şekilde ortaya 

koymuşlardır; Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceğini için %44.83, AB Türkiye’ye adil 

davranmadığı için %50.00, Kültürel yozlaşmaya neden olduğu ve kimliğe uymadığı için  

%18.97, AB’nin bir Hristiyan kulübü olduğunu düşündüğüm için %3.45. 

 

 

Tablo 19. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz? 

 
 

Aynı soruyu araştırmaya katılan meslek gruplarının nasıl değerlendirdiğine bakıldığında;  

araştırmaya katılan memurların % 24’ü Türkiye’nin bağımsızlığını zedeleyeceği için, % 
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50’si AB’nin Türkiye’ye adil ve samimi davranmadığı için, % 42’si kültürel yozlaşma neden 

olacağı ve Türk kimliğine uymadığı için ve % 35’i ise AB’nin bir Hristiyan kulübü 

olduğunu düşündüğüm için, yanıtı vererek Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini 

desteklemediklerini belirtmişlerdir. Aynı soruya, aynı yanıtları veren öğrencilerin yüzdelik 

oranı sırasıyla, % 27,78, % 31,94, % 21,53 ve % 18,75’dir. Araştırmaya katılan esnafın 

yüzdelik oranları ise % 23,35, % 44,91, % 32 ve % 32,93 şeklindedir. Araştırmaya katılan 

işçi kesiminin aynı soruya verdiği yanıtların yüzdelik oranı sırasıyla  % 26, % 40, % 20 ve 

% 18 şeklindedir. Bu soruya diğer meslek gruplarının verileri ise yüzdelik olarak şu 

şekildedir;  %  25,14, % 36,57, % 18,29, %  25,71. Araştırmaya katılan denekler bu soruyu 

cevaplarken AB’nin Türkiye politikalarını yakından takip etmişler ve AB’yi Türkiye 

politikasında samimi olmadığını, dolayısıyla AB’ye güvenilmemesi gerektiğini ön plana 

çıkartmışlardır. Ayrıca Bilecik halkının bu cevaplarından, Türk kültürünün Avrupa 

kültüründen olumsuz etkilenebileceği yönünde endişelerin yoğun olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 20. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

Bu 

soru, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini destekleyenlere yöneltilmiş ve hangi sebepten 

dolayı Türkiye’yi AB’ye üyelik konusunda desteklediklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 

“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz?” sorusuna katılımcıları 

%20.69’u Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı için, %13.59’u Avrupa Birliği 

ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek için, %12.24’ü Türkiye’nin dış politikadaki siyasi 

gücüne katkı sağlayacağı için ve %16.28’sı Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve 

özgürlüklere katkı sağlayacağı için, cevabını vermişlerdir. 

 

Bu soruya kadınların % 21,67’si ülke ekonomisine katkı sağlayacağı için, % 18,02’i 

demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacağı için, % 14,36 AB’ye serbest 

Açıklama Kişi Sayısı  % Oran 

Ülke ekonomisine olumlu katkı  
sağlayacağı için 169 20.69% 

Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat 
 edebilmek için 111 13.59% 

Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı 
sağlayacağı için 100 12.24% 

Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı 
 sağlayacağı için 133 16.28% 
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seyahat edebilmek için ve % 17,23’ü Türkiye’nin dış politikasına güç katacağı için cevabını 

vermişlerdir. Erkeklerde ise bu nedenlerin oranı % 2–4 arasında artarak değişmektedir.  

Aynı soruya 18–25 yaş grubunun % 17’i ekonomik, % 18’i Avrupa’ya serbest seyahat, 

%15’i Türkiye’nin dış politikasının güçleneceği için ve diğer % 15’i ise demokrasi, insan 

hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacağı inancıyla Türkiye’nin AB üyeliğini 

desteklediklerini belirtmişlerdir. Aynı soruya 25–35 yaş grubunun verdikleri yanıtların 

yüzde oranı ise şu şekildedir; sırası ile % 30, % 24, % 18 ve % 28’dir. 35- 40 yaş grubunun 

yüzdelik verileri, % 21, % 8, % 10 ve % 16’dır. 40 – 60 yaş gurubunun yüzdelik verileri, % 

22, %10, % 9 ve % 15’dir. 60 ve üzeri yaş grubunun veri dağılımı ise % 16, % 16, %13 ve 

%12 şeklindedir. 

 

 

Tablo 21. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz? 

 
 

 

İlçelerde bu soruya verilen cevaplara bakıldığında; Tabloda 22’de Merkez ilçede AB 

üyeliğinin Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı %12.56’dır. 

Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek olarak değerlendirenlerin oranı 

%9.55’tir. Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı 

%10.05 ve AB üyeliğinin Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı 

sağlayacağını düşünenlerin oranı %11.06’dır. Bilecik ilinin Bozüyük ilçesinde ise aynı 

soruya verilen cevapların oranı ise şu şekildedir;  Katılımcıların % 20.50’si ülke 

ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı için,  %7,5 0’si Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe 

seyahat edebilmek için, %9,50’si Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı 

sağlayacağı için ve %18,50’si Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı 

sağlayacağı gerekçesiyle Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini ifade etmişlerdir. 

Osmaneli ilçesinden araştırmaya katılan katılımcıların %10’nu Ülke ekonomisine olumlu 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Ülke ekonomisine olumlu katkı 

sağlayacağı için 25 12.56% 41 20.50% 7 10.00% 19 23.17% 26 31.71%
15 20.00%

13 25.49% 23 39.66%

Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe 

seyahat edebilmek için 19 9.55% 15 7.50% 1 1.43% 6 7.32% 35 42.68%
5 6.67%

13 25.49% 17 29.31%

Türkiye’nin dış politikadaki siyasi 

gücüne katkı sağlayacağı için 20 10.05% 19 9.50% 3 4.29% 7 8.54% 19 23.17%
4 5.33%

19 37.25% 9 15.52%

Türkiye’de demokrasi, insan hakları 

ve özgürlüklere katkı sağlayacağı 

için 22 11.06% 37 18.50% 8 11.43% 15 18.29% 13 15.85%

12 16.00%

13 25.49% 13 22.41%
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katkı sağlayacağı için, %1,43’ü Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek için, 

%4,29’u Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı sağlayacağı için ve  %11,43’ü 

Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacağı için cevabını 

vermişlerdir. Aynı soruya Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesindeki katılımcılar vermiş oldukları 

cevap şu şekildedir; Pazaryeri’ndeki deneklerin %23.17’ si Ülke ekonomisine olumlu katkı 

sağlayacağı, %7.32’i Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek için, %8.54’ü 

Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı sağlayacağı için ve katılımcıların %18,29’u 

Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı 

sağlayacağına inandıkları için AB üyeliğini destekledikleri cevabını vermişlerdir. Bilecik ili 

Söğüt ilçesindeki deneklerin Türkiye’nin AB üyeliğine verdikleri desteklerin yüzde oranları 

şu şekildedir; deneklerin %31,71’i Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı için, 

%42’68’i Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek için, %23,17’si Türkiye’nin 

dış politikadaki siyasi gücüne katkı sağlayacağı için ve deneklerin %15,85’i Türkiye’de 

demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacağı için yanıtını vermişlerdir. Bu 

soruya Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki katılımcıların %20.00’si Ülke ekonomisine olumlu 

katkı sağlayacağı için, %6,67’si Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe seyahat edebilmek için, 

%5,33’ü Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne katkı sağlayacağı için ve %16,00’sı 

Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacağı için Türkiye’nin AB 

üyeliğini destekliyorum yanıtını vermişlerdir. Aynı soruya Bilecik ilinin en küçük 

ilçelerinden Yenipazar ilçesi halkının vermiş olduğu yanıtların yüzdelik oranı sırasıyla şu 

şekildedir; %25.49, %25.49, %37.25 ve %25.49. İnhisar ilçesi halkının Türkiye’nin AB 

üyeliğini destekleme nedenlerinin yüzdelik oranı ise sırasıyla; %39.66, %29.31, %15.52 ve 

%22.41’dir. 
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Tablo 22. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz? 

 
 

Bu soruyu cevaplarken Bilecik ili esnafı serbest dolaşım, ticari ve ekonomik olarak 

değerlendirmiş, öğrenciler AB sınırları içerisinde serbest dolaşarak iyi bir eğitim almayı göz 

önünde bulundurmuş ve işçi ve diğer meslekten olanlar ise Türk halkının refah düzeyin AB 

halkının refah düzeyine çıkartılması ve ceplerinin ekonomik olarak rahatlaması çerçevesinde 

düşünerek cevap vermişlerdir. Başka bir ifadeyle araştırmaya katılan denekler, Türkiye’nin 

AB üyeliğinden sanayiciler ve işadamları, gençler, öğrenciler ve işsizlerin yarar sağlayacağı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

 

Tablo 23. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin 

yaklaşık 54 yıldır kapısında beklettiği Avrupa Birliği ile devam eden müzakere 

sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi konusunda bir referandum yapılsa oyunuz ne 

olur? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Kararsızım/ Fikrim Yok 157 19.22% 

Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmalı 
421 51.53% 

Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmamalı 
239 29.25% 

 

 

Bilecik ili AB algısı başlıklı kamuoyu araştırmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi Türkiye'nin yaklaşık 54 yıldır kapısında beklediği Avrupa 
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Birliği ile devam eden müzakere sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi hususunda bir 

referandum yapılmış olsa Türk toplumunun müzakereleri devam ettirmeyelim, burada 

bırakalım yönünde bir tavrı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın yüzdelik oran dağılımı  

%51,53’lük oranla Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı, %29,25’lik oranla Türkiye 

Müzakereleri Sonlandırmamalı ve %19,22’lik bir oranla Kararsızım/ Fikrim yok şeklindedir. 

