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AB, TÜRKİYE İLE VİZE DİYALOGUNUN 

ŞARTLARINDA UZLAŞTI 
Avrupa Birliği'nin Türkiye ile vize diyalogu başlatma 

koşulları üzerinde uzlaştığı bildirildi. AB Konseyi gündemine 

gelecek metne göre Avrupa Komisyonu'na vize diyalogunun 

başlatılması karşılığında Türkiye'nin yasa dışı göçmenler için 

Geri Kabul Anlaşması'nı imzalaması isteniyor. Konsey kararı 

daha sonra Ankara ile birlikte ele alınacak. ABHaber’e göre, 

AB Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) üzerinde 

uzlaşılan iki buçuk sayfalık metin konusunda son olarak AB 

üyesi başkentlerinden onay istendi. Başta Rum kesimi olmak 

üzere, beş kadar AB üyesi ülke COREPER’de üzerinde 

uzlaşılan metin ile ilgili başkentlerinden onay almaları 

gerektiğini belirtti. Bu ülkelerin başkentlerinden onay 

geldikten sonra üzerinde uzlaşı sağlanan metin 7 Haziran’dan 

önce ilk yapılacak AB Konseyi’nde tartışılmadan kabul 

edilecek. AB Danimarka Dönem Başkanlığı kaynaklarından 

alınan bilgilere göre AB’nin Türkiye ile ilgili uzlaşısıyla ilgili 

AB başkentlerinin hızlı onay vermesi durumunda, 7 

Haziran’da yapılacak AB İçişleri Bakanları toplantısı öncesi 

ilk herhangi AB Konseyi toplantısında tartışmasız A 

gündemine konularak AB uzlaşısına AB Konseyi'nin karar 

vermesi sağlanacak. Eğer 7 Haziran’da kadar beş AB 

başkenti uzlaşıyı onaylamazsa o zaman COREPER’deki 

uzlaşı ile ilgili son karar, 7 Haziran’da AB İçişleri Bakanları 

toplantısında alınacak. 
Kaynak: ABHAber 

 

AB PROJE PAZARI İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ 
TÜBİTAK tarafından, biyoteknoloji, nanoteknoloji, üretim 

teknolojileri ve uzay teknolojileri alanlarına yönelik olarak, 

25 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental 

Otel'de "TurKey Enabling Technologies 2012" isimli 

uluslararası bir proje pazarı düzenlendi. Etkinlik, Avrupa 

Birliği'ne (AB) üyelik öncesinde aday ülkeleri Avrupa yapısal 

fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak 

amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 

(IPA) kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülen 

TurkeyinFP7 projesi kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye- 

AB müzakerelerinin Bilim ve Teknoloji Faslı'ndaki ilk ve tek 

IPA projesi olan proje, Türkiye araştırma alanı paydaşlarının 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'nda proje geliştirme 

kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor. Açılış 

konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, bilim ve 

teknolojideki ilerlemenin ekonomik kalkınma kadar artık 

bireylerin refah ve mutluluğunu sağlamada da önemli 

olduğunu vurgulayarak, bilim, teknoloji ve yenilik 

konularının Hükümetlerin gündeminde öncelikli olarak yer 

aldığını belirtti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 

ileri teknoloji ve yüksek katma değere dayalı bir ekonominin  

 

şart olduğunu belirten Prof. Kavranoğlu, bunun yolunun 

ekonominin, üniversitelerin, ilgili kamu kurumlarının 

dönüştürülmesinden ve kültürel bir değişimden geçtiğini 

söyledi. Ekonomik, endüstriyel ve sosyal dönüşümün uzun 

bir süreç gerektirdiğini belirten Bakan Yardımcısı, 

Hükümetin bu kapsamındaki görevinin bu dönüşümü 

sağlayacak ekosistemi yaratmak olduğunu söyledi. Ayrıca, 

ülkemizin hem Türk hem de yabancı araştırmacılar, özel 

sektör kuruluşları ve araştırma enstitüleri için bir cazibe 

merkezi olabilmesi için Hükümet olarak mali destek 

sağladıklarını ve lojistik, altyapı, mevzuata dair kolaylaştırıcı 

düzenlemeler geliştirdiklerini belirtti. Yeni teşvik paketinden 

örnekler paylaşan Prof. Dr. Kavranoğlu, Kocaeli'nde 

kurulacak Bilişim Vadisi ve önümüzdeki günlerde ilk 

atamaları yapılacak Bilim Ataşelikleri hakkında da bilgi 

verdi. Etkinlikle, Türk ve Avrupalı araştırmacılar arasında 

kurulacak bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin çok kıymetli 

olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı, işbirliklerinin 

kaliteli araştırmacı yetiştirilmesi, yeni pazarlara açılım, bilgi 

birikimlerinin paylaşılmasına katkısı kadar ülkelerin 

önyargılarının yıkılması ve daha huzurlu, barış dolu 

uluslararası işbirlikleri kurulmasına da katkı sağladığını 

belirtti. 
Kaynak: TÜBİTAK 

 

AB, EKONOMİ BİRLİĞİNDE 'YENİ BİR 

AŞAMAYA' HAZIRLANIYOR 
Avrupa Birliği liderlerinin Çarşamba gecesi geç saatlere 

kadar süren görüşmelerinden somut bir adım çıkmadı. Ancak 

liderlerin, 28-29 Haziran'da yapılacak resmi zirvede 

Avrupa'da ekonomik entegrasyonu derinleştirmenin yollarını 

görüşeceği bildirildi. Brüksel'de gerçekleşen zirvenin 

ardından konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman 

Van Rompuy, 'Ekonomik ve parasal birliği yeni bir aşamaya 

taşımalıyız. Haziran ayında, Komisyon Başkanı, Eurogroup 

ve Avrupa Merkez Bankası Başkanları ile yakın işbirliğinin 

ardından bu hedefe ulaşmak için yapılacaklar ve yapı taşları 

üzerinde rapor vereceğim.' dedi. Zirvede Fransa 

Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı 

Angela Merkel, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin borçlanma 

maliyetlerini azaltma amaçlı ortak tahvil konusundaki fikir 

ayrılıklarını açıkça dile getirdi.  Van Rompuy ise ortak 

tahvillerin masadan tamamen kalkmadığını, ancak AB'de 

mali ve ekonomik entegrasyonda yeni bir aşamaya geçtikten 

sonra tartışılabileceğini söyledi. AB Konseyi Başkanı, 

'Eurobondlar, parasal ve ekonomik birliğin derinleştirilmesi 

için uzun vadeli proje başlığı altında görüşüldü. Kimse derhal 

yürürlüğe konsun demiyor. Bu zaman alacaktır. Öncelikle 

bunun hukuki çerçevesinin değerlendirilmesi gerekir.' dedi. 
Kaynak: Euractiv  


