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2003-2013 2014-2020
HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                    ERASMUS+
VE GENÇLİK PROGRAMLARI                                               

BÜTÇE                                                                           BÜTÇE
630.000.000 EURO                                               14.774.524.000 EURO

DESTEKLENEN PROJE SAYISI                                 DESTEKLENMESİ               
PLANLANAN  PROJE SAYISI 

25.000                                                                       500.000          



2014-2020 dönemi için Bütçe Paylaşımı  - € 14,774,524,000 EUR

Eğitim ve Öğretim için ayrılan
tüm
bütçenin %77,5

%43(programın toplam bütçesinin %33.3) Yüksek Öğretim

%22 (programın toplam bütçesinin %17) Mesleki Eğitim

%15 (programın toplam bütçesinin 
%11.6) Okul Eğitimi

%5(programın toplam bütçesinin %3.9) Yetişkin Eğitimi

Gençlik %10 Gönüllü ve Gençlik Değişim Programları

Kredi Garanti Programı %3.5
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi 
Verilmesi

Jean Monnet %1.9
Avrupa entegrasyonu çalışmaları alanında 
aktif olan Akademik kurum ve kuruluslar

Spor %1.8 (ya da en az €238,872. 000) Spor Aktiviteleri

Diğer Masraflar

%3.4 Ulusal Ajanslara Çalışma Hibesi

%1.9 İdari Giderler



Erasmus+
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Hayatboyu 
Öğrenme 
Programı

•Grundtvig
•Erasmus
•Leonardo 
Comenius

Gençlik 
Programı

Uluslararası 
Yükseköğretim 
Programı

•Erasmus 
Mundus
•Tempus
•Alfa
•Edulink
•İkitaraflı 
Programlar 
(Bilateral 
Programmes)

ERASMUS +

1.
Bireylerin 
Öğrenme 

Hareketlilikleri

2.
Yenilik ve İyi 

Ugulama 
Değişimi İçin 

İşbirliği

3.
Politika 

Reformunun 
Desteklenmesi

Özel Faaliyetler:
• Jean Monnet
• Spor

Mevcut Programlar Birleştirilmiş tek bir program





PROGRAM ÜLKELERİ                                  PARTNER ÜLKELER

AB ÜYESİ OLANLAR
BELÇİKA –YUNANİSTAN-LİTVANYA-PORTEKİZ-

BULGARİSTAN-İSPANYA-LÜKSEMBURG-ROMANYA-ÇEK 
CUMHURİYETİ-FRANSA-MACARİSTAN-SLOVENYA-

DANİMARKA-HIRVATİSTAN-MALTA-SLOVAKYA-
ALMANYA-İTALYA-HOLLANDA-FİNLANDİYA-ESTONYA-

KIBRIS-AVUSTURYA-İSVEÇ-İRLANDA-LİTVANYA-
POLONYA-BİRLEŞİK KRALLIK

AB ÜYESİ OLMAYANLAR
YUGOSLAVYA-LİHTENŞTAYN-İSVİÇRE-MAKEDONYA-

NORVEÇ-TÜRKİYE-İZLANDA

*ERMENİSTAN-AZERBAYCAN-BELARUS-
GÜRCİSTAN-MOLDOVA-UKRAYNA
*CEZAYİR-MISIR-İSRAİL-ÜRDÜN-

LÜBNAN-LİBYA-FAS-FİLİSTİN-SURİYE-
TUNUS

*ARNAVUTLUK-BOSNA HERSEK-
KOSOVA-KARADAĞ-SIRBİSTAN

*RUSYA FEDERASYONU



BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 
(KA1)



KİMLERİ KAPSAR?
• Personel Hareketliliği: Öğretmenler, okul idarecileri, 

öğretim üyeleri, gençlik çalışanları
• Yüksek öğretim öğrencileri, mesleki eğitim öğrencilerinin 

hareketliliği
• Birleşik Yüksek Lisans Programları
• AB ve AB üyesi olmayan yararlanıcılar için yüksek öğretim 

hareketliliği
• Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişimleri



Okul Eğitimi Bireysel Hareketlilik Faaliyeti(KA1)

Hedef Grup Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri
(Farklı program ülkelerinden bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş olmak üzere 

en az iki kuruluş   başvuru yapabilir.)

