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Türkiye Ulusal Ajansı

Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren bu kurum

Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü 

Erasmus+ Programının,

Türkiye’de uygulanmasından sorumlu kamu kurumudur.



Görevleri

• Programları ülke içinde duyurma 

• Bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, 
yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor halinde 
sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa 
Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama 
sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir.

Genel 

•Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum 
örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği 
sağlanması,

•Türkiye'de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli 
sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede 
bulunulması 

•Ayrılan fonların etkin yönetimi, Başkanlığa (Ulusal Ajans'a) tahsis edilen kaynakların 
muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,

•Programlar çerçevesinde seçilerek finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, tahsis 
edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapılması, rapor istenmesi ve 
değerlendirilmesi; idari, mali ve hukuki işlemlerin yürütülmesi.

Özel 



Erasmus+ nedir?

• Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları 

yepyeni bir adla ve yenilenerek karşımıza çıkan 

bu program  2014-2020 döneminde Hayatboyu

Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alıyor

• Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanan bu 

program bireysel faaliyetleri de içermektedir 



Amaçları 

Kişilere yaş ve 
eğitim geçmişlerine 
bakılmaksızın yeni 

beceriler 
kazandırılması

Kişisel 
gelişimlerinin 

güçlendirilmesi

İstihdam 
olanaklarının 
arttırılması



Erasmus+: Neden yeni bir  yaklaşım?

• Ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı

• Düşük mezun istihdamı (boş pozisyonlara rağmen)

• Nitelikli iş gücüne artan ihtiyaç

• İş dünyası ile daha yakın işbirliği ihtiyacı

• Örgün ve yaygın eğitimin işbirliği ihtiyacı

• Daha sistematik bir etkiye ulaşma arayışı



Erasmus+ Politik Hedefleri

• Europe 2020 targets (Avrupa 2020 hedefleri)

 Yükseköğretime katılım oranının %32’den %40’a çıkarılması

 Erken okul terklerinin %14’ten %10’un altına çekilmesi

• ET 2020, Avrupa Eğitim ve Öğretim Hedefleri Stratejisi’nin amaçları

 Gençlik alanında Avrupa İşbirliği için Yenilenmiş Çerçevenin genel amaçları 

(2010-2018);

 Spor alanında Avrupa boyutunun güçlendirilmesi

 Özellikle yükseköğretim ve gençlik alanında uluslararası boyutun 

güçlendirilmesi



Erasmus+: HEDEF KİTLE
Yükseköğretim 

alanında

Mesleki eğitim 
alanında

Okul eğitimi 
alanında

Yetişkin eğitimi 
alanında

Gençlik 
alanında



Erasmus+’ın Ülke Bazında Uygulanabilirliği

Program 
Ülkeleri (28 AB 
üyesi,5 aday 
olan ülke)

Program 
ortağı komşu 
ülkeler 

Diğer Ülkeler



Program Ülkeleri 

Hayat
Pahalılığına 
göre ülke 
fiyatları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe 
Öğrenim 
(Avro) 

Aylık Hibe 
Staj
(Avro)

1.Grup 
Program
Ülkeleri 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, 
Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500 600

2. Grup 
Program 
ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Rum Kesmi, Almanya, Yunanistan, 
İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 
Slovenya, İspanya, Türkiye

400 500

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, 
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, 
Romanya, Slovakya, Makedanyo

300 400



Erasmus+: Sunduğu Fırsatlar 

YENİLİK VE İYİ 
UYGULAMA DEĞİŞİMİ 

PROJELERİ İÇİN 
SUNULAN FIRSATLAR

BİREYLERE SUNDUĞU 
FIRSATLAR



BİREYLERE SUNDUĞU FIRSATLAR

• 2 milyon yükseköğretim ve 650.000 mesleki eğitim öğrencisi öğrenim ve 
eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında gerçekleştirecek

• 200.000 yüksek lisans öğrencisi kredi garantisi imkanından, 25.000 yüksek 
lisans öğrencisi Jean Monnet burslarından faydalanacak

• 500.000 genç yurtdışında gönüllü hizmetine ve gençlik değişimlerine 
katılacak

• 800.000 öğretim görevlisi, öğretmen, eğitim personeli ve gençlik çalışanı 
yurtdışında ders verecek veya eğitim alacak  



YENİLİK VE İYİ UYGULAMA DEĞİŞİMİ PROJELERİ İÇİN SUNULAN FIRSATLAR

• 125.000 kurum/kuruluşun katılımı ile 25.000 Stratejik Ortaklık projesine

• 3500 eğitim kurumunun ve işletmenin işbirliği ile kurulacak yaklaşık 300 
Bilgi Ortaklığı ve Sektörel Beceri Ortaklığı projesine  

• 200.000’den fazla öğretmenin işbirliği ile 100.000’den fazla okulun katılacağı 
eTwinning projelerine

hibe desteği sağlayacak.



