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Eğitim alanında Avrupa ile sınırları ortadan 
kaldıran Türkiye Ulusal Ajansı, 2007-2013 
yıllarını kapsayan Hayatboyu Öğrenme ve 
Gençlik Programlarının son dönemecinde 
etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyor. 
Bugüne dek vatandaşlarımız ve kurumlarımızın 
proje ve bireysel faaliyetlerine hibe veren 
bir kurum olarak bilinen Türkiye Ulusal 
Ajansı, bu görevinin yanı sıra bundan sonraki 
dönemde katılımcılar için istihdam imkanları 
oluşturmanın da yollarını araştırıyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sanayi Odası, 
İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi gibi köklü mesleki kurumlarla 
protokoller imzaladık. İstanbul’da başlayan bu 
uygulamayı diğer illerimizle, diğer programların 
hedef kitlesi olan vatandaşlarımızı da içine 
alacak biçimde devam ettirmeyi planlıyoruz. 

Türkiye Ulusal Ajansı’nın  2007-2013 
döneminde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
Programları adı altında yürütmüş olduğu 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig ve Gençlik programları, 2014-
2020 döneminde tüm Avrupa’da “Erasmus+ 
(ERASMUSPLUS)”  adı altında birleştirildi. 
Eğitim-öğretim alanında yeni bir AB yaklaşımı 
gerekliliğinden hareketle hazırlanan Erasmus+ 
Programı, özünde büyük bir değişiklik 
getirmemekle birlikte, farklı sektörlere ve farklı 
kesimlere yönelik programları daha basit ve 
kolay anlaşılır bir yapıya kavuşturacak. 

Yeni dönemde programı en etkin biçimde 
uygulayan ülkelerden biri olabilmek ve 

vatandaşlarımızın programlardan azami 
düzeyde faydalanabilmesi için Ulusal 
Ajansımız şimdiden yoğun çalışmalara başladı. 
Yapacağımız ilk iş bir çok ilimizde bilgilendirme 
toplantıları düzenlemek olacak. Erasmus+ 
programı hakkında daha detaylı bilgilere 
ulaşmak için illerimizde düzenleyeceğimiz 
bilgilendirme toplantılarına katılabilir, Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın web sitesini (www.ua.gov.
tr) takip edebilir, sormak istediğiniz soruları 
bilgi@ua.gov.tr adresine yönlendirebilirsiniz. 
Facebook, Twitter ve Youtube gibi etkin olarak 
kullandığımız sosyal medya hesaplarından 
da kurumumuzu ve faaliyetlerimizi takip 
edebilirsiniz. 

Ulusal Ajansımızın Avrupa Birliği eğitim ve 
gençlik programları kapsamında projelere 
ve bireysel faaliyetlere bugüne kadar vermiş 
olduğu destek yeni program döneminde 
de aynı hızla devam edecek.  2013 Aralık 
ayında Erasmus+’ın resmi program rehberinin 
duyurulması ile Ulusal Ajansımızın yoğun 
bir tanıtım dönemine girecek ve Erasmus+ 
programının bütün vatandaşlarımızca tanınması 
için bilgilendirme etkinlikleri düzenleyecek. 
Gerek iş yaşantınız, gerekse kişisel gelişiminiz 
açısından yaşamınızda yeni fırsat pencereleri 
açmak için Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ 
programını takip etmenizi öneriyorum.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ile 
herkes için ERASMUS+

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ
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Türkiye Ulusal Ajansı, ülkemizin Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecinde eğitim ve gençlik 
alanında oldukça önemli başarılara imza 
atmış bir kurumdur. Yürütülmesinden sorumlu 
olduğu Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 
programları kapsamında vatandaşlarımız 
Avrupa’da eğitim fırsatlarına ücretsiz olarak 
ulaşabilmekte, kurum ve kuruluşlarımız 
kurumsal kapasitelerini güçlendirme imkanına 
kavuşabilmekte ve Avrupa standartlarında bir 
işleyişe kavuşabilmektedir.

2013 yılının ikinci yarısına geldiğimizde 
ülkemizde Ulusal Ajans aracılığıyla 
yürütülen programlardan 370.000’den fazla 
vatandaşımızın yurtdışında eğitim aldığını, 
staj yaptığını, kurs gördüğünü veya gönüllü 
faaliyetler gerçekleştirdiğini söyleyebiliyoruz. 
Bu faaliyetler için 630 milyon Avro hibe tahsis 
edildi. Bütçe büyüklüklerine bakıldığında ise 
Avrupa ülkeleri arasında en büyük üçüncü 
bütçeye sahip olan ulusal ajans Türkiye Ulusal 
Ajansı’dır. Yararlanıcı sayıları ise 2004 yılından 
itibaren her geçen yıl bir öncekine oranla daha 
da artmıştır. 

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 
2014 yılında yeni bir döneme giriyor. Değişen 
dünyada yeni önceliklere ve yeni yaklaşımlara 
ihtiyaç duyulması gerçeğinden yola çıkılarak 
programlar temel amaçlar aynı kalmak 
koşuluyla biçim değiştiriyor. Erasmus+ adı ile 
yoluna devam edecek olan programlar daha 
önceki dönemde olduğu gibi, dezavantajlı 
kesimler öncelikli olmak suretiyle, yine tüm 
vatandaşlarımızı kapsamaya devam edecek. 
Kişilere yaş ve eğitimlerine bakılmaksızın 

yeni beceriler kazandırılması, onların 
kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve 
istihdam olanaklarının arttırılması Erasmus+ 
programının da ana hedefleri olacak. 

2007-2013 yılları arasında Hayatboyu 
Öğrenme Programı (LLP) bünyesinde 
yürütülmüş olan Comenius, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig ve Erasmus programları 
2014-2020 yıllarını kapsayacak olan dönemde 
Erasmus+ başlığı altında toplanacak ve tek 
program ile daha basit başvuru kuralları ve 
prosedürler getirilecek. Erasmus+ program 
bütçesinin daha da arttırılması ile daha fazla 
vatandaşımız programdan faydalanabilecek. 
Önceki programdan farklı olarak spor başlığı da 
programa eklenecek.