 

Bu soruya kadınların 44,13,ü AB ile başlayan müzakerelerin sonlandırılması, % 30,81’i 

sonlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir. Erkelerde ise % katılımcıların 58,06’sı 

sonlandırılmalı ve % 27,88’i Türkiye’nin AB ile katılım müzakereleri sonlandırılmaması 

gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Bu soruya 18- 25 yaş grubunun % 43 müzakereleri sonlandırmalı, % 27’si müzakereler 

sonlandırılmamalı cevabını vermişlerdir. 25–35 yaş grubunun aynı soruya verdiği yanıtların 

yüzdelik oranı  % 45 ve % 33’tür. 35- 40 yaş grubunun % 52’si sonlandırılmalı ve % 36’ ı 

sonlandırılmamalı cevabını vermiştir. Aynı soruya 40–60 yaş grubunun verdiği yanıtların 

oranı ise % 58 ve % 28’dir. 60 ve üzeri yaş grubunun yanıtı ise % 60 ve % 20’dir. 

 

 

Tablo 24. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin 

yaklaşık 54 yıldır kapısında beklettiği Avrupa Birliği ile devam eden müzakere 

sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi konusunda bir referandum yapılsa oyunuz ne 

olur? 

 
 

 

Bu soruya Bilecik ilinin ilçelerinde verilen yanıtların yüzde oranı şu şekildedir; Merkez ilçe, 

Kararsızım/ Fikrim Yok,  %9.55, Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı %70.85 ve Türkiye 

Müzakereleri Sonlandırmamalı %19.60’dur. Bozüyük, Kararsızım/ Fikrim Yok,  %14,50, 

Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı %49,50 ve Türkiye Müzakereleri Sonlandırmamalı 

%36,00, Osmaneli, Kararsızım/ Fikrim Yok,  %22,86, Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Kararsızım/ Fikrim Yok 19 9.55% 29 14.50% 16 22.86% 17 20.73% 22 26.83% 24 32.00% 9 17.65% 21 36.21%

Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmalı 141 70.85% 99 49.50% 32 45.71% 46 56.10% 31 37.80%
27 36.00%

28 54.90% 17 29.31%

Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmamalı 39 19.60% 72 36.00% 22 31.43% 19 23.17% 29 35.37%
24 32.00%

14 27.45% 20 34.48%
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%45,71 ve Türkiye Müzakereleri Sonlandırmamalı %31,43, Pazaryeri,  Kararsızım/ Fikrim 

Yok, %20,73 Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı %56,10 ve Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmamalı %23,17, Söğüt,  Kararsızım/ Fikrim Yok,  %26,83 Türkiye Müzakereleri 

Sonlandırmalı %37,80 ve Türkiye Müzakereleri Sonlandırmamalı %35,37, Gölpazarı, 

Kararsızım/ Fikrim Yok,  %32,00 Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı %36,00 ve Türkiye 

Müzakereleri Sonlandırmamalı %32, Yenipazar, Kararsızım/ Fikrim Yok,  %17,65, Türkiye 

Müzakereleri Sonlandırmalı %54,90 ve Türkiye Müzakereleri Sonlandırmamalı %27,45 

İnhisar, Kararsızım/ Fikrim Yok,  %36,21, Türkiye Müzakereleri Sonlandırmalı %29,31 ve 

Türkiye Müzakereleri Sonlandırmamalı %34,48’dir. 

Tablo 25. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin 

yaklaşık 54 yıldır kapısında beklettiği Avrupa Birliği ile devam eden müzakere 

sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi konusunda bir referandum yapılsa oyunuz ne 

olur? 

 
 

 

Bu soruya araştırmaya katılan memur kesiminin % 57’i müzakereler sonlandırılmalı, %  

33’üse müzakerelerin devam ettirilmesi yanıtını vermişlerdir. Aynı soruya araştırmaya 

katılan öğrencilerin %46’sı evet müzakereler sonlandırılmalı ve  % 24’ü ise müzakereler 

devam ettirilme cevabını verilmişlerdir. Bilecik ili esnafının 63’ü müzakereler sonlandırılma 

ve % 24’ü müzakerelerin devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmaya katılan 

işçi kesiminin % 44’ aynı soruya müzakereler sonlandırılmalı cevabını verirken %  30’ü ise 

tam ters cevap vermişlerdir. Araştırmaya katılan diğer meslek gruplarının % 49’ u hayır 

sonlandırılmalı ve % 36’sı ise evet müzakereler devam ettirilmeli yanıtını vermişlerdir. 
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Yöneticilerinin onurlu duruşunu her zaman destekleyen Türk halkı özellikle İngiltere 

Başbakanı Cameron'un açıklaması ve AB üyesi ülkelerin onur kırıcı açıklamalar karşısında 

çok hızlı şekilde ortak akılla hareket etmekte onurlu bir duruşu desteklemektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem yurt içinde; hem de özellikle mazlum ve 

mağdur milletler nazarında toplumsal kabulünde bu onurlu duruşun etkisi tartışılmaz derece 

önemlidir. 

 

Tablo 26. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda 

samimi olduğunu düşünüyor musunuz? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Evet 296 36.23% 

Hayır 338 41.37% 

Kararsızım / Fikrim Yok 183 22.40% 

 

 

Genel olarak Türk kamuoyu Avrupa Birliğine girme konusunda Türkiye'nin çabalarını 

samimi bulmaktadır. Zaten 54 yılı bulan bu süreç karşılıksız bir aşk olarak okunduğunda 

samimiyet ortadadır. Fakat bu 54 yılın hepsinde aynı kararlılık aynı düzeyde olmamıştır. 

Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında, Türk kamuoyunun % 72’si 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda samimi olduğunu 

düşünüyor, % 19’u ise tam tersi Türkiye’nin ciddi olmadığını vurgulamaktadır(Ahaber 

25.06.2016).  Fakat “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda 

samimi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Bilecik kamuoyu %41,37 ile hayır 

cevabını vermiştir. Sadece deneklerin %36,23’ü Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne girme 

konusunda yaptığı çalışmalarda samimi bulmaktadır. %22,40’ı ise kararsız ve fikrinin 

olmadığını ifade etmiştir. 

 

Bu soruya bayanların % 32,64’ü Türkiye’nin AB üyeliği hususunda yaptığı çalışmaları 

samimi bulmaktadır. Yüzde % 40’a yakın kadın katılımcı ise “Hayır” Türkiye samimi 

değildir yanıtı vermişlerdir. Erkek katılımcılarda ise bu oran % 40 yakını “evet” % 43 

civarındaki erkek katılımcı ise “Hayır” ifadesini kullanmıştır. 

 

 Bu soruya araştırmaya katılan 18- 25 yaş grubunun % 35’i evet, % 38 hayır yanıtını 

vermiştir. Aynı soruya 25- 35 yaş grubunun verdiği yanıtların yüzdelik oranı % 38 evet ve 
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% 44 hayır şeklindedir. 35- 40 yaş grubunun aynı soruya verdikleri yanıtların oranı % 33 

evet ve 38 hayır. 40 60 yaş grubunun oranı ise  % 37 evet ve % 47 hayır şeklindedir. 60 ve 

üzeri yaş grubunun  % 43’nün cevabı   evet ve % 38’nin cevabı ise hayır dır. 

 

Tablo 27. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda 

samimi olduğunu düşünüyor musunuz? 

 
 

Bilecik ilindeki ilçelerdeki kamuoyunun “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda 

yaptığı çalışmalarda samimi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt ve 

oranları şu şekildedir; Merkez ilçe Evet %36,68, hayır %43,72 Kararsızım/ Fikrim yok 

%19,60, Bozüyük, Evet %1.50, Hayır %76,00,  Kararsızım/ Fikrim yok %6,50, 

Osmaneli, Evet %37,14, Hayır %40,00 ve Kararsızım/ Fikrim yok % 22,86, Pazaryeri, 

evet %45,12, Hayır % % 35,37,  Kararsızım/ Fikrim yok %19,52, Söğüt, Evet %47,56, 

Hayır %25,61,  Kararsızım/ Fikrim yok %26,83, Gölpazarı, Evet %33,33, Hayır %48,00,  

Kararsızım/ Fikrim yok % 18,67, Yenipazar,  Evet %43,14, Hayır %35,29,  Kararsızım/ 

Fikrim yok %21,57, İnhisar,  Evet %24,14 Hayır %44,83 Kararsızım/ Fikrim yok 

%31,03’dır. 

 

Tablo 28. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda 

samimi olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Evet 73 36.68% 3 1.50% 26 37.14% 37 45.12% 25 33.33% 22 43.14% 14 24.14%

Hayır 87 43.72% 152 76.00% 28 40.00% 29 35.37% 36 48.00% 18 35.29% 26 44.83%

Kararsızım / Fikrim Yok 39 19.60% 13 6.50% 16 22.86% 16 19.51% 14 18.67% 11 21.57% 18 31.03%
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“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda samimi olduğunu 

düşünüyor musunuz?” sorusuna araştırmaya katılan memurların  % 29’ü “evet”, % 56’sı 

ise “hayır” cevabını vermişlerdir.  Aynı soruya öğrencilerin yüzde % 37’si hükümetin 

AB’ye üyelik konusunda yaptığı çalışmalarda samimi bulurken, % 42’i ise hükümeti AB 

politikalarında samimi bulmamaktadır. Araştırmaya katılan esnaf ise % 39’luk oranla 

mevcut hükümeti AB politikalarında samimi bulurken, % 33 orandaki esnaf ise mevcut 

hükümeti samimi bulmadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan işçi grubunun % 

37,43’u hükümeti samimi bulmuş, aynı grubun % 41’i ise mevcut hükümetin AB üyelik 

politikalarında yeterince samimi olmadığını belirtmişlerdir.  Diğer meslek gruplarının bu 

soruya verdiği yanıtların oranları, % 38,29’ u evet ve % 37,71’ı hayır 

şeklindedir.“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme konusunda yaptığı çalışmalarda samimi 

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Türkiye genelinde verilen cevap ile Bilecik 

yerelinde verilen cevabın birbiri ile uyuşmamasının nedeni olarak Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ının AK Parti kurulmadan önce Milli Görüş Gömleğinden olması ve 

daha önce AB’ye karşı olması gösterilebilir. Ayrıca Bilecik ili genelinde ana muhalefet 

partisinin, (Cumhuriyet Halk Partisi) etkin olması, başta Cumhurbaşkanının ve AK 

Parti’nin AB konusunda ciddi olmadığı görüşünün yayılmasına neden olmuştur. 

