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Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, 
gençlik ve spor alanlarında 
2014-2020 yılları arasında 

uygulanan programdır.

Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim 
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler 

kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi 
ve istihdam olanaklarının arttırılması 

amaçlanmaktadır. 
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Destek Sağlanacak Bazı Başlıklar:

• Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü 
olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak 
deneyim kazanma,

• Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim 
Teknolojilerinin (ICT) kullanımının artırılması,

• Kaliteyi ve yenilikçiliği teşvik etmek için diğer ülkelerdeki 
eğitim kurumlarının ve gençlik örgütlerinin ve iş 
dünyasının hem kendi sektörlerindeki hem de diğer 
sektörlerdeki emsalleriyle olan Stratejik Ortaklıkları,

• Yüksek lisans eğitimine yurtdışında devam edecek 
olan öğrencilerin eğitimlerini finanse etmek için “Kredi 
Garanti Programı”nın uygulanması,

• Dünya çapında yüksek öğrenim ve gençlik sektöründe 
öğrenme hareketliliği, işbirliği ve kapasite oluşturma, 

• Sporda ve özellikle gençler arasında yaygın 
spor dallarında şike, doping, şiddet, ırkçılık ve 
hoşgörüsüzlüğe karşı iyi yönetişime destek verilmesi.

Erasmus+ Avrupa’da

Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Sporu güçlendirmek amacıyla

yedi yıl boyunca 14,7 milyar € tutarında

destek sağlayacak.



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 için 
İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Özel Eylem1: Spor Destekleri
Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME 
HAREKETLİLİĞİ (KA1)
Hedef Kitle:
Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki
• öğreniciler (öğrenciler, stajyerler, çıraklar, gönüllüler ve 

gençler)
• personel (öğretmenler, idareciler, akademisyenler, 

eğitici/eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim 
ve gençlik alanlarında faal olan kurum/kuruluşlarda 
çalışanlar) 

Amaç: 
• kişisel gelişim ve Avrupa işgücü piyasasında istihdam 

edilebilirlik,  
• yeterliliklerin edinilmesi için bilgi, beceri ve davranış 

konularını desteklemek,  
• mesleki gelişimi desteklemek,   
• katılımcıların yabancı dil alanındaki yetkinliğini 

güçlendirmek,  
• uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak,  
• kurum/kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası 

boyutunu geliştirmek,  
• örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü 

ve girişimcilik arasındaki sinerjileri ve geçişleri 
güçlendirmek.   

Örnek Faaliyetler:
• işbaşı eğitim, gözlem, staj,
• eğitim alma, eğitim verme,
• gençlik değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti... vb.

ANA EYLEM 2: YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN 
DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ (KA2)
Hedef Kitle:
Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları. 
Amaç: 
• kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası 

düzeyde yenilikçi uygulamalar geliştirmek, transfer 
etmek ve/veya uygulamak,

• örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edinilmiş bilgi, 
beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine 
imkân sağlayan faaliyetler düzenlemek,

• yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler 
düzenlemek,

• aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler 
gerçekleştirmek.

Örnek Faaliyetler:
• yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi, 

uygulanması,
• sektörler arası işbirliği ve uzun dönemli ortaklıklar.

ANA EYLEM 3:  POLİTİKA REFORMUNA DESTEK (KA3)
Merkezi faaliyetlerin de gerçekleşebileceği Politika Reformuna 
Destek; bilimsel temellere dayalı politika geliştirilmesinin 
teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması 
amacıyla Erasmus+ Programının ana eylemlerinden biri 
olarak belirlenmiştir. 
Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB 
üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer 
yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi 
uygulamaların paylaşılması mümkün olabilmektedir.

ÖZEL EYLEM 1: SPOR DESTEKLERİ
Spor Destekleriyle Avrupa’da spor alanının sistematik olarak 
geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Aşağıda 
yer alan spor faaliyetleri Erasmus+ Programı kapsamında 
desteklenebilecektir:
• Spor ile İlgili Alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları
• Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
• Avrupa Spor Haftasıyla İlgili İşbirliği Ortaklıkları
• Avrupa Spor Haftasıyla İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Spor 

Etkinlikleri

ÖZEL EYLEM 2: JEAN MONNET PROGRAMI
Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında 
yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları 
desteklemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda yer alan faaliyetler 
Jean Monnet Programı kapsamında desteklenebilecektir:
• Jean Monnet Akademik Modülleri 
• Jean Monnet Kürsüleri
• Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri 
• Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
• Jean Monnet Ağları
• Jean Monnet Projeleri 
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