Yeni dönemde de programı en etkin biçimde 
uygulayan ülkelerden biri olabilmek ve 
vatandaşlarımızın programlardan azami 
düzeyde faydalanabilmesi için Türkiye Ulusal 
Ajansı şimdiden yoğun çalışmalara başladı. 
Yapacağımız ilk iş birçok ilimizde bilgilendirme 
toplantıları düzenlemek olacak. Erasmus+ 
programı hakkında daha detaylı bilgilere 
ulaşmak için illerimizde düzenleyeceğimiz 
bilgilendirme toplantılarına katılabilir, Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın web sitesini  (www.ua.gov.
tr) takip edebilir, sormak istediğiniz soruları 
bilgi@ua.gov.tr adresine yönlendirebilirsiniz. 
Facebook, Twitter ve Youtube gibi etkin olarak 
kullandığımız sosyal medya hesaplarından 
da kurumumuzu ve faaliyetlerimizi takip 
edebilirsiniz. Erasmus+’ta herkes için yer var. 

Erasmus+ ile siz de hayatınıza artı katın.

Bülent ÖZCAN
BAŞKAN V.
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Çevrimiçi Ulusal Ajans

Değerli Okurlarımız,

Başkanlığımızdan  hibe  alarak 

gerçekleştirmiş olduğunuz  

projenizin yaygınlaştırılmasını 

sağlamak; yurt dışındaki 

deneyimlerinizi, öğrendiklerinizi 

okurlarımızla ve yararlanıcı 

adaylarıyla paylaşmak için 

Eğitim ve Gençlik  dergimizde 

yayımlamaya ne dersiniz?

Dergimiz özellikle programların uygulanmasına 

ilişkin makalelerin yayınlanmasını esas almakta 

ve yaygınlaştırm
a ilkesi çerçevesinde bir 

yaygınlaştırm
a aracı olarak kullanılmaktadır. Bu 

çerçevede programlar kapsamında yaptığımız 

faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığınız ve 

yayımlanmasını istediğiniz makalelerinizi bir 

A4 sayfaya, 1,5 satır aralığı ve 12 punto yazı 

ile ve makaleyi desteklemek adına 5 adet asgari 

5 megapiksel çözünürlükte fotoğrafla birlikte 

egitim
vegen

clik@
ua.go

v.tr a
dresine göndermenizi 

arzu ederiz.

Makalenizin, özellikle 5N1K modeline uygun 

olarak proje amaçlarını, ortaklarını ve onları 

nasıl bulduğunuzu, proje hedeflerine ulaşmak 

için ne gibi yöntem ve metodlar kullandığınızı 

açıklayacak şekilde olmasını bekleriz.

Saygılarımızla,

İletişim
 Koordinatörlüğü

Çevrimiçi 

Ulusal Ajans
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KISA KISA
Erasmus Programı 
Hibe Dağıtım Sonuçları  

Başkanlık binamızda düzenlenen 

basın toplantısıyla 2013 yılı Erasmus 

Programı hibe dağıtım sonuçları 

açıklandı.

Eurodesk Bilgilendirme 
Ağını 81 İl’e Yayıyor

Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Eurodesk Temas Noktaları, normal 

bilgilendirme faaliyetlerinin yanı 

sıra ülkemizde Avrupa Gençlik 

Haftası kapsamında faaliyetler 

de yürütmektedir. Türkiye Ulusal 

Ajansı, 67 ilde 141 temas noktasıyla 

faaliyet gösteren Eurodesk Gençlik 

Bilgilendirme Ağını 81 ilimize 

yaymak üzere çalışmalarına devam 

ediyor.

Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan 

DALGAKIRAN’ın, İstanbul Ticaret 

Odası adına ise İTO Başkanı İbrahim 

ÇAĞLAR’ın imzaladığı protokol 

ile özel sektör-kamu işbirliğinin 

geliştirilmesi, proje katılımcılarının 

istihdam edilebilirliğinin arttırılması, 

AB eğitim ve gençlik programları 

hakkında özel sektör temsilcilerinin 

bilgilendirilmesi ve uzun vadede 

mesleki eğitim perspektifinin 

geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Swiss Otel’de 

gerçekleştirilen Leonardo da 

Vinci Mesleki Eğitim Programı 

2013 Yılı Hareketlilik Projeleri 

Açılış Toplantısı öncesinde Ulusal 

Ajans ile İstanbul Sanayi Odası 

ve İstanbul Ticaret Odası arasında 

Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü 

imzalandı. Türkiye Ulusal Ajansı 

adına AB Bakanı ve Başmüzakereci 

Egemen BAĞIŞ’ın, İstanbul 

Sanayi Odası adına Yönetim 
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AB Uzmanlık Eğitimi Konusunda İşbirliği
AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal 

Ajansı ve ODTÜ Avrupa Çalışmaları 

Merkezi işbirliği ile “AB Uzmanlık 

Eğitimi” programı gerçekleştirildi. 

İsteyen herkesin faydalanabileceği 

eğitim envanterinin içerisinde, 

“Avrupa Birliği Hukuku”ndan 

“Avrupa Birliği Ekonomik 

LdV Projesi İmza Töreni

Türkiye Ulusal Ajansı’nın hibe 

desteğiyle Başbakanlık Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı tarafından yürütülecek 

olan Leonardo da Vinci Mesleki 

Eğitim Programı projesinin 

sözleşmesi imzalandı. 

Bütünleşmesi”ne, “AB Bölgesel 

Politikası”ndan “Uygulamalı Proje 

Hazırlama Eğitimleri”ne kadar AB 

ile ilgili konularda temel bilgilerin 

konunun uzmanı akademisyenler 

tarafından anlatıldığı videoların yanı 

sıra çeşitli makaleler ve ders notları 

da bulunuyor. 

P R O J E N İ K

http://www.vabpro.org/TabId/119/ArtM

2013 yılı başında hayata geçen PROJENİK,  

yararlanıcılarımızın göstermiş olduğu ilgi ile 

artarak devam etmektedir. Gönderilen bilgiler web 

sayfamızda yayınlanmakta olup, yayınlarımızda da 

kullanılacaktır.