Yurtdışı faaliyet *Personel Eğitimi 
(Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım)
*Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme 
ve gözlem faaliyeti
*Öğretmen Görevlendirmesi 
(Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması)

Yurtdışı faaliyet Süresi 2 gün-2 ay

Proje Süresi 1 veya 2 yıl. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler.



Mesleki Eğitim Bireysel Hareketlilik Faaliyeti(KA1)

Mesleki Eğitim Öğrencileri Mesleki Eğitim Personeli

Hedef Grup • Meslek lisesi öğrencileri
• Çıraklar

• Mesleki eğitim alanında çalışan eğitmen
ve uzmanlar

Yurtdışı faaliyet • Mesleki eğitim stajı ( VET 
traineeship)

• Öğretmenlik veya eğitmenlik deneyimi 
(teaching/training assignment)

• Mesleki eğitim personelinin eğitimi

Yurtdışı faaliyet Süresi 2 hafta-12 ay 2 gün-2 ay

Proje Süresi 1 veya 2 yıl. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler



YÜKSEKÖĞRETİM  Bireysel Hareketlilik Faaliyeti(KA1)
YÜKSEKÖĞRETİM Öğrencileri YÜKSEKÖĞRETİM Personeli

Hedef Grup • Program ülkelerinde ECHE sertifikalı 
üniversitelerde öğrenim gören üniversite 
öğrencileri/mezuniyeti bir yılı geçmemiş 
öğrenciler

• Yükseköğretim Kurumlarında Görev yapan 
öğretim personeli

Yurtdışı faaliyet *Ortak kurumlarda öğrenim görme
*İşletmelerde/iş yerlerinde staj *Program ülkelerinde ders vermek

*Eğitim alma 

Yurtdışı faaliyet Süresi Öğrenim Görme:3-12 ay
Staj:2-12 ay

2 gün-2 ay
Haftalık ve daha kısa süreli faaliyetlerde de 
toplamda en az 8 saat ders verme faaliyeti

Proje Süresi 16-24 ay. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler



Yetişkin Eğitimi  Bireysel Hareketlilik Faaliyeti(KA1)

Hedef Grup Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumların personeli

Yurtdışı faaliyet *Program ülkelerinde ders vermek
*Eğitim alma 

Yurtdışı faaliyet Süresi 2 gün-2 ay(seyahat hariç)

Proje Süresi 1 veya 2 yıl. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler



Gençlik Alanı Bireysel Hareketlilik Faaliyeti(KA1)

Hedef Grup 13-30 yaş arası gençler/gençlik çalışanları
(enaz 16-en fazla 60 katılımcı-grup lider(leri) hariç)
(grup başına en az 4 katılımcı)

Yurtdışı faaliyet *Gençlik Değişimleri
*Avrupa Gönüllülük Hizmeti
*Gençlik çalışanlarının Eğitimi

Yurtdışı faaliyet Süresi 5 gün-21 gün

Proje Süresi 3ay-24 ay



BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜLÜK HİZMETLERİ
(EVS)

• 17-30 yaş arası gençlerin başka bir ülkede 14 günden 2 aya kadar
ödeme almadan ve tam zamanlı gönüllü çalışma hizmetidir.

• Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Faaliyetinden enaz 30 gönüllü
yer almalıdır.Bireyler Erasmus+ kapsamında hiçbir programa bireysel
olarak başvuramazlar.

• Program ülkelerinde yer alan,gençlik,kültür ve spor alanlarında
faaliyet gösteren herhangi bir resmi ya da özel kurum başvuru
yapabilir.

