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ERASMUS PROGRAMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

lC o m e n i u s  E r a s m u s  L e o n a r d o d a V i n c i  G r u n d t v i gl l
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Erasmus programý, programa katýlan 31 ülkedeki yükseköðretim kurumlarýnýn birbirleri 
ile iþbirliði yapmalarýný teþvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliði programýdýr. 
Yükseköðretim kurumlarýnýn  kýsa süreli öðrenci ve personel deðiþimi yapabilmeleri ve 
birbirleri ile ortak proje üretip hayata geçirebilmeleri içinkarþýlýksýz mali destek 
saðlamaktadýr. 

Erasmus Programý, 
yükseköðretim 
sistemini iþ 
dünyasýnýn 
gereksinimlerine 
uygun olarak 
geliþtirmek ve 
üniversite 
mezunlarýnýn iþ 
dünyasýnda istihdam 
edilebilirliðini 
arttýrmak amacýyla 
yükseköðretim 
kurumlarý ile çalýþma 
çevreleri arasýndaki 
iliþkilerin ve 
iþbirliðinin 
arttýrýlmasýný da 
teþvik etmektedir
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Programýn Amaçlarý
Erasmus programý 
Avrupa Yükseköðretim 
Alaný oluþturmak 
amacýyla, 
yükseköðretim 
kurumlarýnýn 
birbirleri ile ve 
yükseköðretimle 
ilgili diðer tüm 
çevrelerle iþbirliði 
yapmalarýný 
teþvik etmeye 
yönelik bir 
Avrupa Birliði 
programýdýr.

Programdan Kimler Yararlanabilir?
Yükseköðretim kurumlarýnda eðitim gören öðrenciler ve çalýþan personeller 
yararlanabilir.

Programý Kim Yürütür?
Katýlýmcý ülkelerdeki yükseköðretim kurumlarý, yükseköðretim kurumlarýnda kayýtlý 
öðrenciler ve yükseköðretim kurumlarýnýn personeli Erasmus programý faaliyetlerinden 
yararlanabilir. Ayrýca ülkelerde ekonomik faaliyet gösteren iþletmeler ve 
yükseköðretimle ilgili her türlü kurum ve kuruluþ projelerde yer alarak programa destek 
verebilmektedir.

Faaliyetlerden yararlanmak üzere baþvuruda bulunacak yükseköðretim kurumlarýnýn 
öncelikle Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter-EUC) sahibi 
olmalarý gerekmektedir.

Programýn Hedefleri Nelerdir ?
Yükseköðretim kurumlarý arasýndaki çok taraflý ortaklýklarýn artýrýlmasý
Yükseköðretimde edinilen yeterliliklerin uyum ve anlaþýlabilirliðinin artýrýlmasý

 Yükseköðretim kurumlarý ve iþ dünyasý arasýndaki mevcut iliþkilerin ve iþbirliðinin 
    artýrýlmasý
 Biliþim sistemlerinin etkin kullanýldýðý yenilikçi eðitim metodlarý, hizmetler ve 

    uygulamalarýn desteklenmesi
Yükseköðretimde yenilikçi uygulamalarýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý

 

l 

l 

l

l
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a. Öðrenci Öðrenim Hareketliliði 

Erasmus programý ile Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yüksek öðretim kurumlarýnda 
önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir örgün eðitim programýna kayýtlý öðrenciler 
diðer bir Avrupa ülkesinde hem dönem kaybý olmaksýzýn yükseköðretimlerine devam etme, hem de 
farklý bir kültürü daha yakýndan tanýyabilme imkanýna sahip olabilirler.

Erasmus öðrenim hareketliliði faaliyeti ile öðrenciler, kendi okullarýndaki diploma/derecenin 
tanýnýrlýðýnýn ana parçasý olan ders programlarýný (veya tez çalýþmalarýný), yükseköðretim kurumlarýnýn 
ortak olduðu diðer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköðretim kurumunda takip edebilir; baþarýlý 
olmalarý halinde bu derslerin kendi kurumlarýnda tanýnýrlýðýnýn saðlanmasý ile dönem kaybý olmadan 
kendi kurumlarýndaki eðitimlerine devam edebilirler.