Projeler artık yaşamın bir parçası. Tamamladığınız 

veya halen gerçekleştirmekte olduğunuz projeler 

sizler için olduğu kadar bizler ve  eğitim-öğretim  

alanında yer alan herkes için de ilham ve mutluluk 

kaynağı. Şimdi bunu paylaşma zamanı. Sizi 

PROJENİK olmaya davet ediyoruz.

http://bit.ly/HtyGF4
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EAIE Fuarı

Her yıl farklı bir ülkenin ev 

sahipliğini yaptığı, bu yılki başlığı 

“Geleceğin Küresel Orataklık 

Girişimi” olarak belirlenen ve her 

yıl farklı bir ülkenin ev sahipliği 

yaptığı EAIE Konferansının 25.’si  

11-13 Eylül tarihlerinde İstanbul’da 

gerçekleşti. Türkiye Ulusal 

Ajansı’nın da aktif olarak katıldığı 

etkinlikte Erasmus programını 

uygulayan üniversitelerimizin 

temsilcileri standımızda tüm dünya 

ülkelerinden meslektaşları ile bir 

araya gelerek yeni ortaklıklar kurma 

fırsatına sahip oldular.

LdV Ortaklık Projeleri 
Açılış Toplantısı

2013 yılı Leonardo da Vinci Ortaklık 

Projeleri açılış toplantısı, Sayın 

Bakanımızın katılımıyla İstanbul’da 

gerçekleşti. 2013 yılında Ulusal 

Ajans tarafından 503 LdV Ortaklık 

proje başvurusundan 104’ü kabul 

edilerek yaklaşık 2 milyon Avro 

hibe desteği almaya hak kazandı. 

Toplantıda ayrıca 2008-2010 

yıllarında Avrupa Birliği tarafından 

yıldız proje ünvanı verilen ortaklık 

proje sahiplerine de ödül verildi.

Comenius Okul 
Ortaklıkları Projeleri 

Açılış Toplantısı 

Comenius Okul Ortaklıkları 

başvurularına yönelik olarak projenin 

başarılı bir şekilde uygulanması, 

yönetilmesi ve hibenin kullanımı 

konularında, proje sahibi okulların 

yetkilileri ile yapılan “Comenius 

Okul Ortaklıkları Projeleri 

Açılış Toplantısı” 10 Ekim 2013 

tarihinde, İstanbul Haliç Kongre 

Merkezinde Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ve 

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın 

katılımları ile gerçekleşti.

TİM İşbirliği toplantısı 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 2013 

Yılı Leonardo da Vinci Programı 

Yenilik Transferi projelerinin 

açılış toplantısı AB Bakanı ve 

Başmüzakereci Sayın Egemen 

BAĞIŞ’ın katılımları ile İstanbul’da 

gerçekleşmiştir. Toplantıda Türkiye 

Ulusal Ajansı ile Türkiye İhracatçılar 

Meclisi arasında Mesleki Eğitimde 

İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokol ile mesleki eğitim 

alanında özel sektör- kamu 

işbirliğinin geliştirilmesi, yurt dışında 

staj görecek proje katılımcılarının 

istihdam edilebilirliğinin arttırılması 

ve özel sektör temsilcilerinin AB 

eğitim ve gençlik fırsatları hakkında 

bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

2013 yılında Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından LdV Yenilik Transferi 

faaliyeti kapsamında kabul edilen 33 

projeye yaklaşık 8 milyon Avro hibe 

verilmiştir.
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LdV Tematik Çalıştayı
“Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan 

Yenilikçi Uygulamalar Transferi 

ve LdV Tematik Çalıştayı” Avrupa 

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 

Sayın egemen BAĞIŞ’ın 

himayelerinde gerçekleştirlmiştir. 

Çalıştayda yerel yönetimler için 

yenilikçi uygulamalar ve yeni 

fırsatlar tartışılmıştır. Yenilik 

Transferleri Türkiye Ulusal Ajansı 

tarafından yürütülen en büyük bütçeli 

faaliyet olup bu kapsamda mesleki 

eğitim ve mesleki yeterliliklerin 

geliştirilmesine yönelik iyi 

uygulamalar, yenilikler, metotlar, 

araçlar ve materyaller Avrupa 

ülkelerinden ülkemize transfer 

edilmektedir.

Erasmus+ Programının Tanıtımı TRT Ekranlarında  
Türkiye Ulusal Ajansı, TRT Okul ve 

Anadolu Üniversitesi arasındaki üçlü 

işbirliği kapsamında gerçekleşen 

çekimlerle, 2014-2020 döneminde 

vatandaşlarımızın  faydalanabileceğı 

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 

proje desteklerini anlatan 

“ERASMUS+” adlı TV program 

dizisi, 1 Kasım 2013 tarihinde TRT 

Okul ekranlarında yayına başladı. 

13 bölüm olarak yayınlanacak olan 

“Erasmus+” adlı programda Türkiye 

Ulusal Ajansı programlarınca 

desteklenen farklı başarı hikayelerine 

de yer verilecek. Öğretmen ve 

öğrencilerden hemşirelere, özel 

sektör temsilcilerinden gönüllülere 

ve yetişkinlere kadar geniş 

bir yelpazeyi kapsayan proje 

yararlanıcıları izleyenlere, eğitim ve 

gençlik programları kapsamında elde 

ettikleri yurtdışı deneyimlerini ve bu 

tecrübelerin, gerek kendi hayatlarına 

gerekse çevrelerine olan olumlu 

katkılarını aktaracaklar. 

Program dizisinin ilk bölümü 1 

Kasım 2013 tarihinde yayınlanmış 

olup, 13 hafta boyunca, farklı 

konu ve konuklarıyla, TRT OKUL 

kanalında Cuma günleri saat 14:40-

15:00 saatleri arasında ekranlarda 

olacaktır. Yayımlanmış olan 

bölümlere Youtube sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz. 

http://bit.ly/IhHpeH

İl Bilgilendirme Toplantıları 

Türkiye Ulusal Ajansı, AB Eğitim ve Gençlik Programları 

kapsamında her yıl  binlerce proje ve bireysel başvuru kabul 

edilmektedir. Ulusal Ajansın en çok önem verdiği konuların 

başında, desteklenmek üzere seçilmiş olan projelerin 

daha sağlıklı ve daha kaliteli bir şekilde yürütülmesinin 

sağlanması, yararlanıcıların, kurumların ve sonuçta ülkemizin 

programlardan elde ettiği faydanın arttırılması gelmektedir. 