 

Tablo 29. Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Evet 29 3.55% 

Hayır 614 75.15% 

Kısmen 85 10.40% 

Kararsızım / Fikrim Yok 89 10.89% 

 

 

“Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu?” sorusunda ortaya çıkan 

en net sonuç, Türk kamuoyunun artık AB’nin samimiyeti ve güvenine olan inancının 

kalmadığıdır. Türk toplumunun genelinde yaygın olan algı Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye 

karşı adil ve samimi davranmadığıdır. Türk kamuoyunun %70 - 80’nin AB’ye güveni ve 

inancı kalmamıştır. Bilecik yerelinde yapılan kamuoyu araştırmasında da aşağı yukarı 

aynı sonuç çıkmıştır. Bilecik kamuoyunun %75,15’i AB’yi Türkiye’ye karşı adil ve 

samimi davrandığına inanmamaktadır. Bilecik halkının %29’u AB’yi adil ve samimi 

bulmaktadır. Aynı soruya kısmen olarak cevap verenlerin oranı %10,40, kararsızım/ 

fikrim yok diyenlerin oranı ise %10,89’dur. 
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Bu soruda kadın katılımcıların % 70’e yakını AB’nin Türkiye’ye karşı adil ve samimi 

olmadığı ifade edilirken, AB’yi adil ve samimi bulanların oranı ise %  3 civarındadır. Bu 

soruya ise erkeklerin % 80’ne yakını bir oran ile  “ Hayır” AB’yi Türkiye’ye karşı adil ve 

samimi bulmazken, % 4,50’si ise tam zıddı cevabı vermiştir.  

 

Aynı soruya 18 -25 yaş grubunun verdiği yanıt % 5 evet ve % 76 hayır şeklindedir. 25- 35 

yaş grubunun % 5 evet ve % 70’i hayır.  35- 40 yaş grubunun yüzdelik oranları % 3 evet ve 

% 71 hayır. 40- 60 yaş grubunun aynı soruya verdikleri cevaplarının oranları ise % 3 evet ve 

% 47 hayır. 60 yaş ve üzeri grubunun yanıtları ise % 1 ve % 77 şeklindedir. 

 

Tablo 30. Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu? 

 
 

 

“Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu?” soruna ilçe halkları sırasıyla 

şu yanıtı vermişlerdir. Merkez ilçe katılımcıların %2,1’ i Evet, %71,36’sı hayır, %10,05’i 

kararsızım/ fikrim yok cevabını vermişlerdir. Bozüyük ilçesindeki deneklerin %1,50’si’ i 

Evet, %76,00’sı hayır, %6,50’si kararsızım/ fikrim yok yanıtını vermişlerdir. Osmaneli 

ilçesindeki deneklerin %4,29’u’ i evet, %78,57’si hayır, %11,43’ü kararsızım/ fikrim yok 

yanıtını vermişlerdir. Pazaryeri ilçesindeki deneklerin %3,66’sı evet, %86,59’u hayır, 

%6,10’nu kararsızım/ fikrim yok yanıtını vermişlerdir. Söğüt ilçesindeki deneklerin 

%6,10’nu evet, %71,95’i hayır, %15,85’i kararsızım/ fikrim yok yanıtını vermişlerdir. 

Gölpazarı ilçesindeki deneklerin %5,33’ü evet, %76,00’sı hayır, %12,00’i kararsızım/ fikrim 

yok yanıtını vermişlerdir. Yenipazar ilçesindeki deneklerin %1,96 evet, %86,27’si hayır, 

%7,84’ü kararsızım/ fikrim yok yanıtını vermişlerdir. İnhisar ilçesindeki deneklerin 

%10,34’ü evet, %58,62’si hayır, %22,41’i kararsızım/ fikrim yok yanıtını vermişlerdir. 

 

 

 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Evet 4 2.01% 3 1.50% 3 4.29% 3 3.66% 5 6.10% 4 5.33% 1 1.96% 6 10.34%

Hayır 142 71.36% 152 76.00% 55 78.57% 71 86.59% 59 71.95% 57 76.00% 44 86.27% 34 58.62%

Kararsızım / Fikrim Yok 20 10.05% 13 6.50% 8 11.43% 5 6.10% 13 15.85% 9 12.00% 4 7.84% 13 22.41%
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Tablo 31. Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu? 

 
 

“Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranıyor mu?” soruna araştırmaya katılan 

meslek gruplarının yüzde oranları şu şekildedir; Memurlar, % 2,78 evet, % 73,61 hayır, 

öğrenci, % 6,94 evet, % 73,61 hayır, esnaf, % 2,99 evet, % 70,66 hayır, işçi grubu, % 2,14 

evet, % 79,68 hayır ve diğer meslek gruplarının bu soruya verdikleri yanıtların % 3,43’ ü 

evet, % 77,14’lük oran ile hayır şeklinde olmuştur. Zaten Türk halkının, özelde ise Bilecik 

yerelindeki kamuoyun Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklememesinin temelinde, 

AB’nin Türkiye’ye karşı samimiyetsiz ve adil olmayan tavırları yatmaktadır. Türkiye’deki 

AB’ye karşı güven düşüşü 2010’dan beri %30’un altında seyreden güven ve %60 ve 

üzerinde seyreden güvensizlik seviyeleri ile Eurobarometre anketlerinde de 

gözlemlenmektedir. Bilecik yerelinde ve Türkiye genelinde yapılan kamuoyu verileriyle 

bakıldığında; AB üyeliğine olan desteğin giderek azalması hükümetin uyum yönünde 

yapacağı dış politika tercihlerine kamuoyu desteğinin de azaldığını gösterirken, AB 

hakkında negatif bir imajın kamuoyunda gittikçe yaygınlaşması Türkiye- AB arasındaki 

işbirliğine karşı çıkışların da artacağını tahmin edebiliriz. AB’ye duyulan güvensizliğin 

şiddeti ve yaygınlığı ise üyelik ya da vizesiz seyahat gibi AB koşulsallıklarını önemli oranda 

zayıflatan bir faktördür.  Çünkü AB’nin verdiği sözleri yerine getirmesi ile ilgili yaygın bir 

toplumsal kuşku vardır.  
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Tablo 32. Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

5–10 Yıl içerisinde 90 11.02% 

10–15 Yıl içerisinde 98 12.00% 

15–20 Yıl içerisinde 137 16.77% 

Hiçbir zaman 492 60.22% 

 

 

“Sizce Türkiye, Avrupa Birliği’ne ne zaman üye olabilir?” sorusuna ise “hiçbir zaman” 

diyenlerin oranı yüzde %60,22 ile oldukça yüksektir. %11,02’lik bir oran ise, Türkiye’nin 

5–10 yıl sonra üye olabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 12,00’si 10–15 yıl 

arasında Türkiye’nin Birliğe üye olabileceğini belirtikken,  %16,77’si 15–20 yıl arasında 

AB’nin kapılarını Türkiye’ye açacağını ifade etmektedirler. Bu soruya kadın katılımcıların 

% 52’ye yakını Türkiye’nin AB’ye hiçbir zaman üye olamayacağı şeklinde cevap 

verilmiştir. % 23 oranındaki kadın katılımcı ise 15–20 içerisinde Türkiye’nin Birliğe üye 

olacağına inandıklarını belirtmişlerdir. 10–15 yıl içerisinde üyelik bekleyen kadınların oranı 

ise %14’tür. Erkekler katılımcılarda ise bu oranlar sırasıyla, % 68, % 11 ve 10 

civarlarındadır. 

 

 Aynı soruya 18- 25 yaş grubunun % 16’sı 5- 10 yıl içerisinde, % 12’si 10–15 yıl içerisinde, 

% 15’i 15- 20 yıl içerisinde ve % 57’i ise hiçbir zaman Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağı 

yanıtını vermişlerdir. 25–35 yaş grubunun aynı soruya verdiği yanıtların oranları % 12, % 

18, % 15 ve % 54’tür.  35- 40 yaş grubunun verdikleri cevaplar ise %13, %11, % 19 ve % 

56’dır. 40–60 yaş grubunun aynı soruya verdikleri yanıtların yüzde oranı % 6,5, % 12, % 17 

ve % 65’tir. 60 yaş ve üstü grubun aynı soruya verdikleri yanıtların yüzdelik değerleri ise % 

6,5, % 8, % 15 ve % 70’tir.  Bu soruyu “Sizce Avrupa Birliği, Türkiye’ye adil ve güvenilir 

davranıyor mu?” sorusu ile değerlendirildiğinde, Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını 

düşünenlerin oranındaki yüksekliğin bir nedeninin, AB’nin Türkiye’ye adil ve güvenilir 

davranmadığı yönündeki algı olduğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo 33. Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir? 