Öðrenim hareketliliði faaliyeti ayný akademik yýl içerisinde  3 - 12 ay arasýnda sürebilir ve kalýnan süre 
için öðrenciye karþýlýksýz maddi destek (hibe) verilir. Hibeler aylýk olarak gidilen ülkelere göre deðiþen 
miktarlarda 300 ile 596 Avro arasýnda deðiþmektedir. Ýsteyen öðrenciler maddi destekten feragat 
edebilir. Ancak hibe alýp almamasýna bakýlmaksýzýn bir öðrenci Erasmus öðrenim hareketliliði 
faaliyetine tüm yükseköðretim hayatý boyunca yalnýzca bir kere katýlabilir. Önlisans ve lisans 
düzeyindeki birinci sýnýf öðrencileri  öðrenim hareketliliði faaliyetine katýlamaz.

Baþvurular, öðrencilerin baðlý bulunduklarý kurumun uluslararasý iliþkiler ofisine yapýlýr.

1. Bireysel Faaliyetler 

Öðrenci Hareketliliði

 "Dünya artýk 
kocaman deðil 
bizim için "
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b. Öðrenci Staj Hareketliliði

Öðrenci staj hareketliliði ile Geniþletilmiþ Erasmus Üniversite 
Beyannamesi sahibi yükseköðretim kurumlarýnda kayýtlý 
öðrenciler yurtdýþýndaki iþletmelerde veya organizasyonlarda 
staj yaparak öðrencisi olduklarý mesleki eðitim alanýnda 
uygulamalý iþ deneyimi elde ederken, ayný zamanda farklý bir 
kültürü daha yakýndan tanýyabilme imkanýna sahip olabilirler.

Staj faaliyetinin öðrencinin diploma programý için zorunlu 
olmasý beklenmez. Ancak staj yapýlacak ekonomik sektör, 
öðrencinin mevcut mesleki eðitim programý ile ilgili bir program 
olmalýdýr. Hibeler aylýk olarak girilen ülkelere göre deðiþen 
miktarlarda 448 ile 890 Avro arasýnda deðiþmektedir. Staja ev 
sahipliði yapacak kuruluþlar: iþletmeler, eðitim merkezleri, 
araþtýrma merkezleri ve faaliyet yükseköðretim tarafýndan 
öðrencinin öðrenim programýnýn bir parçasý olarak 
tanýnmalýdýr. Ýþletme tanýmýna uyan, ekonomik faaliyet 
gösteren her türlü kuruluþ olabilir. Aþaðýdaki kuruluþlar 
Erasmus staj faaliyeti için uygun deðildir.

Baþvurular, öðrencilerin baðlý bulunduklarý kurumun 
uluslararasý iliþkiler ofisine yapýlýr.

Erasmus Programý 

"Eminim her Erasmus 
öðrencisi bambaþka 
deneyimlerle dönüyordur 
evine, kendine. Ne de olsa 
herkes kendi hikayesini 
yazýyor hayatta."
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2.Personel Hareketliliði

a. Personel Ders Verme Hareketliliði
Akademik personelin 1 hafta ile 6 hafta arasýnda kendi kurumu ile AB ülkesi bir EÜB sahibi 
yükseköðretim kurumu arasýndaki anlaþma çerçevesinde ders verme faaliyetini 
kapsamaktadýr. Bu faaliyet sayesinde Hareketlilik programýna katýlamayan öðrenciler farklý 
Avrupa ülkelerindeki akademisyenlerden veya iþletme çalýþanlarýndan ders alarak farklý 
yaklaþýmlardan, farklý eðitim metodlarýndan yararlanma imkaný bulunmaktadýr.  Faaliyetle 
yurtdýþýnda ders veren öðretim elemanlarý da farklý bakýþ açýlarýyla tanýþma, yeni irtibatlar 
kurma ve yeni akademik iþbirliði imkanlarý elde edebilirler.

Yurtdýþýndaki kurumlardan gelerek yüksek öðretim kurumlarýnda ders veren akademik 
personel   güncel iþ yaþamý hakkýnda taze fikirler edinebilmektedirler.
Faaliyet 1 hafta ile 6 hafta arasýnda bir süre gerçekleþtirilebilir ve en az 5 ders saati ders 
verilmesi zorunludur. Faaliyet iki yükseköðretim kurumu arasýnda gerçekleþiyorsa 
taraflarýnen az birisinin Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmasý gerekmektedir. 
Ancak yurtdýþýndaki bir iþletmeden personel davet edilmesi halinde, söz konusu iþletme 
EÜB sahibi olmayacaktýr.

