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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 5 Başlık İçin 

Özel Mektup 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-

Claude Juncker’in, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 

bir mektup göndererek halen Kıbrıs Rum kesiminin 

blokajında olan 5 müzakere başlığının açılması için 

2016 yılının ilk çeyreğinde gerekli süreci 

başlatacağı taahhüdünde bulunduğu öğrenildi. 

AB’nin yürütme erkinin başı olan Jean-Claude 

Juncker’in mektubu, 29 Kasım’da yapılan Türkiye-

AB Zirve sonuç açıklamasına ek bir nitelik taşıyor 

ve açıklama metninde yer almayan başlıklar 

isimlendiriliyor. Mektupta açılması planlanan 5 

başlık şöyle sıralanıyor: 

15’inci başlık: Enerji 

23’üncü başlık: Yargı ve temel haklar 

24’üncü başlık: Adalet, özgürlük ve güvenlik 

26’ncı başlık: Eğitim ve kültür 

31’inci başlık: Dış, güvenlik ve savunma politikası 

Türkiye-AB zirvesi sonunda yapılan ortak 

açıklamada, AB Komisyonu’nun Türkiye’nin katılım 

müzakere sürecini hızlandırmak amacıyla bazı 

başlıkların açılması için 2016 yılının ilk çeyreğinde 

hazırlıklarını tamamlayacağı kaydedilmiş ancak bu 

başlıkların neler olacağı Kıbrıs Rum kesimi blokajı 

nedeniyle açıkça yazılmamıştı. 

Kaynak: http://t24.com.tr/  

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında 

Uluslararası Kredi Hareketliliği Bilgilendirme 

Toplantısı 

2016 Teklif Çağrısı Döneminde Yükseköğretim 

Programı kapsamında Ana Eylem 1 – Uluslararası 

Kredi Hareketliliği (KA107) Bilgilendirme Toplantısı 

düzenlenecektir. 16 Aralık 2015 tarihinde TED 

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan 

toplantıda Erasmus+ Uluslararası Kredi 

Hareketliliği (KA107) hakkında bilgilendirme 

yapılacaktır.   Toplantıya katılmak isteyenlerin kayıt 

formunu doldurmaları gerekmektedir. Toplantı 

kontenjanı sınırlı olduğundan her yükseköğretim 

kurumundan en fazla 1 (bir) katılımcı için kayıt 

alınmaktadır.  

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2015 17:00 

Toplantıya katılmak için lütfen aşağıdaki 

bağlantıdan kayıt formunu doldurunuz. 

Kayıt Formu  

Kaynak: Ulusal Ajans  

 

Avrupa Birliği Uçuş Bilgilerini Paylaşma Kararı 

Aldı 

Avrupa Birliği (AB) uçak yolcularına dair de yeni bir 

düzenlemeye geçti. Yeni düzenlemeyle Avrupa 

Birliği (AB) ülkeleri, giriş-çıkış dahil olmak üzere 

tüm uçak yolcularının bilgilerinin paylaşılması 

konusunda anlaşmaya vardı. Kararın terörle 

mücadele çerçevesinde alındığı kaydedildi. 

"Passenger Name Record / Yolcu Adı Kaydı" isimli 

sistem, üye ülkelere yolcuların adları, iletişim ve 

kredi kartı bilgilerine erişim sağlayacak. Daha 

önceden AB kanunları bu tür bilgilerin 'seyahat 

özgürlüğüne darbe' vurduğu gerekçesi ile 

paylaşımına sıcak bakmıyordu. Benzer bir 

uygulamanın başlatılmasını, ABD 11 Eylül 

olaylarının ardından AB'den talep etmiş ancak 

Avrupa konuya soğuk bakmıştı. 

Kaynak: http://kokpit.aero/  
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