 
 

 

“Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir?”  sorusuna Bilecik ilinin ilçelerinde şu 

yanıtlar verilmiştir; Bilecik Merkez ilçesinden araştırmaya katılan deneklerin %3,02’si 5–10 

yıl içerisinde, %7,54’ü 10–15 yıl arasında, %27,14’ü 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %62,31’i Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir.  Bozüyük ilçesindeki katılımcıların %4’ü 5–10 yıl 

içerisinde, %6,00’sı 10–15 yıl arasında, %23’ü 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %66,50’si Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir. Osmaneli ilçesindeki katılımcıların %25,71’i 5–10 

yıl içerisinde, %12,86’sı 10–15 yıl arasında, %10’u 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %51,43’ü Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir. Pazaryeri ilçesindeki katılımcıların %17,07’si 5–

10 yıl içerisinde, %13,41’i 10–15 yıl arasında, %7,32’si 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye 

üye olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %62,32’si Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir.  Söğüt ilçesindeki katılımcıların %19,51’i 5–10 

yıl içerisinde, %18,29’ü 10–15 yıl arasında, %4,88’i 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %57,32’si Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir. Gölpazarı ilçesindeki katılımcıların % 12,00’si 5–

10 yıl içerisinde, %8’i 10–15 yıl arasında, %5,33’ü 15–20 arasında Türkiye’nin AB’ye üye 

olabileceği yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %74,67’si Türkiye’nin hiç hiçbir zaman 

AB’ye üye olamayacağını belirtmişlerdir. Yenipazar ilçesi halkının bu soruya vermiş 

oldukları cevabın yüzde oranları sırasıyla,  %9.80,  % 35.29, %11.76. Yenipazar ilçesi 

halkının % 43.14’ü ise Türkiye’nin hiç hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağı cevabını 

vermişlerdir. İnhisar ilçesi halkının bu soruya cevabı, %24.14, %20.69, %15.52 ve 

%39.66’dır. 

 

  

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

5–10 Yıl içerisinde 6 3.02% 8 4.00% 18 25.71% 14 17.07% 16 19.51% 9 12.00% 5 9.80% 14 24.14%

10–15 Yıl içerisinde 15 7.54% 12 6.00% 9 12.86% 11 13.41% 15 18.29% 6 8.00% 18 35.29% 12 20.69%

15–20 Yıl içerisinde 54 27.14% 47 23.50% 7 10.00% 6 7.32% 4 4.88% 4 5.33% 6 11.76% 9 15.52%

Hiçbir zaman 124 62.31% 133 66.50% 36 51.43% 51 62.20% 47 57.32% 56 74.67% 22 43.14% 23 39.66%
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Tablo 34. Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir? 

 
 

 

“Türkiye Avrupa Birliğine ne zaman tam üye olabilir?”  sorusuna araştırmaya katılan meslek 

gruplarının verdiği yanıtlar; Memur,  % 6’sı 5–10 yıl içerisinde, % 12,50’si 10–15 yıl 

içerisinde,  % 25’i 15–20 yıl içerisinde ve % 56’sı Türkiye’nin “Hiçbir zaman” AB’ye üye 

olamayacağı şeklindedir. Öğrencinin  % 16’sı 5–10 yıl içerisinde, % 15’i 10–15 yıl 

içerisinde,  % 11’i 15–20 yıl içerisinde ve % 58’i Türkiye’nin “Hiçbir zaman” AB’ye üye 

olamayacağı belirtmişlerdir. Esnafın verdiği cevapların yüzde oranları, % 6’sı 5–10 yıl 

içerisinde, % 11’i 10–15 yıl içerisinde,  % 18’i 15–20 yıl içerisinde ve % 65’i Türkiye’nin 

“Hiçbir zaman” AB’ye üye olamayacağı şeklindedir. İşçi grubunun  % 12’si 5–10 yıl 

içerisinde, % 12’i 10–15 yıl içerisinde,  % 15’i 15–20 yıl içerisinde ve % 61,50’si 

Türkiye’nin “Hiçbir zaman” AB’ye üye olamayacağı yanıtını vermişlerdir. Diğer meslek 

gruplarının bu soruya verdikleri yanıtlar,  % 15’i 5–10 yıl içerisinde, % 8’i 10–15 yıl 

içerisinde,  % 16’si 15–20 yıl içerisinde ve % 60,00’ı Türkiye’nin “Hiçbir zaman” AB’ye 

üye olamayacağı şeklindedir. Türk halkının %60,00’sının “hiçbir zaman “ üye olamaz 

şeklinde görüş bildirmesinde, Avrupa Birliği’nde alınan kararlar ve AB’nin Türkiye 

hakkında yayınlamış olduğu raporlar ve AB üyesi ülkelerde Müslüman/Türk ve Türkiye 

karşıtı ırkçı söylemler etkili olmaktadır.   
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Tablo 35. Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz? 

 

 

 

 

 

 

“Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz?” sorusuna 

deneklerin %33,78’i evet, %36,96’sı hayır, %15,91’i kısmen ve %13,34’ü kararsızım/ fikrim 

yok cevabını vermişlerdir.  

 

Bu soruya kadın katılımcıların % 32’si “evet” doğru buluyorum, %36’sı “hayır” doğru 

bulmuyorum şeklindedir. Erkek katılımcıların %56’ya yakını mevcut hükümetin AB 

politikalarını doğru bulurken, % 38’i hükümetin AB politikasını doğru bulmayarak 

eleştirmiştir. 

 

 Bu soruya 18- 25 yaş grubu % 26’sı evet doğru buluyorum, % 34’ü hayır doğru 

bulmuyorum cevabını vermişlerdir. Aynı soruya 25–35 yaş grubunun % 30 evet ve yüzde 36 

hayır yanıtını vermişlerdir. 35- 40 yaş grubunun aynı soruya verdikleri yanıtların yüzdelik 

oranları% 33 evet ve % 37 hayır şeklindedir. 40- 60 yaş grubunun aynı soruya verdikleri 

yanıtları ise % 36 evet ve % 43 hayır. 60 ve üstü yaş grubu bu soruya % % 51 evet ve % 22 

hayır yanıtı ile katılmışlardır. 

 

Tablo 36. Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz? 

 
 

“Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz?” sorusuna Bilecik 

ilçelerinden şu yanıtlar verilmiştir. Bilecik Merkez ilçe, Evet %38,19, Hayır %37,69, 

Kısmen %11,06, Kararsızım / Fikrim Yok %13,07. Bozüyük ilçesi, Evet %33.50, Hayır 

%45.00, Kısmen %6.00, Kararsızım / Fikrim Yok %15.50. Osmaneli ilçesi, Evet %31.43, 

Hayır %32.86, Kısmen %22.86, Kararsızım / Fikrim Yok %12.86. Söğüt ilçesi, Evet 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Evet 76 38.19% 67 33.50% 22 31.43% 42 51.22% 23 28.05% 19 25.33% 14 27.45% 13 22.41%

Hayır 75 37.69% 90 45.00% 23 32.86% 23 28.05% 28 34.15% 24 32.00% 20 39.22% 19 32.76%

Kısmen 22 11.06% 12 6.00% 16 22.86% 9 10.98% 20 24.39% 18 24.00% 15 29.41% 18 31.03%

Kararsızım / Fikrim Yok 26 13.07% 31 15.50% 9 12.86% 8 9.76% 11 13.41% 14 18.67% 2 3.92% 8 13.79%

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Evet 276 33.78% 

Hayır 302 36.96% 

Kısmen 130 15.91% 

Kararsızım / Fikrim Yok 109 13.34% 
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%28.05, Hayır % 34.15, Kısmen %24.39, Kararsızım / Fikrim Yok %13.41. Pazaryeri 

ilçesi, Evet %51.22, Hayır %28.05, Kısmen %10.98, Kararsızım / Fikrim Yok %9.76. 

Gölpazarı ilçesi, Evet %25.33, Hayır %32.00, Kısmen % 24.00, Kararsızım / Fikrim Yok 

%18.67. Yenipazar ilçesi, Evet %27.45, Hayır %39.22, Kısmen %29,4, Kararsızım / 

Fikrim Yok %3.92. İnhisar ilçesi, Evet %22.41, Hayır %32.76, Kısmen %31.03, 

Kararsızım / Fikrim Yok %13.79. Bilecik ilçelerindeki yüzde oranlara bakıldığında, AK 

Partili belediyelerin olduğu yerlerde hükümete destek yüksek, AK Partinin hâkim olmadığı 

veya AK Partiye muhalefet yüksek olduğu ilçelerde hükümete destek oranı oldukça 

düşüktür. 

 

Tablo 37. Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz? 

 
 

“Mevcut hükümetin Avrupa Birliği politikalarını doğru buluyor musunuz?” sorusuna meslek 

gruplarının verdikleri cevaplar; memur,  % 27, “evet ”ve  %52’si” hayır”, öğrenci, % 6,39’ 

“evet” ve  % 35,42 ”hayır”, esnaf, % 46,7’sı “evet” ve % 29,34’ dü “hayır”, işçi gruplarının  

% 33,16’sı “ evet”  ve  % 33,69’u “hayır” ve diğer meslek gruplarının bu soruya verdikleri 

cevapların yüzde oranı % 34 “ evet” ve % 37’ si “hayır” şeklindedir. Hükümetin Avrupa 

Birliği Politikalarını Doğru Buluyor musunuz?" sorusuna Türkiye genelinde evet diyenlerin 

oranı 2004 yılında yüzde 32 iken, 2006 anketlerde bu oran %15'e düştü. Aynı soruya 2004 

yılında %14'ü "hayır" derken 2006 yılında da bu oran %44'e çıkmıştır. 2006–2010 yılları 

arası “evet” diyenlerin oranı %50’lere kadar yükselmiştir. 2010 yılından sonra hükümetin 

politikalarını destekleyenlerin oranı aşağıya doğru düşüşe geçmiş, bugün bu oran %30’lara 

kadar gerilemiştir. Hükümetin AB politikalarına karşı halk desteğinin düşmesine AB'nin 

Kıbrıs ve Ermeni dayatmalarına karşı hükümetin sessiz kalması neden gösterilmektedir. 
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Ayrıca son zamanlar akit taraflar arasında yaşanan gerilim halkın hükümete karşı desteğinin 

azalmasında etkili olmaktadır. 