Ayrıca programlarla henüz tanışmamış olan hedef kitleyi 

de genişleterek farklı yararlanıcı dağılımı oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 2013 yılı içinde, 48 ilde 241 

toplantı yapılmış 11.907 kişi bu toplantılara katılmıştır.
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ERASMUS+ İpuçları Kampanyamız 
Sosyal Medyada Başladı

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz 

2013 yılı sonu itibariyle Hayatboyu 

Öğrenme ve Gençlik Programları 

dönemi sona eriyor. Türkiye Ulusal 

Ajansı, Erasmus+ programı ile 

sizlere eğitim, öğretim, gençlik ve 

spor alanlarında modernleşme ve 

altyapı oluşturma çalışmalarınızı 

destekleyerek, ücretsiz Avrupa 

fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu 
Erasmus+ ile ilgili Basın 

Bildirisi 

Avrupa Komisyonu tarafından 19 

Kasım 2013 tarihinde 2014-2020 

yılları arasında yürütülecek olan 

Erasmus+ Programı ile ilgili basın 

bildirisi yayınlanmıştır. 

Bildiriye aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz.

http://bit.ly/1aOOGbK

Türkiye Ulusal Ajansı olarak, 

siz değerli takipçilerimize, yeni 

programı daha yakından tanıtabilmek 

amacıyla Facebook ve Twitter 

hesaplarımız üzerinden Kasım ve 

Aralık ayları içerisinde her gün 

“Biliyor musunuz?” kelimesi ile 

başlayan yeni bilgiler ve ipuçları 

paylaştık. Erasmus+ Programı Teklif 

Çağrısı yayınlanıncaya dek süren bu 

kampanyamıza göstermiş oldunuz 

ilgiye teşekkür ederiz.  

Türkiye Ulusal Ajansı 
Sahalarda 

Yeni program Erasmus+ tanıtımı 

kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı 

desteklerini farklı hedef kitlelere 

ulaştırmak için başlattığımız 

çalışmalarda bizlere destek olana 

spor klüplerimize teşekkür ediyoruz.

Erasmus+ Programı 
Bütçesi Onaylandı

Avrupa Parlamentosu (AP) 

Genel Kurulu’nda yeni program 

Erasmus+’ın 2014-2020 dönemini 

kapsayan 14,7 milyar avroluk bütçesi 

kabul edildi. 

Bir önceki döneme göre bütçesi 

yüzde 40 oranında artırılan Erasmus+ 

sayesinde 2 milyon üniversite, 

650 bin meslek okulu ve 200 

bin master öğrencisinin, 800 bin 

öğretim görevlisinin ve 500 bin 

gönüllü ve gençlik değişim programı 

katılımcılarının hibe ve kredilerden 

faydalanması hedefleniyor.
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Avrupa Fırsatları Tanıtıldı
Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi ve 

Türkiye İnovasyon Haftası

EurAsia Strategies tarafından 27-28 

Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul 

Hilton Conrad Hotel’de düzenlenen 

WICS 2013 (World Intelligent Cities 

Summit) – Dünya Akıllı Şehirler 

Zirvesi’nde ve Türkiye İhracatçılar 

Meclisi tarafından 28-30 Kasım 

tarihleri arasında düzenlenen Türkiye 

İnovasyon Haftası’nda, Türkiye 

Ulusal Ajansı programlarının tanıtımı 

amacıyla açılan standda, ziyaretçilere 

ücretsiz olarak yararlanabilecekleri 

fırsatlar hakkında bilgi verildi.

Ankara Üniversitesi Bilim ve 

Eğlence Günü Etkinliği 

Ankara Üniversitesi, Tandoğan 

yerleşkesi “Bilim ve Eğlence 

Günü” etkinliğinde Türkiye Ulusal 

Ajansı programları ve Avrupa’da 

ücretsiz eğitim fırsatları ile ilgili 

bilgilendirme yapıldı.

Peryön İnsan Yönetimi Kongresi   

PERYÖN İnsan Yönetimi 

Kongresi’nin 2. gününde 

programlarımız ve Youthpass 

hakkında bilgilendirme 

yaptık. PERYÖN kongreye 

katılımlarımızdan dolayı Türkiye 

Ulusal Ajansı Başkan vekili Sayın 

Bülent ÖZCAN’a plaket verildi.

LdV Yenilik Transferi 
Zeytinburnu Belediyesi Açılış 

Töreni 

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 

hazırlanarak Türkiye Ulusal 

Ajansı’nın koordine ettiği Hayatboyu 

Öğrenme Leonardo da Vinci Yenilik 

Transferi Programına alınan “Meslek 

Lisesi Öğrencileri Girişimci Oluyor” 

projesi açılış toplantısı yapıldı.

Erasmus+ Programı 
Tanıtımı-Lansman

Erasmus+ Programı Resmi Açılışı 

Gerçekleşti

2013 yılı sonu itibariyle sona eren 

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 

Programlarının yerini alacak olan  

Erasmus+ Programı’nın tanıtımı 

Medya mensuplarının katılımıyla 19 

Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da, 

Bakan Yardımcımız Sayın Dr. 

Alaattin BÜYÜKKAYA’nın 

teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı 
Genel Bilgilendirme 
Toplantısı Ankara’da 

Yapıldı
24 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da 

düzenlediğimiz genel bilgilendirme 

toplantısında 2014-2020 yılları 

arasında uygulanacak olan Erasmus+ 

Programı tanıtıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde 

düzenlediğimiz bilgilendirme 

toplantısı Gazi Üniversitesi 

Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman 

BÜYÜKBERBER ve Türkiye 

Ulusal Ajansı Başkanı Sayın Bülent 

ÖZCAN’ın ve 400 kişinin katılımıyla 

gerçekleşti.
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Avrupa Dil Ödülü Değerlendirme Sonuçları
2013 Yılı Avrupa Dil Ödülleri 

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı 

Sayın Bülent ÖZCAN’ın katılımıyla 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde 

düzenlenen törenle sahiplerine 

verildi.

