
Gençlik Alanındaki 
Erasmus+ Destekleri

Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları 
arasında uygulanacak yeni programdır.

Erasmus+ Gençlik Programı faaliyetlerinde gençlerimiz, gençlik alanında 
çalışanlar ve gençler için yapılacak projelere dahil olmak isteyen tüm 
vatandaşlarımız için kaçırılmayacak fırsatlar bulunmaktadır. Erasmus+ Gençlik 
Programına katılmak için yabancı dil bilmek bir ön şart değildir.

GENÇLER, öğrenmek ve yeni kültürler tanımak için sunduğumuz fırsatlarla 
tanışın!

GENÇLİK ÇALIŞANLARI, kendinizi geliştirmek ve farklı uygulamaları tanımak için 
harekete geçin!

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, KAMU KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER, SOSYAL 
SORUMLULUK KONUSUNDA AKTİF KURULUŞLAR, eğitim ve gençlik alanında 
uluslararası işbirliği yapmanız için destek hazır!

Neler Yapılabilir?
Bireysel Fırsatlar:
Gençler, yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa 
Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere 
katılımcı olarak dahil olabilirler.

Gençlik Grupları için Fırsatlar: 
Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? 
Grup oluşturun o halde! En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca 
cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, yurtdışından 
ortaklarınızı bulun ve başvurun!

Tüzel kişilikler (STK, Kamu, Üniversiteler ve Sosyal 
Sorumluluk Alanında Aktif Kuruluşlar) için fırsatlar:
Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, 
kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini ve 
deneyimlerin paylaşımını içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI



TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ile herkes için ERASMUS+

Nasıl Yapılabilir?
Bireysel Öğrenme Hareketlilikleri
•  Gençlik Değişimleri 

Farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri 
hakkında öğrenme fırsatı sunar. Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de 
yer alan tüm kuruluşlar ortak olabilir ve başvurabilir. 

 •  Avrupa Gönüllü Hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmeti, 17-30 yaş arası gençlere 2-12 ay arasında değişen 
sürelerde gönüllü çalışma imkanı sunar. 

•  Gençlik Çalışanları için Eğitim ve Ağ Kurma

Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle 
deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli 
kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin 
değişimini destekler.

Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan tüm kuruluşlar (STK, 
kamu kuruluşu veya  sosyal sorumluluk alanında aktif kuruluşlar) ortak olabilir 
ve başvurabilir.

Son Başvuru Tarihleri: 17 Mart, 30 Nisan, 01 Ekim 2014; Brüksel saati ile öğle 
12:00’ye kadar, Türkiye saati ile 13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları 
belirtilen on-line başvuru aracına yüklenmelidir. Basvuruların ayrıca çıktı olarak 
gönderilmesine gerek yoktur.

Stratejik Ortaklıklar
•  Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek 
seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya 
uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi 
ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar 
arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. 

Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de yer alan 
grup/kuruluşlar ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilirler.

Son Başvuru Tarihleri: 30 Nisan, 01 Ekim 2014; Brüksel saati ile öğle 12:00’ye 
kadar, Türkiye saati ile 13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları belirtilen 
on-line başvuru aracına yüklenmelidir. Basvuruların ayrıca çıktı olarak 
gönderilmesine gerek yoktur.

Gençlik Alanında Politika Reformu’nun Desteklenmesi
•  Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve karar alıcılar arasında, gençlik alanında 

gerçekleşen toplantılar

Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de yer alan sivil toplum kuruluşları 
ve yerel düzeydeki kamu kuruluşları ortak olabilir, program üyesi ülkelerden 
ortaklar başvurabilir.

Son Başvuru Tarihleri: 30 Nisan, 01 Ekim 2014; Brüksel saati ile öğle 12:00’ye 
kadar, Türkiye saati ile 13:00’e kadar, www.ua.gov.tr adresinde detayları belirtilen 
on-line başvuru aracına yüklenmelidir. Basvuruların ayrıca çıktı olarak 
gönderilmesine gerek yoktur.
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