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Volkan
BOZKIR

Avrupa Birliği Bakanı
 ve Başmüzakereci

Büyükelçi

Değerli Okurlar,

Avrupa Birliği Bakanlığı olarak Eylül ayı içinde 
açıkladığımız ülkemizin “Yeni Avrupa Birliği 
Stratejisi”yle, Türkiye’nin yarım yüzyılı aşkın bir 
süredir devam eden Avrupa Birliği üyelik sürecinde 
yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Reform 
sürecinde kararlılık, sosyo-ekonomik dönüşümde 
süreklilik ve etkin bir iletişim olmak üzere üç ana 
bölümden oluşan Strateji, Avrupa Birliği üyeliğimizde 
bizi sonuca götürecek temel unsurları içermektedir. Bu 
noktada, özellikle doğru ve etkin bir iletişim stratejisi 
uygulamak, gerçekleştirilecek reformların toplumsal 
tabanda karşılık bulmasını sağlayacaktır. Yeni Avrupa 
Birliği Stratejisi kapsamında hazırladığımız Avrupa 
Birliği İletişim Stratejisiyle, bir yandan Avrupa Birliği 
sürecinin halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek bir 
çağdaşlaşma projesi olduğunu toplumun tüm kesimlerine 
anlatmayı, diğer yandan da Avrupa Birliği kamuoyunda 

6



7

Türkiye algısının doğru ve sağlıklı bir 
biçimde oluşmasını hedeflemekteyiz. 
Bakanlığımın ilgili kurumu olan 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2004 
yılından beri uygulanmakta olan ve 
ülkemizin tam üye sıfatıyla yararlandığı 
Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 
programları, içinde bulunduğumuz 
2014 yılından itibaren Erasmus+ 
adı ile uygulanmaktadır. Erasmus+ 
Programına vatandaşlarımızın gösterdiği 
yoğun ilgi, yeni iletişim stratejisiyle 
yürütülen çalışmalarımızın, toplumun 
her kesiminde Avrupa Birliği ile 
ilgili heyecan yarattığının en güzel 
göstergelerindendir. Erasmus+ 
Programının önümüzdeki dönemde de 
Avrupa Birliği İletişim Stratejimizin ülke 

geneline yayılmasına önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. 

Erasmus+  Programının kamu kurum ve 
kuruluşlarından üniversitelerimize, özel 
sektörden sivil toplum kuruluşlarımıza 
kadar her düzeyde kurum ve kuruluşa 
yönelik bir program olması, özellikle 
gençlerimiz ve öğrencilerimiz 
için önemli fırsatlar sunması ve 
yürütülmekte olan projelerin yurt dışı 
hareketlilikler içerecek bir yapıda 
olması, toplumumuzdaki her kesimden 
insanımıza Avrupa ülkeleriyle 
işbirliğinin yolunu açmaktadır. Son 
10 yıl içinde 400 binin üzerinde 
vatandaşımızın yararlandığı bu 
programlar Avrupa Birliği üyeliği 

fikrinin ülkemizin en ücra köşelerindeki 
bireylere kadar nüfuz etmesini 
sağlamıştır. Uygulanan projeler ve bu 
kapsamda kurulan proje ortaklıkları 
ile kurumlarımızın ve bireylerimizin 
başarıları Avrupa Birliği kamuoyundaki 
Türkiye algısını da olumlu yönde 
etkilemekte, ülkemize yönelik 
önyargıların azalmasına yardımcı 
olmaktadır.

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 
programlarına olan ilginin, 2014-2020 
Erasmus+ Program döneminde de 
artarak devam edeceğine olan inancımla, 
tüm okurlarımıza ülkemizin Yeni Avrupa 
Birliği Stratejisine verecekleri destek 
için şimdiden teşekkür ediyorum.
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Değerli Okurlar,

Türkiye Ulusal Ajansı, 10 yılı aşkın bir 
süredir yürüttüğü Avrupa Birliği eğitim 
ve gençlik programları ile ülkemizin 
insan kaynakları ve kurumsal kapasitesini 
gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

İçinde bulunduğumuz 2014 yılından 
itibaren Erasmus+ adı altında 
uygulanmaya başlayan Avrupa Birliği 
eğitim ve gençlik programları eğitim, 
öğretim, gençlik ve spor alanlarında 
yürütülecek projelere destek vermeye 
devam edecektir. Bireylere yeni beceriler 
kazandırılması, onların kişisel ve mesleki 
gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam 
olanaklarının arttırılmasını hedefleyen 
Erasmus+ yeni dönemde, eğitim ve 
iş dünyası arasında işbirliklerinin 
kurulmasını her zamankinden daha fazla 
teşvik etmektedir. 

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ 
Programının ilk yılı olan 2014 yılında, 
önceki dönemde olduğu gibi tüm 
program ülkeleri arasında en fazla 
proje başvurusu alan ajans olmuştur. 
Türkiye Ulusal Ajansı olarak sadece 
nicel göstergelerde değil, aynı zamanda 
nitel göstergelerde de Avrupa çapında 
ön sıralarda geliyoruz. Bu kapsamda 
hedefimiz, proje başvuru sayılarımızın 
yanı sıra proje uygulama kalitemizle de 
Avrupa’ da birinci sırada olmaktır.