2013 yılı Avrupa Dil Ödülü’ne layık 

görülen 5 kuruluş şunlar: 

- Aşık Veysel Görme Engelliler 

Ortaokulu (İzmir)

- Ortahisar Fatih Ortaokulu 

(Nevşehir)

Avrupa Birliği 
Bakanlığı’nda Devir 
Teslim Töreni Yapıldı

Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ, 

görevini yeni atanan Mevlüt 

ÇAVUŞOĞLU’na devretti. 26 Aralık 

2013 tarihinde gerçekleşen devir 

teslim töreninde Sayın Çavuşoğlu’na 

rozetini Sayın Bağış taktı.

Sayın Bakanımızın 
Türkiye Ulusal Ajansı 

Ziyereti

Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Mevlüt 

ÇAVUŞOĞLU Türkiye Ulusal 

Ajansı’nı ziyaret ederek, kurum 

çalışanları ile yemek yemiş, 

kurum yöneticileri ile toplantı 

yaparak, toplantıda bir konuşma 

gerçekleştirmiştir.

- Nar Fikret Antekin Ortaokulu 

(Nevşehir)

- Silifke TOKİ Ortaokulu (Mersin)

- Gazi Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu (Ankara)

2013 Yılı Avrupa Dil Ödülü 

kapsamında Ankara Çankaya 

Üniversitesi ve Bursa Işıklar Askeri 

Hava Lisesi’ne de teşvik ödülleri 

verildi. Ödül alan kurumlarımızı 

tebrik eder, başarılarının devamını 

dileriz.
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Erasmus+ Nedir?

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 

Programları yepyeni bir adla ve 

yenilenerek karşımıza çıkıyor: 

Erasmus+

Erasmus+ ile Hayatboyu Öğrenme 

Programı (LLP) bünyesinde 

yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo 

da Vinci, Comenius ve Grundtvig 

programları ile Gençlik Programı’nı 

ve 5 uluslararası işbirliği programı 

da (Erasmus Mundus, Tempus, 

Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş 

Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil 

edilerek Erasmus+ başlığı altında 

toplanıyor. Yani bundan böyle 

önceki programların isimleri yerine, 

yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. 

Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş 

oluyor, programlar bütünleşik bir 

yapıya kavuşuyor.

2014-2020 yılları arasında 

uygulanacak olan Erasmus+ 

Programı ile kişilere, yaş ve eğitim 

geçmişlerine bakılmaksızın yeni 

beceriler kazandırılması, onların 

kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi 

ve istihdam olanaklarının arttırılması 

amaçlanıyor. Erasmus+ Programı, 

eğitim, öğretim, gençlik ve spor 

alanlarını kapsıyor. 

Yeni program ile amaçlananlar ise 

şöyle: 

• kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine 

bakılmaksızın yeni beceriler 

kazandırılması,

• kişisel gelişimlerinin 

güçlendirilmesi,

• istihdam olanaklarının arttırılması 

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunda 

bireysel öğrenme fırsatlarını ve 

kurumsal işbirliklerini destekleyecek.

Erasmus+ Programının 
Mevcut Hayatboyu 

Öğrenme ve Gençlik 
Programlarından Farkı 

Nedir?
Erasmus+ Programı, temel amaçlar 

ve faaliyetler açısından bakıldığında 

mevcut programdan çok büyük 

farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut 

programın etkinliğinin arttırılması, 

daha kolay uygulanabilir ve sade bir 

yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı 

değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ 

Programı ile gelen yenilikleri şöyle 

sıralayabiliriz:

• Hayatboyu Öğrenme Programı 

(LLP) bünyesinde yürütülmüş 

olan Comenius, Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Grundtvig 

programları ile Gençlik Programı 

ve  5 uluslararası işbirliği 

programı (Erasmus Mundus, 

Tempus, Alfa, Edulink ve 

Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği 

Programı) da dahil edilerek 

Erasmus+ Programı başlığı 

altında toplanıyor. Tek program 

ile daha basit başvuru kuralları ve 

prosedürler getirilerek parçalı yapı 

ve mükerrerlikler sona eriyor,

• Yüksek lisansını yapmış 

öğrencilerin eğitimlerine yurt 

dışında devam edebilmeleri ve 

bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri 

eğitim & gençlik
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için gereken becerileri kazanmalarını 

desteklemek amacıyla Yüksek Lisans 

Öğrencileri İçin Kredi Garantisi 

uygulanmaya başlıyor,

• Daha önceki dönemde uygulanmış 

olan Yükseköğretim Alanında 

Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği 

(Bilateral Cooperation), gençlik 

alanını da içerecek şekilde Erasmus+ 

Programı’nın merkezi projeleri 

arasında varlığını koruyor. Ancak 

işbirliği yapılabilecek ülkelerin 

kapsamı genişliyor, (İşbirliği 

yapılabilecek ülkeler  hakkında detaylı 

bilgi için lütfen Erasmus+ Program 

Rehberi’ni inceleyiniz)

• Yeni öğretim metotları sunarak 

yükseköğretim kurumları ve işyerleri 

arasında yaratıcılık, yenilik ve 

girişimciliği arttırmaya yönelik büyük 

ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) 

ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki 

eğitim-öğretim metotları yoluyla 

istihdam edilebilirliği arttırabilmek için 

eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları 

arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri 

Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan 

sağlanıyor,

• Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni 

dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor 

ve özellikle yükseköğretim /mesleki 

eğitim öğrencileri, öğretmenler, 

eğiticiler ve gençlik çalışanları için 

hibe imkanları arttırılıyor.

Avrupa Komisyonu Neden 
Erasmus+ İsmini Tercih 

Etti?

Erasmus, kamuoyunda daha fazla tanınan, 

yurt dışında eğitim ve Avrupa işbirliği 

ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen 

bir isimdir. Bütüncül, tek bir program 

oluşturulurken çeşitli ve farklı isimlerin 

kullanılmasından kaçınılması ve Erasmus 

markasının bilinirliğinden faydalanılması 

düşünülmüştür. Bu sebeple, 2014-2020 

döneminde eğitim, gençlik ve spor 

alanındaki hibe kaynakları Erasmus+ adı 

altındaki faaliyetlerle kullandırılacaktır.

eğitim & gençlik
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Erasmus+ Hangi Alanları Destekleyecek?