Yurtdýþýnda bir yükseköðretim kurumuna giden akademisyenlere veya yurtdýþýndaki 
iþletmelerden ders vermek üzere gelen personele maddi katký olarak konaklama, yeme 
içme masraflarý gibi harcamalarýný karþýlamak üzere yurtdýþýnda kaldýklarý süre için 
gündelik ve seyahat gideri katkýsý verilir. Ýsteyen personel maddi destekten feragat edebilir.

Baþvurular, kiþilerin çalýþmakta olduðu kurumun uluslararasý iliþkiler ofisine yapýlýr.
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Erasmus Programý 

 "Hayatýmda 
belkide en büyük 
fýrsatlardan 
birini yaþadým."

b.  Personel Eðitim Alma Faaliyeti
Personel eðitim alma faaliyeti ile EÜB sahibi yükseköðretim kurumlarýnýn akademik 
ve idari personeli iþletmelerde ve diðer yükseköðretim kurumlarýnda eðitim almak 
üzere yurtdýþýna gidebilirler. Böylelikle yükseköðretim kurumu personeli mesleði ve 
görevi ile ilgili alanlarda yurtdýþýndaki güncel geliþmelerden  haberdar olabilir; farklý 
bir kurumun deneyimlerinden faydalanma ve tespit edilen iyi uygulamalarý kendi 
çalýþmalarýna aktarma imkanýna sahip olabilirler.

Faaliyet 1 hafta ile 6 hafta arasýnda sürebilmektedir. Eðitim almak üzere bir 
yükseköðretim kurumuna gidilmesi halinde yükseköðretim kurumunun da EÜB 
sahibi olmasý gerekmektedir.

Faaliyete katýlan personele maddi katký olarak konaklama, yeme içme masraflarý gibi 
harcamalarýný karþýlamak üzere yurtdýþýnda eðitim aldýlarý süre için gündelik ve 
seyahat gideri katkýsý verilir. Ýsteyen personel maddi destekten feragat edebilir.
Baþvurular, kiþilerin çalýþmakta olduðu kurumun uluslararasý iliþkiler ofisine yapýlýr. 



B. Projeler

Yoðun Program Projeleri
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En az biri AB üyesi ülke olmak üzere asgari 3 deðiþik 
ülkeden EÜB sahibi kurumlarýn ortaklýk kurarak 
düzenlediði Yoðun Program projeleri ile hiç öðretilmeyen 
veya çok az sayýda yükseköðretim kurumunun 
müfredatýnda yer alabilen uzmanlýk konularýnda 
yoðunlaþtýrýlmýþ eðitim programlarý düzenlenebilir. 
Yoðun Programlar, öðrenci ve akademisyenlerin çok 
uluslu gruplar halinde çalýþmalarý ile tek bir kurumda 
mevcut olmayan özel öðrenim ve öðretim koþullarýndan 
faydalanmalarýna ve çalýþýlmakta olan konuda yeni 
perspektifler kazanmalarýna imkan vermektedir. Proje ile 
biraraya gelen akademisyenler öðretim içeriði ve yeni 
müfredat yaklaþýmlarý konusunda görüþ alýþveriþinde 
bulunabilir ve uluslararasý sýnýf ortamýnda öðretim 
yöntemlerini test edebilirler.

Yoðun Program Projelerinde dikkat edilen en önemli 
unsurlardan birisi projelerin "yenilikçilik" özelliði taþýyýp 
taþýmadýklarýdýr.
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Erasmus Programý 

Faaliyet süresi en az 10 iþ günü ve en fazla 6 hafta ile sýnýrlýdýr. Faaliyet 
günlerine, hafta sonlarý hariç ara verilmez. Yoðun Program, genellikle proje 
teklifini sunan kurumun ülkesinde düzenlenmekle birlikte, Hayatboyu Öðrenme 
Programý'na katýlan ülkelerin herhangi birinde düzenlenebilir. Eðitim 
programýna katýlmak üzere yurtdýþýndan gelen öðrenci ve personele 
konaklama, yeme, içme masraflarýna yardýmcý olmak üzere gündelik verilir ve 
seyahat giderlerine ait bilet bedellerinin azami %75'ine kadar olan bir kýsmý 
karþýlanýr. Yoðun Program proje baþvurularý, proje ortaklarýnca ortaklýðýn 
koordinatörü olarak belirlenen kurum tarafýndan, koordinatör kurumun 
ülkesindeki ulusal ajansa yapýlýr. Projelerin seçimi ilgili yýlýn Hayatboyu 
Öðrenme Programý Ulusal ve Genel Teklif Çaðrýlarýna uygun olarak ulusal ajans 
tarafýndan yapýlýr. Programa katýlacak öðrenci ve personelin seçimi ise proje 
ortaklarý tarafýndan yapýlýr; her kurum kendi öðrenci ve personelini belirler.
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C. Diðer Faaliyetler