2014-2020 Erasmus+ Programı dönemi 
önceliklerine baktığımızda, projelerin 
hazırlama ve uygulama kalitesinin 
arttırılmasının özellikle altı çizilen 
konular arasında olduğunu görüyoruz.
Faaliyetleri, iyi analiz edilmiş bir 
ihtiyaca dayanan, doğru uygulanan 
ve başvurusunda belirtilen hedefleri 
gerçekleştiren bir Erasmus+ projesinin, 

gerek yararlanıcılarının mesleki ve 
kişisel becerilerine gerekse uygulayıcı 
kurumların kurumsal kapasitesine en 
üst düzeyde katkı sağlayacağı aşikârdır. 
Bunun yanı sıra projelerin kurumsal 
olarak sahiplenilmesi, uygulama kalitesi 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması 
bakımından önem arz eden konular 
arasında yer almaktadır. Ayrıca projelerin 
etkisinin arttırılabilmesi için proje çıktı 
ve sonuçlarının yereldeki paydaşlarla 
ve ilgili diğer taraflarla paylaşılması 
gerekmektedir. Yararlanıcılarımızın 
projelerin kalitesinin arttırılması 
konusunda gerekli çabayı göstereceğine 
olan inancımız tamdır.

Diğer taraftan, Türkiye Ulusal Ajansına 
yapılan başvurular arasında kaynak 
yetersizliğinden dolayı hibe tahsis 
edilemeyen projeler bulunabilmektedir. 
Hazırlanan her projenin, hibe tahsis 



Başkan
 

edilse de edilemese de projeyi hazırlayan ekiplerin 
projecilik konusundaki bilgi ve becerilerine katkı 
sağladığını hatırlatıyor ve  ekiplere başvuruda tespit edilen 
eksiklikleri gidererek çalışmalarına devam etmelerini 
tavsiye ediyoruz.

AB eğitim ve gençlik programları kapsamında hibe tahsis 
ettiğimiz proje sahipleri ve katılımcılarından gelen memnuniyet 
verici geri bildirimler ve onların eğitimlerine ve profesyonel 
yaşamlarına yansıyan olumlu değişiklikler, çalışmalarımız için 
en büyük teşvik vesileleridir. Yararlanıcılarımızın başarısı bizim 
gurur ve mutluluk kaynağımız oluyor.

İçeriğinde bizden ve bu yıl uygulamaya giren Erasmus+ 
Programından haberler bulacağınız dergimizin yeni proje 
fikirlerine ilham vermesi dileğiyle...

Mesut
KAMİLOĞLU
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bizden
haberler

www.ua.gov.tr

Erasmus+
Programının
Uygulaması 
Başladı 

2014 Yılı ile Birlikte 

Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili 
kuruluşu olan Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından yürütülmekte olan 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren yeni bir döneme girdi. 

2007-2013 yılları arasında 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
Programları adı ile yürütülmekte 
olan programlar, 2014-2020 yılları 
arasında Erasmus+ adı altında 
uygulanmaya devam edecek. 
Erasmus+ Programı kapsamında 

eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarının yanı sıra spor 
konusunda da geliştirilecek 
projelere destek sağlanacak. 

Erasmus+ Programına bu adın 
verilmesindeki ana sebep, 
kamuoyunda daha fazla tanınan, 
yurtdışında eğitim ve Avrupa 
işbirliği ile güçlü bir şekilde 
özdeşleştirilen önceki Erasmus 
programının bilinirliğinden 
faydalanmaktır. 

Ayrıca, özellikle mesleki eğitim 
alanında iş dünyası ile etkin ve 
güçlü bir işbirliğine ve bilgi, 
yaratıcılık ve girişimciliği teşvik 
etmek üzere yükseköğretim 
kurumları ile iş dünyası arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesine de 
destek verilecektir.  



Erasmus+ Programı kapsamında gençlik, okul eğitimi, 
yükseköğretim, yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim ile 
iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni 
dönemde bu konudaki proje fırsatlarını iş dünyasına 

tanıtmak üzere;  meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, 
üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile 12 Şubat 
2014 tarihinde İstanbul’da “Erasmus + Programı ve İş 
Dünyası İçin Fırsatlar Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Erasmus+ Programı 
ve İş Dünyası için 

Fırsatlar Toplantısı

Üniversiteler ve İş 
Dünyası Buluşuyor

Merkezi faaliyetler arasında yer 
alan Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, 
iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik 

çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) 
teşvik edilerek Avrupa’nın 

yenilikçilik kapasitesinin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

İş Dünyası İhtiyaç Duyduğu 
Mesleki Becerileri Tanımlıyor
Yine merkezi faaliyetlerden olan 
Sektörel Beceri Ortaklıkları ise 
belli bir ekonomik sektörde işgücü 
piyasasının duyduğu sektörel 
beceri ihtiyaçlarına ve bir veya 
birden fazla mesleki alanla 
ilgili yeni beceri taleplerine, 
mesleki eğitim sistemlerinin 
cevap verebilirliğini artırmayı 

hedefleyen uluslararası 
projelerdir.
Erasmus+ Döneminin 
yeniliklerinden olan, Bilgi 
Ortaklıkları ve Sektörel Beceri 
Ortaklıkları projelerine yönelik 
bilgilendirme ve proje destek 
toplantıları düzenlenmeye devam 
edecektir.
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Erasmus+ 
Programı 

Spor Destekleri 
Tanıtım 

Toplantısı 

Toplantıda Erasmus+ döneminin yeni 
faaliyetlerinden olan Spor Destekleri 
tanıtıldı. Spor Destekleri kapsamında 
İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı 
Gütmeyen Spor Etkinlikleri yapılabiliyor.