Yükseköğretim alanında ise; program 

ülkelerindeki yararlanıcılar, 2015 

Yılından itibaren Avrupa sınırları 

içerisinde veya dünyanın herhangi 

bir yerindeki yükseköğretim 

kurumlarında eğitim alma ve ders 

verme fırsatına sahip olacaklar. 

Bu sayede Erasmus+ Programı 

ile Avrupa’da yükseköğretime 

olan ilginin arttırılması ve aynı 

zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde 

yükseköğretimin geliştirilmesi için 

elverişli bir ortam oluşturulacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için 

lütfen  Erasmus+ Program Rehberi’ni 

inceleyiniz.

ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ 

UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN 

İŞBİRLİĞİ

Yenilik ve İyi Uygulamaların 

Değişimi için İşbirliği; eğitim 

kurumları, gençlik örgütleri, iş 

dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler 

ve sivil toplum kuruluşları arasında 

eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri 

bağlamında kurumsal işbirlikleri 

(ortaklıklar) oluşturulmasına 

fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar 

yoluyla yenilikçi uygulamaların 

geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik 

ve istihdam edilebilirliğin sağlanması 

amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında 

desteklenen faaliyetler temel olarak 

3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  

ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

• Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği

• Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi için 

İşbirliği

• Ana Eylem 3: Politika Reformuna 

Destek

• Özel Eylem1: Spor Destekleri

• Özel Eylem2: Jean Monnet 

Programı

Bu başlıklara ilişkin genel bilgileri 

şöyle özetleyebiliriz:

ANA EYLEM 1: BİREYLERİN 

ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Programı; 5 milyondan 

fazla kişi için AB sınırları içinde 

ve/veya dışında bireylere öğrenme 

fırsatları sağlıyor. Bireylerin öğrenme 

hareketliliğine yönelik faaliyetler 

aşağıdaki biçimlerde olabilir:

• Eğitim

• Öğrenim/Öğretim

• Staj

• Profesyonel gelişim

• Yaygın öğrenme temelli gençlik 

aktiviteleri

• Gönüllü çalışmalar

Ortaklıklar kurularak işbirliği 

halinde gerçekleştirilecek projeler, 

ülke merkezli ve merkezi faaliyetler 

olarak sınıflandırılabilir:

• Ülke merkezli faaliyetler; başvuru 

sahibinin ülkesindeki ulusal ajans 

tarafından yönetilen projelerdir.

• Merkezi faaliyetler ise 

başvuruların Brüksel’de bulunan 

Avrupa Komisyonu Yürütme 

Ajansı’na yapıldığı projelerdir.

Aşağıdaki faaliyetlerden “Stratejik 

Ortaklıklar” ülke merkezli; 

“Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve 

“Bilgi Ortaklıkları” ise merkezi 

faaliyetlerdir. Ana Eylem 2 : Yenilik 

Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin 

İşbirliği başlığı altında yer alan bu 3 

proje tipini şöyle özetleyebiliriz: 

1.	 Stratejik	Ortaklıklar

Proje başvuruları yerel ulusal 

ajanslara yapılan Stratejik Ortaklıklar 

kapsamında; kurumsal, yerel/

bölgesel, ulusal veya uluslararası 

düzeyde yenilikçi uygulamaların 

geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/

veya uygulanması amacıyla, program 

üyesi ülkelerin kurumları arasında 

stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri 

desteklenmektedir.

Bu projeler, aşağıdaki ana faaliyetleri 

gerçekleştirmek amacıyla Erasmus+ 

Programı’nda yer almıştır:

eğitim & gençlik
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• Kültürel ve yaratıcı endüstriler

Sektörel Beceri Ortaklıklarında, 

ikisi AB üyesi olmak üzere, en az 3 

program ülkesinden en az 9 katılımcı 

kuruluş yer alamlıdır. Projelerin 

süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.

Sektörel Beceri Ortaklıkları, merkezi 

faaliyetler olduğundan, başvurular 

doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa 

Komisyonu Yürütme Ajansı’na 

sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.

eu)

3.	 Bilgi	Ortaklıkları

Merkezi faaliyetler kapsamında 

yer alan Bilgi Ortaklıkları; 

yükseköğretim ve iş dünyası arasında 

bir köprü kurmayı hedefleyen 

uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç 

odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları 

ile yükseköğretim, iş dünyası ve 

geniş sosyo-ekonomik çevrede 

yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik 

edilerek Avrupa’nın yenilikçilik 

kapasitesinin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel 

özelliği şunlardır:

• Yükseköğretimde yenilikçilik 

(inovasyon),

• Üniversite- iş dünyası 

sürdürülebilirliği,

• Proje süresince ve sonrasında 

ortaya çıkan etkinin 

güçlendirilmesi

Bilgi Ortaklıklarının katılımcı 

kurumları program ülkesi veya 

• Yetişkin eğitimi ve öğretimi 

konusunda ulusal politikaların ve 

AB ülkeleri arasında diyaloğun 

geliştirilmesine katkı sağlamak,

• Programa açık ülkelerle dünyanın 

farklı yerlerinden diğer ülkeler 

arasında (ACP, Latin Amerika, 

Asya, Sanayileşmiş ülkeler)  

gençlik alanında işbirliği ve 

mübadeleleri teşvik etmek,

• AB düzeyinde Gençlik Politika 

İşbirliği geliştirmek ve AB 

Gençlik Stratejisini oluşturmak ve  

sistematik iletişimi teşvik etmek.