Erasmus Yoðun Dil Kurslarý

Erasmus... 
Benim için "Hayatta 
yaptýðýnýz en iyi þey 
nedir? 
Sorusunun cevabý...``

Erasmus öðrenim veya staj hareketliliði faaliyetine katýlan öðrenciler ve Comenius 
Asistanlýklarý için yaygýn sayýlamayacak kadar az kullanýlan ve öðretilen dillerin 
konuþulduðu program ülkelerinde, gelen öðrencileri Erasmus dönemine hazýrlamak 
için kýsa süreli yoðun dil kurslarý düzenlenmektedir. Kurslar ücretsiz olup, bu kurslar 
sayesinde öðrenciler akademik çalýþmalarýna veya stajlarýna baþlamadan önce 
gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öðrenmektedirler.



Erasmus Yoðun Dil Kursu düzenlenen ülkeler: Belçika (Flemenk 
Topluluðu), Bulgaristan, Güney Kýbrýs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Ýzlanda, 
Ýtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya,  Slovakya,  Slovenya, Ýsveç ve Türkiye.

Ülkemize gelecek olan Erasmus öðrencilerine temel ve/veya orta 
düzeyde Türkçe öðreterek daha kolay bir Erasmus deðiþimi dönemi 
yaþatmak için düzenlenen Erasmus Yoðun Dil (Türkçe) Kurslarý 
sayesinde Türk dilininin yaygýnlaþtýrýlmasýna da katký saðlanmakta; 
her yýl Erasmus programý kapsamýnda ülkemize gelen yüzlerce 
Avrupalý öðrenci Türkçe öðrenmektedirler.
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Erasmus Programý 

"Çok deðiþtim 
ve çok geliþtim ben bu 
yolculukla...
Ýyi ki katýlmýþýz 
Erasmus sürecine, 
iyi ki gelmiþiz dedik, 
yoksa nasýl deðiþirdik?."
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Hazýrlýk Ziyaretleri/ Ýrtibat Seminerleri

Erasmus Hazýrlýk Ziyaretleri, EÜB sahibi yükseköðretim kurumu 
personeline, öðrenci ve personel hareketliliði gerçekleþtirmek üzere 
kurumlararasý yeni anlaþmalar yapabilmeleri, öðrenci staj hareketliliði 
gerçekleþtirmek üzere yeni ortaklar bulabilmeleri, Erasmus Yoðun Program 
Projeleri, Çok Taraflý Projeler, Çok Taraflý Aðlar ve Destek Faaliyetler gibi 
projelerde yer almasýný planladýklarý potansiyel proje ortaklarýný daha 
yakýndan tanýmalarý için potansiyel ortak kurumlara ziyaret gerçekleþtirilme 
imkaný saðlar.

Proje Destek Faaliyetleri 
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Hazýrlýk ziyaretleri seyahat günleri dahil en fazla 5 gün sürebilmekte olup; 
katýlýmcýlara maddi katký olarak konaklama, yeme içme masraflarý gibi harcamalarýný 
karþýlamak üzere yurtdýþýnda kaldýklarý süre için gündelik verilir ve seyahat giderleri 
ödenir. Ulusal ajanslar tarafýndan düzenlenen irtibat seminerleri de Hazýrlýk 
Ziyaretleri kapsamýnda deðerlendirilmektedir.

Baþvurular baþvuru sahibinin kendi ülkesindeki ulusal ajansa yapýlýr. Baþvurularýn 
deðerlendirilmesi ve ilgili yýlýn Hayatboyu Öðrenme Programý Ulusal ve Genel Teklif 
Çaðrýlarýna uygun olarak seçimi ulusal ajans tarafýndan yapýlýr.

