Avrupa Birliği Eğitim Programı
2016

5 gün Amsterdam I Paris I Brüksel
Avrupa Parlemantosu
Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde yer alan ve doğrudan halk tarafından seçilen organdır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Üye devlet vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve siyasi görüşlerini temsil eden bir
organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosu'nda üyeler ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Parlamenterler
ülkelerini değil, kendilerine oy veren AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler. Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır. Üye devletleri bağlayacak hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi hem Avrupa Parlamentosu ve hem de Konsey'in onayı ile
mümkün olur. Bütçeye ilişkin yetkiler taşır. Komisyon ve Konsey’i denetleme yetkisini de bünyesinde barındırır. Parlamento, Avrupa
Komisyonu üyelerinin tayinlerinin onaylanması ve üçte iki oy çoğunluyla Komisyon’u görevden alma yetkilerine sahiptir. Ayrıca, Komisyon
programını onaylayıp, Komisyon ve Konsey’e yazılı ya da sözlü sorular yönelterek Avrupa politikalarının işleyişini izler.

1.Gün
İstanbul, Amsterdam
İstanbul’dan hareket
Amsterdam Şehir turu
Dam Meydanı, Damrak Caddesi
17.00 Brüksel’e hareket
Konaklama Brüksel’de

4.Gün
Paris
Tüm gün Disneyland*
Konaklama Paris’te

2.Gün
Brüksel
Avrupa Parlamentosu Eğitim Programı
Brüksel şehir turu
Grand Palace Meydanı
Belediye Sarayı ve Brüksel Müzesi
Konaklama Brüksel’de

3.Gün
Paris
08.00 Paris’e hareket
Paris yürüyüş turu: Concorde Meydanı
Champs-Elysees (Şanzelize Bulvarı)
Eyfel Kulesi (2. Katına çıkış)
Louvre Museum*
Konaklama Paris’te

5.Gün
Paris
Paris Tekne turu*
Notre Dame Katedrali ziyareti
Yerel saat ile 18.00 İstanbul’a hareket
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Avrupa Birliği
Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının
bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Bu yapı, üye devletler arasında imzalanan uluslararası antlaşmalarla kurulmuş ve aynı antlaşmalarla bazı alanlarda
karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler tarafından AB'ye verilmiştir. Böylelikle, dünyada bir benzeri daha olmayan, tüm üye devletleri ve
vatandaşlarını aynı anda, aynı şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana getirilmiştir. Bunun yanında kişilerin, malların, hizmetlerin ve
sermayenin Avrupa Birliği sınırları içinde rahatça dolaşımının sağlanması için bir iç pazar kurulmuştur.
Avrupa Birliği, üye devletlerin birbirleri ile her alanda dayanışma içinde bulunması, insan haklarının korunması ve üye devletlerin sosyal, siyasi, kültürel
kaynaşmasının ve ileri gelişiminin sağlanması için çaba göstermektedir. AB'de amaç, üye devletlerin ve vatandaşlarının ulusal, kültürel, dilsel, dinsel
çeşitliliğini bir potada eritmek değil, bu çeşitliliğin getirdiği dinamizmi güce dönüştürebilmektir. Avrupa Birliği, en önemli dış politika aracı olan ''genişleme
politikası'' ile yeni üye devletleri bünyesine katarak günümüzde 28 üyeli bir birliğe dönüşmüştür.''Genişleme politikası'' ile ekonomik, siyasi ve jeopolitik
açıdan çok daha güçlü bir birlik haline gelen AB,uluslar arası sistemdeki etkinliğini ve gücünü de artırmıştır.

Kazanımlar

. Yabancı dili yaşayarak öğrenmek
. Özgüveni geliştirmek
. Farklı insanlarla tanışıp, farklı kültürleri tanımak

. Avrupa Parlamentosu Eğitim Programı
. Milli değerlere sahip çıkma bilinci uyandırmak
. Doğal varlıkları korumayı öğrenmek

Sosyal ve Kültürel çalışmalar

Ücrete Dahil Hizmetler

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler

Dam Meydanı, Damrak Caddesi
Avrupa Parlamentosu Eğitim Programı
Belediye Sarayı ve Brüksel Müzesi
Grand Palace Meydanı, Eyfel Kulesi
Concorde Meydanı, Notre Dame Katedrali
Champs-Elysees (Şanzelize Bulvarı)
Euro Disney Disneyland Park
Walt Disney Studios Park

İstanbul’dan gidiş-dönüş uçak bileti
3 veya 4 yıldızlı otellerde konaklama ve kahvaltı
Havaalanı-Otel-Havaalanı transferi
Yurtdışındaki şehir içi transferler
Zorunlu Seyahat Sağlık sigortası
Eyfel Kulesi (2. Katına çıkış)
Konaklama ve Havaalanı vergileri
KDV
Eğitim Materyalleri

Vize randevu ücreti ve
Vize hizmet bedeli (120 EUR)
Çıkış harcı (15 TL)
Öğle ve akşam yemekleri
Disneyland Park ve Walt Disney Studios*
(2 Park: 85 EUR)
Paris Tekne turu*
Louvre Müzesi*
Ekstra bagaj ücreti
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