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TÜRKLERİN AB'YE VİZESİZ GİRİŞİ 28 EYLÜL'DE AP'DE ELE 
ALINACAK 
Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış'ın katılımıyla Schengen vizesi ile ilgili toplantı yapılacak. 
28 Eylül'deki toplantıda ilk kez Türklerin AB'ye vizesiz giriş hakkı ele 
alınacak. Avrupa Birliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
Bakan Bağış'ın, 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde Strazburg'u ziyaret 
edeceği, ziyarette, Bakan Bağış ile Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden 
sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına uygulanan Schengen vizesi konusunun, 28 Eylülde 
Avrupa Parlamentosu'nda ilk defa özel bir oturumda ele alınacağı 
bildirildi. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden oluşan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 
ilişkilerin siyasi organı olan Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu'nun Strazburg'da düzenleyeceği toplantıda, ilişkilerin en 
önemli ve sorunlu konularından biri haline gelen vize meselesi tüm 
boyutlarıyla değerlendirileği, birçok ülkeye vize muafiyeti uygulamaya 
başlayan veya bu yönde görüşmeler yapan AB'nin, tam üyelik 
müzakerelerini sürdüren Türkiye ile vize muafiyetine yönelik süreci 
başlatmaktan dahi imtina etmesinin yanlışlığına dikkat çekilecektir" 
denildi. Bağış'ın, bu ziyaret sırasında ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun 
Genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve İçişlerinden sorumlu üyesi 
Cecilia Malmström'ün yanı sıra, Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen 
siyasi grupların ve komisyonların başkan ve üyeleriyle de ikili 
görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğü belirtildi. 
Kaynak: Euractive 

 
GELİŞEN EKONOMİLERDEN EURO BÖLGESİ'NE ŞARTLI 
DESTEK 
BRICS ülkeleri, (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) IMF 
gibi uluslararası finans kurumlarına mali krizlerle mücadele edebilmesi 
için borç verebileceğini açıkladı, ancak karşılığında IMF'te daha fazla 
söz hakkı istedi. Zor durumdaki Avrupa ülkelerine doğrdudan desteğe 
kapılar kapatılırken, borç krizlerinin küresel krize dönüşmesinin önüne 
geçmek üzere atılacak adımların tartışılması için G-20'nin doğru zemin 
olduğu belirtildi. BRICS maliye bakanları, 2008 yılındaki küresel krizde 
olduğu gibi Euro kriziyle mücadele edebilmek için G-20 liderlerine daha 
hızlı ve kararlı hareket etme çağrısında bulundu. Bakanlar, hem 
gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomilerin bir arada bulunduğu G-
20'nin bu tür tartışmalar için doğru zemin olduğunu vurguladı. Çağrı, 
gelişmiş ülkelerde büyüyen ekonomik krizle ilgili olarak gelişmekte olan 
ekonomilerin kaygısını yansıtıyor. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 
ekonomilere mali yardım teklifinde bulunması aynı zamanda iki grup 
ülke arasındaki servet değişimini de gösteriyor. Brezilya Maliye Bakanı 
Guido Mantega, Euro Bölgesi'nde şimdi harekete geçmemenin ileride 
gelişmekte olan ekonomileri de içine çekebilecek küresel krizlere yol 
açabileceği uyarısında bulundu. Diğer BRICS ülkelerinin maliye 
bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla ortak basın toplantısı 
düzenleyen Mantega, 'Bazı ülkelerdeki borç krizinin küresel krize 
dönüşme riski var. 2008'deki krizi G-20'de atılan hızlı ve koordineli 
adımlarla hafiflettik. Aynısını şimdi de yapmamız gerekiyor.' dedi. 
Kaynak: Euractive 

 

 
ICTURKEY 2011 ULUSLARARASI PROJE PAZARI 27 EYLÜL 
2011 TARİHİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR 
ICTurkey 2011 uluslararası proje pazarı etkinliği, 27 Eylül 2011 
tarihinde İstanbul’da Ceylan InterContinental Otel’de düzenlenecektir. 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında düzenlenecek olan bu proje 
pazarının amacı, söz konusu alandaki araştırmacılar ve sanayi 
temsilcileri için 7. Çerçeve Programı’nın fırsatları hakkında bilgi vermek 
ve Ar-Ge işbirliklerini güçlendirmektir. ICTurkey 2011 proje pazarı 
etkinliği yurt içinden ve yurt dışından 200’den fazla katılımcıyı 
hedeflemektedir. ICTurkey 2011 proje pazarı etkinliği aşağıdaki 
konuları kapsayacaktır: 

 Anahtar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırmaları 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Desteği ile Çözülebilecek Sosyal 
Problemler 

 KOBİ Yararına Araştırmalar 

 Kamu-Özel Ortaklıkları 

 Enerji Verimli Binalar 

 Geleceğin Fabrikaları 

 Çevre Dostu Araçlar 
Etkinlik, katılımcıların çalışma konularına göre seçebilecekleri paralel 
oturumlar şeklinde organize edilmiştir. Proje pazarında Avrupa’dan 
davet edilecek başarılı proje ortakları ile Türk araştırmacılar arasında 
Ar-Ge işbirliği geliştirmeye yönelik yüz yüze görüşme fırsatı 
sunulacaktır. 
Etkinlik programına ulaşmak için:  
http://www.turkeyinfp7.eu/event-programme 
Kaynak: TÜBİTAK-Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
 

 
ANTALYA İRTİBAT SEMİNERİ BAŞVURULARI 30 EYLÜL 
2011'E UZATILMIŞTIR 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, 
Hayatboyu Öğrenme (LLP) Leonardo da Vinci Programı tarafından bu 
kapsamda 14-16 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya'da "Vocational 
Education From Enterprises’ Perspective" başlıklı bir irtibat semineri 
düzenlenmesi planlanmıştır. İletişim dili İngilizce olan seminer, 
Leonardo da Vinci Programı faaliyet alanlarından herhangi birisi için 
(Hareketlilik, Yenilik Transferi, Ortaklıklar) proje hazırlamak isteyenlerin 
başvurularına açıktır. Programa katılım, 3 gün boyunca otelde 
konaklama ve her türlü faaliyete katılım dahil 370 Avro olarak 
fiyatlandırılmıştır. Seminere katılım iki şekilde olabilecektir: 

 Hazırlık ziyareti/İrtibat semineri fonlarına başvurarak 

 Kendi finansman imkânlarını kullanarak. 
Fon almak suretiyle irtibat seminerine katılım için, 30 Eylül 2011 tarihine 
kadar 
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=4346664B25AF3
AE8D4C9DEE660A477D125F01  adresinde belirtilen koşulları yerine 
getirerek başvuru yapılması gerekmektedir. 
Kaynak: Ulusal Ajans 


