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ERASMUS+ İL BİLGİLENDİRME 

TOPLANTILARI BAŞLIYOR 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan 

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları, 2014-

2020 yıllarını kapsayan yeni program döneminde, 

“Erasmus+” adı altında toplanıyor. 01 Ocak 2014 

itibariyle yürürlüğe girecek ve 2020 yılına kadar 

devam edecek olan ERASMUS+ Programı, önceki 

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarını tek bir 

ad altında birleştirmek, başvuruları kolaylaştırmak ve 

sadeleştirmek, farklı alanlara da hitap edebilmek için 

tasarlandı. Bu yenilikler arasında SPOR alanına 

verilen destekler, yükseköğretim ve iş dünyasının 

işbirliklerini artırmak, daha çok gence, daha çok 

öğrenciye, daha çok sivil toplum çalışanına, daha çok 

meslek erbabına ve daha çok öğretmene/eğitmene 

ulaşmak yer alıyor. Türkiye Ulusal Ajansı, yeni 

program döneminde, özellikle dezavantajlı kesimlere 

daha fazla ulaşarak, yararlanıcı kitlesini bu bakımdan 

da büyütmeyi, yenilemeyi ve farklılaştırmayı 

amaçlıyor. Bu kapsamda, Ulusal Ajans, 2014-2020 

yıllarını kapsayacak Erasmus+ dönemi hakkındaki 

yeni bilgilerin paylaşılmasını ve programın sunduğu 

imkanlardan bütün vatandaşların haberdar olmasını 

teminen, ilk etapta 38 farklı ilde ve toplam 50 ilimizin 

katılımıyla, 2.500  kişiye ulaşmayı hedefleyen 

bilgilendirme toplantılarına başlıyor. Toplantılar, 

programlar hakkında bilgisi olmayan kişilere ulaşarak 

her faaliyetin genel tanıtımını yapmak olduğundan, 

çalıştay formatında planlanmamıştır. Toplantı 

programı özellikle; 1.Tercihen daha önce Türk Ulusal 

Ajansı tarafından yürütülen programlardan 

yararlanmamış, 2.Dezavantajlı bölgelerde ve/veya 

ilçe/kasaba/belde/köylerde görev yapan ve/veya 

okuyan, 3.Eğitim kurumlarında görev yapan 

ilgilililerin yanı sıra STK temsilcileri ve farklı kamu 

kurumlarının çalışanları (Belediye personeli ile 

Bakanlıkların il müdürlükleri, kütüphaneler, 

cezaevleri, müzelerin personeli... gibi), 4. Türk Ulusal 

Ajansı programları kapsamında herhangi bir faaliyete 

katılmak isteyen fakat bu konuda yeterli bilgisi 

olmayan kişiler için uygundur. 

Ayrıntılı Bilgi: http://cogi.tk/5joap6   
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AB İLE VİZESİZ SEYAHAT GÖRÜŞMELERİ 

EN GEÇ 3,5 YILDA TAMAMLANACAK 

Türkiye ve Avrupa Birliği, vizelerin 

serbestleştirilmesi için müzakerelerin başlaması ve 

Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması üzerinde 

mutabakata vardı. Anlaşmaya göre vize muafiyeti 

müzakereleri, anlaşmanın imzalanmasıyla eş zamanlı 

olarak başlayacak. Müzakerelerin 'makul bir sürede' 

tamamlanmaması halinde Türkiye Geri Kabul 

Anlaşması'nı tek taraflı olarak askıya alabilecek. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sürecin 'en fazla 

3.5 yıl' süreceğini belirtti. Türkiye ve Avrupa Birliği 

arasında vize muafiyeti müzakerelerinin başlaması ve 

Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması sürecinde bir 

yıldır süren düğüm çözüldü. AB ve Türk tarafının 

sürecin ilerlemesi için mutabakata vardığı ve konunun 

imza aşamasına geldiği bildirildi. Avrupa Birliği'ne 

Türkiye'den giriş yaptığı tespit edilen, üçüncü bir 

ülkenin vatandaşı olan düzensiz göçmenlerin 

yakalanması halinde Türkiye'ye geri gönderilmesine 

olanak tanıyan Geri Kabul Anlaşması'nın 

imzalanması ile vize muafiyeti müzakerelerinin 

başlaması eş zamanlı olarak gerçekleşecek Geri 

Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ardından 

tarafların karşılıklı olarak yükümlülüklerin yerine 

getirilip getirilmediğinin değerlendirileceği bir izleme 

süresi söz konusu olacak. Avrupa Birliği'nin 'makul 

bir süre' içinde Türkiye'ye vize muafiyeti tanımaması 

halinde Türkiye'nin tek taraflı olarak Geri Kabul 

Anlaşması'nı askıya alması söz konusu olabilecek. 

NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak için 

bulunduğu Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun 

genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve içişlerden 

sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile görüşen 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sürecin 16 

Aralık'ta Ankara'da başlayacağını belirtti. AB, vize 

muafiyeti müzakerelerinin başlaması için Türkiye'nin 

2012 yılında parafladığı Geri Kabul Anlaşması'nı 

imzalaması ve yürürlüğe koymasını talep ediyordu. 

Türkiye ise vize muafiyeti ve Geri Kabul 

Anlaşması'nın eşzamanlı olarak yürürlüğe girmesini 

istiyordu. 
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