Erasmus+ Program Yapısı



2014-2020 Erasmus+ Bütçesi



2014-2020 Erasmus+ Bütçesi







Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik

Projesi



Öğrenim ve Staj Hareketliliği



Öğrenim ve Staj Hareketliliği

• Öğrenci hareketliliğine yükseköğretim 

kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı 

öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve 

benzeri (uzaktan eğitim) programlarında 

öğrenim gören öğrenciler faaliyetten 

yararlanamaz. 



 Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 

öğrencisi olmak       

(Öğrenim hareketliliğinde 1. sınıf hariç)

 Şeffaf ve adil bir şekilde yapılan öğrenci 

seçimlerinde başarılı olmak

- Başarı durumu (akademik ortalama)

- Dil seviyesi (İngilizce sınavı)

 Türkiye’de Yükseköğretim için Erasmus 

Beyannamesine sahip bir yükseköğretim 

kurumunda kayıtlı öğrenciler faydalanabilir



Kazanımları 

 Bu program öğrencilere bir veya iki dönem Avrupa üniversitelerinden birinde 

öğrenim ve staj yapma imkanı sağlıyor

 Gidilen üniversitede alınan dersler ve yapılan staj faaliyeti aynen kendi 

üniversitesinde tanınıyor

 Zaman ve emek kaybı olmuyor

 Öğrencinin dil becerisini geliştirebilmesi için ilave destek sağlanıyor

 Gidilen üniversiteye öğrenim harcı ödenmiyor

 Öğrenci bir öğrenim kademesinde toplam 12 aya kadar birden çok kez 

Erasmus+ hareketlilik faaliyetinden faydalanılabiliyor



Öğrenci hareketliliği

Staj

2-12 ay

öğrencinin yurtdışındaki 
işletmede staj yapması 

deneyim kazanma 
hedeflenir

 AB kurumları ve AB 
ajansları + AB programları 
yürüten Ulusal Ajans vb. 

kuruluşlar

Öğrenim 

3-12 ay 

önlisans/lisans, 
yükseklisans,doktora

1 sınıfta okuyan ve mezun 
olmuş olan öğrenci faaliyetten 

yararlanamaz 

 1 dönem için 30 AKTS alması 
beklenir 



Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

 18 farklı dilde: Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce,

İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili),

Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve

Slovakça

 Faaliyetten önce ve sonra zorunlu dil sınavları

 Faaliyet döneminde online dil kursları



Öğrenme Hareketliliği - Personel

• Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for

Teaching Assignments (STA)

• Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for

Staff Training (STT)

• Ortak yüksek lisans derecelerinde ders verme



Personel Ders Verme Hareketliliği

Program ülkeleri arasında ve Ortak ülkelerle

Ders vermekle yükümlü personel

İşletmelerden gelen personel

2 gün - 2 ay süre

Haftalık ve daha kısa süreli faaliyetlerde de toplamda en 

az 8 saat ders verme faaliyeti



Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Program ülkeleri arasında ve Ortak ülkelerle 

Üniversite personeli

2 gün - 2 ay süre

Kurs ve eğitimlere katılım

Konferanslara katılım dahil değildir



Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği
Yükseköğretim Öğrencileri Yükseköğretim Personeli 

HEDEF GRUP  Üniversite öğrencileri  Üniversite öğretim elemanları
 Üniversite idari personeli

 İşletmelerde görevli personel

YURT DIŞI FAALİYET  Öğrenim Hareketliliği
 Staj Hareketliliği

 Öğretmenlik veya eğitmenlik 
deneyimi 

 Personel eğitimi/işbaşı izleme, 
gözlem 

FAALİYET SÜRESİ  3-12 ay (Öğrenim)
 2-12 ay (staj)

 2 gün-2 ay (haftada en az iki 
saat aktivite)

SON BAŞVURU TARİHİ  Şubat başı ve Brüksel saati  

ORTAKLAR  Gönderen ve ev sahibi(yurt 
dışı) en az iki kurumun ortaklığı 
zorunludur.  