Erasmus+ 
Online Eğitim Sunumları  

2014 yılında Erasmus+ Programının okul eğitimi, 
yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, 
spor ve işbirliği alanlarındaki desteklerinin anlatıldığı 
online eğitim sunuşları yayınlandı. Ayrıca Valilik AB 
Birimlerine Erasmus+ Programının tanıtımına yönelik 
online eğitimler verildi.

“Erasmus+ Programı Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı” 
19 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da yapıldı. 
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Erasmus+ 
Tanıtım 
Çalışmaları

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, Erasmus+ Programı ile sağlanan Avrupa’da eğitim ve değişim fırsatlarını 
daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başlattığı ve 01 Aralık 2013 - 15 Mart 2014 tarihleri arasında 
yürütülen  “Erasmus+ Programı Tanıtım Süreci Çalışmaları” hakkındaki özet bilgiler için: 
http://www.ua.gov.tr/basin-odasi/yayinlar/raporlar
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Türkiye Ulusal Ajansı, özellikle son yıllarda bilgi 
teknolojilerinin en stratejik konularından biri haline 
dönüşen Bilgi Güvenliği’ne yönelik çalışmalarını, ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak küresel 
düzeye taşıdı.Yürütülen hizmetlerin ve derlenen bilgilerin 
gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin koruduğunu 
gösteren bu belge Nisan 2014 tarihinde alındı.  

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları 1 Ocak 2014 

tarihinden itibaren yeni bir 
döneme başladı. Bu kapsamda 

Avrupa Komisyonu ile 2014-2020 
Erasmus+ Programına ülkemizin 

katılımını fiilen onaylayan Katılım 
Anlaşması imzalandı.

Anlaşma ile ülkemiz önceki yıllarda olduğu gibi program 
üyesi ülke sıfatıyla Erasmus+ Programından faydalanacaktır. 
Program üyesi ülke olması, ülkemizin tüm hak ve 
sorumluluklarının AB üyesi ülkelerle aynı olması anlamına 
gelmektedir. 

Ülkemize tahsis edilecek kaynağın yedi yıllık dönemde 
yaklaşık 900 Milyon Avroyu bulması öngörülüyor. 
Anlaşmayı ülkemiz adına AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Sn. Ahmet YÜCEL ve Avrupa Komisyonu adına Eğitim 
Kültür Genel Müdürü Sn. Jan TRUSZCZYNSKI imzaladı.

ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Belgesi Aldık

Erasmus + Programı
 Katılım Anlaşması 

TURNA e-devlet Kapısında
TURNA - Elektronik Proje Yönetim Sistemi, e-devlet 
hizmetlerinin tek bir platform üzerinde sunulduğu e-devlet 
kapısına dahil olmuştur. Bu hizmetten faydalanmak 
isteyen vatandaşlarımız aldıkları e-devlet şifreleri 
ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresindeki e-hizmetler 
bölümünden TURNA sistemine erişebilecekler ve TURNA 
sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri her türden işlemi 
e-devlet kapısı kanalıyla da yapabileceklerdir.

Türkiye Ulusal Ajansı, 2014-2020 yılları arasında 
yürütülecek olan Erasmus+ Programının tanıtımı 
için TRT Okul ve Anadolu Üniversitesi ile işbirliği 
yaparak 13 bölümlük program dizisi hazırladı. 
İlk bölümü 1 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan 
“Erasmus+”adlı program dizisi, 13 hafta boyunca 
izleyicilerle buluştu. 
Bölümleri izlemek için:
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Avrupa Birliği Bakanlığı 
Devir Teslim Töreni
Türkiye Cumhuriyeti’nin 62. Hükümeti’nde Dışişleri 
Bakanı olarak görev alan Sn. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecilik görevini 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sn. Büyükelçi 
Volkan BOZKIR’a devretti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Büyükelçi Volkan 
BOZKIR, 02 Eylül 2014 tarihinde kurumumuzu ziyaret etti.
 
Erasmus+ Programının AB sürecindeki önemine değinen Sn. BOZKIR, 
Avrupa Birliği sürecinin eğitimden, iş dünyasına kadar günlük hayatımızı 
etkileyen tüm alanlardaki standartları yükselteceğini belirtti.
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sn. Büyükelçi Volkan BOZKIR tarafından  
18 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna 
açıklanan “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği 
Stratejisi”, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine 
ivme kazandırarak üyeliğe giden yolun 
önündeki engellerin üstesinden gelinmesini 
amaçlamaktadır. 