Erasmus Programý 

" Erasmus'un 
bütün bu iyi özelliklerinin 
yanýnda bir de kötü yaný 
vardýr ki hepsinden 
üstün gelir.
Dönüþ yolu "
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D. Merkezi Faaliyetler

Çok Taraflý Projeler
Çok taraflý projeler yükseköðretim kurumlarý arasýnda yeniliklerin aktarýlmasýna fýrsat saðlamaktadýr. 4 alt 
faaliyetten oluþmaktadýr:

1-  Müfredat Geliþtirme (Curriculum Development)
2-  Yükseköðretimin Modernizasyonu  (Modernisation of Higher Education)
3- Yükseköðretim kurumlarý ve iþletmeler arasýnda iþbirliði (Co-operation between HEIs and 

Enterprises)
4- Sanal Kampüsler (Virtual Campuses)

Çok taraflý projeler En az biri AB üyesi ülke olmak üzere en az 3 deðiþik ülkeden EÜB sahibi kurumun bir 
araya gelerek, belirli proje türlerinde ortaklýk kurmalarýna imkan verir. Projeler en fazla 3 yýl 
sürebilmektedir. Proje bütçesinin %75'i, yýlda 150.000 Avro ve 3 yýl için en fazla 300.000 Avro ile sýnýrlý 
olmak üzere, AB Komisyonu tarafýndan finanse edilebilir. Baþvurular  AB Komisyonu'nun ilgili birimi olan 
Komisyon Yürütme Ajansý'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  
yapýlýr. Baþvurularýn seçimi ve kabülü Komisyon Yürütme Ajansýnca yürütülmektedir. 
(http://eacea.ec.europa.)
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Erasmus Programý 

Çok Taraflý Aðlar
Çok taraflý aðlar yükseköðretim kurumlarýnýn akademik ve idari kalitelerini geliþtirmeyi amaçlayan; belirli bir 
akademik disiplin veya öðretim alanýna Avrupa boyutu katmaya olanak saðlayan iþbirliði baðlantýlarýdýr. Ýki 
alt faaliyete ayrýlmýþtýr:

1-  Akademik Aðlar (Akademic Networks)
2-  Yapýsal Aðlar (Structural Networks)

Akademik aðlar, belirli öðretim alanlarýnda yenilenmeyi amaçlamaktadýr. 31 deðiþik ülkeden en az 31 
katýlýmcý kurumun üye olmasý beklenmektedir.Yapýsal aðlarda amaçlanan yükseköðretim kurumlarýnýn 
yönetim, idari ve mali anlamda modernizasyonuna, çaðýn gereksinimlerine uygun þekilde geliþtirilmesine 
yardýmcý olmaktýr. Yapýsal aðlara en az 5 deðiþik ülkeden 5 katýlýmcý kurumun üye olmasý beklenmektedir.
Aðlar en fazla 3 yýl sürebilir ve proje bütçesinin %75'i, en çok 200.000 Avro ile sýnýrlý olarak, AB Komisyonu 
tarafýndan finanse edilebilir. Baþvurular  AB Komisyonu'nun ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansý'na 
(The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA)  yapýlýr. Baþvurularýn seçimi ve 
kabülü Komisyon Yürütme Ajansýnca yürütülmektedir.

Çok Taraflý Projelere ve Çok Taraflý Aðlara Kimler Katýlabilir?
Yükseköðretim kurumlarý
Kamu kuruluþlarý
Ýþletmeler
Yükseköðretimle ilgili aktif faaliyette bulunan birlikler, kuruluþlar

Kimler Proje Baþvurusunda Bulunabilir?
   
EÜB sahibi yükseköðretim kurumlarý
Kamu kuruluþlarý, iþletmeler, yükseköðretimle ilgili aktif faaliyette bulunan birlikler, kuruluþlar
Executive Agency web sayfasý: 

l

l

l

l

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 
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AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM 
VE GENÇLÝK
PROGRAMLARI 
MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

Ülke Merkezli Faaliyetler : 

Ortak bulmak için : 

Haber ve duyurular için:

Proje örnekleri:

Merkezi Faaliyetler :

http://www.ua.gov.tr

http://partnersearch.ua.gov.tr

http://twitter.com/ulusalajans

http://hezarfen.ua.gov.tr

http://eacea.ec.europa.eu 

SORULARINIZ ÝÇÝN:
Ýnternet:
e-posta:
                  
Tashih :
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Y ý l l a r ý  a r a s ý n d a  y a þ a m ý þ  
Hollandalý bir felsefe adamýdýr. 
Rönesans'la birlikte ortaya çýkan 
hümanizm akýmýnýn öncülerinden 
ve en büyük temsilcilerinden biri 
olan Erasmus,  Avrupa'nýn ortak 
bir sanat ve bilim çatýsý altýnda 
birleþmesine yaptýðý katkýlardan 
do lay ý  ve  çað ýn ýn  eð i t im  
fe lsefesine o lan etk is i  i le  
programa uygun bir isim olarak 
düþünülmüþtür.
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