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Değerli Elçiler, Sevgili Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler,
Rektör olarak, hepinizi Çukurova Üniversitesi adına ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.
Ayrıca, üniversitemize yapılan bu üst düzey ziyaretin organizasyonu için AB delegasyonuna
teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek isterim.
Sevgili Elçiler ve katılımcılar,
Türkiye-AB ilişkileri, 12 Eylül 1963'te imzalanan Anlaşma ile resmen başladı.
O zamandan beri, Avrupa Birliği her zaman Türk dış politikasının önemli bir parçası olmuştur.
Geçmişte Türkiye'nin, AB ile daha yakın bir ilişki içinde olma konusundaki çıkarları için
emniyet, mali, siyasi ve ekonomik faktörler önemli rol oynamıştı.
Şu anda Türkiye, AB'ye eşit tam üye olarak katılmak amacıyla AB ile yakın ilişkilere özellikle
önem vermektedir.
AB Konseyi, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamaya karar verdi.
O zamandan bu yana, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Gıda Güvenliği, Vergilendirme, Bilim ve
Araştırma gibi sadece 16 fasıl müzakerelere açıldı.
Dolayısıyla, AB-Türkiye ilişkilerinin hem Türkiye hem de AB için arzulanan seviyeye
gelmediğini söylemeliyim.
Bildiğiniz gibi küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz.
Türkiye'nin AB'ye üyeliği, Türkiye'nin jeostratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve eğitimli
ve dinamik nüfusuyla AB'nin uluslararası ve bölgesel aşamadaki rolünü artıracaktır.
Örneğin, 2015'te Türkiye, Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ticaret ortağı oldu.
Türkiye ile AB arasında daha yakın bir işbirliği de Bilim ve Araştırma alanında görülmektedir.
Türkiye, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı'nı tanımlayan Bologna Sürecine aktif olarak katılmıştır.
Ayrıca, 2004 yılından bu yana Erasmus ve AB Araştırma Projeleri Programları, Türkiye ve
Avrupa'daki öğrencilere ve akademisyenlere önemli katkılar sağlamış ve her iki tarafın da
diyalog kurmaları ve kültür alışverişi yapmaları için fırsatlar sağlamıştır.
Sevgili Elçiler ve katılımcılar,
15 Temmuz 2016'da bildiğiniz gibi, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Bürosu gibi demokratik
olarak seçilen devlet kurumlarına karşı bir darbe girişiminde bulunuldu.
Başarısız darbe girişimi sırasında 250'den fazla masum sivil öldü ve 2100 kişi yaralandı.

Ne yazık ki, AB'nin darbe girişimine verdiği yanıt, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ve meşru
hükümetini destekleyecek kadar yeterli olmadı diyebilirim.
Bir başka deyişle, Türkiye'de darbe girişimi karşısında daha katı ve çok daha güçlü bir AB
reaksiyonu bekliyorduk.
Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak değerleri, normları ve demokrasi ilkesini paylaştığını
söyleyerek davet konuşmamı bitirelim.
Dolayısıyla, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var ve Türkiye'nin bir takım siyasi, güvenlik,
ekonomik ve sosyal nedenlerle Avrupa'ya ihtiyacı var.
Teşekkür ederim.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