Kararlılık, süreklilik ve etkinlik temelleri çerçevesinde 
oluşturulan strateji üç ana bölümden oluşmaktadır:
1) Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık
2) Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik
3) İletişimde Etkinlik
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sn. Büyükelçi Volkan BOZKIR tarafından 

kamuoyuna açıklanan “Türkiye’nin Yeni Avrupa 
Birliği İletişim Stratejisi”ne ilişkin olarak sivil 

toplum kuruluşlarının değerlendirmelerinin 
alınması amacıyla, 26 Kasım 2014 tarihinde 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da 
“Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı” 

gerçekleştirildi.
 

Toplantıda ayrıca, Erasmus+ Programı ve AB 
Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında sivil 

toplum kuruluşlarına verilen destekler konusunda 
bilgilendirmede bulunuldu.

 

Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı



18

2014 Yılı
 Erasmus+ Projeleri 

Açılış Toplantıları  

2014 yılı Erasmus+ Programı “Mesleki Eğitim Hareketlilik
Projeleri”nin açılış toplantısı 24 Eylül 2014 tarihinde, “Okul 
Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri” açılış toplantısı 16 
Ekim 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Proje başvurusu kabul edilen kurum ve kuruluşlardan
temsilcilerin katıldığı toplantıların açılış konuşmaları
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Alaattin 
BÜYÜKKAYA ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sn. 
Mesut KAMİLOĞLU tarafından yapıldı.
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Avrupa Komisyonu tarafından 22 
Eylül 2014 tarihinde kamuoyuyla 

paylaşılan Yükseköğretim 
Programı Etki Çalışmasında, 

yükseköğretim öğrencilerinin ilk 
işlerini bulma ve kariyerlerini 

geliştirme konusunda diğer 
öğrencilere kıyasla 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 

Yükseköğretim Programın 
katılımcılar üzerindeki olumlu 

etkilerinin altı çizilmiştir.

Yükseköğretim Programı 1987 
yılından bu yana uygulanmakta 
olan ve yükseköğretim sektörünü 
hedefleyen Avrupa Birliği hibe 
programıdır. 

2004 yılından bugüne kadar 
ülkemizde 85 binden fazla 
öğrencimiz 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.

Yükseköğretim Programı, 
öğrencilerimizin akademik 
ve mesleki gelişimlerine 
önemli katkılar sağlamıştır. 
Bunun yanı sıra, bu program 
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.

Yükseköğretim Programı Etki Çalışması



Merkezimiz ile Türk 
Hava Yolları Arasında 
İşbirliği Anlaşması 
İmzalandı
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sn. Büyükelçi Volkan BOZKIR’ın 
himayelerinde ve katılımlarıyla, Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Hamdi TOPÇU ve Türkiye Ulusal Ajansı 
Başkanı Sn. Mesut KAMİLOĞLU tarafından 
imzalanan protokol ile Erasmus+ Programı 
yararlanıcılarına, projeleri kapsamında 
gerçekleştirecekleri yurt dışı seyahatlerinde 
%20 bilet indirimi ve 10 kg. ek bagaj hakkı 
tanınmıştır. 

Kampanya koşulları ile ilgili ayrıntılar sosyal 
medya, internet sayfası ve basılı yayın gibi 
iletişim araçları ile paylaşılmaktadır.

İşbirliği kapsamında ayrıca, SKYLIFE Dergisi’nde Erasmus+ Programının tanıtımı yapılmıştır. 
Erasmus+ tanıtım filmi halen Türk Hava Yolları uçakları kabin içi eğlence sistemlerinde gösterilmektedir

ERASMUS+ 
YARARLANICILARI

 THY ile %20 iNDİRİMLİ 
UÇUYOR

20
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Miles&Smiles 
üyelik numaramı aldım

%20 indirim ve 10kg ek bagaj hakkı benim

E-postama gelen “Bilgi Formu”nun 
çıktısını aldım. 

Not: www.ua.gov.tr’de bulunan
TURNA sisteminden de

bilgi formuma ulaşabilirim..

Proje başvuru sahibinin 
TURNA sistemine benimle ilgili

 gerekli bilgileri (ad-soyad, e-posta, telefon) 
girmesini sağladım

Bilgi Formumu,
 Miles&Smiles numaramı ve 

kimlik numaramı
THY satış o�sine sundum ve 

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Kampanyasından faydalanmak 

istediğimi söyledim
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KAMPANYA İÇİN BAŞVURU ADIMLARI
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2014 yılı Teklif Çağrısı döneminde Okul 
Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi 
alanlarında Erasmus+ Programı Stratejik 
Ortaklıklar faaliyeti kapsamında proje 

başvuruları kabul edilmiş olan kurumlar için 
“Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Projeleri Açılış 
Toplantısı” 11 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. 

Erasmus+ Programı
Stratejik Ortaklıklar 

Projeleri
Açılış Toplantısı
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1306 proje başvurusu arasından başvurusu kabul 
edilen 309 kurumun temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, çok başvuru almak kadar, kaliteli 
projelerin uygulanmasının önemine de değinildi ve 
uygulama sürecindeki aksaklıkların temel nedenlerine 
vurgu yapıldı:

“Ekip çalışmasına yeterince önem verilmemesi, proje 
faaliyetlerinin öngörüldüğü şekilde uygulanmaması, 
adil bir işbölümünün yapılmaması ve bunun 
neticesinde belli kişilere projede çok yük düşmesi, 
projelerin tek bir elden yürütülerek bilgi paylaşımının 
yeterince yapılmaması, ortaklarla etkin, hızlı ve doğru 
iletişim kurulmaması, yaygınlaştırma faaliyetlerine 
yeterince önem verilmemesi gibi nedenler uygulama 
sürecinde aksaklıkları neden olabilmektedir.