 

Tablo 38. Sizce AB Türkiye’nin tam üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Müslüman ülke olduğumuz için 425 52.02% 

Kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz için 151 18.48% 

Kriterleri sağlayamadıklarımızı düşündükleri için 165 20.20% 

Kararsızım/ Fikrim Yok 76 9.30% 

 

 

“Sizce AB Türkiye’nin tam üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor?” sorusuna Türk 

kamuoyunun %60 Türkiye’nin Müslüman olmasına dayandırmaktadır. Bilecik yerelinde 

yapılan araştırmada katılımcıların %52,02’si Türkiye’nin Müslüman olmasından dolayı 

AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda zorluk çıkarttığını belirtmişlerdir. Deneklerin 

%18,48’i Türkiye’nin kalabalık nüfusa sahip olduğu için AB’nin Türkiye’nin üyeliğini 

istemediğini belirtirmişlerdir. Katılımcıların %20,20 oranı Türkiye’nin AB katılım 

kriterlerini sağlayamadığı için AB’nin Türkiye’nin üyeliği hususunda zorluk çıkarttığı 

cevabını vermişlerdir. Aynı soruya katılımcıların %9,30’u kararsızım/ fikrim yok yanıtını 

vermişlerdir. 

 

Bu soruda kadın katılımcıların % 45’i Türkiye’nin İslami kimliğini öne çıkarırken, % 26’si 

Türkiye’nin AB katılım kriterlerini yeterince sağlayamadığı düşüncesini ileri sürmüşlerdir. 

Kadın katılımcıların % 18’i ise Türkiye’nin nüfusundan dolayı AB üyelik konusunda zorluk 

çıkarttığı cevabını vermişlerdir. Erkek katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranları 

ise sırasıyla % 58, %15 ve % 19’dur. 

 

 Bu soruya 18- 25 yaş grubunun % 49’u Müslüman bir ülke olduğumuz için, % 19’u 

kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz için ve % 22’i Türkiye’nin AB katılım kriterlerini 

sağlayamadığı için AB’nin Türkiye’ye üyelik hususunda zorluk çıkarttığını belirtmişlerdir.  

Aynı soruya 25–35 yaş grubunun verdiği cevapların yüzdelik oranları, % 42, % 23 ve % 

26’dır. 35–40 yaş grubunun yanıtları ise % 49, % 18 ve %21 olarak tespit edilmiştir. 40- 60 

yaş grubunun oransal verileri ise % 58, % 17 ve % 18’dir. 60 ve üzeri yaş grubunun cevap 
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verilerine bakıldığında , % 62, % 17 ve % 14 şeklindedir. 

 

 

Tablo 39. Sizce AB Türkiye’nin tam üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor? 

 
 

 

Bilecik ilçelerinden anket çalışmasına katılan denekler tablo 40’ta gösterildiği gibi birbirine 

yakın cevapları vermişlerdir. Örneğin Merkez ilçede katılımcıların %49,29’u Türkiye’nin 

Müslüman kimliğinden dolayı AB’ye alınmadığı ve AB’nin Türkiye’nin kimliğinden dolayı 

Türkiye politikasında adil ve samimi davranmadığını ifade etmişlerdir. Tabloda İnhisar 

ilçesi hariç, Bilecik ilinin diğer ilçelerindeki katılımcıların hepsi aralarında sadece 5–6 

puanlık farkla aynı yanıtı verdikleri görülmektedir. Bilecik’in en küçük ilçesi olan İnhisar’da 

araştırmaya katılan katılımcıları %44,83,ü Türkiye’nin kalabalık nüfusa sahip olmasından 

dolayı AB’nin Türkiye’nin üyeliğine zorluk çıkarttığını belirtmişlerdir. 

 

 

Tablo 40. Sizce AB Türkiye’nin tam üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor? 

 
Araştırmaya katılan memurların % 47’si Müslüman ülke olduğumuz için,  % 18’i kalabalık 

bir nüfusa sahip olduğumuz için, % 28’i katılım kriterlerini sağlayamadığımız için, AB’nin 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Müslüman ülke olduğumuz için 98 49.25% 100 50.00% 36 51.43% 49 59.76% 48 58.54% 48 64.00% 27 52.94% 19 32.76%

Kalabalık bir nüfusa sahip 

olduğumuz için 33 16.58% 41 20.50% 11 15.71% 12 14.63% 9 10.98%
9 12.00%

10 19.61% 26 44.83%

Kriterleri sağlayamadıklarımızı 

düşündükleri için 41 20.60% 39 19.50% 20 28.57% 17 20.73% 18 21.95%
13 17.33%

11 21.57% 6 10.34%

Kararsızım/ Fikrim Yok 27 13.57% 20 10.00% 3 4.29% 8 9.76% 7 8.54% 5 6.67% 3 5.88% 7 12.07%
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Türkiye’nin üyeliği konusunda zorluk çıkarttığını belirtmişlerdir. Bu soruya öğrencilerin  % 

47’si Müslüman bir ülke olduğumuz için,  % 22’si kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz 

için, % 22’si katılım kriterlerini sağlayamadığımız için AB Türkiye’ye üyelik yolunda 

zorluk çıkartmaktadır yanıtı vermişlerdir.  Araştırmaya katılan esnafın  % 46’sı Müslüman 

bir ülke olduğumuz için,  % 19’u kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuz için, % 19’u katılım 

kriterlerini sağlayamadığımız için AB’nin Türkiye’nin üyelik sürecinde zorluk çıkarttığını 

belirtmişlerdir. İşçi sınıfının bu soruya verdiği yanıtlarının oranı ise şu şekildedir; işçi 

sınıfının  % 61’i Müslüman bir ülke olduğumuz için,  % 14’ü kalabalık bir nüfusa sahip 

olduğumuz için, % 17’siu katılım kriterlerini sağlayamadığımız için,  yanıtını vermişlerdir. 

Diğer meslek gruplarının yanıtlarının oranı sırasıyla, % 54,86, % 20,57 ve % 18,29’ dur. 

Size göre AB, tam üyelik konusunda Türkiye'ye neden zorluk çıkarıyor?' sorusunu Milliyet 

gazetesinin yapmış olduğu araştırmada katılımcıların yüzde 60'ı 'Müslüman olduğumuz için' 

şeklinde cevaplamışlardır. Yüzde 13'ü 'nüfusumuz çok kalabalık olduğundan' derken, 10'u 

'müzakere sürecinde biz sorumluluklarımızı yeterince yerine getirmediğimiz için' yanıtını 

vermişlerdir(Milliyet, 26.06.2016). Milliyet gazetesinin bu araştırması Bilecik yerelinde 

yapılan araştırma sonuçlarıyla uyuşmaktadır. 

 

Tablo 41. Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler 

Türkiye’de her hâlükârda devam ettirilmeli midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk halkının kişisel hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırması, vatandaşın 

tercihleri üzerindeki vesayetlerin sona ermesi adına Avrupa Birliği müktesebatı önemli bir 

rol oynamıştır. “Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler 

Türkiye’de her hâlükârda devam ettirilmeli midir?” sorusuna Türk kamuoyunun %90’na 

yakını evet yanıtını vermişlerdir. Bilecik yerelinde yapılan araştırmada katılımcıların 

%51,29’u bu soruya ‘EVET’ devam ettirilme yanıtını vermişlerdir. Aynı soruya ’HAYIR’ 

sonlandırılma veya kararsızım / Fikrim yok yanıtını verenlerin oranı(%25,09- %23,62) 

hemen hemen aynıdır. Bu soruya kadın katılımcıların % 53’ü evet, %21’i hayır yanıtı 

vermişler, erkek katılımcılar ise % 50 evet, % 29 Hayır şeklinde cevap vermişlerdir. 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Evet 419 51.29% 

Hayır 205 25.09% 

Kararsızım / Fikrim Yok 193 23.62% 
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 Bu soruya bütün yaş gruplarının verdiği cevap oranları aşağı yukarı birbirine yakındır.  18–

25 yaş grubu % 54 evet ve % 14 hayır, 25–35 yaş grubu, % 53 evet ve % 22 hayır, 35- 40 

yaş grubu, % 52 evet ve % 22 hayır, 40- 60 yaş grubu, % 51 evet ve % 32 hayır ve 60 yaş 

üstü grubun % 42’i evet ve % 35 hayır şeklindedir. 

 

Tablo 42. Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler 

Türkiye’de her hâlükârda devam ettirilmeli midir? 

 
 

 

Bilecik ilçelerinde yapılan araştırmada “Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve 

özgürlüklerine yönelik düzenlemeler Türkiye’de her hâlükârda devam ettirilmeli midir?” 

sorusuna İnhisar ilçesi haricinde, ilçe halklarının cevabı %50’nün üzerinde “EVET” devam 

ettirilmeli şeklindedir. Bu soruya İnhisar ilçesinden araştırmaya katılanların %18,97’si 

“EVET” %32,76’sı “HAYIR” ve %48,28’i kararsızım / fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 

İnhisar ilçesinden oranların tabloda da gösterildiği gibi farklı çıkmasının nedeni olarak ilçe 

halkının AB hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmamasını gösterilebilir. 

 

Tablo 43. Avrupa Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler 

Türkiye’de her hâlükârda devam ettirilmeli midir? 

