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Vizesiz Avrupa İçin Kalan 36 Şart 

Türkiye ve AB’nin 2013 yılında başlattığı vize serbestliği 

diyaloğu sonuna yaklaştı. Buna göre Türk vatandaşlarının 

vizesiz Avrupa’ya seyahati Haziran ayı sonunda 

gerçekleşebilir. Ancak bunun için Türkiye’nin yerine 

getirmesi gereken 53 kriter daha var. Bu kriterler, beş 

başlık altında toplanıyor: belge güvenliği, göç yönetimi, 

geri kabul, temel haklar ve kamu güvenliği. 

Söz konusu kriterler için detaylı bilgi: 

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/iste-vizesiz-

avrupa-icin-kalan-36-sart   

Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/  

Avrupa Eğitim Alanı İçerisinde Gençlik Çalışmaları ve 

Yaygın Öğrenme Kitabı 

Avrupa Komisyonu "Avrupa Eğitim Alanı İçerisinde 

Gençlik Çalışmaları ve Yaygın Öğrenme" kitabını 

yayınladı.  Yayına ulaşmak için tıklayınız.  

Kaynak: Ulusal Ajans 

18 Mart Türkiye-AB Zirvesi 

18 Mart 2016 tarihinde Başbakan Davutoğlu AB Konseyi 

üyeleri ile 29 Kasım 2015 Zirvesinden sonra üçüncü kez 

bir araya geldi. İki taraf arasında Ekim ayından beri devam 

eden görüşmelerin son aşamasını oluşturan Zirve’de görüş 

birliği sağlandı ve 7 Mart Zirvesinde Başbakan Davutoğlu 

tarafından gündeme getirilen teklifler Ege Adalarından 

Türkiye’ye iade edilen her Suriyeli için Türkiye’den bir 

Suriyelinin AB ülkelerinde yerleştirilmesi ve Türk 

vatandaşları için vize serbestliğinin Haziran ayında 

gerçekleşmesi- kabul edildi. Zirvede, mülteci krizini 

çözümlemek için ortak eylem planı çerçevesinde bugüne 

kadar atılan adımlar vurgulandı ve Türkiye’de Suriyelilere 

çalışma imkanı sağlanması, Suriye ve diğer ülke 

vatandaşları için vize uygulaması getirilmesi, sahil 

güvenlik ve polis tarafından güvenlik ve sınır korumanın 

güçlendirilmesi, AB ile bilgi paylaşımının artırılması ve 

Türkiye Mülteci Aracı altında 3 milyar avronun 

kullandırılmasına başlanması olumlu gelişmeler olarak 

kaydedildi. İki taraf arasında gerçekleşen 7 Mart 

Zirvesi’nde, Başbakan Davutoğlu, Türkiye’den 

Yunanistan’a geçen, Türkiye karasularında yakalanan ve 

uluslararası koruma için gerekli koşulları sağlamayan 

düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadesi karşılığında, 

Türkiye’de kamplardaki Suriyeli mültecilerin AB 

ülkelerine yerleştirilmesi planını önermişti. Bunun yanında 

göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin artırılması da üzerinde 

durulan konular arasında yer almıştı. 7 Mart Zirvesi’ndeki 

görüşmelerin sonuçlandırılması açısından önem taşıyan 18 

Mart Zirvesi’nde Türkiye’den Yunanistan’a giden 

düzensiz göçün sonlandırılmasına yönelik önlemler 

üzerinde iki taraf arasında uzlaşmaya varıldı. Bu uzlaşının 

bir bölümü de mülteci meselesinin ötesinde Türkiye-AB 

ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik önlemleri içeriyor. 

Zirvede varılan anlaşmanın içeriğine şu linkten  

ulaşılabilir: 

http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=99&id=1331#sthash.

lcbdHFqU.dpuf 

Kaynak: İKV 

Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı 

Başvuruları Kapsamında Açıklamalar ve Düzeltme-I 

Yayımlandı  

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2016-2017 

akademik yılında yaklaşık 170 kişiye burs sağlanacaktır. 

2016-2017 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Şubat 

2016 tarihinde başlamış olup 4 Nisan 2016 tarihine kadar 

devam edecektir. Program kapsamında Açıklamalar ve 

Düzeltme-I 18 Mart 2016 tarihinde yayınlanmıştır. 

Açıklamalar 

Düzeltme-I 

Kaynak: AB Bakanlığı 
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