2014 yılında uygulanmaya başlayacak stratejik 
ortaklıklar projeleri, 2014-2020 Erasmus+ 
döneminin ilk örnekleri olup bundan sonra yapılacak 
projeler, iyi uygulama örnekleri olacaktır”.

Projelerin başarılı bir şekilde uygulanması, 
yönetilmesi ve hibe kullanımı konularında 
bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda yaygınlaştırma 
faaliyetleri ve Erasmus+ Döneminin yeniliklerinden 
olan Hareketlilik Aracı (Mobility Tool) hakkında da 
bilgilendirme yapıldı. 
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Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi Etiketi (AKTS), 

Diploma Eki (DE) 
ve Erasmus Kalite Belgesi 

Ödül Töreni
Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Diploma Eki (DE) 
ve Erasmus Kalite Belgesi Ödül Töreni 17 Aralık 2014 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumu Başkanı Sn. 
Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
1. Müsteşarı Sn. Francois BEGEOT ve Türkiye Ulusal 
Ajansı Başkanı Sn. Mesut KAMİLOĞLU’ nun katılımlarıyla 
gerçekleştirilen törende AKTS, DE ve Erasmus Kalite Belgesi 
almaya hak kazanan üniversitelere ödülleri verildi. 

Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören yükseköğretim 
öğrencilerinin derslerinin tanınırlığını sağlayan AKTS, uzun 
vadede kredi notlandırma konusunda Avrupa düzeyinde 
standartlaşmayı ve Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus Beyannamesine sahip 
olan ve AKTS’ni uygun şekilde hayata geçiren üniversitelere 
başarılı bulunmaları halinde Avrupa Komisyonu tarafından 
AKTS etiketi verilmektedir. Diploma Eki ise öğrencilerin 
kazanım ve yeterliliklerinin nesnel tanımının yapıldığı bir 
belgedir. DE etiketi bu belgeyi sağlamaya yeterliliği olan 

üniversitelere Avrupa Komisyonu tarafından verilmektedir. 
Bu çerçevede toplantıda, AKTS ve DE etiketi almaya hak 
kazanmış yükseköğretim kurumlarımıza ödülleri verilmiştir. 
Ayrıca, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus hareketlilik 
faaliyetlerinde iyi uygulama örneği olarak öne çıkan 
üniversitelerimize Erasmus Kalite Belgesi verilmiştir. 

2013 yılı başvuruları kapsamında Avrupa genelinde 
toplamda verilen 47 AKTS etiketinin 16’sı ve 169 DE 
etiketinin 36’sı Türkiye’deki yükseköğretim kurumları 
tarafından alınmıştır. 2013 yılında AKTS ve DE etiketi 
alma oranında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. 

AKTS ve DE etiketleri ile Erasmus Kalite Belgesi alan 
yükseköğretim kurumlarımızı başarılarından ve yükseköğretim 
alanında uluslararasılaşmaya verdikleri katkıdan dolayı tebrik 
ederiz. 
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Diploma Eki (DE) Etiketi Almaya Hak 
Kazanan Yükseköğretim Kurumları

• Adıyaman Üniversitesi 
• Adnan Menderes Üniversitesi 
• Anadolu Üniversitesi
• Atılım Üniversitesi
• Başkent Üniversitesi  
• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
• Bilkent Üniversitesi
• Bozok Üniversitesi 
• Celal Bayar Üniversitesi 
• Ege Üniversitesi
• Erciyes Üniversitesi
• Gaziosmanpaşa Üniversitesi
• Gebze Teknik Üniversitesi
• Gediz Üniversitesi 
• Gümüşhane Üniversitesi 
• Hacettepe Üniversitesi
• Hava Harp Okulu
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Arel Üniversitesi 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi  
• İzmir Üniversitesi 
• İzmir Ekonomi Üniversitesi
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
• Kafkas Üniversitesi
• Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi 
• Kırıkkale Üniversitesi
• Kilis 7 Aralık Üniversitesi
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Muş Alparslan Üniversitesi 
• Okan Üniversitesi
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi
• Ordu Üniversitesi  
• Özyeğin Üniversitesi  
• Sakarya Üniversitesi 
• Trakya Üniversitesi
• Uşak Üniversitesi

E-Kalite Ödülü Almaya Hak Kazanan 
Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için:
• Akdeniz Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi

Öğrenci Staj Hareketliliği için:
• Ege Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi                          

Personel Ders Verme Hareketliliği için:
• Namık Kemal Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yaşar Üniversitesi

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için:
• Ankara Üniversitesi
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) Etiketi Almaya Hak Kazanan

 Yükseköğretim Kurumları

• Atatürk Üniversitesi 
• Balıkesir Üniversitesi 
• Başkent Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi 
• Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• İzmir Üniversitesi
• Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
• Karabük Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi 
• Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi
• Niğde Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi 
• Uludağ Üniversitesi 
• Yıldız Teknik Üniversitesi
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Yepyeni Bir 
Avrupa 

Yetişkin
 Eğitimi 

Platformu 
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EPALE platformu, interaktif ağlar ve kullanıcılara 
Avrupa’daki diğer kişilerle iletişim kurma, tartışmalara 
katılma ve iyi uygulamaların değişimi gibi imkanlar 
sunmaktadır. 