• Bütçe:Max 200.000 Euro



JOINT MASTER DEGREES-
ORTAK Yükseklisans DERECELERİ

• *En az 3 program ülkesinin katılımıyla gerçekleşir.
•Bütçe: Hazırlık Yılı için,20.000 Euro 

Yükseklisans Yılı için,50.000 Euro



Master Student Loan Guarantee
Yükseklisans için Banka Kredisi Desteği
Uygun koşullarda geri ödemeli

1 yıllık programlara 12.000 €

2 yıllık programlara 18.000 €

European Investment Bank

• 2014 Eylül ayından itibaren aktif olacaktır.



Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin 
İşbirliği

ORTAKLIKLARI
(KA2)



Amaç:
• Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları,
öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar
arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve
bu uygulamaları hayata geçirmek.



Kimler Başvurabilir?
• Yükseköğretim kurumu
• Okul/kurum/eğitim merkezi(her düzeyde,okul öncesinden liseye kadar ,ve 

mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dahil)
• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar,STKlar
• Özel ya da resmi,büyük,orta ya da küçük kurumlar(sosyal kurumlar dahil)
• Yerel,bölgesel ve ulusal düzeyde resmi bir kurum
• İş hayatındaki sosyal ortaklar ve temsilciler(ticaret odası,zanaat/endüstri 

odaları,ticaret birlikleri)
• Araştırma kurumları
• Şirketlerarası eğitim merkezleri
• Kültür kuruluşları,kütüphaneler,müzeler



• İşbirlikçi eğitim sağlayan kuruluşlar
• Kariyer yönetimi,profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme servisleri 

veren kurumlar
• Avrupa Gençlik STKları
• Yaygın ya da Sargın Eğitim yoluyla edinilmiş bilgi ve becerileri geçerli 

kılan kuruluşlar(Europass etc.)
• Gençlik alanında aktif olan gençlik grupları(bir kurum altında kayıtlı 

olmak zorunda değiller-gayriresmi topluluklar)
• NOT:Program üyesi ülkelerde yer alan Yükseköğretim kurumlarının 

Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olması 
gerekmektedir.(Erasmus Charter of Higher Education)

• Partner üyelerde bu aranmaz.



Okul Eğitimi/Mesleki Eğitim/Yükseköğretim/Yetişkin 
Eğitimi Stratejik Ortaklıklar(KA2)

Hedef Grup En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş olmak üzere okullar ve okul eğitimine 
destek veren diğer kuruluşlar başvuru yapabilir.
İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık 

b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yer 
aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte)

Yurtdışı faaliyet *Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri
* Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi 
uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri

*Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, 
eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi

* Uzun dönemli personel hareketliliği

Yurtdışı faaliyet Süresi Proje başvuru aşamasında,planlanan hedef ve faaliyetler doğrultusunda belirlendir

Proje Süresi 2-3 yıl. Başvuru sahibi kurum başvuru aşamasında bu süreyi belirler
*Gençlik için süre 6 ay-2 yıl



KNOWLEDGE ALLIANCES(BİLGİ ORTAKLIKLARI)
• Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti

kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir
köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç
odaklı projelerdir.

Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-
ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın
yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin
3 temel özelliği şöyle sıralanabilir:
Yükseköğretimde yenilik/inovasyon
Üniversite- iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği
Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki



Hangi faaliyetler desteklenmektedir?

1-)Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yeniliğin 
arttırılması:
• Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması

Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya konması
İşletmeler bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinliklerinin 
düzenlenmesi

2-)Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek:
• İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının tasarlanması,

Her disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması
3-)Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak:
• Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması

Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin değişiminin 
sağlanması



Kimler başvuru yapabilir?

• Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki her hangi bir
resmi ya da özel kuruluş olabilir (örneğin yükseköğretim kurumları,
resmi/özel küçük/orta büyüklükte/büyük şirketler, araştırma
enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları,
eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, yetkilendirme,
belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.)
3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır.
En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır.



Proje süresi ne kadardır?/Hibe desteği ne kadardır?

• Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
• 2 yıllık projeler için azami 700.000 Avro, 3 yıllık projeler için azami 

1.000.000 Avrodur.


