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İsviçre’nin Erasmus+ Programına Katılımının Askıya 
Alınması Hakkında Duyuru 
İsviçre’nin Erasmus+ programına katılımı Avrupa 
Komisyonu tarafından askıya alınmıştır.  2014 yılı 
boyunca İsviçre  “program ülkesi” yerine “ortak ülke” 
statüsünde sayılacak ve İsviçre’de bulunan kuruluşlar 
yalnızca “ortak ülkelere” açık faaliyetlere iştirak 
edebileceklerdir. Ülkemizde Ulusal Ajans tarafından 
yürütülmekte olan Erasmus+ Programına başvuru 
yapmak isteyenlerin uygun olmayan ortaklar 
nedeniyle elenmemek için ortaklarını seçerken bu 
duyuruda açıklanan hususlara dikkat etmeleri önem 
arz etmektedir. İsviçre’de bulunan kuruluşlar 2014 yılı 
içerisinde aşağıdaki faaliyetlerde “ortak ülke” 
statüsünde yer alabilecektir: 
- Stratejik Ortaklıklar* 
- Bilgi Ortaklıkları* 
- Sektörel Beceri Ortaklıkları* 
- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri* 
- Spor: İşbirliği Ortaklıkları* 
- Jean Monnet** 
* Yalnızca ortak olarak yer alabilir. 
** Ortak veya başvuran olarak yer alabilir. 
Erasmus+ öncesi Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik 
Programlarında kabul edilmiş olan projeler ise 
yukarıda açıklanan sınırlamalardan 
etkilenmeyecektir. Bu programlar için İsviçre’den 
ortakların dahil olduğu projeler planlandığı gibi 
gerçekleştirilecektir. 
 
Kaynak: Ulusal Ajans 
 

Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği (KA1) Proje 
Destek Toplantıları 
2014 Teklif Çağrısı Döneminde Mesleki Eğitim 
programı Öğrenme Hareketliliği (KA1) projelerine 
başvuru yapmak isteyen,  proje hazırlama 
aşamasında olan kurum ve kuruluşlara yardımcı 
olmak ve uygulama anlamında destek sağlamak 
amacıyla, Ulusal Ajans’ta Proje Hazırlama Destek 
Toplantıları düzenlenecektir. Aşağıda belirtilen 
tarihlerde 14:00 - 17:00 saatleri arasında Başkanlık 
binasında gerçekleşecek olan toplantılarda başvuru 
formu incelenecektir. Toplantıya katılmak isteyenlerin 
kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcı 
sayısı sınırlı olduğundan, kontenjanı dolan 
toplantılara yeni kayıt alınmayacaktır. Toplantı kaydı 
yaptıranlar davetli sayılacak, katılım için resmi yazı  
 

veya e-posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Ulusal 
Ajans tarafından yol, harcırah vb. herhangi bir 
harcama karşılanmamaktadır. 
04 Mart 2014 Salı 
06 Mart 2014 Perşembe 
11 Mart 2014 Salı 
13 Mart 2014 Perşembe 
Toplantıya katılmak için lütfen aşağıdaki bağlantıdan 
kayıt formunu doldurunuz. 
Toplantı Kayıt Formu 
 
Kaynak: Ulusal Ajans 
 

AP'den 19 Ülke İçin Vize Muafiyetine Yeşil Işık 
Avrupa Parlamentosu, 16 küçük ada ülkesi, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Kolombiya ve Peru vatandaşlarının 
Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat etmesine yeşil ışık 
yaktı. Avrupa Komisyonu, Kasım 2012'de Karayipler 
ve Pasifik'teki 16 küçük ada ülkesinin vatandaşları 
için vize zorunluluğunun kaldırılmasını teklif etmişti. 
AP ile AB Konseyi ile gerçekleşen görüşmelerden 
listeye Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya ve 
Peru'nun da eklenmesi kararı çıkmıştı. Komisyon'un 
içişlerden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, AP'den 
çıkan kararı memnuniyetle karşıladı ve 'AB 
vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerindeki vize 
şartı da kalkacağı için bu durum, AB vatandaşları için 
de fırsatlar ve avantajlar sağlayacak' dedi. 
Malmström, yaptığı yazılı açıklamada 'Peru ve 
Kolombiya'nın vize muafiyeti listesine eklenmesi 
olumlu bir sonuç Peru ve Kolombiya vatandaşlarına 
vizesiz seyahat sunmakla göç riskini ve engellemek 
ve AB'de güvenliği sağlamak arasında doğru bir 
denge kuruyor. Komisyon, bu bağlamda Peru ile 
Kolombiya için gereken ek değerlendirmeleri bir an 
önce hazırlamakta kararlıdır' ifadelerinde bulundu. 
Vize muafiyet listesinin AB Resmi Gazetesi'nde 
yayımlanmasının ardından Komisyon, 19 ülkenin her 
biri ile vizelerin kaldırılması müzakereleri yürütmek 
için Konsey'den yetki isteyecek. Komsiyon daha 
sonra bu ülkelerle vize muafiyeti görüşmeleri 
yürütecek ve müzakerelerin sonuçları Konsey ve 
AP'nin onayına sunulacak. AB ve ilgili ülkelerde onay 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından vize 
muafiyeti anlaşmaları yürürlüğe girecek. Komisyon, 
vizesiz seyahat anlaşmalarının en erken önümüzdeki 
yıl yürürlüğe gireceğini söylüyor. 
 

Kaynak: Euractiv    
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