Avrupa ve ulusal düzeydeki etkinlikleri içeren takvim, 
kullanıcılara profesyonel gelişim fırsatları konusunda 
güncel bilgiler sunacaktır. Haberler ve yetişkin eğitimi 
alanının önde gelen uzmanlarınca yazılan önemli 
makalelerin yayınlanması, yetişkin eğitimindeki en son 
politikaların ve tartışmaların kullanıcılar için ulaşılabilir 
olmasını sağlayacaktır.

EPALE çok dilli olacak, böylece herhangi bir program 
ülkesindeki kullanıcılar sitenin tamamından ve çeşitli 
kaynaklarından yararlanabileceklerdir. 

EPALE, açık üyelik şeklinde yapılandırılacağından, kullanıcılar 
Avrupa düzeyindeki başka yetişkin eğitimi profesyonelleri, 
uygulayacıları ve gönüllüleri ile iletişim kurma imkanına sahip 
olacaklardır.

Her katılımcı ülke bilgi, etkinlik, kaynak oluşturma gibi 
alanlarda katkı sağlayabilecektir.

Platform, yetişkin eğitimi alanı için kalıcı bir ortam olmak 
üzere tasarlanmış olup potansiyel kullanıcılar şimdiden, 
EPALE sitesinde bulunan anketi doldurarak katılabilir ve 
sitenin içeriğinin şekillenmesine katkıda bulunabilirler: 

http://ec.europa.eu/epale/en/
EPALE, Avrupa Komsiyonu tarafından desteklenmekte ve 
Yürütme Ajansı (Executive Agency) tarafından yönetilmektedir.

Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi için Elektronik Platformu (Electronic Platform for Adult Learning in Europe, EPALE), 
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni bir platformdur. Avrupa Birliği’nin, Avrupa’da yüksek nitelikli 
yetişkin eğitimini desteklemek için yaptığı çalışmaların sonucunda oluşturulan bu platformdan yetişkin eğitimi ile ilgili 
öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte karar alıcılar, araştırmacılar ve akademisyenler yararlanabilecektir.
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Erasmus+ 
Programı 

Tanıtım 
Çalışmaları 

Kapsamında, 

13 Ünlü Yüz
Erasmus+’ı 
Anlatıyor

Erasmus+ Programına destek veren 13 tanınmış ismin 
verdiği mesajlar özetle şöyledir:

Türkiye Futbol Direktörü Fatih TERİM: “Türkiye 
Ulusal Ajansı, Erasmus+ Programı ile sporla ilgilenen 
herkese Avrupa’da eğitim alma ve yeni deneyimler edinme 
şansı sunuyor.”  

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay 
BARBAROSOĞLU: “Türkiye Ulusal Ajansı, üniversite 
öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının Avrupa’daki 
eğitim ve staj faaliyetlerine destek veriyor.” 
 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Çağlar: “Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Programı ile mesleki eğitime mali destek sağlıyor.”

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ Programı ile sağlanan Avrupa’da eğitim ve değişim 

fırsatlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla farklı tanıtım çalışmaları yapmıştır. 

Bu çalışmalardan biri olan kısa film çalışması, kendi alanında söz sahibi ünlü 

yüzlerin desteği ile hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan kısa film, televizyonlarda, 

sinemalarda, sosyal medya araçlarında ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ 

Programı tanıtım programlarında kullanılmıştır.  

:
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet BÜYÜKEKŞİ: “Kendi 
gelişiminiz ve ülke ekonomisinin gelişimi 
için, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Programına başvurun.”  

Yazar Prof. Dr. İskender PALA: 
“Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Programı, kültürel kimliğimizi, sanatımızı 
Avrupa’yla paylaşmamıza, kültürel ve 
sanatsal alanda ortak noktalarımızı fark 
etmemize imkan sağlıyor.”
  
Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi 
AKAR: “Avrupa’dan ve Türkiye’den sivil 
toplum örgütleri ortak çalışmalar için 
biraraya geliyor.” 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
ATALAY: “Geleceğin işgücü 
dünyasında yerinizi almak için Erasmus+ 
Programının fırsatlarından faydalanın!”  

MÜSİAD Genel Başkanı Nail OLPAK:  
“İşletmelerinizdeki kurumsal kapasiteyi 
güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını 

yakalamak için Erasmus+ Programından 
yararlanın.”  

İş Adamı Süreyya CİLİV: “7’den 70’e 
hangi yaşta olursanız olun, Erasmus+ 
Programından yararlanın, iletişim 
çağında bilgi paylaşımına ortak olun.”
  
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı 
Selçuk PEHLİVANOĞLU: “Türkiye 
Ulusal Ajansı Avrupa’da eğitimi ayrıcalık 
olmaktan çıkarıyor!” 
 
