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AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Erasmus Programı

HAYATBOYU ÖĞREN,
HAYATBOYU KEŞFET!
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HAYATBOYU ÖĞREN,
HAYATBOYU KEŞFET!



Hedef Kitlesi Program / Faaliyet Başvuruyu Kim Yapar?

Gençler, 
Gençlik Liderleri, 
Gençlik Çalışanları

Üniversite Öğrencileri, 
Akademik Personel, 
İdari Personel

Okul Eğitimi Personeli (Öğretmenler, 
İdareciler), 
Öğrenciler, 
Öğretmen Adayları, 
Okullar, 
Okul Eğitiminden Sorumlu Bölgesel / Yerel 
Makamlar

Temel mesleki eğitim almakta olanlar (meslek 
lisesi öğrencileri, çıraklar), yeni mezunlar, 
çalışanlar, iş arayanlar, eğitim ve öğretimden 
sorumlu kişiler, insan kaynakları uzmanları, 
meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, 
öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları

Yetişkin Eğitimi Alanında Çalışanlar, 
Yetişkin Öğreniciler (örgün eğitim dışında 
olanlar)

Eğitim Yöneticileri/Uzmanları ve Karar 
Alıcılar

Kurum yöneticileri, genel eğitim ve mesleki 
eğitim yöneticileri/uzmanları

Yetişkin eğitimi ile ilgili hizmet sunan her tür 
kamu, özel ve sivil kuruluşlarda çalışan 
eğitimciler/yöneticiler veya bu alanda gönüllü 
hizmet sunan kişiler

Mesleki eğitime yönelik proje hazırlayabilecek 
tüzel kişiliğe sahip resmi ya da özel kuruluşlar

Okullar, il milli eğitim müdürlükleri, öğretmen 
adayları, öğretmenler ve okul idarecileri    

Resmi olmayan gençlik grupları, 
STK’lar, 
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, 
Kamu kuruluşları, 
Okullar ve üniversiteler

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları

Gençlik Programı

Comenius Okul Ortaklıkları, 
Comenius Bölgesel Ortaklıkları, 
Comenius Hazırlık Ziyaretleri, 
Comenius Asistanlığı
(Bireysel/Kurumsal), 
Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti, 
Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği

Leonardo da Vinci 
Hareketlilik, Ortaklıklar, Yenilik Transferi 
ve Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerl-
eri, 

Çalışma Ziyaretleri

Erasmus

Grundtvig
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Gelecek 
benim elimde!

Eğitim 
hayatıma 

fark katmak 
istiyorum!

Keşfedecek 
koca bir dünya var!

Şimdi Keşfetme Zamanı!
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Proje 
Kapsamındaki

Faaliyetler

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?



Hayatboyu Öğrenme Programı, kişisel, toplumsal, sosyal bilgilerin, becerilerin ve yeterliklerin geliştirilmesi 
amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetlerini içermektedir.

Program, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite 
öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve 

öğretimde gelişme imkanları sunmaktadır.

Proje 
Kapsamındaki

Faaliyetler

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?
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Yüksek Öğretim ve İleri Eğitim Programı: Erasmus
Yeni Ufuklar…

Erasmus, AB’ye üye ve aday ülkelerin yükseköğretim eğitimine yönelik politikalarını desteklemek ve 
geliştirmek için yürütülen bir Hayatboyu Öğrenme Programı’dır.

Erasmus’a katılan 33 ülkedeki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye 
yönelik olan program, yükseköğretim kurumlarının kısa süreli (3-12 ay) öğrenci ve personel hareketliliği (6 
haftaya kadar) yapabilmelerine ve birbirleri ile ortak proje üretip hayata geçirebilmelerine imkan vermektedir.

Yükseköğretim sistemini iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek ve iş yaşamına eğitim kalitesi 
en üst düzeyde gençler kazandırmak amacı da barındıran program, katılanlara karşılıksız mali destek 

sağlamaktadır.

5



Program Neyi Hedefliyor?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumunda okudukları bölümün eğitimini başka bir Avrupa yükseköğretim 
kurumunda (3-12 ay arasında) alma ve staj faaliyetini bir AB üyesi ülkede 3-12 ay arasında yapma imkanı 
sunmayı,

Yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin ders vermek ve/veya kendi çalışma alanında eğitim almak 
üzere bir AB üyesi ülke yükseköğretim kurumuna veya işletmeye kısa süreliğine gitme imkanı sağlamayı,

Yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle ve yükseköğretimle ilgili tüm çevrelerle iş birliği yapmalarını 
sağlamayı,

Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki ön yargıları, yükseköğretim çevreleri aracılığıyla kırmayı,

Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine başarıyla 

cevap veren mezunlar yetişmesini sağlamayı,

Engellilere öncelik vermeyi hedefliyor.
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Programdan
Kimler Yararlanabilir?
Katılımcı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları, 
yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler ve yükseköğretim kurumlarının personeli Erasmus programı 
faaliyetlerinden yararlanabilir. Ayrıca ülkelerde ekonomik faaliyet gösteren işletmeler ve yükseköğretimle 

ilgili her türlü kurum ve kuruluş, projelerde yer alarak programa destek verebilmektedir.
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A) Öğrenci Hareketliliği
a. Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi 
(EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir 
eğitim programına kayıtlı öğrenciler, diğer bir Avrupa ülkesinde hem dönem kaybı olmaksızın öğrenimine 
devam etme, hem de farklı bir kültürü yerinde tanıma imkanına sahip olmaktadırlar.

Öğrenim hareketliliği, aynı akademik yıl içinde 3 - 12 ay arasında sürebilir ve öğrenciler, yurt dışında 
kaldıkları süre için mali destek (hibe) alırlar. Hibelerin miktarı gidilen ülkeye göre değişmektedir.

Başvurular, öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun uluslararası ilişkiler ofisine yapılır. Ön 

lisans ve lisans düzeydeki birinci sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliği faaliyetine katılamaz.

Proje 
Kapsamındaki

Faaliyetler

İçindekiler

Hayatboyu
Öğrenme 

Programı Nedir?
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b. Öğrenci Staj Hareketliliği

Erasmus Programı kapsamında staj yapmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik 
bir faaliyettir. Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi 
sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları gerekir.

Süresi 3 ile 12 ay arasında değişen faaliyet kapsamında öğrenciler, yurt dışında kaldıkları süre için mali 
destek (hibe) alma şansına sahip olurlar. Hibelerin miktarı gidilen ülkeye göre değişir.

Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin, eğitim aldıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve 

Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.
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B) Personel Hareketliliği
a. Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının, farklı bir Avrupa 
ülkesinde Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan 
sağlayan faaliyettir. Faaliyetin süresi 1 hafta ile 6 hafta arasında değişmektedir.

Yurt dışındaki kurumlardan gelerek yükseköğretim kurumlarında ders veren akademik personel; güncel 
eğitim yaşamı hakkında taze fikirler edinmekte, pedagojik yöntemler konusunda uzmanlığını ve deneyimini 
geliştirmektedir.

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna giden akademisyenlere veya yurt dışından ders vermek üzere 
gelen personele seyahat katkısı ve konaklama, yeme içme masrafları gibi harcamalarını karşılamak üzere, 
faaliyet gerçekleştirdikleri süre için hibe desteği verilir.

Başvurular, kişilerin çalışmakta olduğu kurumun uluslararası ilişkiler ofisine yapılır.
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b. Personel Eğitim Alma Faaliyeti

Personel eğitim alma faaliyeti ile Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarının 
akademik ve idari personeli, işletmelerde ve diğer yükseköğretim kurumlarında eğitim almak üzere yurt 
dışına gidebilirler. Faaliyet süresi 1 hafta ile 6 hafta arasında değişmektedir.

Bu hareketlilik türünden faydalanan personel; mesleği ve görevi ile ilgili alanlarda yurt dışındaki güncel 
gelişmelerden haberdar olur; farklı bir kurumun deneyimlerinden faydalanır ve tespit edilen iyi uygulamaları 
kendi çalışmalarına aktarma imkanına sahip olur.

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna eğitim almaya giden akademisyenlere veya başka bir program 
üyesi ülkeye eğitim almak üzere gelen personele seyahat katkısı ve konaklama, yeme içme masrafları gibi 
harcamalarını karşılamak üzere, faaliyet gerçekleştirdikleri süre için hibe desteği verilmektedir.

Başvurular, kişilerin çalışmakta olduğu kurumun uluslararası ilişkiler ofisine yapılmaktadır.
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C) Projeler
a. Yoğun Programlar

Yoğun programlar, müfredat içerisinde yer almayan veya sadece çok kısıtlı sayıda üniversitede öğretilen 
uzmanlık konularının verimli ve çok uluslu öğretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

En az bir tanesi AB üyesi ülke kurumu olmak üzere en az 3 program ülkesinden Erasmus Üniversite 
Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumunun bir araya geldiği, en az 10 gün, en fazla 6 hafta süren; kısa 
süreli yoğun bir eğitimi kapsayan programlar, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çok uluslu gruplarda bir 

arada çalışmalarına ve yeni perspektifler kazanmalarına imkân vermektedir.
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b. Erasmus Yoğun Dil Kursları

Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, öğrenim 
ya da staj görecek Erasmus öğrencileri için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar 
sayesinde öğrenciler akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini 
ve kültürünü öğrenmektedirler.

