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Malmström: Geri Kabul Anlaşması'nın Yürürlüğe 

Girmesi, Vize Muafiyeti İçin Önemli Bir Aşama 

Avrupa Komisyonu'nun içişlerden sorumlu üyesi 

Cecilia Malmström, 'Türkiye ile AB arasındaki Geri 

Kabul Anlaşması'nın Ekim itibarı ile yürürlüğe 

girmesinden memnuniyet duyuyorum. Anlaşmanın 

yürürlüğe girmesi, uzun bir süreci tamamlıyor ve ileri 

doğru atılmış önemli bir adım teşkil ediyor. Bu 

anlaşma sayesinde tarafların topraklarında düzensiz 

olarak yaşayan kişilerin, zulüm riski olan yerlere geri 

göndermeme ilkesi de dahil olmak üzere temel haklar 

ve uluslararası hukuka uygun olarak bir an önce 

iadesi mümkün olacak. Dolayısıyla, anlaşmanın 

yürürlüğe girmesi AB'ye Türkiye topraklarından 

düzensiz göç akınının daha iyi yönetilmesine de 

yardımcı olacak' dedi. Geri Kabul Anlaşması'nın 

etkili bir şekilde uygulanmasının Türkiye ile vizesiz 

seyahat için yol haritasındaki şartlardan biri olduğuna 

dikkat çeken Malmström, anlaşmanın yürürlüğe 

girmesinin vizelerin serbestleştirilmesi açısından da 

önemli bir aşama teşkil ettiğini söyledi. Türkiye, 16 

Aralık 2013'te AB ile vizelerin serbestleştirilmesine 

yönelik görüşmelerin başlamasına eşzamanlı olarak 

Geri Kabul Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, 

Ağustos ayında tamamlanmıştı. Anlaşmadaki 

maddelere göre iki tarafın vatandaşlarının, uyruksuz 

kişilerin ve Türkiye'nin geri kabul anlaşması 

imzaladığı üçüncü ülkelerin vatandaşlarının geri 

kabulü 1 Ekim itibariyle başlayacak. Diğer üçüncü 

ülkelerin vatandaşlarının geri kabulüne ise üç yıl 

sonra başlanacak. Vizelerin serbestleştirilmesine 

yönelik yol haritası özel olarak bir takvim öngörmese 

de hükümet, AB ile vizelerin serbestleştirilmesi için 

aynı prosedürden geçen diğer ülkelerin tecrübeleri 

ışığında bu sürecin 3-3.5 yıl kadar sürmesini bekliyor. 
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Erasmus Programı Etki Çalışması Basın 

Açıklaması 

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Eylül 2014 

tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Erasmus Programı 

Etki Çalışmasında, Erasmus öğrencilerinin ilk işlerini 

bulma ve kariyerlerini geliştirme konusunda diğer 

öğrencilere nazaran daha iyi bir pozisyonda oldukları, 

istihdam edilebilirlik yeteneklerinin daha fazla 

olduğu, yurtdışında iş buldukları, dolayısıyla uzun 

vadede işsizlik yaşama oranlarının daha düşük olduğu 

ifade edilerek, Programın katılımcılar üzerindeki 

olumlu etkilerinin altı çizilmiştir. Erasmus Programı 

1987 yılından bu yana uygulanmakta olan ve 

yükseköğretim sektörünü hedefleyen Avrupa Birliği 

hibe programıdır. Ülkemiz 2004 yılından beri 

Erasmus Programından faydalanmaktadır. Bugüne 

kadar 100 bine yakın öğrencimiz Erasmus Programı 

ile Avrupa’daki Program ülkelerinde bulunan 

üniversitelerde öğrenim, staj, vb. faaliyetler için hibe 

almaya hak kazanmıştır. Aynı dönemde 

Üniversitelerimizdeki 23 binden fazla akademik ve 

idari personel de Program ülkelerindeki 

üniversitelerde öğretim veya idari faaliyetler 

konusunda deneyim kazanma fırsatını elde 

etmişlerdir. Geçtiğimiz 10 yıldır ülkemizde de 

uygulanan Erasmus Programı öğrencilerimizin 

akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar 

sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Erasmus Programı bir 

taraftan Avrupa Birliği kamuoyunun Türkiye’ye 

yönelik önyargılarının kırılmasını ve kültürel 

yakınlaşmayı sağlarken, diğer taraftan yükseköğretim 

alanında akademik ve idari personel ile 

öğrencilerimize Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin yolunu 

açmaktadır.  
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