Gazeteci-Köşe Yazarı Zeynel LÜLE: 
“Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Programı medya dünyamızı Avrupa 
medyasıyla buluşturarak onların mesleki 
ve kişisel gelişimlerine destek sağlıyor.”  

Televizyoncu-Yapımcı Acun ILICALI: 
“Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ 
Programı ile ilgi alanınız ve eğitiminiz ne 
olursa olsun, yurtdışında eğitim alabilir, 
farklı kültürlerle tanışarak geleceğiniz 
için sağlam bir temel atabilirsiniz.”  

TOBB Başkanı Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU: “İş dünyasını 
temsil eden girişimcimiz , sanayicimiz 
ve işletme sahipleri! Erasmus+ 
Programı sizleri bekliyor. Erasmus+ 
Programı’nın desteklediği projeler ile iş 
dünyasının üretimde ve eğitimde ihtiyaç 
duyduğu yenilikler geliştiriliyor. Avrupa 
Birliği’ndeki iyi uygulamalar ülkemize 
kazandırılıyor.”

Erasmus+ Programının sağladığı 
fırsatlar için yapmış olduğumuz 
tanıtım çalışmalarında bizlere destek 
olan Fatih TERİM, Prof. Dr. Gülay 
BARBARASOĞLU, İbrahim ÇAĞLAR, 
Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Prof. Dr. 
İskender PALA, Ahmet Lütfi AKAR, 
Ergün ATALAY, Nail OLPAK, Süreyya 
CİLİV, Selçuk PEHLİVANOĞLU, 
Zeynel LÜLE, Acun ILICALI ve Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU’na teşekkür 
ediyoruz.
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Merkezi 

PROJELER
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2014-2020 döneminde  Erasmus+ adı 
altında yürütülmekte olan program ile 
kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine 
bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, 
kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi 
ve istihdam olanaklarının arttırılması 
amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. 

Programlar çerçevesinde yürütülebilecek 
faaliyetler genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

• Merkezi Projeler
• Ülke Merkezli Projeler

Ülke Merkezli ve Merkezi olarak 
yapılan bu sınıflandırma, ilgili faaliyetin 
yürütülmesine ilişkin yetki alanını 
tanımlamaktadır. Bu kapsamda, 
hangi program veya sektörel program 
altında olursa olsun yapılan proje veya 
faaliyet merkezi proje niteliği taşıyorsa, 
başvurular Brüksel’deki “Yürütme 
Ajansı”na yapılmaktadır. 

Ülke Merkezli Faaliyetlerde ise 
başvurular, ilgili ülkenin programı 
yürütmekten sorumlu ulusal ajansına 
yapılmaktadır.

Merkezi projeler, AB Eğitim ve Kültür 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 
ve merkezi Brüksel’de bulunan Eğitim, 
İşitsel, Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı 
tarafından yürütülür. Ülke merkezli 
fonların tamamını kullanabilen ülkemizin 
merkezi fonlardan da yüksek oranda 
pay alabilmesi için ilgili faaliyetler 
kapsamındaki tüm kuruluşlarımızı 
Yürütme Ajansına başvuru yapmaya 
davet ediyoruz.

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



Merkezi Projeler
Erasmus+ Programı kapsamında 
yer alan tüm sektörel programlardan yararlanma 
hakkına sahip olan kurum ve kuruluşlar 
merkezi faaliyetlerden de yararlanabilirler. Bu 
faaliyetlerden başlıcaları:      

Ana Eylem 1 (KA1): Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği 
• Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Etkinlikleri 
• Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans 

Dereceleri
• Erasmus+ Yüksek Lisans Kredileri 

Ana Eylem 2 (KA2): Yenilik ve İyi 
Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 
• Bilgi Ortaklıkları 
• Sektörel Beceri Ortaklıkları 
• Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme 
• Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 

Ana Eylem 3 (KA3): Politika Reformuna 
Destek 
• Politika reformuna destek faaliyetleri, Avrupa 

2020 Stratejisinin, Eğitim ve Öğretimde 
Avrupa İşbirliği Strateji Çerçevesinin 
(ET2020) ve Avrupa Gençlik Stratejisinin 
amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Ana 
Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 
politika reformunu destekleyen farklı türden 
eylemleri kapsamaktadır. 

Özel Eylemler 
• Jean Monnet
• Spor Destekleri

Merkezi projeler Yürütme Ajansı tarafından 
ilan edilen teklif çağrıları aracılığıyla 
uygulanmaktadır. Güncel teklif çağrılarına 
http://eacea.ec.europa.eu sayfasından 
ulaşılabilir
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NİÇİN MERKEZİ PROJE

Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla 
ortaklık kurmayı sağlar.

Proje sonuçlarının politikaya dönüşme 
olasılığı daha fazladır.

Sektörlerin gelişiminde merkezi proje 
çıktıları büyük öneme sahiptir.
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29 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ikinci 
toplantıda da yükseköğretim kurumlarının ve meslek 
örgütlerinin temsilcilerine merkezi projeler tanıtıldı.

Toplantı ile ülkemizden yapılacak merkezi proje 
başvurularının sayılarının arttırılması amaçlanmıştır.

“Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan merkezi 
projelerden yararlanmanız halinde daha geniş 
ölçekli ve daha büyük bütçeli projelerde yer 
alarak Avrupa çapındaki kurumsal işbirliklerinizi 
güçlendirebilecek ve sektörünüz için önemli 
kazanımlar elde edebileceksiniz”  

Erasmus+ Programı “Merkezi Projeler Bilgilendirme 
Toplantısı” 24 Aralık 2014 tarihinde Türkiye Ulusal 
Ajansı binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, başvuruları 
Brüksel’de bulunan Eğitim, İşitsel-Görsel ve Kültür 
Yürütme Ajansı’na sunulan Bilgi Ortaklıkları, Sektörel 
Beceri Ortaklıkları, Spor ve Sivil Toplumla İşbirliği 
Projeleri anlatıldı.

Toplantıları



Valilik 
AB Birimleri 
Çalışanlarına

Erasmus+
Eğitimi 
Verildi

Merkezimiz tarafından Valilik AB Birimleri 
çalışanlarına yönelik Erasmus+ Programı 
kapsamında eğitim programı düzenlendi. 22-23 ve 
25-26 Aralık tarihleri boyunca yapılan eğitime 81 
ilimizin Valilik AB Birimleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Erasmus+ Programının yerelde 
tanıtılmasında ve doğru olarak uygulanmasında 
önemli bir rol üstlendiği belirtildi ve Valilik 
AB Birimlerine yerelin merkezi projelerden 
yararlanması ve teşviki hususunda da önemli bir 
görev düştüğünün altı çizildi. 

İki gün olarak gerçekleştirilen eğitimde birinci gün 
KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri ve ikinci 
gün ise KA2- Stratejik Ortaklıklar, KA3-Politika 
Reformuna Destek ve yaygınlaştırma konularında 
Merkezimiz uzmanları tarafından eğitim verildi. 
Yürütülen tüm programların ilgili uzmanlarıyla 
birebir görüşme fırsatı bulan Valilik çalışanları, 
toplantıda başvuru formları ve örnek uygulamaları 
tanıma fırsatı buldu.
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10 Neden

Erasmus+ Programına 
Katılmak İçin
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ÖĞRENCİLER, 
KARİYERİNİN 

BAŞINDA 
OLANLAR

Avrupa’da öğrenim görerek ve/veya 
deneyim kazanarak kişisel gelişiminize 
katkıda bulunabilir, 
mesleki becerilerinizi artırabilir ve
 iş imkanlarınızı çoğaltabilirsiniz, 

1



38

ÖĞRETMENLER
EĞİTMENLER 

EĞİTİM/
ÖĞRETİM 
KURUMLARI

HER YAŞTAN
GENÇLER

ÖZEL 
SEKTÖR 

KURULUŞLARI

Başka bir ülkede eğitim alabilir veya eğitim verebilirsiniz,

Gençlik değişimi ve gönüllü programlarından
 faydalanarak içinde yaşadığınız toplumda 

daha katılımcı bireyler olabilirsiniz,

Deneyim paylaşımı imkanlarından yararlanıp,
 yeni öğretim teknik ve metotlarıyla tanışabilirsiniz,

Yerel yönetimler, yükseköğretim kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve gençlik kurum ve

 kuruluşlarıyla işbirliğinizi güçlendirebilirsiniz, 

2
3

5
4
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YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI VE 
İŞ DÜNYASI

MESLEKİ 
EĞİTİM 
KURUMLARI

SPORA İLGİ 
DUYANLAR, 
SPORCULAR

OKULLAR

YÜKSEK 
ÖĞRENİMİNİ 

GÜÇLENDİRMEK 
İSTEYENLER

İşbirliği için geliştirilen Bilgi Ortaklıkları faaliyetinden 
yararlanabilirsiniz,

Güncel gelişmeleri yerinde takip edebilir, Avrupa’daki kurum 
ve kuruluşlarla tecrübe paylaşımında bulunabilir, Sektörel 
Beceri Ortaklıkları faaliyeti ile becerilerinizi geliştirebilirsiniz,

Spor alanında kar amacı 
gütmeyen etkinlikler 
düzenleyebilir, İşbirliği 
Ortaklıkları faaliyetinden 
faydalanabilirsiniz. 

Erasmus+ ile Avrupa Birliği üye,
 aday ve komşu

 ülkelerini kapsayan geniş bir 
coğrafyada yükseköğrenim fırsatı 

yakalayabilir, Öğrenci Kredisi Garanti 
Programı faaliyetinden 

faydalanabilirsiniz,

Program üyesi okullar arasında internet 
üzerinden yürütülen eşleştirme programına 

katılarak Avrupalı muadillerinizle 
birlikte çalışabilirsiniz,

6
8
10

3 7
9
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Erasmus+ Programıyla 
işbirliği yapılabilecek
ülkelerin sayısı artmıştır.
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proje hikâyenizi 

 bekliyoruz...

Diğer 
yayınlarımız için

http://www.ua.gov.tr/basin-odasi/yay%C4%B1nlar
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T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI



Bu yayın Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan mali katkıyla hazırlanmıştır.
 Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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