2 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içeren kurs dahilindeki ülkeler; Belçika (Flemenk Topluluğu), 
Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya (Katalan, Bask, Galiçya ve Valensiya Bölgeleri), İsviçre (İtalyanca Konuşulan 

Bölge), İsveç ve Türkiye’dir.
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D) Merkezi Faaliyetler
a. Çok Taraflı Projeler

Çok taraflı projeler, yükseköğretim kurumları arasında yeniliklerin aktarılmasına fırsat sağlamaktadır. 4 alt 
faaliyetten oluşmaktadır:

1- Müfredat geliştirme

2- Yükseköğretimin modernizasyonu

3- Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında iş birliği

4- Sanal kampüsler

Çok taraflı projeler, en az biri AB üyesi ülke olmak üzere, en az 3 değişik ülkeden EÜB sahibi kurumun bir 
araya gelerek, belirli proje türlerinde ortaklık kurmalarına imkan verir. Projeler en fazla 3 yıl sürebilmektedir.

Başvurular AB Komisyonu’nun ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı’na (Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency) yapılır. Başvuruların seçimi ve kabülü, Komisyon Yürütme Ajansı’nca 

yürütülmektedir.
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b. Çok Taraflı Ağlar

Çok taraflı ağlar, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari kalitelerini geliştirmeyi amaçlayan; belirli 
bir akademik disiplin veya öğretim alanına Avrupa boyutu katmaya olanak sağlayan iş birliği bağlantılarıdır. 
Yükseköğretim kurumları, kamu kuruluşları, işletmeler, yükseköğretimle ilgili aktif faaliyette bulunan birlikler 
ve kuruluşlar bu faaliyetten yararlanabilir. “Akademik ağlar” ve “yapısal ağlar” olmak üzere iki alt faaliyete 
ayrılmaktadır.

Akademik ağlar, belirli öğretim alanlarında yenilenmeyi amaçlamaktadır.Yapısal ağlar; yükseköğretim 
kurumlarının yönetim, idari ve mali anlamda modernizasyonuna, çağın gereksinimlerine uygun şekilde 
geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Yapısal ağlara en az 5 değişik ülkeden 5 katılımcı kurumun 
üye olması beklenmektedir.

Ağlar en fazla 3 yıl sürebilir. Başvurular AB Komisyonu’nun ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı’na 
yapılır. Başvuruların seçimi ve kabülü Komisyon Yürütme Ajansı’nca (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency) yürütülmektedir.

c. Destek Faaliyetleri

Destek faaliyetler ile programın esas faaliyetleri kapsamında yer almayan, fakat programın işlevsel 
amaçlarına açıkça hizmet eden çeşitli faaliyetler desteklenmektedir. Yükseköğretim alanında Avrupa 
işbirliğine yönelik seminerler, çalıştaylar, eğitim faaliyetleri, araştırma ve analiz çalışmaları, yarışma 
organizasyonları gibi farkındalık artıran çalışmalar, programın tanıtımını artırmayı amaçlayan bilgi-iletişim 

faaliyetleri bu kapsamda desteklenebilen faaliyetlerdir.
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E) Diğer Faaliyetler
Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri

Hazırlık Ziyaretleri, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarına; potansiyel 
ortaklarıyla öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmek üzere yeni anlaşmalar yapabilmelerine imkan 
verir. Bunun yanı sıra öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek üzere yeni ortaklar bulabilmeleri, Erasmus 
Yoğun Program Projeleri ve Erasmus Merkezi Projeleri’nde yer almasını planladıkları potansiyel proje 
ortaklarını daha yakından tanımalarını sağlar.

Yükseköğretim kurumlarının yanı sıra işletmeler ve diğer kurum/kuruluşlar da Erasmus Staj Hareketliliği 
faaliyetini organize etmek ve konsorsiyum oluşturmak üzere Erasmus Hazırlık Ziyareti gerçekleştirebilirler. 
İrtibat Seminerleri ise; Erasmus Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmek isteyen yükseköğretim 
kurumları, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşların, faaliyetlerin detaylarını görüşmek üzere, bağlantı 
kurdukları potansiyel ortakları ile bir araya gelmeleri için AB Komisyonu’nun desteği ile Ulusal Ajans’lar 
tarafından düzenlenen seminerlerdir.
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AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

• Ülke Merkezli Faaliyetler
  http://ua.gov.tr   

• Merkezi Faaliyetler
  http://eacea.ec.europa.eu

      twitter.com/ulusalajans
      
      facebook.com/ulusalajans

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr     
Bu broşür Avrupa Komisyonu'nun katkısıyla hazırlanmıştır.  Broşürde yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.


