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Avrupa Birliği’nin
Erasmus+ Programı,

2014-2020 
uyguladığı hibe programıdır.

yılları
arasında

Erasmus+ PROGRAMI ülkemizde  
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
tarafından yürütülmektedir. 

Erasmus+ Programı ile bireylere yeni beceriler 
kazandırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve 
istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanırken; 
kurumlara, kuracakları işbirlikleri yoluyla sektörlerinde 
ilerleme ve kurumsal kapasitelerini geliştirme fırsatları 
sunulmaktadır. Erasmus+ Programının hedef kitlesi; eğitim, 
öğretim ve gençlik alanındaki kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları ve öze sektör kuruluşlarıdır. 

Erasmus+ Programı kapsamında başvurusu ülkemizden 
yapılan Ülke Merkezli faaliyetler olduğu gibi; başvurusu 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na 
yapılan Merkezi proje türleri de bulunmaktadır.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel 
olarak “3 Ana Eylem” ve “2 Özel Eylem” altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: 

Bireylerin 
Öğrenme 

Hareketliliği

Ana Eylem 2:

Yenilik ve İyi 
Uygulamaların 
Değişimi İçin 

İşbirliği

Ana Eylem 3:

Politika 
Reformuna 

Destek
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Mesleki Eğitim, 

Yetişkin Eğitimi, 

Yükseköğretim, 

Gençlik

Okul Eğitimi, 

Mesleki Eğitim, 

Yetişkin Eğitimi, 

Yükseköğretim, 

Gençlik

Yapılandırılmış 
Diyalog: 
Gençler ve karar 
alıcılar arasında 
gençlik alanında 
toplantılar

M
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Ortak Yüksek 
Lisans Derecesi, 

Yüksek Lisans 
Öğrencisi 
Kredi Garantisi,    

Geniş Ölçekli 
Avrupa Gönüllü 
Hizmeti

Bilgi Ortaklıkları, 

Sektörel Beceri 
Ortaklıkları, 

Gençlik Alanında 
Kapasite 
Geliştirme, 

Yükseköğretim 
Alanında 
Kapasite 
Geliştirme

Diğer Merkezi 
Teklif Çağrıları

Özel Eylemler

Özel Eylem 1: Jean Monnet Özel Eylem 2: Spor Destekleri

2004-2016 
YILLARI ARASINDA

>919 
MİLYON AVRO HİBE

>427.000 
KATILIMCI

>27.000 
PROJEEr
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Program üyesi ülkelerden 

ortaklarla 11.000’e yakın okul 
eğitimi projesi uygulanmış, 

bu projelerden 103.000 katılımcı 
yararlanmıştır.

Program üyesi ülkelerden 

ortaklarla yaklaşık 5.000 mesleki 
eğitim projesi yapılmış, 

bu projelerden 88.000’den fazla 
katılımcı yararlanmıştır.

Yükseköğrenim Hareketlilikleri 
kapsamında öğrenim ve staj 

amacıyla 125.000 öğrenci yurt 

dışına gitmiş, 52.000 öğrenci 
ülkemize gelmiştir. Eğitim alma ve 
ders verme amacıyla ülkemizden 

30.000 personel yurt dışına 

gitmiş; 18.000 personel 
ülkemizde misafir edilmiştir.

Program üyesi ülkelerden 

ortaklarla yaklaşık 2.500 yetişkin 
eğitimi projesi yapılmış, bu 

projelerden 18.000’den fazla 
katılımcı yararlanmıştır.

9.000’den fazla gelen giden 
gönüllü bulunmaktadır.
Program üyesi ülkelerden 

ortaklarla yaklaşık 6.000 gençlik 
projesi yapılmış, 
bu projelerden 

105.000’den fazla kişi 
yararlanmıştır.

Öğretmenimin yaptığı projeyle 2014 
yılında Litvanya’ya gittim. 15 günlük süre 

zarfında, İngilizce becerimi geliştirdim. Değişik 
derslere Litvanyalı öğrencilerle beraber girdik. Bu 
süre boyunca Litvanya’da bir ailenin yanında kaldım. İlk 
başlarda çok çekindim ama yanında kaldığım aile bana 

çok sıcak davrandı.