 
 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Evet 105 52.76% 115 57.50% 38 54.29% 42 51.22% 39 47.56% 36 48.00% 33 64.71% 11 18.97%

Hayır 66 33,17% 44 22.00% 8 11.43% 26 31.71% 19 23.17% 15 20.00% 8 15.69% 19 32.76%

Kararsızım / Fikrim Yok 66 33.17% 41 20.50% 24 34.29% 14 17.07% 24 29.27% 24 32.00% 10 19.61% 28 48.28%
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Yüzde 50’nin üzerindeki genelde Türk kamuoyu, özelde ise Bilecik halkı Avrupa Birliği’nde 

var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemelerin Türkiye’de her hâlükârda devam 

Ettirilmesini istemektedir. Kopenhag Kriterleri başta olmak üzere batının kendi insanının 

huzuru adına uyguladığı pek çok kriter ülkemizde sosyal hayatı rahatlatmıştır. Bunu bilen 

vatandaşın bu anlamdaki çalışmaları Avrupa Birliği şartına bağlı olmaksızın idareciler 

tarafından hayata geçirilmesi beklentisi çok yüksektir. 

 

Tablo 44. Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı 

eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni nedir? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi 119 14.57% 

İslamofobi 269 32.93% 

Türk Düşmanlığı 230 28.15% 

AB’nin Hristiyan Kulüp olması 79 9.67% 

Kararsızım/ Fikrim Yok 120 14.69% 

 

 

2002 yılından 2006 yılına kadar Türkiye AB ilişkileri beklentilerin üstünde karşılıklı 

bağımlılık çerçevesinde devam etmiştir. Bu süre içerisinde Türkiye kendi mevzuatını AB 

mevzuatına uyumlaştırmaya çalışmış ve demokrasi ve insan hakları konularında önemli 

yollar katetmiştir. 2006 yılı itibariyle ise akit taraflar arasındaki ilişkiler Kıbrıs meselesi ve 

sözde Ermeni meselesi çerçevesinde bozulmaya başlamıştır. Bugün ise AB’de Türkiye 

karşıtı eylemler ve propagandalar artmıştır. Bunun nedeni Türk kamuoyu AB’de 

yaygınlaşan islamofobi ve Avrupa’da yükselen aşırı sağa dayandırmaktadır. Bilecik 

yerelinde yapılan araştırmada Bilecik kamuoyunun %32,93’ü “Sizce son zamanlarda Avrupa 

Birliği’nde Türkiye karşıtı eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni nedir?” sorusuna 

Batı’da, özelliklede AB’de yayılan islamofobi endişeleri cevabını vermişlerdir. Aynı soruya 

katılımcıların %28,15’i AB’deki Türk düşmanlığı, %14,57’siAvrupa’da aşırı sağın 

yükselmesi, %9,67’si AB’nin bir Hristiyan kulüp olduğu ve %14,69’u kararsızım/ fikrim 

yok yanıtını vermişlerdir. 

 

Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni olarak kadın 

katılımcıların %31’i İslamofobi, %28 Türk düşmanlığı, % 14’ü Avrupa’da aşırı sağın 

yükselmesi ve % 10’na yakını AB’nin bir Hristiyan kulüp olduğu gösterilmiştir. Bu soruya 
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erkek katılımcıların verdiği yanıtlar, kadın katılımcıların oranından %1- 5 ( sırasıyla,% 35, 

%29 ve %15)arasında artığı gözlemlenmiştir.  

 

Bu soruya 18 -25 yaş grubunun % 11’i Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, % 31’i İslamofobi, 

% 34’ü Türk düşmanlığı ve % 4’ü ise AB’nin bir Hristiyan kulüp olması yanıtlarını 

vermişlerdir. Aynı soruya 25–35 yaş grubunun verdiği yanıtların oranları % 25, %25, % 29 

ve % 6 şeklindedir. 35- 40 yaş grubunun bu soruya verdikleri yanıtların yüzdelik oranları% 

17, % 30, % 26 ve % 12 şeklindedir. 40–60 yaş grubunun cevaplarının yüzdelik oranları, % 

13, % 36, % 25 ve % 19’dur. 60 ve üzeri yaş grubunun yanıtlarının yüzdelik oranları % 9, % 

43, % 27 ve % 6 şeklindedir. 

 

Tablo 45. Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı 

eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni nedir? 

 
  

 

“Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı eylemlerin/propagandaların 

artmasının nedeni nedir?” sorusuna Merkez ilçe, Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, 

Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçe haklarının cevabı şu şekildedir;  Tabloda, sırasıyla 

katılımcıları %10.55, %13.00, %24.29, %14.63, %13.41, %13.33, %31.37, %10.34 

Avrupa’da “yükselen sağın” AB’de Türk ve Türkiye karşıtı propagandaların artmasına 

neden olduğu yanıtını vermişlerdir. Aynı soruya katılımcıların % 36.18,% 33.00, % 34.29, 

% 39.02, % 31.71, %25.33, %25, %49, % 29.31’i “İslamafobi” olarak yanıt vermişlerdir. 

Deneklerin %18.59, %28.00, %25.71, %34.15, %35.37, %36.00, %19.61, %43.10’nu 

Avrupa’da artan Türk Düşmanlığının Türkiye-AB ilişkilerine zarar verdiği görüşündedir. 

Merkez ilçe ve Bozüyük ilçeleri haricindeki İlçelerdeki katılımcıların %1-2’si AB’yi bir 

Hristiyan Kulüp olarak değerlendirilmiş ve ilişkilerin bundan dolayı bozulduğu 

vurgulanmıştır. Merkez ilçe ve Bozüyük’te AB’yi bir Hristiyan Kulüp olarak 

değerlendirenlerin oranı %18,09 ve %16,00’dır. 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi 21 10.55% 26 13.00% 17 24.29% 12 14.63% 11 13.41% 10 13.33% 16 31.37% 6 10.34%

İslamofobi 72 36.18% 66 33.00% 24 34.29% 32 39.02% 26 31.71% 19 25.33% 13 25.49% 17 29.31%

Türk Düşmanlığı 37 18.59% 56 28.00% 18 25.71% 28 34.15% 29 35.37% 27 36.00% 10 19.61% 25 43.10%

AB’nin Hristiyan Kulüp olması 36 18.09% 32 16.00% 1 1.43% 1 1.22% 1 1.22% 6 8.00% 1 1.96% 1 1.72%

Kararsızım/ Fikrim Yok 33 16.58% 20 10.00% 10 14.29% 9 10.98% 15 18.29% 13 17.33% 11 21.57% 9 15.52%
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Tablo 46. Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde Türkiye karşıtı 

eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni nedir? 

 
 

Bu soruya meslek gruplarının verdiği cevaplar şu şekildedir; Memur; % 13’ü Avrupa’da 

aşırı sağın yükselmesi, % 36’sı İslamofobi, % 24’ü Türk düşmanlığı ve % 17’si AB’nin 

Hristiyan Kulüp olması.  Öğrenci, % 14’ü Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, % 31’i 

İslamofobi, % 36’sı Türk düşmanlığı ve % 3’ü AB’nin Hristiyan Kulüp olması,  Esnaf,  % 

16’sı Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, % 30’u İslamofobi, % 22’si Türk düşmanlığı ve % 

15’i AB’nin Hristiyan Kulüp olması,  İşçi sınıf,  % 17’si Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, 

% 31’i İslamofobi, % 29’u Türk düşmanlığı ve % 7’si AB’nin Hristiyan Kulüp olması, 

Diğer meslekler, % 12’si Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, % 37’si İslamofobi, % 29’u 

Türk düşmanlığı ve % 6’si AB’nin Hristiyan Kulüp olması dır. “Sizce AB Türkiye’nin tam 

üyeliği konusunda neden zorluk çıkarıyor?” ve “Sizce son zamanlarda Avrupa Birliği’nde 

Türkiye karşıtı eylemlerin/propagandaların artmasının nedeni nedir?” soruları birlikte 

değerlendirildiğinde, genelde ve yerelde cevaplar aynı olacaktır. Türk kamuoyu gözünde 

Türkiye’nin Müslüman kimliği, İslamofobi ve Türk düşmanlığı aynı anlama gelmektedir. 

Dolayısıyla son zamanlarda AB, bu üç unsur çerçevesinde hareket etmekte ve Türkiye’nin 

Birliğe üyeliğini karalama propagandaları ile zorlaştırmaktadır. 
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Tablo 47. Türkiye, Mülteci Krizini AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı 

mıdır? 

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

İnsanlar politikacılar tarafından bir araç olarak 

kullanılmamalı 
353 43.21% 

Kullanmalıdır 176 21.54% 

Kullanmamalıdır 163 19.95% 

 

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmen için ilk giriş ve geçiş 

noktasıdır. Daha önce benzeri yaşanmamış bir mülteci akını sonucunda ülke şu anda kayıtlı 

3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmakta ve onlara insani yardım ve 

destek sağlamada övgüye değer bir çaba göstermektedir. Diğer kayıtlı mülteciler çoğunlukla 

Irak, Afganistan ve Somali’den gelmektedir. Türkiye mülteci krizinde en fazla sorumluluk 

üstlenen ülke olmuştur. Bu durum ev sahibi toplulukları ve ulusal bütçe kaynaklarını önemli 

ölçüde etkilemiştir. Ayrıca bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değildir. Bu sorun küresel 

bir sorun halini almıştır. Dolayısıyla AB ve üye ülkelerde bu sorundan etkilenmektedir. 

Fakat bugün Türkiye bu sorunun çözümü için yalnız başına mücadele etmektedir. AB 

Türkiye ile Geri Kabul Antlaşması’nı çeşitli vaatlerle imzalamış olmasına rağmen üzerine 

düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmemiştir. Bu durum “Türkiye, Mülteci Krizini 

AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı mıdır?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bu 

soruya Bilecik yerelinde yapılan araştırmaya katılan katılımcıların %43,21’i insanlar 

politikacılar tarafından bir araç olarak kullanılmaması gerektiği cevabı verilmiştir. 