2.	 Sektörel	Beceri	Ortaklıkları

Merkezi faaliyetler kapsamında yer 

alan Sektörel Beceri Ortaklıkları; 

mesleki eğitim sistemlerinin, belli 

bir ekonomik sektörde işgücü 

piyasasının duyduğu sektörel beceri 

ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla 

mesleki alanla ilgili yeni beceri 

taleplerine cevap verebilirliğini 

arttırmayı hedefleyen uluslararası 

sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında 

uygun kabul edilen sektörler 

şunlardır:

• Tekstil, giyim, deri ve ticaret 

gibi Avrupa Sektörel Beceriler 

Konseylerini oluşturan sektörler,

• İleri imalat, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Eko-inovasyon 

(çevre teknolojileri) gibi beceri 

uyuşmazlıkları bulunan ve 

Avrupa komisyonu’nun mevcut 

politikalarıyla müdahale ettiği 

sektörler,

• Okullar, yerel/bölgesel okul 

yönetimleri, öğretmen eğitimi 

kurumları ve anabilim dalları, 

farklı ülkelerdeki diğer türdeki 

kurumların yenilikçi ve model 

uygulamalar geliştirmelerini ve 

transfer etmelerini sağlamak,

• Yükseköğretimde kalite ve 

yenilikçiliği teşvik etmek için 

yükseköğretim kurumları ile ana 

paydaşlar (müesseseler, araştırma 

kurumları, sosyal ortaklar, yerel/

bölgesel yönetimler, diğer eğitim-

öğretim ve gençlik sektörleri) 

arasında daha güçlü işbirliğini 

gerçekleştirmek,

• Daha üst düzeyde sistematik etki 

oluşturmak için yükseköğretim 

politikaları alanındaki AB 

çalışmalarını ve gelişmeleri 

desteklemek,

• Mesleki eğitim-öğretim 

sağlayıcıları ile yerel/

bölgesel  iş dünyası kurumları 

arasında ulusötesi işbirliklerini 

gerçekleştirmek,

• Mesleki eğitim sistemlerinin 

sektöre özel iş piyasasının 

ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap 

verebilir duruma getirilmesini 

sağlamak ve ilgili sektörlerde 

artan ekonomik rekabet 

ortamlarına katkı sağlamak,

• Yetişkinlere kaliteli eğitim-

öğretim fırsatları sağlamak ve 

yetişkin eğitimi sağlayıcılarının 

öğrenme taleplerini güçlü şekilde 

karşılamak,

eğitim & gençlik
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ortak ülkedeki herhangi bir resmi 

veya özel kuruluş olabilir. Bilgi 

Ortaklıklarında, 3 farklı program 

ülkesinden en az 6 kuruluş yer 

almalıdır. Ortaklık içinde en az 2 

yükseköğretim kurumu ve en az 2 

işletme bulunmaldır. Projelerin süresi 

2-3 yıl arasında değişebilir.

Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler 

olduğundan, başvurular doğrudan 

Brüksel’de bulunan Avrupa 

Komisyonu Yürütme Ajansı’na 

sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.

eu)

Konu ile ilgili detaylı bilgi için 

lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili 

http://eacea.ec.europa.eu sayfasını 

ve  Erasmus+ Program Rehberi’ni 

inceleyiniz.

ANA EYLEM 3:  POLİTİKA 

REFORMUNA DESTEK

Merkezi faaliyetlerin 

gerçekleşeşebileceği Politika 

Reformuna Destek; bilimsel 

temellere dayalı politika yapımının 

teşvik edilmesi ve bu alanda 

iyi uygulamaların paylaşılması 

amacıyla Erasmus+ Programının 

ana eylemlerinden biri olarak 

belirlenmiştir. Politika Reformuna 

Destek başlığı altında bir yandan 

AB üyesi ülkelerdeki politika 

reformunun desteklenmesi, 

diğer yandan AB üyesi olmayan 

ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi 

uygulamaların paylaşılması mümkün 

olabilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından 

Erasmus+ Programı kapsamında 

yukarıda belirtilen programların 

haricinde, özel eylemler olark Spor 

Destekleri ve Jean Monnet Programı 

da uygulanmaktadır.

ÖZEL EYLEM 1: SPOR DESTEKLERİ

Spor Desteklerinin genel amacı; 

Avrupa spor boyutunun sistematik 

olarak geliştirilmesine katkı 

sağlamaktır. Aşağıda yer alan spor 

faaliyetleri Erasmus+ Programı 

kapsamında desteklenebilecektir:

• Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği 

Ortaklıkları

• Kâr amacı gütmeyen Spor 

Etkinlikleri

Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği 

Ortaklıkları’na; Program Ülkesinden 

tüm kamu kurum/kuruluşları ve 

kar amacı gütmeyen tüm kurum/

kuruluşlar başvurabilir. En az 5 

farklı Program Ülkesinden 5 farklı 

kuruluş projede yer almalıdır. Proje 

süresi 12-36 ay arasında değişebilir. 

Hibe miktarı 500.000 Avro’ya kadar 

çıkabilir.

Kar amacı gütmeyen Spor 

Etkinliklerine ise; en az 12 farklı 

Program Ülkesinden sporla ilgili tüm 

kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı 

gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar 

başvurabilir. Proje süresi 1 yıldır. 

Hibe miktarı 2.000.000 Avro’ ya 

kadar çıkabilir.

Spor Destekleri merkezi faaliyetler 

olduğundan, başvurular doğrudan 

Brüksel’de bulunan Avrupa 

Komisyonu Yürütme Ajansı’na 

sunulacaktır. 

(http://eacea.ec.europa.eu)

ÖZEL EYLEM 2: JEAN MONNET 

PROGRAMI

Jean Monnet Programı Avrupa 

bütünleşmesi alanında yükseköğretim 

kurumları düzeyindeki çalışmaları 

desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Aşağıda yer alan faaliyetler Jean 

Monnet Programı kapsamında 

desteklenebilecektir:

• Jean Monnet Akademik Modülleri 

(öğretme ve araştırma)

• Jean Monnet Kürsüleri (öğretme 

ve araştırma)

• Jean Monnet Mükemmellik 

Merkezleri (öğretme ve araştırma)

• Kuruluş ve Derneklere Jean 

Monnet Desteği

• Jean Monnet Ağları (akademik 

camia ile politika tartışmaları)

• Jean Monnet Projeleri (akademik 

camia ile politika tartışmaları)

 Jean Monnet Programı merkezi 

faaliyet olduğundan, başvurular 

doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa 

Komisyonu Yürütme Ajansı’na 

sunulacaktır. 

(http://eacea.ec.europa.eu)
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Eğitim-Öğretimde Neden 
Yeni Bir AB Yaklaşımına 

İhtiyaç Var?

Avrupa Birliği, içinde bulunulan 

ekonomik şartların da etkisiyle, EU2020 

Stratejisi’nde koordineli bir büyüme ve 

istihdam stratejisini ortaya koymuştur. Bu 

stratejinin ayrılmaz bir parçası da eğitim-

öğretimdir.