Baki AKSOY (17)

 
Katıldığım Mesleki Eğitim 

projesiyle 2012’de İtalya’da staj 
yaptım ve tasarımla ilgili bilgimi, 

yeteneğimi geliştirdim. Daha önce hayalini 
kurduğumuz markalarda çalışmanın mümkün 
olduğunu gördüm. Şu anda İtalya’da dünyaca ünlü bir 

moda tasarım firmasında erkek giyim ve aksesuar 
tasarımcısı olarak çalışıyorum.

 Mahmut AĞAÇ (29)

Akdeniz Üniversitesi Kamu 
Yönetim bölümünde öğrenciyken 

Erasmus öğrenci değişim programından 
yararlandım ve sonra Akdeniz Üniversitesi Erasmus 

Öğrenci Ağı’nın (ESN) başkanı olarak seçildim ve birçok 
proje gerçekleştirdim. Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın proje biriminde çalışıyorum.

Serap YETER BİLAL (30)

2006 yılında Almanya’da “Kadına 
Yapılan Ayrımcılık” konulu projesine 

katılarak AB projeleri ile tanıştım ve 55 
yaşından sonra İngilizce öğrendim. Derneğimle 

birçok yetişkin eğitimi, gençlik ve eğitim kursu projesi 
yaptım. Erasmus projeleri sayesinde gençlik ve kadınla 

ilgili birçok soruna el attık.

Necla TURAN (65)

Artvin’de gerçekleştirdiğimiz 
“Avcala Gençlik Köyü” projesi 

kapsamında Avrupa’dan ülkemize gelen 
gençlerle birlikte sürdürülebilir kalkınma çalışmaları 

yaptık. Proje kendi kariyer yolumu oluşturmama 
da yardımcı oldu ve artık bu yolda çalışmalarıma 

“Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanı” olarak devam 
ediyorum.

Aykut SUBAŞI (23)
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Erasmus+ Okul Eğitimi Nedir?

Erasmus+ öğretmenler ve diğer 
eğitim personeline öğretim 
faaliyetlerine katılım, işbaşı gözlem, 
yurtdışında yapılandırılmış kurslara ve 
eğitim faaliyetlerine katılım imkânları 
sunar. Bunun yanında Erasmus+, 
okulların stratejik ortaklık projelerine 
katılmalarına da imkân sağlar.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Nedir?

Erasmus+ mesleki eğitim 
öğrencilerine ve personeline eğitim 
alma, staj yapma ve yurtdışında 
deneyim kazanma imkânı sağlar. 
Bunun yanında Erasmus+, mesleki 
eğitim kurumlarının stratejik ortaklık 
projelerine katılmalarına da imkân 
sağlar.

Erasmus+ Yükseköğretim Nedir?

Erasmus+ lisans ve lisansüstü 
öğrencilerine eğitim ve staj 
imkânlarının yanı sıra akademik 
ve idari personele eğitim alma ve 
ders verme imkânları sunar. Bunun 
yanında Erasmus+, yükseköğretim 
kurumlarının stratejik ortaklık 
projelerine katılmalarına da imkân 

sağlar.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Nedir?

Erasmus+ yetişkin eğitimi personeline 
öğretme faaliyetlerinde bulunma, işbaşı 
gözlem, yurtdışında yapılandırılmış 
kurslara ve eğitim faaliyetlerine katılım 
imkânı sunar. Bunun yanında Erasmus+, 
yetişkin eğitimi alanında aktif kurum 
ve kuruluşların stratejik ortaklık 
projelerine katılmalarına da imkân 
sağlar.

Erasmus+ Gençlik Nedir?

Erasmus+ gençlerin çıraklık, 
gönüllülük ve değişim programları 
aracılığıyla yeni beceriler elde ederek 
onların ufuklarını genişletmeye 
yardımcı olacak birçok fırsat sunar. 
Bunun yanında Erasmus+, gençlik 
organizasyonları ve kurumlarının 
stratejik ortaklık projelerine 
katılmalarına da imkân sağlar.


