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AB, KARADAĞ'IN ÜYELİK MÜZAKERELERİNE 

YEŞİL IŞIK YAKMAYA HAZIRLANIYOR 

AB liderlerinin, bu ay yapılacak zirvede Karadağ'ın üyelik 

müzakerelerine yeşil ışık yakması bekleniyor. AFP'nin 

elde ettiği belgede 'Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa işleri 

bakanlarının aldığı, müzakerelerin başlamasına yönelik 

kararına destek olacaktır.' deniliyor. Avrupa 

Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan 

Füle'nin sözcüsü Stefan Füle, konuyla ilgili olarak yaptığı 

açıklamada 'Mayıs ayında, Karadağ'ın gerekli çabayı 

gösterdiğini söylemiştik. İki defa bu doğrultuda tavsiye 

bulunmamızın ardından bu ayın sonuna kadar 

müzakerelerin başlamasını umuyoruz.' dedi. Öte yandan 

Fransa ve Hollanda gibi bazı ülkelerin, müzakerelerin 

başlamasına dair bazı çekincelerini dile getirdiği bildirildi. 

Karadağ'ın komşularından Hırvatistan'ın 1 Temmuz 

2013'te AB'nin 28. üyesi olması bekleniyor. Geçtiğimiz 

Mart ayında AB'ye adaylık statüsü kazanan Sırbistan ise 

müzakerelere başlamayı bekliyor. 

Kaynak: Euractive 

 

AB, YUNANİSTAN EURO'DAN AYRILIRSA 

SCHENGEN VE PARA ÇEKMEYİ ASKIYA 

ALMAYI PLANLIYOR 

Avrupa Maliye Bakanlarının, Yunanistan'ın Euro 

Bölgesi'nden ayrılmasının gündeme gelmesi halinde 

ATM'lerden para çekmeye limit, sınırlara ve sermaye 

hareketlerine kontroller getirmeyi planladığı bildirildi. AB 

yetkilileri Yunanistan'ın Euro'dan ayrılmasını beklemese 

de, her ihtimale karşı acil durum planlarının hazırlandığını 

doğruladı. Reuters'a konuşan AB yetkilileri, fikirlerin acil 

durum planları çerçevesinde ortaya konduğunu bildirdi. 

Ajansa konuşan yetkililerin hiçbiri Yunanistan'ın Euro 

Bölgesi'nden ayrılmasını beklememekle birlikte, her 

ihtimale karşı bu bu tür konuları görüştüklerini dile 

getirildi. AB yetkilileri, 6 Mayıs'taki genel seçimin 

ardından hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kalan 

Yunanistan'da 17 Haziran'da gerçekleşecek ikinci seçimin 

olası sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken, acil durum 

planlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Radikal Sol 

Cephe (Syriza), 17 Haziran'daki seçimler için giderek daha 

çok öne çıkan bir aday. Syriza'nın galibiyeti ve söz 

verdikleri üzere kurtarma programını iptal etmeleri halinde 

Yunanistan'ın ortak para biriminden ayrılmak zorunda 

kalmasından endişe ediliyor. Henüz acil durum planlarıyla 

ilgili bir anlaşmaya varılmasa da, maliye bakanlarının 

seçenekleri detaylı bir biçimde tartıştığı dile getirildi. 

Belçika Maliye Bakanı Steven Vanackere geçtiğimiz ay, 

tüm Euro Bölgesi ülkelerinin problemlere karşı hazırlıklı  

 

olması gerektiğini söylemişti. Bu tartışmaların da 

bankalara hücum ve ani sermaye kaçışların önüne geçmek 

için yürütülüyor olabileceği dile getiriliyor. Bakanların, 

para çekme ve sermaye dolaşımının yanı sıra Schengen'i 

de askıya alma konusunu gündeme taşıdığı bildirildi. 
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TÜRKİYE EUREKA DÖNEM BAŞKANLIĞI AÇILIŞ 

KONFERANSI 

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve 

süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği 

uluslararası işbirliği platformu olan EUREKA 

Programı’nın Temmuz 2012 – Haziran 2013 tarihleri 

arasındaki dönem başkanlığını Türkiye üstlenecektir. 

EUREKA 2012-2013 Türkiye Dönem Başkanlığı öncesi 

belirlenen stratejik yol haritasında, dönem başkanlığının 

ülkemiz sanayisi ve kobilerimiz adına bir fırsata 

dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Türkiye 2012-2013 

EUREKA Dönem Başkanlığı kapsamında öncelikli olarak 

Dönem Başkanlığı Açılış Konferansı 13 Temmuz 2012 

tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 

düzenlenecektir. Düzenlenecek olan konferansa Ar-Ge 

faaliyetlerini uluslararası seviyeye çıkartmayı arzulayan 

tüm firmalar davetlidir. Konferans kapsamında Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN ve 

TÜBİTAK Başkanı Sayın Yücel ALTUNBAŞAK açılış 

konuşmalarını gerçekleştirecektir. Konferans EUREKA 

Programı kapsamındaki fırsatların değerlendirileceği 

panellerle devam edecektir. Konferans süresince simültane 

tercüman imkanı bulunmaktadır. Konferansa katılacak 

temsilcilerinin her firma veya kurumdan en fazla 2 kişi 

olacak şekilde Konferansa katılması önemle rica olunur. 

Konferansa katılmak isteyenlerin 29 Haziran 2012 tarihine 

kadar kayıt olması gerekmektedir. 

Konferansa kayıt olmak için: 

http://kayit.tubitak.gov.tr/index.php?sid=62171&newt

est=Y&lang=tr  

Detaylı Bilgi: 

Hasan Burak TİFTİK 

EUREKA Proje Sorumlusu 

TÜBİTAK EUREKA Ofisi 

Tel     : +90 312 468 53 00 / 3461 
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