Avrupa’daki ekonomik şartlar kadar 

işgücü piyasası da değişime uğramaktadır. 

Düşük beceri gerektiren işlerin sayısı 

azalırken yüksek beceri gerektiren işlerin 

sayısı artmaktadır. 2020 ile birlikte bütün 

işlerin % 35’nin yüksek beceri gerektiren, 

yenilikçilik kapasitesi ve adaptasyon 

kabiliyeti ile yapılabilecek işler olacağı 

tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak, 

EU2020 Stratejisinin ana hedeflerinden 

biri yüksek öğrenime ulaşımı %32 

düzeyinden %40’a yükseltmektir. 

Erasmus+, yurtdışında eğitim alma 

ve çalışma yapma fırsatları sayesinde 

insanların daha fazla ve daha iyi beceriler 

kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor.

EU2020 Stratejisi’nin eğitim alanında 

diğer bir ana hedefi ise erken okul 

terklerinin %14 düzeyinden %10 düzeyine 

çekilmesidir. EU2020 Stratejisi, bu 

amaca katkı sağlamak için her düzeyde 

eğitim-öğretimin modernizasyonunu 

destekleyecektir. Yaygın öğrenme 

ise gençlik değişimleri ve gönüllülük 

faaliyetleriyle desteklenecektir.
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Erasmus+ Genç İşsizliğine 
Nasıl Çözüm Olacak?

Araştırmalar, eğitiminin bir kısmını 

yurtdışında alan öğrencilerin yurt dışında 

iş bulma olasılıklarının daha fazla 

olduğunu gösteriyor. Erasmus+, gençlerin 

kişisel gelişimlerini ve iş imkanlarını 

artırabilecek eğitim ve becerileri 

kazanmalarına yardım edecek, yurtdışında 

eğitim imkanları, gençlerin dil becerilerini 

ve uyum yeteneklerini de geliştirecektir.

Araştırma sonuçları, iş bulmak için sadece 

doğru diplomaya sahip olmanın yeterli 

olmadığını, işverenlerin çalışanlarında 

artan oranda –gönüllü çalışmalar gibi- 

yaygın öğrenme deneyimleri sayesinde 

kazanılan becerileri aradığını gösteriyor. 

Nitekim Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne 

katılmış olan gençlerin %75’i de bu 

deneyim sayesinde kariyer olanaklarının 

geliştiğini beyan etmiştir. Erasmus+ 

programı ile yaygın öğrenmeye de önem 

verilecektir.

Erasmus+ Programının 
Hedef Kitlesi Kimdir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle 

özetlenebilir:

• Yükseköğretim alanında; üniversite 

öğrencileri, akademisyenler ve 

yükseköğretim çalışanları,

• Mesleki eğitim alanında; meslek 

okulları öğrencileri, çıraklar, 

profesyoneller, eğitimciler, mesleki 

eğitim alanında çalışanlar,

• Okul eğitimi alanında; ilk ve 

ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, 

öğretmenler ve okul çalışanları,

• Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, 

eğitimciler, yetişkin eğitimi veren 

kurumların üyeleri ve çalışanları,

• Gençlik alanında; 13-30 yaş arası 

gençler, gençlik çalışanları, gençlik 

kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve 

her kesimden bireyler ile her düzeyden 

kurum ve kuruluşlar programdan 

faydalanabilir.

eğitim & gençlik

23

D
osya

dergi_s20_v03.indd   23 22.1.2015   17:13:42



Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:

PROGRAM ÜLKELERİ
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilir:

Avrupa Birliği Üye Devletleri (AB) 

Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda  
 

Yunanistan
İspanya
Fransa
Hırvatistan
İtalya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Letonya

Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya

Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere

AB Üyesi Ülkeler Dışındaki Program Ülkeleri

Makedonya 
İzlanda

Lihtenştayn
Norveç

İsviçre*
Türkiye

* İsviçre 2014 yılında sadece ortak ülke olarak yer alacaktır.

ORTAK ÜLKELER
Aşağıdaki ülkeler belirli ölçüt veya koşullara tabi olarak Programın bazı Eylemlerine katılabilir: 

AB’YE KOMŞU ORTAK ÜLKELER

Doğu Ortaklık Ülkeleri: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna
Güney Akdeniz Ülkeleri: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus
Batı Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova , Karadağ, Sırbistan
Diğer: Rusya Federasyonu

DİĞER ORTAK ÜLKELER
Programın bazı Eylemleri, dünyadaki tüm Ortak Ülkelere açıktır. Diğer bazı Eylemler için coğrafi kapsam biraz 
daha kısıtlıdır. 

Kimi merkezi projeler için diğer dünya ülkeleri ile ortaklıklar kurulabilir. Detaylı bilgi için Erasmus+ Program 
Rehberi veya aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.

http://ec.europa.eu/europe2020
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği 

tarafından eğitim ve gençlik alanında 

2007-2013 yılları arasında uygulanmış 

olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 

Programlarının yerine uygulanacak olan 

yeni programdır. 

Erasmus+ Programı, program 

ülkelerinin Avrupa’nın beşeri ve sosyal 

sermayesini etkin bir şekilde kullanmak 

yönündeki çabalarını desteklemek üzere 

tasarlanmıştır ve eğitim, öğretim ve 

gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın 

eğitim ve sargın eğitime destek vermek 

yoluyla hayatboyu öğrenme ilkesini 

desteklemektedir. Program ayrıca özellikle 

yükseköğretim ve gençlik alanlarında 

Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik 

fırsatlarını da geliştirmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ 

Programı ile sağlanan Avrupa’da eğitim 

ve değişim fırsatlarını, daha geniş kitlelere 

ulaştırmak amacıyla tanıtım çalışmaları 

başlatmıştır. 

Erasmus+ Programı 
Tanıtım Çalışmaları
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Bu yayın Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan mâli katkıyla hazırlanmıştır.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

Mevlana Bulvarı No: 181

06520 Balgat - ANKARA

+90 312 409 60 00

+90 312 409 60 09

bilgi@ua.gov.tr

www.ua.gov.tr

Adress :

Tel :

Faks :

e-posta :

web :
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