Katılımcıların %21,54’ü tarafından AB’ye karşı Türkiye’nin mültecileri kullanması 

gerektiği cevabı verilmiştir. Katılımcıların %19,95’i Türkiye’nin mültecileri AB’ye karşı bir 

koz olarak kullanmaması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Bu soruya kadın katılımcıların % 46’sı insanlar politikacılar tarafından bir araç olarak 

kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca kadın katılımcıların 18’i Türkiye’nin 

mültecileri AB karşı siyasi bir koz olarak kullanması gerektiğini belirtmişlerdir. Erkeklerde 

ise bu oran % 40 mülteciler siyasi bir araç olarak kullanılmamalı ve  % 26 oranındaki erkek 

katılımcı ise kullanılmalıdır şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

 

 

Bu soruya 18 -25 yaş grubu % 42’lik bir oranla insanların politikacılar tarafından bir araç 
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olarak kullanılmaması gerektiği cevabı verilmiş ve % 20’i ise Türkiye’nin mültecileri AB’ye 

karşı bir koz olarak kullanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aynı soruya 25–35 yaş 

grubunun %39 kullanmamalı ve % 21’i ise mültecilerin bir koz olarak kullanılmasını 

savunmuşlardır. 35- 40 yaş grubunun vermiş oldukları cevapların yüzdelik oranlarına 

bakıldığında, % 44 kullanmamalı ve % 20 kullanmalıdır şeklindedir. 40- 60 yaş grubunun 

cevaplarının yüzdelik verileri ise % 47 ve % 36’dir. 60 yaş ve üstü grubunun % 36 

kullanmamalı ve % 27’ kullanmalı yanıtını vermişlerdir. 

 

 

Tablo 48. Türkiye, Mülteci Krizini AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı 

mıdır? 

 
 

Tablo 49’da gösterildiği gibi Bilecik ilçelerinde araştırmaya katılan deneklerin  %50’ye 

yakını bu soruya insanlar politikacılar tarafından bir araç olarak kullanılmaması gerektiği 

cevabını vermiştir. Bilecik ilinin ilçelerinden katılan deneklerin %20–30 ‘u Türkiye’nin 

mültecileri AB’ye karşı kullanabileceği cevabı verilmiştir. Katılımcıların %18-20’si 

kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Tablo 49. Türkiye, Mülteci Krizini AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı 

mıdır? 

 
“Türkiye, Mülteci Krizini AB’ye tam üyelik için bir koz olarak kullanmalı mıdır?” sorusuna 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

İnsanlar politikacılar tarafından bir 

araç olarak kullanılmamalı 95 47.74% 101 50.50% 39 55.71% 34 41.46% 28 34.15%
26 34.67%

18 35.29% 12 20.69%

Kullanmalıdır 42 21.11% 41 20.50% 8 11.43% 22 26.83% 22 26.83% 16 21.33% 8 15.69% 17 29.31%

Kullanmamalıdır 37 18.59% 40 20.00% 13 18.57% 13 15.85% 15 18.29% 16 21.33% 19 37.25% 10 17.24%
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Türk kamuoyu ve Bilecik yereli insanı olarak yaklaşmış ve insanların siyasetten ve 

politikadan uzak tutulması gerektiği vurgulanmıştır.  

 

Tablo 50. Türkiye nasıl bir birlik içinde olmalıdır? 

 

 

 

 

 

Türk kamuoyu Avrupa Birliğine alternatif olarak; başta İslam ülkeleri olmak üzere komşu 

ülkelerle yeni birlikler kurulmasını, bu anlamda Türkiye’nin Avrupa'nın kuyruğunda yer 

almaktan öte İslam ve ata coğrafyasında lider olmasını önermektedir. Bu anlamda Rusya ile 

de bir beraberliğin faydalı olacağı düşünülmektedir. “Türkiye nasıl bir birlik içinde 

olmalıdır?” sorusuna 342 kişi Türkiye’nin %41,86’lık oranla Türk-İslam Birliği’ni kurup, bu 

birliğin içinde olmasını istemektedir. Katılımcıların 226’sı-%27,66’lık oran ile Türkiye’nin 

hiçbir birliğe katılmasına gerek yok, Türkiye olarak kalmalıdır cevabını vermişlerdir. 

Deneklerin 125’i -%15,30’luk oran ile Türkiye’nin AB içerisinde yerini alması gerektiği 

yanıtını vermiştir.  Kararsızım ve diğerleri cevabını verenlerin oranı ise %15 civarlarındadır. 

 

Bu soruya kadın katılımcıların % 38’i Türkiye’nin kurulması gereken Türk – İslam Birliği 

içerisinde yerini alması gerektiği belirtilmiştir. Bu oran erkeklerde ise % 46’dır. Herhangi 

bir birliğe gerek yok, Türkiye olarak kalınmalıdır diyen kadın katılımcıları oranı% 26 

civarlarındayken, erkeklerde ise bu oran % 29’dur. Türkiye’nin AB içinde yerini alması 

gerektiğini savunan kadın katılımcıların oranı % 19,32, erkek katılımcılarda ise bu oran 

%11,75’tir.  

 

Bu soruya bütün yaş gruplarının verdiği yanıtlar aşağı yukarı aynıdır. Araştırmaya katılan 

yaş gruplarının % 40 ile % 50 Türkiye’nin kurulması gereken Türk- İslam birliği içerisinde 

yer almasını istemektedir. % 30 ile 40 arasında Türkiye’nin herhangi bir birliğe girmesine 

gerek olmadı ifade edilmiştir. 

  

Açıklama Kişi Sayısı % Oran 

Türk İslam 342 41.86% 

Türkiye 226 27.66% 

Türkiye- Avrupa 125 15.30% 

Diğerler 65 7.96% 

Kararsızım/Fikrim Yok 59 7.22% 
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Tablo 51. Türkiye nasıl bir birlik içinde olmalıdır? 

 
 

Türkiye nasıl bir birlik içinde olmalıdır?” sorusuna Bilecik ilinin ilçelerinden( Merkez ilçe, 

Bozüyük, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar), katılımcıların 

tablodaki sırasıyla ,%28.64, %35.00, %55.71, %60.98, %42.68, %62.67, %39.22, %41.38’i 

Türkiye’nin Türk- İslam içerisinde olması gerektiği cevabını vermiştir. Aynı soruya 

katılımcıların %24.12, %34.00, %28.57, %25.61, %28.05, %18.67, %37.25, %22.41’i “biz 

kendimize yeteriz, birliğe gerek yok, Türkiye olarak kalmalıdır”, cevabını vermiştir. 

Deneklerin  %15.58, %18.50, %8.57, %10.98, %20.73, %13.33, %15.69, %12.07’si 

Türkiye’nin Avrupa’da yer alması gerektiği fikrini belirtmişlerdir. 

 

 

Tablo 52. Türkiye nasıl bir birlik içinde olmalıdır? 

 
 

Bu soruya meslek gruplarının verdiği cevaplar ve yüzde oranları, Memur, Türk İslam, % 

27,08,  Türkiye, % 27,78, Türkiye- Avrupa % 22,92, diğerler, % 15,28, öğrenci,  Türk İslam, 

% 53, Türkiye, % 24, Türkiye- Avrupa % 11, diğerler, % 7, esnaf, Türk İslam, % 37, 

Türkiye, % 30, Türkiye- Avrupa % 13, diğerler, % 7, işçi sınıf, Türk İslam, % 45,45, 

Türkiye, % 30, Türkiye- Avrupa % 14,44, diğerler, % 6 ve diğer meslek grupları, Türk 

İslam, % 46, Türkiye, % 26, Türkiye- Avrupa % 16, diğerler, % 7’dir. Türk kamuoyunun 

Açıklama Merkez % Oran Bozüyük % Oran Osmaneli % Oran  Pazaryeri % Oran Söğüt % Oran Gölpazarı % Oran Yenipazar % Oran İnhisar % Oran

Türk İslam 57 28.64% 70 35.00% 39 55.71% 50 60.98% 35 42.68% 47 62.67% 20 39.22% 24 41.38%

Türkiye 48 24.12% 68 34.00% 20 28.57% 21 25.61% 23 28.05% 14 18.67% 19 37.25% 13 22.41%

Türkiye- Avrupa 31 15.58% 37 18.50% 6 8.57% 9 10.98% 17 20.73% 10 13.33% 8 15.69% 7 12.07%

Diğerler 38 19.10% 13 6.50% 2 2.86% 1 1.22% 2 2.44% 1 1.33% 1 1.96% 7 12.07%

Kararsızım/Fikrim Yok 25 12.56% 12 6.00% 3 4.29% 1 1.22% 5 6.10% 3 4.00% 3 5.88% 7 12.07%
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%50’den fazlası Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası, yâda 

Türk-İslam topluluğu hayal etmektedir. Bilecik yerelinde yapılan araştırmada, anket 

sonunda görüş ve önerileriniz kısmına katılımcıların pek çoğu Türkiye Cumhuriyeti devleti 

hangi koşulu sağlarsa sağlasın hiçbir şekilde AB birliğine üye olamayacağı belirtilmiştir. 

Katılımcılar, Türkiye’nin müzakereleri durdurması gerektiği ve AB yerine Türki 

devletlerinden oluşan bir birlik kurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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SONUÇ; BULGULARIN ANALİZİ VE ÖNERİLER 

Türkiye-AB ilişkilerinde olduğu gibi, Türk kamuoyunun Türkiye’nin AB üyeliğine olan 

destekte inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Öncelikle Türkiye’nin AB üyeliğine son yıllarda 

giderek düşen kamuoyu desteğinin Bilecik’te de düştüğü görünmektedir. Fakat Bilecik’te 

daha önce Bilecik kamuoyunun AB algısını ölçen alan araştırması yapılmadığı için bir 

kıyaslama veya karşılaştırma yapılamamaktadır. Ancak Bilecik’teki alan araştırmasını, 2000 

yılından itibariyle Türkiye genelinde yapılan alan araştırmalarıyla karşılaştırıldığında, 

Bilecik ilinde Türkiye’nin AB üyeliğine olan desteğin Türkiye ortalamasının oldukça altında 

olduğu görülmektedir. Bilecik’te %23 oranında AB üyeliğini destekleyen kitlenin yanında, 

yüzde 54’lük bir oran üyeliğe destek vermemektedir. Her ne kadar AB üyeliğini destekleyen 

ile karşı olanlar arasında fazla bir fark olsa da “kararsızım ve “fikrim yok” olarak cevap 

verenlerin, ilişkilerdeki değişim ve gelişime bağlı olarak iki taraftan bir yere kayabileceği 

her zaman göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu oranlar Türkiye genelinde, TÜİK, 

Eurobarometer ve diğer araştırma kuruluşları tarafından yapılan araştırmaların verilerinden 

oldukça farlıdır. Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda Türkiye’nin üyeliğini 

destekleyenlerin oranı %50 ile %70 arasında değişirken, karşı olanların oranı %30-ile %50 

arasında dönemler arasındaki gelişmelere bağlı olarak farklılık göstermiştir. Bilecik 

yerelinde yapılan araştırma ile Türkiye genelinde yapılan araştırmalar arasında farklılıkların 

olmasının nedeni olarak Bilecik halkının yetirince AB hakkında bilgiye sahip olması olarak 

gösterilebilir. Bilecik’in eğitim seviyesinin Türkiye genelinden farklılığı AB hakkındaki 

bilgi seviyesine de yansımıştır. 

 

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları ile Bilecik yerelinde 

gerçekleştirilen araştırma kıyaslandığında AB’nin Türkiye’ye karşı adil ve güvenilir 

olmadığını düşünenler ile Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağını düşünenlerin 

oranı oldukça yüksektir. Burada genel ve Bilecik yerelinde yapılan araştırma birbirine 

paralellik göstermektedir. Başka bir ifade ile bu verilerde Türkiye genelindeki eğilimden bir 

sapma göstermemektedir. Türkiye genelinde AB’yi Türkiye’ye karşı adil ve samimi 

bulmayanların oranı %70–80 arasındadır. Bilecik’teki araştırmada ise % 75’tir. Bu oranın 

genelde ve yerel yüksek çıkmasının nedeni AB’nin Türkiye’ye karşı çifte standart politikalar 

uygulaması ve son zamanlardaki AB üyesi ülkelerin Türkiye’ye yönelik saldırgan tavırları 

olarak gösterilmektedir. 
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“Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini neden desteklemiyorsunuz? “ ve Türkiye’nin Avrupa 

Birliği üyeliğini neden destekliyorsunuz?  Türkiye’nin AB üyeliğini genelde ve Bilecik 

yerelinde desteklemeyenlerin, neden desteklemediklerinin nedenlerinin en üst sırada AB‘nin 

Türkiye’ye karşı adil ve samimi davranmadığı  görüşü bulunmaktadır. Bu görüşü 

savunanların Bilecik yerelindeki oranı %40’tır. Bu oran değiş kurum kuruluşlar tarafından 

yapılan araştırmalarda Türkiye genelinde %50–60 arasında değişmektedir. Bilecik halkının 

verdiği cevaplarından, Türk kültürünün Avrupa kültüründen olumsuz etkilenebileceği 

yönünde endişelerin yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’nin AB üyeliğini 

destekleyenlerin Türkiye’nin üyeliğini neden desteklediklerini belirtikleri cevaplarda yerel 

ile genel arasında paralellik bulunmamaktadır. Türkiye genelinde değişik kurum ve 

kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda katılımcılara AB’nin kendileri için ne ifade 

ettiği sorulduğunda, en yaygın olarak verdikleri cevaplar aşağı yukarı,  yüzde 40- 44 ile 

yüksek refah düzeyi ve ekonomik gelişme, yüzde 30- 35 ile demokrasi ve özgürlük, yüzde 

20- 27 ile kültür ve uygarlık, yüzde 15- 20 ile serbest dolaşım ve sınırların kalkması, yüzde 

10- 15 ile ortak standartlar ve uyumlaşma olarak sıralanmaktadır. Bilecik yerelinde 

Avrupa’nın nasıl görüldüğüne dair sorulan soruda, Avrupa’yı “ekonomik güç” ülke 

ekonomisine olumlu katkı sağlayacak” olarak görenlerin çoğunlukta oldukları görülmektedir. 

Buna karşılık, Avrupa’ya seyahat etme ve Türkiye’nin dış politikadaki siyasi gücüne güç 

katacak ve Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere katkı sağlayacak olarak 

görenlerin oranları yaklaşık yüzde 13–17 arasındadır. 

 

Kamuoyunun AB üyeliğine destek oranının yüksek olmasına rağmen, araştırmalarda 

katılımcılara Türkiye’nin AB üyesi olup olmayacağına inanıp inanmadıkları veya 

Türkiye’nin ne zaman üye olabileceği sorulduğunda, kamuoyunun yüzde 25- 30’u 

Türkiye’nin yakın zamanda AB’ye üye olacağına inandığını, yüzde 60-70’i ise inanmadığını 

ifade etmektedirler. Dolayısıyla, kamuoyunda AB üyeliğine destek oranı yüksek olmasına 

rağmen, üyeliğin fiilen gerçekleşeceğine olan inanç oldukça düşüktür. Bilecik’te yapılan 

araştırmada destek oldukça düşük, Türkiye’nin AB’ye hiçbir zaman üye olamayacağına 

inananların oranı oldukça yüksektir.  

 

Avrupa Birliği’nin Türk kamuoyu gözünde değer kaybetmesi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip 

Erdoğan’ın ifade ettiği gibi Türkiye’nin yaklaşık 54 yıldır kapısında beklettiği Avrupa 

Birliği ile devam eden müzakere sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi konusunda bir 

referandum yapılsa oyunuz ne olur?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bu soruya Bilecik 
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kamuoyunun %52’si müzakerelerin sonlandırılması gerektiği cevabı verilmiştir. Bilecik 

halkına göre Türkiye yarım asırdan fazla bir süredir AB’nin kapısında beklemekte ve hala 

Türkiye AB’ye üye olmamıştır. Bundan sonraki dönemlerde de Türkiye’nin üye 

olamayacağından için müzakerelerin devam ettirilmesine gerek kalmamıştır. Dolayısıyla 

Bilecik halkına göre müzakereler sonlandırılsa dahi Türkiye bir şey kaybetmez. Zira Bilecik 

halkına göre Avrupa, Türk halkının büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için Türkiye’yi üye 

olarak istemiyor ve bunun içinde Türkiye’nin üyeliğine karşı farklı nedenlerle zorluk 

çıkartmaktadır. Fakat araştırmada Bilecik kamuoyunun %51’i Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’nde var olan kişi hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemelere her hâlükârda devam 

etmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 

Ayrıca araştırmada Avrupa’da aşırı sağın yükselmesi, İslamofobi endişelerinin artması ve 

Türk düşmanlığının yaygınlaştığı ifade edilmektedir. Bilecik halkının yaklaşık %74’ü 

Avrupa’da popülist sağ kesimin yükselmesiyle başta Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türk 

kökenli vatandaşlarımız olmak üzere Türkiye’nin büyük zarar gördüğü ve ırkçı saldırılara 

maruz kaldığını ifade etmektedirler. Bu gelişmeler karşısında özellikle Bilecik ilinin 18–40 

yaş grubunun %41’i Türkiye’nin AB’den ziyade, Türk-İslam Birliği içerisinde yer alması 

gerektiği inancındadır. 

 

Ayrıca Bilecik halkı son zamanlarda Türkiye’nin AB il ilişkileri bozuk olmasına rağmen, 

yine de Türkiye’nin ekonomik nedenlerden dolayı, AB ile ilişkileri devam ettirmesi 

gerektiğini de savunmaktadırlar. Yine, Bilecik halkının %43’üne göre Türkiye, bozulan 

ilişkilerde AB’ye karşı mülteci sorununu bir koz olarak kullanmamalıdır. Çünkü Bilecik 

halkına göre bu sorun insanı bir sorundur ve insanlar siyasetçiler tarafından bir araç olarak 

kullanılmamalıdır. 

 

Sonuç olarak Bilecik’te gerçekleştirilen çalışmayı Türkiye genelinde yapılan çalışmalarla 

karşılaştırıldığında, Bilecik halkının AB algısı genelle bazı konularda uyuşmakta, bazı 

konularda ise aşırı farklılık göstermektedir. Burada yapılması gereken Türkiye’de karar 

vericiler halkın sesine kulak vermesidir. Türkiye her ne kadar 3 Ekim 2005 tarihinde fiilen 

AB ile üyelik müzakerelerine başlamış olsa da, bu süreç daha çok diplomatik ve bürokratik 

kanallar tarafından sürdürülmekte, kamuoyu edilgen kalmaktadır. Halbuki Türkiye gibi bir 

aday ülke için müzakere süreci, AB’nin tüm mevzuatının kendi hukuk düzenine 

aktarılmasını ve uygulanmasını amaçladığından aday ülkenin toplumsal yaşantısında, idari 
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yapısında ve hukuk düzeninde köklü değişimleri gerektirmektedir. Bu ölçüde kapsamlı bir 

değişimi gerçekleştirebilmek için güçlü kamuoyu desteği sağlanmalıdır. 
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